
 

 

POROZUMIENIE 

z dnia 21 stycznia 2019 r. 

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

z 2018 r., poz. 2068 ze zmianami), w oparciu o uchwałę nr XXVI/169/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia  

22 grudnia 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Turawa zadania z zakresu zarządzania drogami 

powiatowymi oraz uchwałę nr XXXVII/2018/18 Rady Gminy Turawa z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Turawa zadań Powiatu Opolskiego 

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 Turawa reprezentowaną przez:  

1. Wójta Gminy Turawa - Dominika Pikosa 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Anety Sakra zwanych dalej partnerami. 

Strony postanawiają, co następuje: 

§ 1.1. Powiat Opolski przekazuje Gminie Turawa do realizacji zadanie pod nazwą: „Budowa infrastruktury 

pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1705 O na odcinku DK 45 (Zawada) - Turawa (ul. Harcerska)” 

na zasadach określonych w niniejszym Porozumieniu. 

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

stanowiącym integralną część niniejszego porozumienia. 

3. Powiat Opolski udzieli Wójtowi Gminy lub osobie działającej na zlecenie Gminy Turawa, 

pełnomocnictwa do wystąpienia, w imieniu Powiatu Opolskiego o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej (zwanego również w treści niniejszego porozumienia „ZRID”) dla przedsięwzięcia 

określonego w ust. 1-2. 

§ 2.1. Gmina Turawa przyjmuje do realizacji zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 1-2, na mocy ustawy  

z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

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

3. Gmina Turawa oświadcza, że ujmie przedsięwzięcie, o którym mowa w § 1 ust. 1-2, w swoim budżecie. 

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

o którym mowa w § 1 ust. 1-2, w szczególności w zakresie: 
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1) opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania, w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, decyzji  

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

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 Turawa 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) 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. 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 przypadkach niezgodności dokumentów z warunkami technicznymi lub 

obowiązującymi procedurami. 

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

mowa w § 1 ust. 1-2. 

5. Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Powiat 

Opolski zaakceptuje przygotowany przez Gminę Turawa komplet materiałów niezbędnych do prawidłowego 

złożenia wniosku o wydanie ww. decyzji, bądź w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania 

dokumentacji przekaże swoje uwagi celem uwzględnienia ich w przygotowanych materiałach. 

§ 5.1. Powiat Opolski zobowiązuje się do: 

1) uregulowania zobowiązań wynikających z wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej; 

2) pokrycia kosztów wszelkich zobowiązań opisanych w pkt 1, które powstaną w wyniku wydania decyzji  

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w tym m.in. odszkodowań za przejęte nieruchomości dla 

dotychczasowych właścicieli, użytkowników wieczystych oraz osób, którym przysługuje ograniczone 

prawo rzeczowe oraz kosztów wynikających z art. 11f ust. 1 pkt 4 i pkt 8 lit. g i lit. h oraz art. 11f ust. 2 

ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych; 

2. Gmina Turawa zobowiązuje się do: 

1) poniesienia wszelkich kosztów inwestycji określonej w § 1 ust. 1-2; 

2) przekazania wraz z dokumentacją, o której mowa w § 2 zestawienia działek do przejęcia na rzecz Powiatu 

Opolskiego pod pas drogowy dróg powiatowych wraz z określeniem powierzchni nabywanych gruntów 

oraz szacunkowej wartości odszkodowania; 

3) przekazania na wskazane przez Powiat Opolski konto, środków finansowych w wysokości przewidywanej 

szacunkowej wartości odszkodowań za nabywane na rzecz Powiatu Opolskiego grunty pod pas drogowy 

dróg powiatowych w terminie do 7 dni od daty uprawomocnienia się decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej. W przypadku nie przekazania środków finansowych w wysokości i terminie 

określonym wyżej, niniejsze porozumienie ulegnie natychmiastowemu rozwiązaniu (bez potrzeby jego 

wypowiadania lub odstępowania od niego); 
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4) przekazania na wskazane konto Powiatu Opolskiego dodatkowych środków finansowych, przed wypłatą 

przez Powiat Opolski odszkodowań - w przypadku gdy suma wysokości odszkodowań wynikająca  

z wydanych decyzji ZRID przekroczy wartość oszacowaną, o której mowa w pkt 5. 

