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POROZUMIENIE NR 2/SZ/2017
z dnia 9 maja 2017 roku
zawarte pomiędzy Powiatem Nowotarskim reprezentowanym przez:
1. Krzysztofa Fabera – Starostę Nowotarskiego,
2. Władysława Tylkę – Wicestarostę Nowotarskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Katarzyny Machaj, przy
udziale Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, zwanego dalej PZD, reprezentowanego przez Roberta Waniczka –
Dyrektora,
a
Gminą Szaflary reprezentowaną przez Rafała Szkaradzińskiego – Wójta Gminy, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy –
Anny Golonki, zwane dalej Porozumieniem, o następującej treści:
§ 1. 1. Działając na podstawie uchwały Nr 223/XXIX/2017 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia
27 kwietnia 2017 r. oraz uchwały Nr XXXV/247/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 24 kwietnia 2017 r., Powiat Nowotarski
powierza a Gmina Szaflary przejmuje prowadzenie zadania polegającego na pełnieniu funkcji inwestora robót budowlanych
obejmujących rozbudowę drogi powiatowej nr 1646K Szaflary - Ostrowsko w miejscowości Szaflary - Budowa ścieżek
rowerowych przy ul. Orkana w Szaflarach. Inwestycja zwana dalej robotami będzie prowadzona przez Gminę Szaflary
w ramach projektu pn: „Budowa ciągów pieszo – rowerowych oraz utworzenie zintegrowanych węzłów przesiadkowych
z wykorzystaniem obiektów typu „Bike&Ride” w Gminie Szaflary.
2. Szczegółowy zakres rzeczowy robót zostanie określony w Projekcie budowlanym.
3. Roboty będą realizowane w ramach RPO WM poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski - SPR,
a warunkiem powierzenia i przejęcia zadania, o którym mowa w ust. 1, jest pozyskanie przez Gminę Szaflary
dofinansowania w ramach tego programu.
4. Zadanie (inwestycje j.w.) zostanie w całości sfinansowane z budżetu Gminy Szaflary. Środki, o których mowa w ust.
3, pozyska Gmina Szaflary. W przypadku nie pozyskania tych środków Porozumienie nie podlega wykonaniu i ulega
rozwiązaniu, a jego stronom nie przysługują wobec siebie nawzajem z tego tytułu żadne roszczenia.
§ 2. Gmina Szaflary przejmuje od Powiatu Nowotarskiego wszystkie prawa i obowiązki inwestora robót wynikające
z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.) oraz przepisów
szczegółowych, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3. W szczególności Gmina Szaflary uzyska prawo do dysponowania
nieruchomościami objętymi robotami na cele budowlane – zgodnie z przepisami prawa budowlanego, uprawniające do
wykonania robót budowlanych, a także zapewni opracowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do wykonywania robót
oraz ustanowi obowiązkowo inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej w celu nadzorowania
i kontrolowania wykonywania robót.
§ 3. 1. Gmina Szaflary zrzeka się wobec Powiatu Nowotarskiego wszelkich roszczeń z tytułu realizacji robót, w tym
z tytułu pełnienia funkcji inwestora robót.
2. Na podstawie Porozumienia Gmina Szaflary uprawniona jest do realizacji robót. Warunkiem przystąpienia do
realizacji robót jest uzyskanie przez Gminę Szaflary prawa do dysponowania nieruchomościami objętymi robotami na cele
budowlane – zgodnie z przepisami prawa budowlanego, uprawniającego do wykonania robót budowlanych. W przypadku
nie wywiązania się przez Gminę Szaflary ze zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Porozumienie nie podlega
wykonaniu.
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§ 4. 1. Realizacja robót nastąpi w latach 2018-2019, po wybraniu przez Gminę Szaflary ich wykonawcy zgodnie
z przepisami regulującymi udzielanie zamówień publicznych, przy czym Gmina Szaflary uzgodni uprzednio z PZD na
piśmie szczegółowe warunki techniczne realizacji robót.
2. Od chwili przejęcia przez Gminę Szaflary od PZD terenu budowy na którym prowadzone będą roboty, Gmina Szaflary
ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z ich wykonywaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przekazanie przez PZD Gminie Szaflary terenu budowy nastąpi na podstawie protokołu w dniu przekazania terenu budowy
wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, bezpośrednio przed przekazaniem tego terenu wykonawcy.
3. W czynnościach odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót uczestniczy przedstawiciel PZD.
W celu umożliwienia uczestniczenia przedstawicielowi PZD w czynnościach, o których mowa w zdaniu poprzednim, Gmina
Szaflary zobowiązana jest zawiadamiać PZD – pisemnie lub za pomocą faksu, o terminach tych czynności z co najmniej
7 (siedmio) dniowym wyprzedzeniem. Najpóźniej w dniu odbioru końcowego robót, Gmina Szaflary przekaże PZD
dokumentację powykonawczą robót, której zawartość ustali PZD.
4. Przed upływem terminu gwarancji na wykonane roboty, udzielonej przez wykonawcę robót, Gmina Szaflary dokona
odbioru ostatecznego robót przy uczestnictwie przedstawiciela PZD. Zawiadomienie PZD o terminie i miejscu odbioru
ostatecznego robót nastąpi w sposób wskazany w ust. 3. Z czynności odbioru ostatecznego robót zostanie sporządzony
protokół.
5. Gmina Szaflary zobowiązuje się do spełnienia wszystkich warunków określonych w dokumentach na podstawie
których przyznano jej środki, o których mowa w § 1 ust. 3. W szczególności Gmina Szaflary zobowiązuje się do spełnienia
warunków pozwalających na przystąpienie do użytkowania obiektów budowlanych objętych robotami, w przypadku gdy
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na ich użytkowanie, a także do utrzymania obiektów budowlanych objętych robotami
przez okres obowiązywania rękojmi za wady budowlane oraz gwarancji udzielonej na roboty, jednakże nie krócej niż przez
okres 5 lat od całkowitego rozliczenia projektu o którym mowa w § 1 ust. 3.
6. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 5, Gmina Szaflary przekaże Powiatowi Nowotarskiemu obiekty budowlane
objęte robotami. Przekazanie to nastąpi na podstawie dokumentacji powykonawczej, o której mowa w ust. 3 oraz
dokumentacji związanej z użytkowaniem tych obiektów przez okres, o którym mowa w ust. 5. Z czynności przekazania
zostanie sporządzony protokół podpisany przez przedstawicieli Gminy Szaflary, Powiatu Nowotarskiego i PZD.
7. Po przekazaniu, o którym mowa w ust. 6, pomiędzy Gminą Szaflary - Przekazującym a PZD - Przejmującym, zostanie
sporządzony "Protokół przekazania - przejęcia środka trwałego" (na druku PT) w którym zostanie określona wartość
wykonanych robót.
§ 5. 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy
obowiązujące w sektorze finansów publicznych.
§ 6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
§ 7. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla Gminy Szaflary, jeden dla PZD
i jeden dla Powiatu Nowotarskiego.
Starosta Nowotarski
Krzysztof Faber

Wójt Gminy
Rafał Szkaradziński

Wicestarosta Nowotarski
Władysław Tylka

Skarbnik Gminy
Anna Golonka

Skarbnik Powiatu
Katarzyna Machaj
Dyrektor PZD
Robert Waniczek

