
 

 

POROZUMIENIE 

z dnia 27 maja 2014 r. 

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 XXXVI/264/14 z dnia  

30 kwietnia 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Dobrzeń Wielki zadania z zakresu zarządzania drogami 

powiatowymi 

Powiat Opolski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działa: 

1) Starosta Opolski – Henryk Lakwa 

2) Wicestarosta Opolski – Leonarda Płoszaj 

oraz 

Gmina Dobrzeń Wielki reprezentowana przez: 

1) Wójta Gminy – Henryka Wróbla 

zawierają porozumienie o następującej treści: 

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

Wielki 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 zada-

nia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1708 O Chróścice – DW 454 na odc. od km 0+000  

do km 0+840 ul. Kośnego w m. Chróścice – opracowanie projektu budowlano – wykonawczego”. 

§ 2.1. Gmina Dobrzeń Wielki, jako Zamawiający ogłosi przetarg na wykonanie zadania zgodnie z ustawą  

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami). 

2. Materiały przetargowe i organizację przetargu zapewni Gmina Dobrzeń Wielki na własny koszt. 

3. Gmina Dobrzeń wielki poinformuje pisemnie Powiat Opolski o terminie zawarcia umowy z Wykonawcą. 

§ 3. Faktury za wykonane roboty wystawiane będą przez Wykonawcę w całości na Gminę Dobrzeń Wielki. 

§ 4.1. Nadzór nad pracami projektowymi prowadzony będzie przez Gminę Dobrzeń Wielki. 

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

3. Kaucja gwarancyjna naliczona będzie od całej wartości zadania i przechowywana na koncie Gminy Do-

brzeń Wielki. 

4. Gmina z tytułu realizacji zadania objętego porozumieniem ponosi odpowiedzialność wobec Powiatu i osób 

trzecich. 

§ 5. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywil-

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

§ 7. Porozumienie zostało sporządzone w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w tym: dwa dla Powiatu 

Opolskiego i jeden dla Gminy Dobrzeń Wielki. 

§ 8. 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 DOBRZEŃ WIELKI 

 

Wójt 

 

Henryk Wróbel 
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