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POROZUMIENIE
z dnia 10 maja 2019 r.
w sprawie powierzenia Gminie Czerwieńsk prowadzenia zadań publicznych Województwa
Lubuskiego w zakresie:
1/ budowy ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 279 w Leśniowie Wielkim
(odcinek 2 – działka nr ew. 106)
2/ letniego i zimowego utrzymania ścieżki rowerowej wybudowanej w ramach inwestycji
pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w Leśniowie Wielkim”
zawarte pomiędzy:
Województwem Lubuskim – reprezentowanym przez Zarząd Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej
Górze, reprezentowanym przez:
1. Stanisława Tomczyszyna - Wicemarszałka
2. Tadeusza Jędrzejczaka - Członka ZWL
przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa - Józefy Chaleckiej,
a
Gminą Czerwieńsk, z siedzibą w Czerwieńsku przy ul. Rynek 25, reprezentowaną przez:
Burmistrza Czerwieńska – Piotra Iwanusa
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Urszuli Napierała
o następującej treści:
§ 1. 1. Podstawy prawne zawarcia porozumienia:
1) art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn.
zm.)
2) art. 8 ust. 2, art. 18 pkt. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 512),
3) art. 8 ust. 2a, art. 18 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 506),
4) Uchwała Nr 0007.37.2019 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia od
Województwa Lubuskiego realizacji budowy ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej
nr 279 w Leśniowie Wielkim.
5) Uchwała Nr V/70/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia
Gminie Czerwieńsk prowadzenia części zadania publicznego Województwa Lubuskiego w zakresie dróg
publicznych.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

