
 

 

POROZUMIENIE 

z dnia 25 stycznia 2019 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Herby realizacji zadania polegającego na budowie drogi rowerowej 

w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2325S zlokalizowanej na terenie gminy Herby 

zawarte w Lublińcu pomiędzy: 

Powiatem Lublinieckim 

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Lublińcu w osobach: 

1. Joachim Smyła - Starosta Lubliniecki, 

2. Tadeusz Konina - Wicestarosta Lubliniecki, 

zwanym dalej Powiatem 

a 

Gminą Herby reprezentowaną przez: 

Iwonę Burek – Wójta Gminy Herby, 

zwaną dalej Gminą. 

 

§ 1. 1. Na mocy niniejszego porozumienia Powiat powierza Gminie realizację zadania polegającego na 

budowie drogi rowerowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2325S zlokalizowanej na terenie gminy 

Herby tj. w ciągu ul. Koszęcińskiej w Lisowie od skrzyżowania z drogą krajową nr 46 do miejscowości 

Chwostek i dalej w ciągu ulicy Gustawa Morcinka w Chwostku do końca tej miejscowości;  w ramach 

realizacji projektu pn. "Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na 

terenie gmin powiatu lublinieckiego- Gmina Herby". 

2. Powierzenie realizacji zadania jest równoznaczne z pełnienim przez Gminę funkcji Inwestora. 

§ 2. 1. Kwestie finansowe dotyczace przejęcia zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1zostały rozstrzygnięte 

w umowie z dnia 15 grudnia 2017 r. zawartej pomiędzy Powiatem Lublinieckim, a Gminą Herby. 

2. Gmina zobowiązuje się: 

a) należycie wykonywać obowiązki wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a zwłaszcza 

obowiązki wynikające z przepisów Prawa Zamówień Publicznych i Prawa Budowlanego. 

b) ponieść wszelkie skutki prawne i finansowe wynikające z umów zawartych z wykonawcami robót. 

c) wykonać wszelkie prace związane z przygotowaniem, wdrożeniem i rozliczeniem zadania. 
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§ 3. 1. Powiat udziela Gminie na czas realizacji zadania o którym mowa w § 1 ust. 1 prawa do 

dysponowania na cele budowlane nieruchomościami leżącymi w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2325S 

w rozumieniu art. 3 lit. 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U z 2018 r. poz. 1202 

z późn.zm.) 

§ 4. 1. Ustala się nieprzekraczalny termin  zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w § 1 

rozumiany jako data podpisania protokołu odbioru końcowego robót na dzień 31.12.2019 r.. 

2. Odbiór końcowy realizowanego zadania nastąpi przy udziale przedstawicieli Powiatu. 

3. Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji w stosunku do wykonawcy zadania inwestycyjnego 

wykonywać będzie Gmina. 

4. Na Gminie ciąży obowiązek podejmowania wszelkich działań w celu zapewnienia trwałości Projektu pn. 

"Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu 

lublinieckiego" w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 

zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie. 

§ 5. 1. Porozumienie zawiera się na okres realizacji zadania oraz tzw. okres trwałości Projektu, jednak 

nie dłużej niż do 31 grudnia 2025 r. 

2. Gmina zobowiązuje się w okresie trwałości Projektu zapewnić na przedmiotowej drodze rowerowej 

zarówno letnie jak i zimowe utrzymanie. 

3. Na uzasadniony wniosek którejkolwiek ze stron czas trwania Porozumiernia może ulec zmianie. 

4. Po upływie okresu objętego Porozumieniem, powstała droga rowerowa wraz z poniesionymi nakładami 

rzeczowymi w wyniku zrealizowania Projektu w pasie drogi powiatowej będzie przekazana w terminie 60 dni  

na rzecz Powiatu protokołem zdawczo- odbiorczym. 

§ 6. 1. Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wymaga dla swej ważności zachowania formy 

pisemnej w postaci aneksu zawartego za zgodą obu stron. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego 

3. Ewentualne spory powstałe na tle niniejszego porozumienia rozstrzygane będą przed sądem 

powszechnym właściwym miejscowo dla Powiatu 

4. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

5. Porozumienie podlega publikacji  w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 

 

 

                   Powiat Lubliniecki         Gmina Herby 

   

  

Starosta Lubliniecki 

 

Joachim Smyła 
 

 

Wicestarosta Lubliniecki 

 

Tadeusz Konina 

Wójt Gminy Herby 

 

Iwona Burek 
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