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Porozumienie
Nr 7013.6.9.1.2015
zawarte
w dniu 24.06.2015
r. w Kętach, na
podstawie
art. 19 ust. 4 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 260 ze zm.) zwanej dalej ustawą o drogach
publicznych oraz na podstawie art. 8 ust. 2a, art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) i art. 4 ust. 5, art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.),
pomiędzy:
Burmistrzem Gminy Kęty - Krzysztofem Klęczar,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Kęty - Grażyną Zątek,
a
Zarządem Powiatu w Oświęcimiu, w imieniu którego występują:
1. Zbigniew Starzec - Starosta Oświęcimski
2. Jarosław Jurzak - Wicestarosta
będącym na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 3 ustawy o drogach publicznych zarządcą dróg powiatowych,
o następującej treści.
§ 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest przekazanie Burmistrzowi Gminy Kęty przez Zarząd
Powiatu Oświęcimskiego ograniczonego zarządzania drogą nr 1843K ul. Fabryczna w Kętach w km 0+690 do
0+748 dla realizacji zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 510005K ul. Czajki w Kętach wraz
z odbudową mostu drogowego nad potokiem Bulówka” - opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem
wszystkich niezbędnych uzgodnień i decyzji, w tym decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.
§ 2. 1. Zarząd Powiatu w Oświęcimiu przekazuje, a Burmistrz Gminy Kęty przejmuje w ograniczone
zarządzanie drogą powiatową wymienioną w §1 w celu przygotowania do realizacji zadania pn.: „Rozbudowa
drogi gminnej nr 510005K ul. Czajki w Kętach wraz z odbudową mostu drogowego nad potokiem
Bulówka”.
2. Funkcję inwestora zadania będzie pełnić Burmistrz Gminy Kęty z siedzibą w Kętach, Rynek 7.
3. Burmistrz Gminy Kęty na mocy niniejszego porozumienia upoważniony jest do złożenia wniosku
w imieniu zarządcy drogi powiatowej, o wydanie na jego rzecz decyzji – zgody na realizację inwestycji
drogowej (ZRID) na rozbudowę drogi wymienionej w §1.
4. Wszelkie koszty związane z pozyskaniem projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pozyskaniem
decyzji ZRID poniesie inwestor.
5. Działki pozyskane pod poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej na mocy decyzji – zgody na
realizacje inwestycji drogowej wydanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008 r., nr 193, poz.
1194 ze zm.) stają się własnością Powiatu Oświęcimskiego.
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6. Czynności związane z wpisem własności pozyskanych działek o których mowa w pkt. 5 do ksiąg
wieczystych, dokona i poniesie koszty z nimi związane przejmujący działki,
tj. Powiat Oświęcimski.
7. Czynności związane z wypłatą odszkodowań za grunty zajęte pod rozbudowę drogi powiatowej dokona
przejmujący działki, tj. Powiat Oświęcimski.
8. Środki finansowe na wypłatę odszkodowań za działki o których mowa w pkt. 5 zapewni inwestor tj.
Burmistrz Gminy Kęty, a sposób wypłaty odszkodowań opisanych w punkcie 7 zostanie odrębnie ustalony
między stronami w chwili uzyskania prawomocnej decyzji ZRID, a przed wydaniem decyzji o wypłacie
odszkodowań.
9. Środki finansowe na pokrycie wydatków z pkt. 6 – 8 w wysokości do 5.000,00 zł zostaną zabezpieczone
w budżecie na rok 2015:
- budżet Powiatu na 2015 rok – do wysokości 2.000,00 zł (zgodnie z pkt. 6 i pkt. 7);
- budżet Gminy na 2015 rok – do wysokości 3.000,00 zł (zgodnie z pkt. 8).
§ 3. Zarząd Powiatu Oświęcimskiego zastrzega sobie prawo kontroli dokumentacji w zakresie realizacji
zadania, o którym mowa w §1 ust. 1 oraz do uczestniczenia w procesie opracowania dokumentacji na każdym
etapie.
§ 4. Zmiany niniejszego porozumienia, w tym jego rozwiązanie, wymagają formy pisemnej w formie
aneksu, pod rygorem nieważności.
§ 5. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy o drogach
publicznych, samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym, finansach publicznych i kodeksu cywilnego
oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące.
§ 6. Porozumienie niniejsze sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze
dla każdej ze stron.
§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 8. Porozumienie zostanie ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
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