
 

 

POROZUMIENIE  

z dnia 5 grudnia 2017 r. 

w sprawie przekazania Burmistrzowi Dobrodzienia zadania o nazwie:  

„Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bzionków – Dobrodzień Etap I i Etap II” droga wojewódzka nr 901 

pomiędzy: 

Zarządem Województwa Opolskiego, z siedzibą w Opolu przy ul. Piastowskiej 14, reprezentowanym przez: 

1. Romana Kolka – Wicemarszałka Województwa Opolskiego 

2. Szymona Ogłazę – Członka Zarządu Województwa Opolskiego 

zwanym dalej Przekazującym  

a 

Burmistrzem Dobrodzienia – Różą Koźlik  

zwaną dalej Przyjmującym 

W związku z uchwałą nr XXII/245/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 listopada 2016 roku 

oraz uchwałą nr XXXII/359/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 września 2017 roku w sprawie 

powierzenia realizacji zadania w ciągu drogi wojewódzkiej Gminie Dobrodzień, a także uchwałą  

nr XXX/248/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 31 października 2017 roku w sprawie przejęcia przez 

Gminę Dobrodzień zadania Województwa Opolskiego, Strony postanawiają, co następuje: 

§ 1.1. Przekazujący, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 2096), powierza Przyjmującemu do realizacji zadanie pn.: „Budowa ścieżki rowerowej 

na odcinku Bzionków – Dobrodzień Etap I i Etap II” droga wojewódzka nr 901. 

2. Przyjmujący zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2017 r. poz. 1875) przyjmuje do realizacji zadanie pn.: „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bzionków – 

Dobrodzień Etap I i Etap II” droga wojewódzka nr 901. 

§ 2.1. Przyjmujący zobowiązuje się uzyskać wszelkie niezbędne decyzje, opinie i uzgodnienia wymagane 

do realizacji zadania, o który mowa w § 1. 

2. W celu realizacji zadania wskazanego w § 1, Przyjmujący przeprowadzi własnym staraniem 

postępowanie w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. 

3. Przyjmujący pokryje w całości koszty prac budowlanych wraz z niezbędną dokumentacją wymaganą 

Prawem Budowlanym i nie będzie domagała się zwrotu nakładów poniesionych na zadanie wskazane w § 1. 

4. W trakcie budowy Przyjmujący będzie ponosił wszelkie koszty wynikające z wprowadzonych ograniczeń w ruchu. 

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

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

przywrócenia nieruchomości do stanu pierwotnego. 
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6. Przekazujący zobowiązuje się do współpracy z Przyjmującym dotyczącej realizacji zadania 

wskazanego w § 1, w zakresie obejmującym dokonanie wypłat odszkodowań za przejęte nieruchomości (jeżeli 

zajdzie taka potrzeba) zgodnie z decyzją ZRID, która zostanie wydana przez Wojewodę Opolskiego. 

7. Środki na dokonanie ewentualnych wypłat odszkodowań za przejęte nieruchomości zgodnie z decyzją 

ZRID, która zostanie wydana przez Wojewodę Opolskiego, zostaną przekazane przez Przyjmującego  

na podstawie odrębnej umowy. 

§ 3.1. Przyjmujący w osobie Burmistrza Dobrodzienia lub upełnomocnionego przez Burmistrza 

Dobrodzienia przedstawiciela wystąpi jako uprawniony w oparciu o niniejsze porozumienie i zgodnie z jego 

zakresem, jako zarządca dróg objętych inwestycją: 

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

o którym mowa w § 1; 

2) o wydanie zezwolenia na realizację zadania, o którym mowa w § 1; 

3) do właściwych organów w sprawach związanych z realizacją zadań, o których mowa w § 1 – zgłoszenia 

zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

2. Przyjmujący przekaże Przekazującemu, potwierdzone za zgodność z oryginałem, odpisy wszystkich 

dokumentów wskazanych w ust. 1. 

3. Dokumenty, wskazane w ust. 1, o które będzie występował Przyjmujący, zostaną opracowane  

na podstawie materiałów przygotowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Przekazujący będzie uprawniony do wglądu i zgłaszania uwag na każdym etapie realizacji zadania,  

o którym mowa w § 1, 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. Przyjmujący bezpłatnie przekaże Przekazującemu komplet dokumentacji związanej z realizacją 

zadania, o którym mowa w § 1. 

§ 4.1. Przekazujący jest uprawniony do kontrolowania realizacji niniejszego porozumienia. 

2. Przedstawiciel Przekazującego ma prawo uczestniczyć w spotkaniach związanych z opracowaniem 

niezbędnej dokumentacji celem realizacji zadania wskazanego w § 1. 

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

końcowych. 

4. Przyjmujący poinformuje Przekazującego o planowanych radach budowy i odbiorach częściowych  

i końcowych. 

5. Przekazujący może być reprezentowany przez przedstawicieli Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu. 

§ 5.1. Na etapie budowy przedstawiciel Przekazującego będzie upoważniony do kontroli budowy, w tym 

wglądu do dokumentacji budowlanej oraz budowy, a także do sprawdzenia wszelkich badań laboratoryjnych 

dotyczących realizowanych robót. 

2. W trakcie budowy Przyjmujący będzie ponosił wszelkie koszty wynikające z wprowadzonych 

ograniczeń w ruchu oraz będzie ponosiła odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe z następstw 

nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z prowadzonymi pracami. 

3. Przyjmujący będzie zobowiązany do zapewnienia dla całego zadania inwestorskiego nadzoru 

budowlanego wraz z nadzorem specjalistycznym właściwych jednostek jeżeli nadzór taki będzie konieczny. 

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

2. W Protokole Przeglądu Gwarancyjnego zostanie określony zakres wystąpienia ewentualnych wad i usterek,  

a także termin usunięcia ich przez Wykonawcę. 

3. Przed upływem okresu gwarancji dla robót budowlanych Strony dokonają Przeglądu Ostatecznego. 

§ 7.1. Po oddaniu przedmiotu niniejszego porozumienia do użytkowania, Przyjmujący staje się jego 

zarządcą na okres 8 lat. 

2. Przekazanie przedmiotu porozumienia w zarząd odbędzie się na podstawie odrębnej procedury. 
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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 (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 właściwego miejscowo Województwa. 

§ 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 Przyjmujący. 

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

   

Przekazujący Przyjmujący 

   

Wicemarszałek  

Województwa Opolskiego 

 

Roman Kolek 

 

 

Członek Zarządu  

Województwa Opolskiego 

 

Szymon Ogłaza 

Burmistrz Dobrodzienia 

 

Róża Koźlik 
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