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POROZUMIENIE
z dnia 26 lipca 2017 roku
zawarte pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Świątniki Górne
a Zarządem Powiatu w Krakowie
zawarte w Świątnikach Górnych pomiędzy: Burmistrzem Miasta i Gminy Świątniki Górne – Witoldem
Słomką, ul. Bruchnalskiego 36, 32-040 Świątniki Górne, działającym jako zarządca drogi w rozumieniu
art. 19 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r.
poz. 1440 z późn. zm.), przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Świątniki Górne – Edyty Jaśnikowskiej,
zwanym dalej „Przejmującym” a Zarządem Powiatu w Krakowie, al. Słowackiego 20, 30–037 Kraków,
działającym jako zarządca drogi w rozumieniu art. 19 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.), w imieniu którego występują: Wojciech Pałka Wicestarosta Powiatu Krakowskiego, Arkadiusz Wrzoszczyk - Członek Zarządu Powiatu Krakowskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Krakowskiego – Bogumiły Glicy, zwanym dalej „Przekazującym”,
zwane dalej łącznie „Stronami”, a oddzielnie „Stroną”.
Strony zawierają poniższe porozumienie w wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy partnerskiej
zawartej w dniu 16 czerwca 2017 r. pomiędzy Gminą Świątniki Górne i Powiatem Krakowskim, przedmiotem
której jest ustalenie zasad przygotowania, realizacji i finansowania projektu pn. „Rozbudowa drogi
powiatowej łączącej Gminę Świątniki Górne z siecią TEN-T – etap I”, planowanego do realizacji
w ramach poddziałania 7.1.2 Drogi Subregionalne – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
§ 1. Strony zawierają porozumienie w oparciu o: a. art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), b. art. 8 ust. 2a ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.),
c. art. 19 ust. 4 w związku z art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, z późn. zm.), d. uchwałę Nr XXXV/295/2017 Rady Gminy Świątniki
Górne z dnia 30 maja 2017 r. e. uchwałę Nr XXX/225/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia
26 kwietnia 2017 r.
§ 2. 1. Na mocy niniejszego porozumienia, Przejmujący przejmuje do realizacji zadanie publiczne
Przekazującego polegające na pełnieniu funkcji inwestora (art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych) w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji Projektu pn. „Rozbudowa drogi
powiatowej łączącej Gminę Świątniki Górne z siecią TEN-T – etap I” realizowanego w ramach
poddziałania 7.1.2 Drogi Subregionalne – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (zwanego dalej „Projektem”) w zakresie, w jakim Projekt dotyczy drogi
powiatowej znajdującej się na terenie Powiatu Krakowskiego.
2. Zakres rzeczowy Projektu obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 2239K o łącznej długości
ok. 0,18 km na skrzyżowanie typu rondo, według opracowanej dokumentacji projektowej i jest on znany
Stronom.
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3. Strony uzgadniają, iż Przejmujący przygotuje wniosek o dofinansowanie Projektu oraz złoży go do
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie.
4. Przejmujący zrealizuje Projekt zgodnie z zasadami określonymi w umowie partnerskiej zawartej w dniu
16 czerwca 2017 r. pomiędzy Gminą Świątniki Górne a Powiatem Krakowskim.
5. Po zakończeniu realizacji Projektu (tj. zakończeniu i odebraniu robót budowlanych zgodnie z umową
o roboty budowlane), Przejmujący przekaże nieodpłatnie powstałą infrastrukturę drogową i infrastrukturę
towarzyszącą Przekazującemu, który od dnia przekazania infrastruktury protokołem zdawczo-odbiorczym
ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywanie zadań zarządcy drogi w stosunku do powstałej infrastruktury.
6. Przejmujący zawrze z Przekazującym umowę cesji uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji
udzielonych Gminie Świątniki Górne przez wykonawcę lub wykonawców umów zawartych w ramach Projektu
w zakresie o którym mowa w ustępie 1.
§ 3. 1. Strony uzgadniają, iż Przejmujący wystąpi o wydanie na jego rzecz decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej (dalej jako ZRID), obejmującej część zakresu rzeczowego Projektu, o którym
mowa w § 2 ust. 2 niniejszego porozumienia.
2. Na mocy decyzji ZRID uzyskanej przez Przejmującego, Powiat Krakowski nabędzie nieruchomości
wskazane w decyzji, w oparciu o normę art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r.
poz. 2031 z późn. zm.).
3. Do zadań Przekazującego należeć będzie: a. przejęcie nieruchomości położonych na terenie Powiatu
Krakowskiego pozostających w granicach pasa wyznaczonego w decyzji ZRID i ponoszenie z tego tytułu
wszelkich kosztów, w tym w szczególności kosztów odszkodowań, opinii biegłych, opłat sądowych,
b. wypłacenie odszkodowań podmiotom uprawnionym w związku z pozyskaniem prawa do terenu na skutek
wydania decyzji ZRID.
§ 4. 1. Szacunkowe koszty powierzanego zadania publicznego wynoszą 2 330 100,00 zł (słownie: dwa
miliony trzysta trzydzieści tysięcy sto złotych 00/100).
