
 

 

POROZUMIENIE  

POWIATU POZNAŃSKIEGO 

z dnia 23 września 2019 r. 

w sprawie: : powierzenia Miastu i Gminie Kórnik prowadzenia zadania publicznego w zakresie 

zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie dotyczącym wykonania dokumentacji 

technicznej oraz budowy przystanków autobusowych. 

zawarte pomiędzy: 

1. Powiatem Poznańskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Poznaniu w imieniu, którego działają: 

Starosta Poznański – Jan Grabkowski Wicestarosta Poznański  – Tomasz Łubiński Zwanym dalej Powiatem; 

2. Gminą Kórnik w imieniu, której działa: Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik  – Przemysław Pacholski 

Z kontrasygnatą Skarbnika Gminy– Katarzyna Szamałek Zwanej dalej Gminą. 

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 511) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 2068 z późn. zm.), a także zgodnie z uchwałą nr X/123/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 

28 sierpnia 2019r. w sprawie powierzenia Gminie Kórnik prowadzenia zadania publicznego w zakresie 

zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie dotyczącym wykonania dokumentacji technicznej 

praz budowy przystanków autobusowych i uchwałą nr XII/121/2019 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 

28 sierpnia 2019r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań publicznego zarządzania 

drogami powiatowymi, ustala się co następuje: 

§ 1. 1. Powiat powierza, a Gmina przejmuje prowadzenie zadania publicznego polegającego na zarządzaniu 

drogami powiatowymi w zakresie wykonania dokumentacji technicznej oraz budowy: 

1) przystanków autobusowych przy ulicy Jeziornej w obrębie skrzyżowania z ulicą Szczelinka 

w Szczytnikach, droga powiatowa nr 2489P, 

2) przystanku autobusowego przy ul. Telewizyjnej w Koninku, droga powiatowa nr 2489P, 

3) przystanków autobusowych przy ul. Głównej w Biernatkach, droga powiatowa nr 2468P, 

4) przystanków autobusowych przy ulicy Poznańskiej w obrębie skrzyżowania z ul. Stokrotkową 

w Kamionkach, droga powiatowa nr 2461P, 

5) przystanku autobusowego przy ul. Świerkowej w obrębie os. Radosnego w Czmoniu, droga powiatowa                      

nr 2471P,   będącego zadaniem Powiatu. 

2. Powierzenie zadania w zakresie wynikającym z ust. 1 następuje na okres do dnia 31 grudnia 2020 r. 

§ 2.  1. Zadanie w zakresie wynikającym z §1 ust. 1, finansowane będzie ze środków własnych Gminy. 

§ 3. 1. Zadanie, o którym mowa w § 1 ust.1, realizowane będzie zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. 

- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) oraz obowiązującymi przepisami 

w zakresie budowy dróg. 
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2. Porozumienie dot. zarządzania drogą powiatową nie upoważnia do występowania o wydanie decyzji  

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz o opinie, o których mowa w art. 11b i art. 11d 

ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1474). 

3. Przed uzyskaniem dokumentu zezwalającego na wykonanie prac budowlanych należy uzyskać dla 

dokumentacji technicznej akceptację Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, opinię Starosty Poznańskiego 

w zakresie geometrii drogi, zatwierdzenie przez Starostę Poznańskiego projektu zmiany stałej organizacji ruchu 

oraz, jeżeli zachodzi taka potrzeba postanowienie o udzieleniu zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - 

budowlanych. 

4. Zmiana stałej organizacji ruchu winna zostać wprowadzona zgodnie z zatwierdzonym projektem 

organizacji ruchu i zaakceptowana przez Starostę Poznańskiego protokołem z przeprowadzonej kontroli zadań 

technicznych wynikających z realizacji projektu potwierdzającym, iż nie stwierdzono niezgodności pomiędzy 

projektem, a oznakowaniem w terenie. 

5. W przypadku wystąpienia na etapie realizacji zadania konieczności wprowadzenia zmiany parametrów 

technicznych elementów pasa drogowego, w stosunku do dokumentacji technicznej, dla której uzyskano 

dokumenty, o których mowa w ust. 3, w zależności od rodzaju wprowadzonych zmian należy uzyskać dla tych 

zmian ponownie akceptację Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, opinię Starosty Poznańskiego w zakresie 

geometrii drogi, zatwierdzenie przez Starostę Poznańskiego projektu zmiany stałej organizacji ruchu oraz, 

jeżeli zachodzi taka potrzeba postanowienie o udzieleniu zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - 

budowlanych. 

