
 

 

POROZUMIENIE  

w sprawie przekazania Gminie Iława realizacji zadania „Budowa ścieżki rowerowej łączącej 

Miasto Iława z miejscowością Kamień Mały na terenie Gminy Iława" 

zawarte w dniu 9 października  2017 r. w Iławie pomiędzy: 

POWIATEM IŁAWSKIM reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają 

1) Starosta Iławski – Marek Polański , 

2) Wicestarosta – Stanisław Kastrau, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Iławskiego – Beaty Szoka 

a 

GMINĄ IŁAWA, reprezentowaną przez 

Wójta Gminy – Krzysztofa Harmacińskiego, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Anny Styczyńskiej 

o następującej treści: 

§ 1. 1.  Powiat Iławski w związku z art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814, ze zm.) na podstawie art. 19 ust. 4 i art. 20 pkt 3 ustawy z dn. 

21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, ze zm.) przekazuje Gminie Iława 

realizację zadania „Budowa ścieżki rowerowej łączącej Miasto Iława z miejscowością Kamień Mały na terenie 

Gminy Iława”, zwanego dalej zadaniem. 

2. Na potrzeby realizacji zadania Powiat Iławski przekazuje Gminie Iława w nieodpłatne użyczenie część 

działki oznaczonej numerem 82 obręb 16-Kamień Duży i działki nr 14 obręb 17-Kamień Mały, o łącznej 

długości 2,221 km. 

3. Gmina Iława zobowiązuje się do realizacji zadania z własnych środków finansowych przy udziale 

dofinansowania w ramach RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Termin realizacji 

zadania określa się na lata 2017-2020. 

4. Obie strony, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia odpowiedniego okresu trwałości projektu 

w ramach którego realizowane jest zadanie, zgodnie postanawiają, że okres oddania w użyczenie 

nieruchomości opisanej w ust. 2 wyniesie 5 lat od dokonania płatności końcowej na rzecz beneficjenta projektu 

(Gminy Iława). 

5. Obie strony zgodnie oświadczają, że po upływie okresu, o którym mowa w § 1 ust. 4, Gmina Iława 

przekaże Powiatowi Iławskiemu przedmiot użyczenia wraz z dokonanymi na nim ulepszeniami w postaci 

ścieżki rowerowej. 

§ 2. Gmina Iława zobowiązuje się do ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem wybudowanego 

odcinka ścieżki rowerowej przez okres nie krótszy niż 5 lat od dokonania płatności końcowej na rzecz 

Beneficjenta. 
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§ 3. Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wymaga dla swojej ważności zachowania formy 

pisemnej. 

§ 4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami tego porozumienia mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 5. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

§ 6. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 

  

Wójt Gminy Iława 

Krzysztof Harmaciński 

Starosta Powiatu Iławskiego 

Marek Polański 

Wicestarosta Powiatu Iławskiego 

Stanisław Kastrau 
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