
 

 

POROZUMIENIE 

z dnia 4 września 2018 r. 

w sprawie powierzenia przez Powiat Żywiecki Gminie Świnna wykonania zadania publicznego  

pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1427 S o długości 620 mb w km od 0+160 do km 0+636 

w miejscowości Świnna" 

Zawarte pomiędzy: 

Powiatem Żywieckim  

ul. Krasińskiego 13 

34-300 Żywiec 

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają: 

1. Andrzej Kalata - Starosta Żywiecki 

2. Stanisław Kucharczyk - Wicestarosta 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Elżbiety Wątroby 

zwanym dalej Powiatem 

a 

Gminą Świnna, 

ul. Wspólna 13 

34-331 Świnna,  

reprezentowaną Wójta Gminy - Henryka Jurasza 

przy kontrasygnacie  Skarbnika Gminy - Janiny Wiewióry 

zwaną dalej Gminą  

Na podstawie art. 5 ust. 2 i 48 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2a i art. 46 ust. 1 i 3 ustawy z 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 19 ust. 2 pkt 3, 

ust. 4 i art. 20 pkt 2-4, 10, 11-13, 19 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 

z 2017 r., poz. 2222 z późn. zm.) oraz uchwałą Rady Powiatu w Żywcu NR XL/382/2018 z dnia 03.09.2018 r. 

w sprawie powierzenia przez Powiat Żywiecki Gminie Świnna wykonania zadania publicznego i uchwałą Rady 

Gminy Świnna NR LIV/260/18 z dnia 03.09.2018 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Żywieckiego zarządzania 

drogą powiatową 1427 S na odcinku o długości 620 mb w km 0+016 do km 0+636 w miejscowości Świnna. 

zostaje zawarte porozumienie następującej treści: 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 21 lutego 2019 r.

Poz. 1540



§ 1. 1. W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy oraz zapewnienia równych warunków 

funkcjonowania podmiotów gospodarczych z obszaru Gminy, jak również w celu usprawnienia ruchu 

turystycznego w komunikacji drogowej w aspekcie lokalnym i transgranicznym, Gmina przejmuje od Powiatu 

zarządzanie drogą powiatową nr 1427 S w km od 0+016 do km 0+636 w miejscowości Świnna celem realizacji 

zadania publicznego w zakresie inwestycji,  polegającej na: Przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 1427 S 

o długości 620 mb w km od 0+016 do km 0+636 w miejscowości Świnna. 

2. Zakres rzeczowy: 

1) opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego; 

2) opracowanie dokumentacji projektowej; 

3) wykonanie robót budowlanych (przebudowa nawierzchni jezdni i innej niezbędnej infrastruktury 

towarzyszącej); 

4) pełnienie nadzoru inwestorskiego. 

3. Planowany termin realizacji zakresu rzeczowego – w jednym etapie, w latach 2019, 2020. 

4. Szacunkowe całkowite koszty:  1 000 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion złotych 00/100). 

5. Gmina udzieli Powiatowi pomocy rzeczowej na realizację zadania stanowiącego przedmiot 

porozumienia o wartości nie przekraczającej kwoty 818 150,00  zł (słownie: osiemset osiemnaście tysięcy sto 

pięćdziesiąt złotych 00/100). 

6. Powiat przekaże Gminie dotacje celową w wysokości do 50% wkładu własnego, nieprzekraczającą 

181 850,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100) na pokrycie 

wydatków związanych ze sporządzeniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego, wydatków związanych 

z opracowaniem dokumentacji projektowej, wykonaniem robót budowlanych, prowadzeniem nadzoru 

inwestorskiego w dwóch, równych transzach. Pierwsza transza zostanie przekazana w 2019 roku, a druga 

w roku 2020. 

7. Przekazanie środków, o których mowa w ust. 6,  nastąpi na wskazany rachunek bankowy Gminy Świnna 

każdorazowo w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o płatność wraz z kserokopią faktur, które stanowić 

będą jednocześnie rozliczenie dotacji. 

8. Inwestorem zadania, o którym mowa w ust. 1, będzie Gmina. Zadanie to będzie realizowane w miarę 

posiadanych środków własnych z budżetu Gminy oraz z pozyskanych środków Unii Europejskich na operację 

typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych 

z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji 

w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020. 

9. Przejęcie przez Gminę zadania, o którym mowa w ust. 1, wyklucza możliwość realizacji tego zadania 

przez Powiat. 

10. Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości przeznaczonych pod realizowaną przebudowę należy do 

zadań Powiatu. 

11. Gmina zobowiązuje się we własnym zakresie uzyskać zgody od mieszkańców na ewentualny przebieg 

chodników po terenach prywatnych lub uzyskać zgodę właścicieli na wykup działek przez Powiat, a także 

uzyskać pozwolenie na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej objętej 

porozumieniem. 

12. Gmina zastrzega sobie możliwość rozwiązania niniejszego porozumienia za jednomiesięcznym okresem 

wypowiedzenia w przypadku niezłożenia przez Gminę wniosku o dofinansowanie, nie uzyskania lub utraty  

dofinansowania, o którym mowa w ust. 8, oraz środków własnych lub wystąpienia innych nieprzewidzianych 

przyczyn, powiadamiając o tym fakcie niezwłocznie Powiat w formie pisemnej. 

