
 

 

POROZUMIENIE 

 

z dnia 25 kwietnia 2018 r. 

w sprawie powierzenia zadania związanego z zarządzaniem częścią drogi powiatowej nr 5165P 

 

Działając na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2222 ze zm.), art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1868 ze zm.), art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1875 ze zm.), w oparciu o uchwałę Nr XLVI/299/18 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 25 kwietnia 

2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Zduny zarządzania częścią drogi powiatowej  

nr 5165P w związku z planowaną budową ścieżki pieszo-rowerowej i uchwałę Nr XLIII/308/2018 Rady 

Miejskiej w Zdunach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Krotoszyńskiego zadania 

zarządzania częścią drogi powiatowej nr 5165P w związku z planowaną budową ścieżki pieszo-rowerowej 

Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego, w imieniu którego działa: 

1) Stanisław Szczotka – Starosta Krotoszyński 

2) Paweł Radojewski – Wicestarosta  

zwany dalej „Przekazującym”  

i Burmistrz Zdun Tomasz Chudy  

zwany dalej „Przyjmującym”  

zawierają porozumienie o następującej treści: 

§ 1. 1.  Przekazujący, działając jako zarządca dróg powiatowych, przekazuje, a Przyjmujący, działając jako 

zarządca dróg gminnych, przyjmuje do realizacji zadanie z zakresu zarządzania częścią drogi powiatowej  

nr 5165P na odcinku I od km 2+535 do km 3+160 w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego 

p.n. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Chachalnia- etap I”. 

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1, planowane jest do realizacji przez Przyjmującego w ramach projektu 

pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Chachalnia- etap I” ze środków zabezpieczonych 

w budżecie Gminy Zduny przy możliwym współudziale środków finansowych pochodzących z źródeł 

zewnętrznych pozyskanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-220 na operacje typu 

7.4.1.2. Kształtowanie Przestrzeni Publicznej. 

3. W przypadku uzyskania dofinansowania przez Przyjmującego na prowadzenie zadania przekazanego 

niniejszym porozumieniem Przekazujący przekaże Przyjmującemu środki finansowe w wysokości 50% 

wartości wkładu własnego w kosztach realizacji zadania. 

§ 2. 1.  Przekazujący zobowiązuje się do:  

1) nieodpłatnego udostępnienia Przyjmującemu odcinka pasa drogowego drogi powiatowej nr 5165P 

opisanego w §1 ust. 1, stanowiącego działki o nr ewidencyjnych 762, 264 obręb Chachalnia, na okres 

realizacji i trwałości projektu, o którym stanowi § 1 ust. 2 niniejszego porozumienia 
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2) uczestniczenia w przekazaniu pasa drogowego i odbiorze robót, 

3) przekazania przygotowanej dokumentacji projektowo-budowlanej dotyczącej zadania inwestycyjnego 

2. Udostępnienie odcinka drogi, o którym stanowi § 2 ust. 1 pkt 1 nie pozbawia Przekazującego prawa 

i obowiązku realizacji na nim innych, niż przekazane niniejszym porozumieniem zadań zarządcy drogi. 

§ 3. Przyjmujący zobowiązuje się do:  

1) pełnienia funkcji inwestora, a następnie zarządcy wykonanej ścieżki, 

2) wykonywania wszelkich prac związanych z przygotowaniem, wdrożeniem i rozliczeniem zadania. 

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

zadań wynikających z niniejszego Porozumienia.  

§ 5. Przekazanie zarządzania drogą, o którym mowa w § 1, następuje z dniem podpisania niniejszego 

porozumienia. 

§ 6. Przekazujący odbierze zrealizowaną inwestycję na swój majątek w drodze protokołu zdawczo-

odbiorczego, po zakończeniu realizacji inwestycji i okresu trwałości projektu, o którym stanowi § 1 ust. 2. 

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

wobec Przekazującego i osób trzecich.  

§ 8. 1.  Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia zakończenia okresu 

trwałości projektu, o którym stanowi § 1 ust. 2.  

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

3. W przypadku nieprzyznania dofinansowania dla projektu, o którym stanowi § 1 ust. 2, niniejsze 

Porozumienie przestaje wiązać jego Strony. 

§ 9. 1. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  

2. Obowiązek przekazania porozumienia do ogłoszenia przyjmuje na siebie Przyjmujący. 

§ 10. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

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

23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 ze zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1868 ze zm.) oraz ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1875 ze zm.).  

§ 12. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Przekazującego 

i dwa dla Przyjmującego. 

 

Przekazujący       Przyjmującą 

  

Przewodniczący Zarządu Powiatu 

(-) Stanisław Szczotka 

 

Członek Zarządu 

(-) Paweł Radojewski 

Burmistrz Zdun 

(-) mgr Tomasz Chudy 
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