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Porozumienie nr DG.031.2.2015
zawarte 30 kwietnia 2015r.
w Świebodzinie
w sprawie powierzenia przez Powiat Świebodziński Gminie Zbąszynek realizacji zadania inwestycyjnego
w zakresie rozbudowy dróg powiatowych: nr 1212F(ul. Kosieczyńska) oraz nr 4304F (ul. Wojska
Polskiego) w Zbąszynku
Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r.,
poz. 260 z późn. zm.), art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.), art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), uchwały nr V/27/2015 Rady Powiatu Świebodzińskiego
z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przekazania przez
Zarząd Powiatu Świebodzińskiego Burmistrzowi Zbąszynka części zadania inwestycyjnego w zakresie
rozbudowy drogi powiatowej nr 1212F (ul. Kosieczyńska) i 4304F (ul. Wojska Polskiego) w Zbąszynku oraz
przejęcia do Zarządu Powiatu Świebodzińskiego przez Burmistrza Zbąszynka zarządzania częścią drogi 1212F
i 4304F w zakresie pełnienia funkcji inwestora, uchwały nr V/13/2015 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia
26 lutego 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przekazania przez Zarząd
Powiatu Świebodzińskiego Burmistrzowi Zbąszynka części zadania inwestycyjnego w zakresie rozbudowy
drogi powiatowej 1212F (ul. Kosieczyńska) i 4304F (ul. Wojska Polskiego) w Zbąszynku oraz przejęcia od
Zarządu Powiatu Świebodzińskiego przez Burmistrza Zbąszynka zarządzania częścią drogi 1212F i 4304F
w zakresie pełnienia funkcji inwestora,
pomiędzy
Powiatem Świebodzińskim, zwanym dalej „Przekazującym”, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu
Świebodzińskiego, w imieniu którego działają:
1. Zbigniew Szumski - Starosta Świebodziński
2. Mieczysław Czepukowicz – Wicestarosta
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Doroty Karbowiak
a
Gminą Zbąszynek, zwaną dalej „Przyjmującym”, w imieniu której działa:
Burmistrz Zbąszynka – Wiesław Czyczerski,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Anety Nawracały
o następującej treści:
§ 1. 1. Przekazujący przekazuje, a Przyjmujący przyjmuje do realizacji zadanie polegające na rozbudowie
drogi powiatowej nr 1212F (ul. Kosieczyńska) i drogi powiatowej nr 4304F (ul. Wojska Polskiego)
w Zbąszynku.
2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 zostanie zrealizowane do 30 czerwca 2016r.
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§ 2. Inwestycja zostanie sfinansowana w następujący sposób:
1. Koszt realizacji inwestycji wyniesie 1.038.131,25zł (słownie: jeden milion trzydzieści osiem tysięcy sto
trzydzieści jeden zł 25/100). Kwota obejmuje koszty związane z prowadzeniem robót budowlanych oraz koszty
sprawowania nadzoru inwestorskiego.
2. Przyjmujący dofinansuje zadanie w wysokości 70,551477956% kosztów, co stanowi kwotę 732.416,94
(słownie: siedemset trzydzieści dwa tysiące czterysta szesnaście zł 94/100).
3. Przekazujący dofinansuje zadanie w wysokości 29,448522043% kosztów, co stanowi kwotę 305.714,31
(słownie: trzysta pięć tysięcy siedemset czternaście zł 31/100). Należność zostanie przekazana w terminie do
31 stycznia 2016r.
4. Strony zastrzegają sobie prawo renegocjacji terminu przekazania dofinansowania.
§ 3. 1. Przekazujący przekazuje, a Przyjmujący przyjmuje zadanie zarządzania drogami powiatowymi:
nr 1212F oraz nr 4304F w zakresie pełnienia funkcji inwestora przy realizacji inwestycji, o której mowa w § 1.
2. Przekazujący zezwala Przyjmującemu na dysponowanie pasem drogowym dróg powiatowych, o których
mowa w § 1 na działkach nr 335/1, 302, 21/67, 21/65, 21/100 (21/66), 145/2, 227/2 (227), 528, 224/1, 230/58
(230/13), 217/9 (217/2) w obrębie ewidencyjnym Zbąszynek, objętych projektem budowlanym, stanowiącym
załączniki 1 – 3 do decyzji Starosty Świebodzińskiego nr 3/2014 z dnia 30 września 2014r. w sprawie wydania
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
3. Zarząd drogą, określony w ust. 1 i 2 przekazany jest na czas określony, tj. do dnia podpisania protokołu
odbioru końcowego robót związanych z realizacją inwestycji i jej rozliczenia, lecz nie dłużej niż do dnia
30 czerwca 2016r., bądź do dnia rozwiązania porozumienia.
§ 4. Przyjmujący zobowiązuje się do:
1) wyłonienia wykonawcy zadania i zawarcia z nim umowy,
2) nadzoru nad prowadzonymi robotami,
3) rozliczenia zadania,
4) przekazania wykonanych robót protokołem zdawczo-odbiorczym po zakończeniu realizacji zadania.
§ 5. Przekazujący zobowiązuje się do:
1) nieodpłatnego przekazania Przyjmującemu odcinka pasa drogowego dróg powiatowych: nr 1212F oraz
nr 4304F na czas wykonywania robót,
2) uczestniczenia w przekazaniu pasa drogowego i końcowym odbiorze robót.
§ 6. Zadanie realizowane będzie zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy o drogach publicznych,
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.
§ 7. Ostateczny odbiór zadania objętego niniejszym porozumieniem dokonany będzie przy udziale stron.
§ 8. Porozumienie zawarte jest na czas realizacji zadania określonego w § 1.
§ 9. Wszelkie zmiany treści Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego,
ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o samorządzie powiatowym.
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§ 11. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi
w życie z dniem ogłoszenia.
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