13. Powiat zastrzega sobie możliwość rozwiązania niniejszego porozumienia za jednomiesięcznym 

okresem wypowiedzenia, w przypadku nieuzyskania lub utraty dofinansowania, o którym mowa w ust. 8, oraz 

braku środków własnych lub wystąpienia innych nieprzewidzianych przyczyn, powiadamiając o tym fakcie 

niezwłocznie Gminę w formie pisemnej. 
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14. Powiat upoważnia Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu oraz Wydział Komunikacji Starostwa 

Powiatowego w Żywcu do opiniowania sporządzonej dokumentacji technicznej wraz z projektem organizacji 

ruchu oraz uczestnictwa w komisji odbioru końcowego robót. 

15. W terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania Gmina przekaże do Powiatowego Zarządu 

Dróg w Żywcu w niezbędnym zakresie kopię dokumentacji projektowej zrealizowanej inwestycji. 

§ 2. W celu sfinansowania zadania wymienionego w § 1 Gmina złoży wniosek do PROW w ustalonym 

zakresie. 

§ 3. Gmina Świnna jest  odpowiedzialna za prawidłowe wykonanie robót, o których mowa w § 1  

ust. 1 niniejszego porozumienia. 

§ 4. 1. Porozumienie zawiera się na czas oznaczony: od dnia podpisania porozumienia na okres realizacji 

zadania oraz tzw. okres trwałości projektu jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 roku. 

2. Na uzasadniony wniosek którejkolwiek ze stron czas trwania porozumienia może ulec zmianie. 

§ 5. 1. Realizacja przez Gminę zadania, o którym mowa § 1 ust. 1 porozumienia, odbywać się będzie 

zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych, ustawy prawo budowlane, ustawy o gospodarce 

nieruchomościami oraz ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

2. Poza realizacją zadania, o którym mowa w § 1 porozumienia, do obowiązków Gminy przez okres, 

o którym mowa w § 4 porozumienia, będzie należało w szczególności: 

1) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony 

dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, 

2) pełnienie funkcji inwestora, 

3) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń 

zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą (z wyłączeniem zimowego utrzymania 

dróg), 

4) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, 

5) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających, 

6) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników, 

7) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym 

w następstwie budowy lub utrzymania dróg, 

8) zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych. 

§ 6. 1. Przed złożeniem wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskaniem decyzji 

ZRID  lub przed dokonaniem zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych na zadanie, o którym mowa 

w § 1 ust. 1 porozumienia, Gmina przedstawi Powiatowi – PZD do zaopiniowania dokumentację projektową 

planowanej inwestycji oraz na 14 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych wystąpi do Powiatu - PZD 

z pisemną informacją o terminie rozpoczęcia robót. 

2. Przekazanie placu budowy następuje wspólnie przez Gminę oraz przedstawicieli Powiatu - PZD 

w terminie wyznaczonym prze Gminę. 

3. Powiat wyraża zgodę na dysponowanie przez Gminę Świnna publiczną drogą powiatową nr 1427 S 

w km od 0+016 do km 0+636 w miejscowości Świnna, na cele budowlane w okresie obowiązywania 

niniejszego porozumienia. 

4. Utrzymanie infrastruktury objętej przedmiotem porozumienia po wybudowaniu, przebudowaniu, 

zmodernizowaniu lub odtworzeniu przez okres trwałości projektu  należy do Gminy, z uwzględnieniem  

§ 5 ust. 2. 

5. W przypadku zajęcia pod inwestycję, działki nie należącej do zarządcy drogi powiatowej, Powiat pokryje 

wszelkie koszty związane z zajęciem działki - o ile jej zajęcie w celu realizacji inwestycji  zostało przewidziane 

w przedstawionej Powiatowi do zaopiniowania dokumentacji projektowej, a zakres i wysokość kosztów zostały 

uprzednio przez strony porozumienia uzgodnione. 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 3 – Poz. 1540



6. Po upływie okresu objętego porozumieniem, nakłady rzeczowe zrealizowanego zadania, o którym mowa 

w niniejszym porozumieniu, będą przekazane na rzecz Powiatu w terminie do 60 dni po upływie okresu 

trwałości projektu.  

7. Powiat planuje kontynuować zadanie po zrealizowaniu inwestycji wymienionej w § 1 ust. 1 w miarę 

posiadanych środków własnych w latach następnych. 

§ 7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego porozumienia wymagają zawarcia aneksu w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 8. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego porozumienia mają zastosowanie 

przepisy ustawy o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym, Kodeksu cywilnego i ustawy o drogach 

publicznych. 

§ 9. Porozumienie zostaje zawarte w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron 

i jeden egzemplarz dla Wojewody Śląskiego celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego. 

§ 10. Niniejsze porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

 

ZA POWIAT: 

 

ZA GMINĘ: 

 

  

Starosta Żywiecki 

 

Andrzej Kalata 

 

Wicestarosta Żywiecki 

 

Stanisław Kucharczyk 

 

Skarbnik 

 

Elżbieta Wątroba 

Wójt Gminy 

 

Henryk Jurasz 

 

Skarbnik 

 

Janina Wiewióra 
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