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POROZUMIENIE NR 121/KT/2010

z dnia 20 października 2010 r.

pomiędzy : 
Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach: 
Zbyszka Zaborowskiego                               Wicemarszałka Województwa Śląskiego 
Piotra Spyry                                                  Członka Zarządu Województwa Śląskiego 
a 
Gminą Łazy , z siedzibą w Łazach przy ul. Traugutta 15 reprezentowaną przez Burmistrza Macieja Kaczyńskiego. 

§ 1. 
Ustalenia zawarte w niniejszym porozumieniu dotyczą szczegółowych warunków opracowania projektu i budowy ścieżki pieszo-
rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 w gminie Łazy budowanej w ramach projektu „Sieć tras rowerowych dla centralnej 
części Jury Krakowsko – Częstochowskiej w Łazach” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. 

§ 2. 
1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Łazy prowadzenia zadania p.n.: „Projekt i budowa ścieżki pieszo-
rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 w gminie Łazy”. 
2. Województwo Śląskie powierza Gminie Łazy pełnienie funkcji inwestora w zakresie koniecznym dla prawidłowej realizacji 
zadania określonego w pkt 1. 
3. Zakres rzeczowy zadania określonego w pkt. 1 obejmuje: 

a) opracowanie kompletnego projektu budowlanego budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 
w gminie Łazy na odcinku o długości około 700 mb od skrzyżowania z ul. Zamłynie do końca zabudowań w kierunku Dąbrowy 
Górniczej oraz stosownie do potrzeb innych projektów i elementów wymaganych do uzyskania wymaganego prawem 
pozwolenia na budowę. Dokumentacja projektowa winna być przygotowana na podstawie wytycznych Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Katowicach dostępnych na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl/ (zał. 1A,1B, 1C, 1D, 1F), 
b) przygotowanie geodezyjne inwestycji na podstawie wymagań do części geodezyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Katowicach dostępnych na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl/ (zał. 1E), 
c) budowę ścieżki – pieszo rowerowej w zakresie określonym w ppkt. a. 

4. Gmina Łazy uzyska pozwolenie na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 w gminie Łazy na 
odcinku opisanym w pkt. 3 ppkt. a. Wymagane w tym celu pełnomocnictwo zostanie udzielone na wniosek Gminy. Wniosek 
o udzielenie pełnomocnictwa winien zostać złożony do Zarządu Województwa Śląskiego po pozytywnym zaopiniowaniu przez 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach projektu budowlanego i dokumentacji geodezyjnej. 
5. Gmina Łazy przedstawi wykaz nieruchomości niezbędnych do zajęcia w związku z realizacją wyżej wymienionego zadania 
znajdujących się w obrębie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 790. Prawo dysponowania nieruchomościami położonymi 
w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 790 zostanie udzielone przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach odrębnym 
dokumentem. 
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§ 3. 
1. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 w gminie Łazy prowadzona będzie zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego w oparciu o uzyskane pozwolenie. 
2. W przypadku, gdyby realizacja zadania będącego przedmiotem porozumienia powodowała konieczność zajęcia nieruchomości 
poza pasem drogowym drogi wojewódzkiej nr 790 wszelkie czynności niezbędne do pozyskania gruntów i przekazania ich 
w drodze darowizny na rzecz Województwa Śląskiego zostaną dokonane przez Gminę Łazy. Dokumentację dotyczącą takich 
nieruchomości należy sporządzić w uzgodnieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach. 
3. Przekazania gruntów, o których mowa w pkt. 2 należy dokonać przed przekazaniem wybudowanej ścieżki pieszo-rowerowej na 
rzecz Województwa Śląskiego zgodnie z § 6 pkt. 2. 

§ 4. 
1. Gmina Łazy pokryje wszelkie koszty związane z przygotowaniem i realizacją zadania będącego przedmiotem niniejszego 
porozumienia. 
2. Gmina Łazy nie oczekuje od Województwa Śląskiego żadnego innego udziału finansowego w realizacji przedsięwzięcia 
będącego przedmiotem porozumienia, poza dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. 
3. Województwo Śląskie nie odpowiada za żadne zobowiązania lub wydatki poniesione przez Gminę Łazy w związku z realizacją 
zadania będącego przedmiotem porozumienia. 

§ 5. 
1. Prowadzącym zadanie będące przedmiotem porozumienia będzie Gmina Łazy, które wykona projekt i wybuduje ścieżkę pieszo-
rowerową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 w gminie Łazy wraz z przebudową infrastruktury technicznej siłami własnymi lub 
zatrudnionych wykonawców, ponosząc wszelką odpowiedzialność z tego tytułu – w tym wobec osób trzecich, przy czym nadzór 
nad realizacją budowy będzie prowadził Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. 
2. Gmina Łazy powiadomi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach o odbiorze końcowym wybudowanej ścieżki pieszo-rowerowej 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 w gminie Łazy. 
3. Przedstawiciel Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach będzie uczestniczyć w ww. odbiorze końcowym. 

§ 6. 
1. Gmina Łazy przekaże przebudowaną infrastrukturę techniczną właściwym podmiotom. 
2. Gmina Łazy po wybudowaniu ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 w gminie Łazy oraz uzyskaniu zgody 
na jej eksploatację przekaże z zastrzeżeniem pkt. 3. wybudowany obiekt drogowy Województwu Śląskiemu nieodpłatnie, na 
podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 
3. Gmina Łazy dochowa obowiązku zapewnienia trwałości dla wybudowanego obiektu drogowego współfinansowanego ze 
środków funduszy strukturalnych przez okres 5 lat od daty jego rozliczenia pozostając jego zarządcą i utrzymując go w należytym 
stanie bez udziału środków pochodzących z budżetu Województwa Śląskiego. 
4. Gmina Łazy określi do protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w pkt. 2, na podstawie poniesionych wydatków, wartość 
przedmiotu przekazania. 
5. W związku z budową i przekazaniem obiektu drogowego Województwu Śląskiemu, Gminie Łazy nie przysługują żadne 
roszczenia względem Województwa Śląskiego, w tym finansowe. 
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6. Przejęcie wybudowanego obiektu drogowego nastąpi wraz z przejęciem gwarancji udzielonej/ych Gminie Łazy przez 
wykonawcę/ców budowy, o ile jeszcze będą obowiązywały. 
7. Z dniem przekazania wybudowanej ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 w gminie Łazy prawa 
wynikające z uzyskanej przez Gminę Łazy zgody na jej eksploatację przejdą na Województwo Śląskie. 
8. Przejęcie wybudowanego obiektu drogowego nastąpi z dniem podpisania przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego. 
9. Do dnia przekazania wybudowanego obiektu drogowego Województwu Śląskiemu na podstawie protokołu, o którym mowa w § 
6 pkt. 2 odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich ponosi Gmina Łazy. 
10. Z dniem przejęcia wybudowanego obiektu drogowego na Zarząd Województwa Śląskiego, jako zarządcę drogi przechodzą: 

a) wszelkie obowiązki i koszty związane z jego utrzymaniem we właściwym stanie, 
b) wszelkie koszty wynikające z jego napraw i innych koniecznych robót wynikających z przepisów o drogach publicznych, 
w tym dokonanych w wyniku uszkodzenia przekazanego obiektu drogowego, 
c) odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich. 

§ 7. 
Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. 

§ 8. 
Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do sądu powszechnego właściwego ze 
względu na siedzibę Województwa Śląskiego. 

§ 9. 
Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 10. 
Niniejsze porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron, jeden 
egzemplarz dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz jeden dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 
Województwo Śląskie                                                                                                                                                 Gmina Łazy 
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