
 

 

POROZUMIENIE 

z dnia 1 października 2018 r. 

zawarte, na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  

(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 ze zmianami) oraz w oparciu o uchwałę Rady Powiatu Opolskiego 

nr XXVI/168/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnów Opolski  

zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi 

zawarte pomiędzy: 

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 

a 

Gminą Tarnów Opolski reprezentowaną przez: 

1. Wójta Gminy – Pana Krzysztofa Mutza 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Anety Knapik 

zwanych dalej partnerami. 

Strony postanawiają, co następuje: 

§ 1.1. Powiat Opolski przekazuje Gminie Tarnów Opolski do realizacji zadanie pn. „Budowa ścieżek pieszo-

rowerowych w Tarnowie Opolskim (od przejazdu PKP) przez m. Kosorowice do m. Miedziana” na zasadach 

określonych w niniejszym Porozumieniu. 

2. Zakres zadania, o którym mowa w ust. 1, przedstawiony jest w postaci graficznej załączniku nr 1 

stanowiącym integralną część niniejszego porozumienia. 

§ 2.1. Gmina Tarnów Opolski przyjmuje do realizacji zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 1-2, w rozumieniu 

art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych i stosownie do postanowień tego przepisu 

zobowiązuje się zabezpieczyć i ponieść w całości koszty realizacji zadania określonego w § 1 ust. 1-2,  

tj. sfinansować wszelkie koszty przygotowania, dokumentacji technicznej, realizacji i nadzoru dla tego 

przedsięwzięcia na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym porozumieniu. 

2. Gmina uwzględni przedsięwzięcie, o którym mowa w § 1 ust. 1-2 w budżecie Gminy na lata 2018-2019. 

§ 3.1. Gmina Tarnów Opolski zleci i sfinansuje wszelkie koszty związane z przygotowaniem przedsięwzięcia, 

o którym mowa w § 1 ust. 1-2, w szczególności w zakresie: 

1) opracowania projektu budowlano-wykonawczego; 
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2) wykonania prac budowlanych; 

3) nadzoru inwestorskiego. 

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, zostaną opracowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

3. W celu realizacji zadania wskazanego w § 1 ust. 1-2 Gmina przeprowadzi własnym staraniem 

postępowanie w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. 

4. W trakcie budowy Gmina będzie ponosiła wszelkie koszty wynikające z wprowadzonych ograniczeń w ruchu. 

5. Gmina pokryje wszelkie koszty związane z ewentualnym ograniczeniem sposobu korzystania  

z nieruchomości, w szczególności koszty odszkodowań, w tym także wynikłych z braku możliwości 

przywrócenia nieruchomości do stanu pierwotnego. 

6. Gmina nie będzie domagała się zwrotu nakładów poniesionych na zadanie wskazane w § 1 ust. 1-2. 

§ 4.1. Gmina w osobie Wójta Gminy Tarnów Opolski lub upełnomocnionego przez Wójta przedstawiciela 

wystąpi, jako uprawniony w oparciu o niniejsze porozumienie i zgodnie z jego zakresem, zarządca drogi objętej 

inwestycją: 

1) o wydanie wszelkich niezbędnych decyzji, opinii i uzgodnień wymaganych do zrealizowania zadania,  

o którym mowa w § 1 ust. 1-2; 

2) o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych; 

3) do właściwych organów w sprawach związanych z realizacją zadań, o których mowa w § 1 ust. 1-2  

– zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych i wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

2. Gmina przekaże Powiatowi, potwierdzone za zgodność z oryginałem, odpisy wszystkich dokumentów 

wskazanych w ust. 1. 

3. Dokumenty, wskazane w ust. 1, o które będzie występowała Gmina, zostaną opracowane na podstawie 

materiałów przygotowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Powiat będzie uprawniony do wglądu i zgłaszania uwag na każdym etapie realizacji zadania, o którym 

mowa w § 1 ust. 1-2, mających na celu poprawę trwałości przedsięwzięcia lub parametrów technicznych 

proponowanych rozwiązań oraz w szczególności w przypadkach niezgodności dokumentów z warunkami 

technicznymi lub obowiązującymi procedurami. 

5. Gmina bezpłatnie przekaże Powiatowi komplet dokumentacji związanej z realizacją zadania, o którym 

mowa w § 1 ust. 1-2. 

§ 5.1. Powiat jest uprawniony do kontrolowania realizacji niniejszego porozumienia. 

2. Przedstawiciel Powiatu ma prawo uczestniczyć w spotkaniach związanych z opracowaniem niezbędnej 

dokumentacji celem realizacji zadania wskazanego w § 1 ust. 1-2. 

3. Przedstawiciel Powiatu ma prawo uczestniczyć w radach budowy i odbiorach częściowych oraz 

końcowych. 

4. Gmina poinformuje Powiat o planowanych radach budowy i odbiorach częściowych i końcowych. 

5. Powiat może być reprezentowany przez przedstawicieli Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu. 

§ 6.1. Na etapie budowy przedstawiciel Powiatu będzie upoważniony do kontroli budowy, w tym wglądu  

do dokumentacji budowlanej, a także do sprawdzenia wszelkich badań laboratoryjnych dotyczących realizowanych robót. 

2. Gmina będzie ponosiła odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe z następstw nieszczęśliwych 

wypadków powstałych w związku z prowadzonymi pracami. 

3. Gmina będzie zobowiązana do zapewnienia dla całego zadania inwestorskiego nadzoru budowlanego wraz 

z nadzorem specjalistycznym właściwych jednostek jeżeli nadzór taki będzie konieczny. 

§ 7.1. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzony będzie Protokół Przeglądu Gwarancyjnego. 

2. W protokole Przeglądu Gwarancyjnego zostanie określony zakres ewentualnych wad i usterek, a także 

termin usunięcia ich przez Wykonawcę. 

3. Przed upływem okresu gwarancji dla robót budowlanych Strony dokonają Przeglądu Ostatecznego. 
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§ 8. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego porozumienia mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego i ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077). 

§ 9. Wszelkie zmiany w postanowieniach niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 10. Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonaniem niniejszego porozumienia strony 

poddadzą rozstrzygnięciu sądu powszechnego w Opolu. 

§ 11. Porozumienie zostaje sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 

§ 12.1. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

2. Stroną realizującą czynności związane z ogłoszeniem jest Gmina. 

§ 13. Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego podpisania. 

 

POWIAT OPOLSKI: 

 

Starosta Opolski 

 

Henryk Lakwa 

 

Wicestarosta Opolski 

 

Leonarda Płoszaj 

GMINA TARNÓW OPOLSKI: 

 

Wójt 

 

Krzysztof Mutz 

 

Kontrasygnata 

Skarbnik Powiatu 

 

Mariola Konachiewicz 

 

Kontrasygnata 

Skarbnik Gminy 

 

Aneta Knapik 
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Załącznik nr 1  

do porozumienia  

z dnia 1 października 2018 r. 
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