
 

 

ANEKS 

do porozumienia z dnia 21 maja 2019 r. 

zawarty w dniu 8 października 2019 r. 

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 Łubniany, reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy – Pawła Wąsiaka 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Katarzyny Kępy-Danek 

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1995 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r.  

poz. 2068 z późn. zm.) oraz w oparciu o oparciu o uchwałę Rady Powiatu Opolskiego nr XXVI/167/16 z dnia 

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

powiatowymi Strony postanawiają, co następuje: 

§ 1.1. W § 5 ust. 1 i ust. 2 porozumienia otrzymują brzmienie: 

„1. Powiat Opolski zobowiązuje się do: 

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

drogowej; 

2) wypłaty odszkodowań, które powstaną w wyniku wydania decyzji o zezwolenie na realizację 

inwestycji drogowej za przejęcie nieruchomości dla dotychczasowych właścicieli, użytkowników 

wieczystych oraz osób, którym przysługuje ograniczone prawo rzeczowe, na zasadach określonych  

w § 5 ust. 2. 

2. Gmina Łubniany 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 odszkodowań; 

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

odszkodowań za zbywane na rzecz powiatu Opolskiego grunty pod pas drogowy dróg powiatowych 

oraz kosztów opłat sądowych związanych z dokonaniem czynności w księgach wieczystych 
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dotyczących danych nieruchomości wynikających z Działu 4 Rozdział 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 

o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – w terminie 7 dni od uprawomocnienia się decyzji  

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Wysokość środków podlegających przekazaniu 

zostanie ustalona przez strony odrębną umową niezwłocznie po wydaniu decyzji o zezwoleniu  

na realizację inwestycji drogowej; 

4) przekazania na wskazane konto Powiatu Opolskiego dodatkowych środków, finansowych w przypadku, 

gdy suma wysokości odszkodowań wynikającą z wydanych decyzji ustalających wysokość odszkodowań 

przekroczy wartość, o której mowa w ust. 2 pkt 3; 

3. Powiat Opolski niezwłocznie po uzyskaniu ostatecznych decyzji 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 Łubniany potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie przedmiotowych decyzji. 

4. Ostateczne 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. 2 pkt 4. 

Natomiast w przypadku, gdy przekazane środki są wyższe niż wartość odszkodowań ustalona  

w ostatecznych decyzjach, o których mowa wyżej, Powiat Opolski zwróci powstałą z tego tytułu 

różnicę na wskazany przez Gminę Łubniany 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 Łubniany na przejęcie gruntów na rzecz Powiatu 

Opolskiego zostanie dokonana w oparciu o dokument „Rozliczenie środków związanych z przejęciem 

gruntów pod realizację zadania” wystawionym przez Powiat Opolski dla Gminy Łubniany.”. 

§ 2. Pozostałe warunki porozumienia pozostają bez zmian. 

§ 3. Aneks do porozumienia sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej 

ze stron. 

§ 4.1. Aneks do porozumienia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

2. Stroną realizującą czynności związane z ogłoszeniem jest Gmina Łubniany. 

  

POWIAT OPOLSKI: 

 

Starosta Opolski 

 

Henryk Lakwa 

 

 

Wicestarosta Opolski 

 

Leonarda Płoszaj 

 

 

GMINA ŁUBNIANY: 

 

Wójt 

 

Paweł Wąsiak 

 Kontrasygnata 

Skarbnik Powiatu 

 

Mariola Konachiewicz 

Kontrasygnata 

Skarbnik Gminy 

 

Katarzyna Kępa-Danek 
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