3. Powiat Opolski niezwłocznie po uzyskaniu ostatecznych decyzji ZRID ustalających wysokość 

odszkodowania za każdą z nieruchomości w zakresie dróg powiatowych, które w wyniku decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej staną się z mocy prawa własnością Powiatu Opolskiego przekaże Gminie 

Turawa potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie przedmiotowych decyzji. 

4. Rozliczenie środków finansowych, o których mowa w ust. 2 pkt 3, nastąpi na podstawie ostatecznych 

decyzji ustalających wysokość odszkodowania za nabywane grunty. W razie, gdy przekazane zgodnie z ust. 2 

pkt 3 środki okażą się niewystarczające, zastosowanie ma ust. 1 pkt 4, natomiast w przypadku, gdy przekazane 

środki są wyższe niż wartość odszkodowań ustalona w ostatecznych decyzjach ZRID, o których mowa wyżej, 

Powiat Opolski zwróci powstałą z tego tytułu różnicę na wskazany przez Gminę Turawa rachunek bankowy  

w terminie 14 dni od dnia, w którym ostatnia z wydanych decyzji, o których mowa wyżej, stanie się ostateczna. 

5. Rozliczenie nakładów poniesionych przez Gminę Turawa na przejęcie gruntów na rzecz Powiatu 

Opolskiego zostanie dokonane w oparciu o dokument: „Rozliczenie środków związanych z przejęciem gruntów 

pod realizację zadania”, wystawiony przez Powiat Opolski dla Gminy Turawa. 

§ 6.1. Gmina Turawa, działając na mocy udzielonego pełnomocnictwa przez Powiat Opolski, własnym 

staraniem oraz na własny koszt ujawni we właściwych księgach wieczystych nieruchomości przeznaczone  

na pas drogowy dróg powiatowych, które zgodnie z uzyskaną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej staną się własnością Powiatu Opolskiego. 

2. Gmina własnym staraniem oraz na własny koszt zleci uprawnionemu geodecie wykonanie stabilizacji 

granic pasa drogowego na odcinku objętym rozbudową drogi. 

§ 7. W przypadku niewywiązania się którejkolwiek strony z zobowiązań ustalonych niniejszym 

porozumieniem, wszelkie ewentualne roszczenia powstałe z tego tytułu obciążają tę stronę. 

§ 8.1. 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. 

§ 9.1. 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. 

§ 10.1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony. 

2. Porozumienie wiąże Strony na czas wykonania dokumentacji, uzyskania decyzji ZRID i realizacji 

zadania, z zastrzeżeniem obowiązku uregulowania należności, o których mowa w § 4 porozumienia. 

3. Ustanawia się przedstawicieli stron odpowiedzialnych za koordynację i realizację przedmiotu 

porozumienia oraz bieżących kontaktów: 

- ze strony Gminy Turawa - Bogusława Jędrychowicz tel. 774212012 w. 114, 

- ze strony Powiatu Opolskiego - Roman Figura tel. 774414069. 

4. Wszelkie zmiany treści niniejszego porozumienia wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 
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5. Powiatowi Opolskiemu przysługuje prawo odstąpienia od porozumienia w trybie natychmiastowym  

w razie niewykonania zobowiązań przez Gminę Turawa. 

§ 11. W przypadku wystąpienia ewentualnych sporów wynikłych z tytułu zawarcia niniejszego 

porozumienia, Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygnięcia, a w przypadku niedojścia do porozumienia, 

właściwym do rozpoznania sporu będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny w Opolu. 

§ 12. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla 

każdej ze stron. 

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

2. Stroną realizującą czynności związane z ogłoszeniem jest Gmina. 

  

POWIAT OPOLSKI: 

 

Starosta Opolski 

 

Henryk Lakwa 

 

Wicestarosta Opolski 

 

Leonarda Płoszaj 

GMINA TURAWA: 

 

Wójt Gminy Turawa 

 

Dominik Pikos  

 

Skarbnik Gminy 

 

Aneta Sakra 

 

Skarbnik Powiatu 

 

Mariola Konachiewicz 
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Załącznik nr 1 do Porozumienia z dnia 21.01.2019
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