–2–

Poz. 1551

2. Przedmiotem porozumienia jest przekazanie Gminie Czerwieńsk prowadzenia części zadania
publicznego z obszaru dróg publicznych Województwa Lubuskiego w zakresie:
1) budowy ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 279 w Leśniowie Wielkim (odcinek 2
– działka nr ew. 106)
2) letniego i zimowego utrzymania ścieżki rowerowej wybudowanej w ramach inwestycji pn. „Budowa ciągu
pieszo – rowerowego w Leśniowie Wielkim”
3. Województwo Lubuskie powierza Gminie Czerwieńsk pełnienie funkcji Inwestora, w rozumieniu
art. 20 pkt. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w zakresie koniecznym dla prawidłowej
realizacji zadania określonego w ust. 2.
4. Ustala się przewidywany termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w ust. 2 pkt. 1 na
30 czerwca 2019 r.
§ 2. 1. Gmina Czerwieńsk poniesie w 100 % kosztów realizacji zadania publicznego określonego
w § 1 ust. 2 pkt 1.
2. Gmina Czerwieńsk oświadcza, że ma zabezpieczone środki finansowe na realizację zadania wskazanego
w § 1 ust. 2 pkt 1, ujęte w budżecie gminnym na rok 2019.
3. Gmina Czerwieńsk zapewnia, iż przedmiotowe zadanie na każdym etapie zostanie wykonane zgodnie
z wymogami Prawa budowlanego oraz wytycznymi technicznymi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej
Górze.
4. Województwo Lubuskie nie będzie ponosiło żadnych kosztów realizacji zadania, jednocześnie deklaruje
udzielenie Gminie Czerwieńsk wszelkiego wsparcia i pomocy w realizacji przedmiotu porozumienia.
5. Gmina Czerwieńsk oświadcza, iż obowiązki objęte niniejszym porozumieniem wykona przy pomocy
wykonawców posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w realizacji inwestycji drogowych,
wyłonionych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.
z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm).
§ 3. 1. Województwo Lubuskie zastrzega sobie prawo kontrolowania i dokonywania oceny prowadzonych
działań wynikających z niniejszego porozumienia.
2. Do dokonywania oceny realizacji zakresu rzeczowego zadania określonego w § 1 ust. 2 pkt. 1 oraz jego
kontrolowania Zarząd Województwa Lubuskiego upoważnia Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.
3. Gmina Czerwieńsk przed rozpoczęciem robót budowlanych, wskaże w formie pisemnej, swego
przedstawiciela uprawnionego do:
1) reprezentowania Gminy Czerwieńsk na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji
z dokumentami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
2) sprawdzania jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności
zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania
w budownictwie.
4. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze przed rozpoczęciem robót budowlanych wskaże w formie
pisemnej swojego przedstawiciela uprawnionego do kontrolowania prowadzonych robót budowlanych
w zakresie przedmiotowej inwestycji oraz sprawdzania ich jakości.
5. Gmina Czerwieńsk powiadomi pisemnie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze o terminie
rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych.
6. Gmina Czerwieńsk ustali z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze termin odbioru końcowego
zadania określonego w § 1 ust. 2 pkt. 1.
7. Odbiór końcowy, którym mowa w ust. 6 zostanie dokonany przez Gminę Czerwieńsk z udziałem
przedstawicieli Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, w terminie umożliwiającym sporządzenie
protokołu odbioru końcowego zadania, najpóźniej w ciągu 14 dni od terminu wskazanego w § 1 ust. 4.
8. Gmina Czerwieńsk zobowiązuje się do wyegzekwowania od Wykonawcy usunięcia wszelkich wad
i usterek stwierdzonych w toku odbioru końcowego robót.
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9. Wytworzoną w ramach niniejszego porozumienia infrastrukturę drogową w stanie bez wad i usterek
zlokalizowaną na działkach będących własnością Województwa Lubuskiego Gmina Czerwieńsk przekaże po
zakończeniu obowiązywania trwałości projektu wynikającego z umowy o dofinansowanie projektu „Budowa
ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 279 w m. Leśniów Wielki” realizowanego w ramach
poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność”, na podstawie dokumentu OT oraz po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Gminy
Czerwieńsk, jednakże nie później niż w terminie jednego miesiąca od zakończenia trwałości projektu.
10. Przekazanie infrastruktury nastąpi przez Gminę Czerwieńsk wraz z kompletną dokumentacją dotyczącą
inwestycji. Kopię podpisanego protokołu odbioru końcowego otrzyma Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej
Górze.
§ 4. 1. Zarząd Dróg Wojewódzkich po podpisaniu niniejszego porozumienia protokolarnie przekaże Gminie
Czerwieńsk teren robót niezbędny do realizacji zadania określonego w § 1 ust. 2 pkt. 1.
2. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Gmina Czerwieńsk odpowiada za organizację swojego
zaplecza oraz utrzymanie ładu i porządku na tym terenie. W przypadku zaniechania, czynności porządkowe
mogą zostać wykonane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich na koszt Gminy Czerwieńsk po uprzednim jej
wezwaniu i wyznaczeniu terminu nie krótszego niż 3 dni na przystąpienie do wykonania tych czynności.
3. Gmina Czerwieńsk zapewni bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie objętym inwestycją do dnia
określonego w § 1 ust. 4.
4. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Gmina Czerwieńsk ponosi odpowiedzialność za
wszelkie wyrządzone szkody, w tym osobom trzecim w związku z realizacją zadania o którym mowa
w § 1 ust. 2 pkt 1 porozumienia.
§ 5. 1. Województwo Lubuskie powierza Gminie Czerwieńsk zimowe i letnie utrzymanie ścieżki
rowerowej wybudowanej w ramach inwestycji pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w Leśniowie
Wielkim” w okresie trwałości projektu o którym mowa w § 3 ust. 9 porozumienia tj. 5 lat od terminu
dokonania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta.
2. Zakres powierzonych Gminie Czerwieńsk zadań obejmuje w szczególności:
1) wyłonienie w trybie obowiązujących przepisów ustawy prawo zamówień publicznych wykonawcy
w zakresie utrzymania drogi,
2) zimowe utrzymanie w przejezdności ścieżki rowerowej objętej porozumieniem,
3) usunięcie z nawierzchni drogi materiałów uszorstniających po zakończeniu sezonu zimowego,
4) letnie utrzymanie w przejezdności ścieżki rowerowej objętej porozumieniem.
§ 6. 1. Strony mogą rozwiązać niniejsze porozumienie w formie pisemnej, w każdym czasie:
1) w trybie porozumienia stron,
2) z zachowaniem jednomiesięcznego wypowiedzenia.
2. W przypadku rozwiązania porozumienia w trakcie trwania prac, Gmina Czerwieńsk zobowiązuje się do
uporządkowania i przywrócenia pasa drogowego do stanu sprzed rozpoczęcia prac.
3. W przypadku zaniechania czynności o których mowa w ust. 2 powyżej, § 4 ust. 2 stosuje się
odpowiednio.
§ 7. Do niniejszego porozumienia mają w szczególności zastosowane przepisy: ustawy o drogach
publicznych, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach
publicznych, ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz Kodeksu cywilnego.
§ 8. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu
podpisanego przez obie strony.
§ 9. Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do sądu
powszechnego wg właściwości ogólnej.
§ 10. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
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§ 11. Niniejsze porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron.
Województwo Lubuskie:
Wicemarszałek
Stanisław Tomczyszyn
Członek Zarządu
Tadeusz Jędrzejczak
Skarbnik Województwa Lubuskiego
Józefa Chalecka
Gmina Czerwieńsk:
Burmistrz Czerwieńska
Piotr Iwanus
Skarbnik Gminy
Urszula Napierała

