
 

 

POROZUMIENIE 

z dnia 23 grudnia 2014 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Dąbrowa zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi 

zawarte na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r.  

poz. 260 ze zmianami) oraz w oparciu o uchwałę Rady Powiatu Opolskiego nr XLI/298/14 z dnia 14 listopada 2014 r. 

Gmina Dąbrowa reprezentowana przez: 

Wójta Gminy – Pana Marka Leja 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Katarzyny Szafarskiej 

a 

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

1) Starosta Opolski – Henryk Lakwa 

2) Wicestarosta Opolski – Leonarda Płoszaj 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Marioli Konachiewicz 

zawierają porozumienie o następującej treści: 

§ 1. Zarząd Powiatu Opolskiego działając, jako zarządca dróg powiatowych przekazuje, a Gmina Dąbrowa 

przejmuje do realizacji zadania zarządcy dróg powiatowych wynikające z ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  

o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zmianami) w zakresie prowadzenia i sfinansowania zadania 

pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Karczów ul. Dąbrowska na odcinku od DK 94  

do końca zabudowy (dz. nr 578) – opracowanie projektu budowlano-wykonawczego”. 

§ 2.1. Gmina Dąbrowa, przeprowadzi postępowanie i dokona wyboru Wykonawcy na wykonanie projektu 

budowlano-wykonawczego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  

(j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zmianami) oraz uzyska niezbędne pozwolenia na realizację zadania. 

2. Faktura za wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wystawiana będzie przez Projektanta w całości  

na Gminę Dąbrowa. 

3. Gmina Dąbrowa zobowiązuje się przekazać uzgodniony projekt budowlano-wykonawczy dla Powiatu 

Opolskiego, wraz z pozwoleniem na realizację inwestycji, w terminie 14 dni od daty jego otrzymania. 

§ 3.1. Nadzór nad pracami projektowymi prowadzony będzie przez Gminę Dąbrowa. 

2. Projekt zostanie uzgodniony z Zarządem Dróg Powiatowych w Opolu. 

§ 4. Powiat Opolski ujmie zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej w m. Karczów ul. Dąbrowska  

na odcinku od DK 94 do końca zabudowy (działka nr 578)” w planach inwestycyjnych i będzie je realizował 

zgodnie z przekazaną dokumentacją techniczną i zezwoleniem na budowę. 

§ 5. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
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§ 6. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7. Porozumienie zostało spisane w 4 jednobrzmiących egzemplarzach w tym: dwa dla Powiatu Opolskiego  

i dwa dla Gminy Dąbrowa. 

§ 8. Niniejsze porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 
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