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Porozumienie Nr 1/2015
w sprawie przekazania organom gminy zarządzania drogami powiatowymi
zawarte w Wieliczce, w dniu 26.06.2015 r.,
pomiędzy Powiatem Wielickim
z siedzibą w Wieliczce przy ul. Dembowskiego 2, 32-020 Wieliczka, zwanym dalej „Powiatem”,
w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Wielickiego, reprezentowany przez:
1. Jacka Juszkiewicza - Starostę Wielickiego
2. Łukasza Sadkiewicza - Wicestarostę Wielickiego a Gminą Wieliczka z siedzibą w Wieliczce
ul. Powstania Warszawskiego 1 32-020 Wieliczka zwaną dalej „Gminą”, w imieniu której działa Artur Kozioł
– Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka.
Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.
Dz.U. z 2015 r., poz. 460), art. 4 ust. 1 pkt. 6 i art. 5 ust. 2, 3, 4, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zmianami) w związku z Uchwałą Nr IX/55/2015
Rady Powiatu Wielickiego z dnia 25 maja 2015 r. i Uchwałą Nr VIII/79/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 25 czerwca 2015 r. strony ustalają, co następuje:
§ 1. Zarząd Powiatu Wielickiego działając jako zarządca dróg powiatowych przekazuje, a Burmistrz
Miasta i Gminy Wieliczka działając jako zarządca dróg gminnych przejmuje, zarządzanie drogą powiatową
nr 2039 K Wieliczka-Brzegi w km 3+550 - 4+550, celem realizacji gminnego projektu pn.: „Utworzenie
Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej”.
§ 2. Zarząd Powiatu Wielickiego przekazuje Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka wszystkie
uprawnienia z tytułu zarządzania drogą publiczną, o której mowa w § 1, w szczególności wymienione
w art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.
§ 3. 1. Zarząd Powiatu Wielickiego zastrzega sobie prawo nadzorowania, kontrolowania i dokonywania
oceny prowadzenia przekazanego zadania, o którym mowa w § 1 i § 2.
2. Zarząd Powiatu Wielickiego będzie prowadził kontrolę prawidłowej realizacji objętego porozumieniem
zadania, przy pomocy Zarządu Dróg Powiatowych w Wieliczce z siedzibą przy ulicy Sienkiewicza 13A, 32–
020 Wieliczka, zwanego dalej „ZDP”.
§ 4. 1. Projekt pn.: „Utworzenie Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej” w ramach, którego ujęta
zostanie rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej 2039 K, służyć będzie lokalnej społeczności, w związku
z powyższym Gmina poniesie wszelkie koszty realizacji projektu.
2. W przypadku konieczności nabycia nieruchomości niezbędnych dla realizacji projektu, o którym mowa
w ust. 1, zarówno w trybie cywilnoprawnym, jak i administracyjnoprawnym trybie określonym w ustawie
z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych (tekst jednolity –Dz. U. z 2013r. poz. 687 z późn. zm.), wszelkie obowiązki związane z regulacją
stanów prawnych przejmowanych gruntów i wypłatą ewentualnych odszkodowań będą obciążały Gminę.
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3. Gmina zapewni we własnym zakresie środki finansowe na realizację zadania, o którym mowa
w § 1 i § 2 w 2015 r.
4. Gmina finansować będzie wykonywanie przekazanego zadania:
1) ze środków własnych,
2) ze środków pozyskanych w ramach „Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20072013”,
3) z opłat i kar, o których mowa w art. 20 pkt. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,
5. Opłaty i kary, o których mowa w art. 20 pkt. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,
pozostają w dyspozycji Gminy Wieliczka.
§ 5. Zlecanie prac wynikających z obowiązków zarządcy dokonywane będzie zgodnie z ustawą Prawo
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
§ 6. 1. Porozumienie zawarte zostaje na czas określony do dnia 31.10.2015 r.
2. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 Zarząd Powiatu Wielickiego ponownie przejmie prawa
i obowiązki zarządcy drogi, o której mowa w § 1.
3. Na dzień wygaśnięcia porozumienia Gmina przekaże protokołem zdawczo-odbiorczym środki trwałe
z uwzględnieniem dokonanych nakładów.
4. Ewentualny wzrost wartości środków trwałych, o których mowa w ustępie poprzedzającym, w okresie
obowiązywania niniejszego porozumienia nie powoduje żadnych roszczeń odszkodowawczych po stronie
Gminy wobec Powiatu.
5. Likwidacji środków trwałych dokonuje ZDP.
§ 7. Gmina ponosi odpowiedzialność cywilno - prawną za wszelkie szkody, które powstały
z niewykonania, lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszego porozumienia.
§ 8. Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 9. Spory wynikłe z niniejszej umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla siedziby Powiatu.
§ 10. 1. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.
2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
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