
 

 

POROZUMIENIE 

z dnia 26 maja 2020 r. 

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

(tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 470, z późn. zm.) oraz w 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 

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 

zwanym w dalszej części porozumienia Powiatem 

a 

Gminą Łubniany, reprezentowaną przez: 

1. Wójta Gminy – Pawła Wąsiaka 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Katarzyny Kępy-Danek 

zwaną w dalszej części porozumienia Gminą 

a łącznie zwanych dalej Partnerami. 

Strony postanawiają, co następuje: 

§ 1.1. Powiat Opolski przekazuje Gminie Łubniany do realizacji zadanie pod nazwą: „Budowa ciągu 

pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1703 O na odcinku Biadacz-Łubniany” - Rozbudowa 

wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1703 O w km od 0+054.40 do 3+926, od 4+148 do 5+185, od 5+412 

do 8+300 i od 8+345 do 10+859.00 polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej wraz z obiektami 

inżynierskimi, budowie odwodnienia i częściowym poszerzeniem jezdni, w ramach opracowywanego projektu 

„Budowa infrastruktury pieszo–rowerowej w powiecie opolskim – etap III” 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. 
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3. Powiat Opolski udziela niniejszym Porozumieniem Wójtowi Gminy Łubniany lub osobie działającej  

na zlecenie Gminy Łubniany pełnomocnictwa do wystąpienia, w imieniu Powiatu Opolskiego o zmianę decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (zwanego również w treści niniejszego porozumienia „ZRID”) 

oraz wszelkich dokumentów wymaganych dla realizacji przedsięwzięcia określonego w ust. 1-2. Z zakresu 

niniejszego pełnomocnictwa wyłącza się czynności, których podjęcie mogłoby rodzić w skutkach powstanie 

jakichkolwiek zobowiązań o charakterze finansowym. 

§ 2.1. Gmina Łubniany 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. 

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

o którym mowa w § 1 ust. 1-2, w szczególności w zakresie 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, zmiany 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 Pawła Wąsiaka 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 właściwych organów w sprawach związanych z realizacją zadań, o których mowa w § 1 ust. 1-2  

- ze zgłoszeniem zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych oraz o 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. W przypadku niewywiązania się którejkolwiek strony z zobowiązań ustalonych niniejszym 

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

§ 6. 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. 
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§ 7.1. 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. 

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

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

zadania. 

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

porozumienia oraz bieżących kontaktów: 

᠆ ze strony Gminy Łubniany – Mariusz Piestrak tel. 77 / 4270598, 

᠆ ze strony Powiatu Opolskiego – Roman Figura tel. 77 / 4414069. 

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

rygorem nieważności. 

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

w razie niewykonania zobowiązań przez Gminę Łubniany. 

§ 9. 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. 

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

każdej ze stron. 

§ 11. 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 Łubniany: 

 

Wójt 

 

Paweł Wąsiak 

 

Kontrasygnata 

Skarbnik Powiatu 

 

Mariola Konachiewicz 

 

Kontrasygnata 

Skarbnik Gminy 

 

Katarzyna Kępa-Danek 
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Załącznik  

do porozumienia 

z dnia 26 maja 2020 r. 

Mapa lokalizująca zadanie „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1703 O  

na odcinku Biadacz-Łubniany” 
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