
 

 

POROZUMIENIE 

z dnia 24 września 2014 r. 

w sprawie realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika na ul. Nyskiej w Chmielowicach,  

droga powiatowa Nr 1763 O Opole – Komprachcice, odcinek ul. Nyska w Chmielowicach,  

obręb skrzyżowania z ul. Słoneczną i Dworcową, działka nr 589/127 km 1 obręb Chmielowice” 

pomiędzy: 

Powiatem Opolskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Opolskiego w imieniu, którego działa: 

1. Satarosta Opolski – Henryk Lakwa 

2. Wicestarosta Opolski – Leonarda Płoszaj 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Marioli Konachiewicz 

zwanym dalej „Powiatem” 

a 

Gminą Komprachcice reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy Komprachcice – Pana Pawła Smolarka 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Bogdana Szewczyka 

zwany dalej „Gminą” 

Strony postanawiają co następuje: 

§ 1.1. Strony porozumienia ustalają, iż celem niniejszego porozumienia jest realizacja zadań na terenie od-

cinka ul. Nyskiej w Chmielowicach (obręb skrzyżowania z ul. Słoneczną i Dworcową), działka nr 589/127 km 1 

obręb Chmielowice, na którym Gmina Komprachcice wykona remont i budowę chodnika oraz urządzi skwer 

celem poprawy warunków życia mieszkańców sołectwa Chmielowice. 

2. Integralną częścią niniejszego porozumienia jest załącznik graficzny, wskazujący obszar będący przed-

miotem porozumienia i zakres niniejszego przedsięwzięcia. 

3. Prace obejmować będą wykonanie chodnika do ul. Słonecznej, uzupełnienie frezowiną asfaltową terenu 

pomiędzy chodnikiem, a istniejącym asfaltem oraz wypełnienie warstwą ziemi i obsianie roślinnością trawiastą 

terenu pomiędzy chodnikiem, a rowem oraz urządzenie skweru, z których to korzystać będą mieszkańcy sołec-

twa Chmielowice. 

4. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Chmielowice Gmina Komprachcice zrealizuje prace budowla-

ne, o których mowa w § 1 ust. 3 niniejszego porozumienia, o wartości 13 000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy 

złotych 00/100). 
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§ 2.1. Powiat oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości stanowiącej, pas drogowy drogi powiatowej 

Nr 1763 O Opole – Komprachcice odcinek ul. Nyska w Chmielowicach (obręb skrzyżowania z ul. Słoneczną  

i Dworcową) – działka nr 589/127 km 1 obręb Chmielowice. 

2. Powiat odda w bezpłatne używanie odcinek o długości 45,0 m od istniejącego chodnika licząc od ul. Dwor-

cowej do skrzyżowania z ul. Słoneczną i szerokości 9,0 m licząc od drogi asfaltowej do rowu w kierunku zabu-

dowań na czas wykonania prac określonych w § 1, tj. 01.10.2014 r. do 15.12.2014 r. 

3. Gmina przedmiot ten przyjmuje i zobowiązuje się do jego używania zgodnie z przeznaczeniem oraz  

do utrzymania w należytym stanie. 

4. Gminie nie wolno będzie oddawać przedmiotu użyczenia do korzystania osobom trzecim. 

5. Gmina oświadcza, że zapoznała się z przedmiotem użyczenia i stwierdza, że znajduje się on w stanie 

przydatnym do umówionego użytku. 

§ 3. Powiat zostanie powiadomiony przez Gminę o rozpoczęciu i zakończeniu prac budowlanych na niniejszym 

terenie, przy czym o rozpoczęciu prac budowlanych zostanie zawiadomiony na 7 dni przed ich rozpoczęciem. 

§ 4. Faktury za wykonane roboty określone w § 1 pkt 3 wystawione będą przez Wykonawcę w całości  

na Gminę Komprachcice. 

§ 5.1. Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi sprawowany będzie przez Gminę Komprachcice  

i Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu. 

2. Gmina z tytułu realizacji zadania objętego Porozumieniem ponosi odpowiedzialność wobec Powiatu  

i osób trzecich. 

§ 6. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

§ 7. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 8. Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym: dwa dla Powiatu 

Opolskiego i jeden dla Gminy Komprachcice. 

§ 9. Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Opolskiego. 

  

POWIAT OPOLSKI 

 

 

Starosta Opolski 

 

Henryk Lakwa 

 

 

Wicestarosta Opolski 

 

Leonarda Płoszaj 

GMINA KOMPRACHCICE 

 

 

Wójt 

 

Paweł Smolarek 

 

 

Skarbnik Powiatu 

 

Mariola Konachiewicz 

 

 

Skarbnik Gminy 

 

Bogdan Szewczyk 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 2 – Poz. 2657


		2014-11-24T14:14:49+0000
	Polska
	TERESA MATCZYŃSKA; OPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