2. W ramach wykonania § 7 ust. 1 i § 9 ust. 1) umowy partnerskiej zawartej w dniu 16 czerwca 2017 r.
Przekazujący oświadcza, iż w roku 2018 zostaną zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Krakowskiego środki finansowe w formie dotacji celowej dla Gminy Świątniki Górne w wysokości
393 050,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt złotych 00/100).
3. Przekazanie dotacji, o której mowa w ust. 2 dokonywane będzie na następujący rachunek bankowy
Gminy Świątniki Górne: 81 1240 4748 1111 0000 4882 6505, w terminie 15 dni od dnia otrzymania pisemnego
wezwania sporządzonego przez Gminę Świątniki Górne.
4. Za dzień przekazania dotacji celowych uważa się dzień uznania rachunku bankowego Gminy Świątniki
Górne.
5. Dotacja, o której mowa w ust. 2 zostanie wykorzystana w terminie do 31 grudnia 2018 r.
6. Rozliczenie przekazanej dotacji następuje do dnia 31 stycznia następnego roku, po przedstawieniu przez
Przejmującego zestawienia faktur (wraz z przypisanymi do nich protokołami odbioru) odnoszących się do
powierzanego zadania.
7. Dotacja niewykorzystana do końca roku 2018 podlega zwrotowi na rachunek Powiatu Krakowskiego
nr 90 1560 0013 2568 2812 5880 0026 do 31 stycznia roku następnego. Poprzez dotację niewykorzystaną
rozumie się kwotę przekazanej dotacji, która nie została wydatkowana przez Przejmującego na realizację
powierzanego zadania.
§ 5. Strony zgodnie ustalają, iż wysokość dotacji celowej na rok 2018 określona w § 4 ust. 2 porozumienia
ulega zmianie na zasadach ustalonych w § 9 ust. 4 i 5 umowy partnerskiej z dnia 16 czerwca 2017 r., o której
mowa w preambule niniejszego porozumienia.
§ 6. 1. Prace w obrębie pasa drogowego związane z realizacją Projektu, zostaną wykonane zgodnie
z warunkami i technologią określonymi w dokumentacji i projekcie budowlanym.
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2. Przejmujący zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia i oznakowania odcinka pasa drogowego
zgodnie z wcześniej zatwierdzonym przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego projektem zastępczej
organizacji ruchu na czas robót drogowych.
3. Przejmujący zobowiązany jest do wprowadzenia zmian w stałej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe
i poziome) wynikających z realizacji Projektu.
§ 7. 1. Przejmujący ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za szkody na osobach i rzeczach, pozostające
w związku przyczynowym z prowadzonymi robotami. Odpowiedzialność trwa od czasu przejęcia placu
budowy do odbioru pasa drogowego przedmiotu Porozumienia.
2. Zakres oddziaływania inwestycji (uszkodzenia-zniszczenia) obejmuje zarówno tereny w pasie drogowym
oraz przyległe do pasa drogowego, jak również drogi dojazdowe w przypadku stosowania urządzeń i transportu
ciężkiego.
3. Strony ustalają, że Przekazujący będzie przekazywał do Przejmującego roszczenia z tytułu szkód i strat
jakie mogą powstać w wyniku prowadzonej inwestycji.
§ 8. 1. Przejmujący powiadomi Przekazującego o zamiarze przekazania placu budowy wykonawcy
w terminie co najmniej na 7 dni przed dniem przekazania placu budowy, celem umożliwienia uczestnictwa
upoważnionego przedstawiciela Przekazującego w przekazaniu placu budowy.
2. Przejmujący umożliwi przedstawicielowi Przekazującego udział w odbiorach wszelkich robót w pasie
drogowym, w szczególności zanikających oraz ulegających zakryciu.
3. W terminie do 60 dni od dnia zapłaty ostatniej płatności związanej z finansowaniem zadania Przejmujący
przekaże Przekazującemu rozliczenie końcowe zawierające: zestawienie kosztów; uwierzytelnione kopie
umów; protokołów odbioru; faktury wraz z opisem zawierającym informacje o zastosowanym trybie wyboru
wykonawcy i wysokości kwoty finansowanej z budżetu Powiatu Krakowskiego, dowody zapłaty za
zrealizowane zadanie oraz protokół zdawczo-odbiorczy PT środka trwałego.
§ 9. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony, tj. do dnia upływu okresu trwałości Projektu
w rozumieniu art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady.
2. Przekazujący ponosi pełną odpowiedzialność finansową wobec Przejmującego w przypadku stwierdzenia
przez właściwą instytucję programową naruszenia trwałości Projektu przez Przekazującego.
§ 10. 1. Porozumienie ulega rozwiązaniu w przypadkach określonych w § 13 umowy partnerskiej, o której
mowa w preambule niniejszego porozumienia.
2. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
o finansach publicznych oraz inne właściwe przepisy.
4. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 11. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.
Zarząd Powiatu w Krakowie
Wicestarosta
Wojciech Pałka
Członek Zarządu
Arkadiusz Wrzoszczyk

Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne
Witold Słomka

