
 

 

POROZUMIENIE 

z dnia 28 lutego 2019 r. 

w sprawie powierzenia przez Powiat Opoczyński Gminie Mniszków zadania związanego z zarządzaniem 

drogą powiatową polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Prucheńsko Duże 

– Owczary – granica powiatu opoczyńskiego/piotrkowskiego w części dotyczącej sporządzenia  

dokumentacji projektowej 

Działając na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 

2018 r. poz. 2068, z późniejszymi zmianami), art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późniejszymi zmianami), art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późniejszymi zmianami), w oparciu o Uchwa-

łę Nr XXXVIII/273/17 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia Gmi-

nie Mniszków niektórych zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi i uchwałę Nr XXXIV/192/17 

Rady Gminy Mniszków z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Opoczyńskiego zadania z 

zakresu zarządzania drogą powiatową nr 3106E na odcinku Prucheńsko Duże – Owczary – granica powiatu 

opoczyńskiego/piotrkowskiego, Powiat Opoczyński reprezentowany przez członków Zarządu Powiatu Opo-

czyńskiego w osobach: 

Marcin Baranowski - Starosta Opoczyński, 

Maria Barbara Chomicz - Wicestarosta przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Anny Słoniewskiej, zwany 

dalej "Przekazującym"  

i 

Gmina Mniszków, reprezentowana przez osoby:  

Paweł Werłos - Wójt Gminy Mniszków przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Mniszków - Agnieszki Wój-

cik, zwaną dalej "Przyjmującym", zawierają porozumienie, o następującej treści: 

§ 1. Strony zawieraj porozumienie w celu wspólnej realizacji projektu pn. "Budowa i przebudowa dróg po-

wiatowych i gminnych, zapewniających połączenie terenów inwestycyjnych i przemysłowych w gminie 

Mniszków z drogą krajową nr 12". 

§ 2. Przekazujący przekazuje a Przyjmujący przyjmuje do realizacji zadanie z zakresu zarządzania drogami 

powiatowymi pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Prucheńsko Duże - Owczary - 

granica powiatu opoczyńskiego/piotrkowskiego" w części dotyczącej sporządzenia przez Gminę Mniszków 

dokumentacji projektowej dla ww. zadania.  

§ 3. 1. Przekazujący zobowiązuje się do: 

1) udostępnienia, a jeżeli będzie to niezbędne dla wykonania projektu, nieodpłatnego przekazania Gminie 

Mniszków w drodze protokołu zdawczo-odbiorczego odcinka pasa drogowego drogi powiatowej nr 3106E 

na czas wykonania dokumentacji projektowej; 
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2) współpracy w realizacji zadania na zasadach określonych niniejszym porozumieniem; 

3) zabezpieczenia i przekazania na realizację zadania środków finansowych, o których mowa w § 5 ust. 1 ni-

niejszego Porozumienia. 

2. Udostępnienia odcinka drogi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 nie pozbawia Przekazującego prawa i obo-

wiązku realizacji na nim innych niż przekazane niniejszym porozumieniem zadań zarządcy drogi. 

§ 4. Przyjmujący zobowiązuje się do pełnienia roli inwestora w zakresie określonym w niniejszym poro-

zumieniu, w tym do: 

1) wyłonienia i zawarcia umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej; 

2) poniesienia wszelkich skutków prawnych i finansowych wynikających z umowy zawartej z wykonawcą 

dokumentacji projektowej; 

3) organizacji procesu konsultacji i uzgodnień dotyczących dokumentacji projektowej. 

§ 5. 1. Przekazujący przekaże Przyjmującemu na realizację powierzonego zadania, z zastrzeżeniem ust. 2, 

środki finansowe w wysokości 100% kosztów dokumentacji projektowej dla zadania, o którym mowa w § 2 na 

kwotę szacunkową 35.000 zł brutto. 

2. Wysokość środków, o których mowa w ust. 1 zostanie ostatecznie ustalona w formie aneksu do niniej-

szego porozumienia, stosownie do wartości zadania w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowe-

go. 

3. Dokumentacja dla zadania, o którym mowa w § 2, podlegać będzie uzgodnieniu w Zarządzie Dróg Po-

wiatowych w Opocznie w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych. 

§ 6. 1. Przekazanie środków, o których mowa w § 5 niniejszego Porozumienia nastąpi w terminie 14 dni 

kalendarzowych od dnia przekazania przez Gminę Mniszków kopii faktur z załączonym protokołem odbioru 

dokumentacji i kopią umowy z wykonawcą, na podane przez Przyjmującego konto. 

2. Kopie faktur i umowy, o których mowa w ust. 1 muszą być złożone w Starostwie Powiatowym w 

Opocznie w terminie do 10 dni roboczych od daty otrzymania przez Przyjmującego faktury. 

§ 7. Przekazujący zastrzega sobie prawo nadzorowania, kontrolowania i dokonywania oceny prowadzenia 

zadań wynikających z niniejszego Porozumienia.  

§ 8. Majątek uzyskany w wyniku realizacji zadania należy do Powiatu Opoczyńskiego. 

§ 9. Przyjmujący z tytułu realizacji zadania objętego Porozumieniem ponosi odpowiedzialność cywilną 

wobec Przekazującego i osób trzecich. 

§ 10. W przypadku wystąpienia okoliczności, w wyniku których realizacja projektu nie będzie leżała w in-

teresie Przyjmującego, Przyjmujący zastrzega sobie prawo rozwiązania Porozumienia za dwutygodniowym 

pisemnym wypowiedzeniem. Wszelkie związane z tym koszty ponosi Przyjmujący.  

§ 11. 1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2019 roku. 

2. Na wniosek Przyjmującego czas obowiązywania porozumienia może być zmieniony. 

§ 12. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

§ 13. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności i podlegają 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

§ 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem stosuje się przepisy ustawy z dnia  

23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 

21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz 

ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 
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§ 15. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze 

stron.  

  

Starosta Opoczyński 

 

Marcin Baranowski 

 

 

Wicestarosta 

 

Maria Barbara Chomicz 

 

 

Skarbnik Powiatu 

 

Anna Słoniewska 

Wójt Gminy Mniszków 

 

Paweł Werłos 

 

 

Skarbnik Gminy 

 

Agnieszka Wójcik 
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