
POROZUMIENIE

zawarte w Policach w dniu 2 marca 2016 r. pomiędzy:

Zarządem Powiatu w Policach, zwanym dalej „Zarządem”, z siedzibą w Policach, przy ul. Tanowskiej 8, 
reprezentowanym przez:

1) Andrzeja Bednarka – Starostę Polickiego,
2) Pawła Mirowskiego – Wicestarostę Polickiego,

a

Wójtem Gminy Kołbaskowo – Małgorzatą Schwarz, zwanym dalej „Wójtem”, z siedzibą w 
Kołbaskowie 106.

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 
z późn. zm.) strony zawierają porozumienie o następującej treści:

§ 1. Zarząd powierza, a Wójt przyjmuje do realizacji zadanie z zakresu zarządzania drogą powiatową Nr 
3925Z Szczecin – Warzymice na odcinku ok. 0+755 km do 1+355 km, zwanej dalej „drogą powiatową”, 
wyłącznie w zakresie polegającym na opracowaniu projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej 
poprzez budowę chodnika, zwanego dalej „projektem”.

§ 2. 1. Wójt zobowiązuje się do:
1) sfinansowania realizacji projektu;
2) wyłonienia wykonawcy projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164);
3) opracowania projektu zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 460 z późn. zm.), ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. 
zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 124);

4) uzgadniania z Zarządem projektu na każdym etapie jego opracowywania.
2. Zarząd zobowiązuje się do:

1) współpracy przy realizacji projektu, a jeżeli okaże się to niezbędne dla opracowania projektu, 
nieodpłatnego udostępnienia Wójtowi w drodze protokołu zdawczo-odbiorczego odcinka pasa drogowego, 
o którym mowa w § 1, na czas wykonania projektu;

2) wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za uzgodnienie projektu.
3. Strony porozumienia ustalają, że wszystkie prawne i finansowe skutki zawarcia umowy z wykonawcą 

projektu ponosi Gmina Kołbaskowo.
4. Zasady realizacji i finansowania wykonania robót budowlanych dotyczących przebudowy drogi 

powiatowej poprzez budowę chodnika zostaną określone odrębnym porozumieniem.
§ 3. 1. Opracowany projekt zostanie przygotowany ze wskazaniem Powiatu Polickiego jako inwestora.
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2. Projekt opracowany w wyniku zawarcia porozumienia zostanie przekazany przez Gminę Kołbaskowo na 
majątek Powiatu Polickiego jako pomoc rzeczowa.

§ 4. Zarząd zastrzega sobie prawo do nadzorowania i kontrolowania realizacji porozumienia.
§ 5. 1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i zostaje zawarte na czas niezbędny do 

opracowania projektu.
2. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej po rygorem nieważności.
3. W  sprawach  nieuregulowanych  porozumieniem  stosuje  się  przepisy  ustawy  z  dnia 27 sierpnia 2009 

r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).

4. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron za wypowiedzeniem, którego okres wynosi 
dwa miesiące od doręczenia drugiej stronie.

5. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
§ 6. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 
STAROSTA

Andrzej Bednarek

WICESTAROSTA

Paweł Mirowski

WÓJT

Małgorzata Schwarz
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