6. Gmina zobowiązuje się do: 

1) nabycia autorskich praw majątkowych do dokumentacji, w oparci o którą realizowane będą roboty 

budowlane, a także do uzyskania zezwolenia na wykonywanie przez nabywcę autorskich praw 

majątkowych do dokumentacji, bez dodatkowego wynagrodzenia, praw zależnych,  

2) zastrzeżenia w umowie z wykonawcą dokumentacji, w oparciu o którą realizowane będą roboty budowlane, 

gwarancji lub rękojmi na wykonaną dokumentację, udzielonej na okres przypadający od protokolarnego 

odebrania dokumentacji przez Gminę do upływu gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót będących 

przedmiotem dokumentacji i przenaszalnej na osoby trzecie bez osobnej zgody wykonawcy, 

3) zastrzeżenia w umowie z wykonawcą robót budowlanych, gwarancji lub rękojmi na wykonane prace, 

udzielonej na okres minimum 3 lat począwszy od dnia odbioru robót protokołem odbioru robót, o którym 

mowa w § 5 ust. 3 i przenaszalnej na osoby trzecie bez osobnej zgody wykonawcy, 

4) niezwłocznego przeniesienia praw, o których mowa w pkt 1, a także praw z gwarancji lub rękojmi, 

o których mowa w pkt 2 i 3, na rzecz Powiatu na każde jego żądanie, bez osobnego wynagrodzenia. 

§ 4.  1. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu mają 

prawo do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykonywania przez Gminę zadania, o którym mowa w  § 

1 ust. 1. 

2. W ramach prawa kontroli, Gmina jest zobowiązana udzielić pracownikom Starostwa Powiatowego 

w Poznaniu oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu wszelkich informacji oraz zapewnić 

przeprowadzenie kontroli prowadzenia robót budowlanych. 

3. Z przeprowadzonej kontroli, w przypadku stwierdzenia wad i usterek wykonanych robót sporządzony 

zostanie protokół pokontrolny. 

4. Do wniesionych uwag, o których mowa w ust. 3, należy ustosunkować się w terminie 14 dniu od dnia ich 

dostarczenia Gminie. 

§ 5.  1. Odbioru robót zadania, o którym mowa w  § 1 ust. 1 dokonują przedstawiciele Zarządu Dróg 

Powiatowych w Poznaniu oraz Gminy, przy udziale Wykonawcy. 

2. Zawiadomienie o wyznaczonym terminie odbioru należy doręczyć do Zarządu Dróg Powiatowych 

w Poznaniu na 7 dni przed tym terminem. 

3. Z odbioru, o którym mowa w ust. 1, sporządzony zostanie protokół odbioru robót. 
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4. Po zakończeniu realizacji zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 Gmina przedłoży Zarządowi Dróg 

Powiatowych w Poznaniu protokół zdawczo – odbiorczy wg wzoru stanowiacego załącznik nr 1 do 

porozumienia. 

§ 6.  1. Zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 1, po zakończeniu, przekazane zostanie Powiatowi jako pomoc 

rzeczowa. 

2. Po zrealizowaniu zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1, Gmina zobowiązuje się do przedłożenia 

protokołu przekazania środka trwałego PT. 

3. Rozliczenie z realizacji zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1, nastąpi na podstawie: 

1) Sprawozdania z wykonania zadania powierzonego gminie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do 

porozumienia 

2) potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii: 

a) faktur/rachunków kosztów poniesionych na realizację danego zakresu zadania; 

b) dokumentów potwierdzających dokonanie płatności za faktury/rachunki, o których mowa w ppkt a; 

c) protokołu odbioru robót, o którym mowa w § 5 ust. 3; 

d) protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 5 ust. 4. 

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 3, Gmina dostarczy do Starostwa Powiatowego w Poznaniu do 

dnia 31 stycznia 2021r. 

5. Faktury/rachunki, o których mowa w ust. 3 powinny być opisane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 351). Na fakturze należy określić wysokość 

źródeł finansowania wraz ze wskazaniem trybu zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). 

§ 7.  1. Każdej ze stron Porozumienia przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszego porozumienia za 3-

miesięcznym terminem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

2. W przypadku naruszenia przez Gminę postanowień niniejszego porozumienia Powiatowi przysługuje 

prawo rozwiązania niniejszego porozumienia w trybie natychmiastowym. 

3. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy o samorządzie gminnym, 

o samorządzie powiatowym oraz kodeksu cywilnego. 

5. Sprawy wynikające z realizacji niniejszego porozumienia będą rozstrzygnięte przez Sąd właściwy dla 

siedziby Powiatu. 

6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego zawarcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

7. Porozumienie sporządzono w siedmiu jednobrzmiących egzemplarzach: pięć z nich otrzymuje Powiat, 

dwa Gmina. 

  

z up. Bronisław Dominiak Wiceburmistrz Miasta i 

Gminy Kórnik 

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik 

(-) Przemysław Pacholski 

Starosta Poznański 

(-)Jan Grabkowski 

 

Wicestarosta Poznański 

(-) Tomasz Łubiński 

 

Kontrasygnata 

Skarbnik Miasta i Gminy Kórnik 

(-) Katarzyna Szamałek 
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