
 

 

POROZUMIENIE NR  IR.7011.33.2016.SP 

BURMISTRZA GMINY JEDLICZE 

z dnia 19 grudnia 2016 r. 

Porozumienie pomiędzy Gminą Jedlicze i Gminą Tarnowiec w sprawie wspólnego przeprowadzenia 

przedsięwzięcia inwestycyjnego w zakresie budowy mostu na rzece Jasiołka. 

zawarte w dniu 19.12 2016 r.  w Jedliczu pomiędzy: 

Gminą Jedlicze, w imieniu której działa Jolanta Urbanik – Burmistrz Gminy Jedlicze, przy 

kontrasygnacie: Helena Biernacka  – Skarbnik Gminy Jedlicze, zwana w dalszej treści porozumienia 

„Inwestorem 1”, 

a 

Gmina Tarnowiec, w imieniu której działa: Jan Czubik – Wójt Gminy Tarnowiec, przy kontrasygnacie: 

Józefa Oberc  – Skarbnik Gminy Tarnowiec, zwana w dalszej treści porozumienia „Inwestorem 2”,łącznie 

zwane zaś „Stronami”, ustalają, co następuje: 

§ 1. Inwestor 1 oraz Inwestor 2 oświadczają, iż ich wolą jest wspólne przeprowadzenie przedsięwzięcia 

inwestycyjnego dla gmin: Jedlicze i Tarnowiec w zakresie budowy mostu na rzece Jasiołka pomiędzy 

miejscowościami Jedlicze – Osiedle Męcinka i Brzezówka oraz ciągów komunikacyjnych umożliwiających 

połączenie obiektu z siecią dróg publicznych i zobowiązują się współdziałać w celu sprawnej realizacji 

inwestycji. 

§ 2. Strony porozumienia zgodnie postanawiają, że stroną wiodącą przedmiotowej inwestycji, 

będzie Gmina Jedlicze, do zadań której należeć będzie zlecenie wykonania dokumentacji projektowej 

i technicznej dla w/w zadania, nadzór nad przygotowaniem w/w dokumentacji wraz z uzyskaniem wymaganej 

prawem zgody na jej realizację, jak również przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy robót zgodnie 

z obowiązującymi przepisami dotyczącymi udzielania zamówień publicznych, nadzoru nad ich realizacją oraz 

odbioru robót wraz z rozliczeniem inwestycji. 

§ 3. 1. Ustala się, że obydwie Gminy będą partycypować w kosztach przygotowania i realizacji inwestycji 

wskazanej w § 1 w równych częściach po 50 % każda, na zasadach określonych w ust. 2 i ust. 3. 

2. W zakresie przygotowania dokumentacji technicznej wraz z wymaganym prawem zezwoleniem na 

realizację zadania – I etap: 

a) Inwestor 1 zabezpieczy w całości środki finansowe związane z jej opracowaniem, 

b) Inwestor 1 przeprowadzi wybór wykonawcy projektu, 

c) Inwestor 1 na etapie wykonywania projektu uzgodni z Inwestorem 2 jego zakres, 

d) Inwestor 1 dokona odbioru wykonanej dokumentacji projektowej od wykonawcy, 
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e) po wykonaniu dokumentacji i jej odbiorze przez Inwestora 1, Inwestor 2 zobowiązuje się do zapłaty 50 % 

kosztów związanych z wykonaniem dokumentacji technicznej dla w/w zadania po protokolarnym jej 

odbiorze, na podstawie dostarczonej przez Inwestora 1 noty obciążeniowej, w terminie 14 dni od dnia jej 

doręczenia. 

3. W zakresie realizacji robót budowlanych (na podstawie przedmiotowej dokumentacji technicznej) –  

II etap: 

a) Inwestor 1 opracuje specyfikację istotnych warunków zamówienia dla w/w zadania, 

b) Inwestor 1 przeprowadzi wybór wykonawcy robót budowlanych określonych w dokumentacji technicznej 

i zezwoleniu na realizacje zadania i zawrze z wykonawcą umowę na wykonanie w/w robót budowlanych, 

c) Inwestor 1 dokona wyboru inspektora nadzoru dla przedmiotowego zadania, 

d) Inwestor 1 dokona odbioru w/w inwestycji, po jej wykonaniu przez wykonawcę robót budowlanych zgodnie 

z umową i specyfikacją istotnych warunków zamówienia dla w/w zadania, 

e) Inwestor 1 zapewni udział w odbiorze końcowym inwestycji upoważnionego przedstawiciela Inwestora 2, 

f) po wykonaniu inwestycji i jej odbiorze przez Inwestora 1, Inwestor 2 zobowiązuje się do zapłaty 50% 

kosztów związanych z wykonaniem robót budowlanych dla w/w zadania, pełnieniem nadzoru 

inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego, po protokolarnym odbiorze w/w inwestycji, na podstawie 

dostarczonej przez inwestora 1 noty obciążeniowej, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

§ 4. Inwestor 1 i Inwestor 2 ustalają, że warunkiem koniecznym do podjęcia realizacji robót budowlanych – 

etap II wskazanych w § 3 ust. 3, w oparciu o wykonaną dokumentację projektową będzie uzyskane 

dofinansowanie ze środków zewnętrznych na poziomie minimum 50 % kosztów ich realizacji. 

§ 5. W zakresie nieuregulowanym niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy: 

a) ustawy o drogach publicznych; 

b) ustawy Prawo budowlane; 

c) ustawy  Prawo zamówień publicznych; 

d) ustawy o finansach publicznych; 

e) ustawy o gospodarce nieruchomościami; 

f) Kodeksu cywilnego; 

g) oraz inne przepisy szczególne. 

§ 6. Z zastrzeżeniem postanowień § 4, w przypadku nie wywiązania się przez którąkolwiek ze stron 

z zobowiązań ustalonych niniejszym porozumieniem wszelkie ewentualne roszczenia powstałe z tego tytułu 

obciążają tę stronę. 

§ 7. 1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego podpisania przez strony. 

2. Porozumienie wiąże Strony na czas realizacji zadania i wygasa po odbiorze robót, z zastrzeżeniem 

zapisów §4. 

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

rygorem nieważności. 

4. Strony zgodnie oświadczają, że rozwiązują za porozumieniem stron porozumienie z dnia 7 kwietnia 

2006 r. w sprawie wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa mostu na rzece Jasiołce w miejscowości 

Jedlicze – dz. Męcinka”. 

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

Porozumienia, Strony będą dążyć do polubownego ich rozstrzygnięcia, a w przypadku niedojścia do 

porozumienia, właściwym do rozpoznania sporu będzie Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla Inwestora 1. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

inne przepisy szczególne. 
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3. Zawarte porozumienie podlega publikacji w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym. 

4. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 

 Inwestor 1: Inwestor 2: 

  

Burmistrz Gminy Jedlicze 

 

 

Jolanta Urbanik 

Wójt Gminy Tarnowiec 

 

 

Jan Czubik 
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