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ANEKS DO POROZUMIENIA NR 2/SZ/2017
z dnia 9 maja 2017 roku
z dnia 2 maja 2018 r.
zawarty 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 Tomasza Moskalika – Dyrektora PZD, a Gminą Szaflary reprezentowaną przez Rafała
Szkaradzińskiego – Wójta Gminy, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Anny Golonki, o następującej
treści:
§ 1. W Porozumieniu wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: Zadanie, o którym mowa w ust. 1, zostanie w całości sfinansowane
z budżetu Gminy Szaflary, za wyjątkiem kosztów nabycia nieruchomości przeznaczonych na cele jego
wykonania, które sfinansowane zostaną wg zasad określonych w ust. 5. 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) w § 1 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: Nabycie nieruchomości niezbędnych do realizacji
inwestycji, o której mowa w ust. 1 (dalej – nieruchomości), nastąpi w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (dalej –
ustawa). Koszty nabycia ww. nieruchomości, obejmujące w szczególności koszty wypłaty odszkodowań
i regulacji stanu prawnego, zostaną sfinansowane w oparciu o następujące zasady:
1) Powiat Nowotarski sfinansuje koszty nabycia nieruchomości, o których mowa powyżej, za wyjątkiem
kosztów nabycia nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji w zakresie budowy ścieżki rowerowej
oraz ciągów pieszo – rowerowych, które zostaną w całości sfinansowane z budżetu Gminy Szaflary,
2) w przypadku, gdy Powiat Nowotarski będzie zobowiązany do nabycia na swoją rzecz części nieruchomości
nie nadającej się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele, zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy,
koszty nabycia tej części nieruchomości zostaną sfinansowane w oparciu o zasady określone w pkt 1,
3) w przypadku konieczności nabycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Szaflary, Gmina Szaflary
zobowiązuje się do złożenia, niezwłocznie po wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej, oświadczenia o zrzeczeniu się w całości odszkodowania za te nieruchomości, w trybie
określonym w art. 12 ust. 7 ustawy.
3) w § 1 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: Na czas realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, Powiat
Nowotarski przekazuje, a Gmina Szaflary przejmuje pełnienie funkcji zarządcy odcinków drogi powiatowej
nr 1646K Szaflary – Ostrowsko wskazanych w ust. 1, w zakresie pełnienia funkcji inwestora.
4) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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Na podstawie Porozumienia Gmina Szaflary uprawniona jest do dokonywania wszelkich czynności
związanych z opracowaniem niezbędnej dokumentacji, w tym do wyłonienia jednostki projektowej,
występowania z wnioskami i pozyskiwania wymaganych decyzji właściwych organów administracji
publicznej, w szczególności decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz wykonania robót.
5) § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 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
w zakresie budowy ścieżki rowerowej oraz ciągów pieszo-rowerowych, przez okres obowiązywania
rękojmi za wady budowlane oraz gwarancji udzielonej na roboty, jednakże nie krócej niż przez okres 5 lat
od całkowitego rozliczenia programu, o którym mowa w § 1 ust. 3.
6) § 4 ust. 6 otrzymuje brzmienie: Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 5, Gmina Szaflary przekaże
Powiatowi Nowotarskiemu obiekty budowlane objęte robotami, o których mowa w § 1ust. 1, w zakresie
budowy ścieżki rowerowej oraz ciągu pieszo – rowerowego. 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. Przekazanie zadania,
o którym mowa w § 1 ust. 1, w zakresie nieobjętym zdaniem pierwszym powyżej nastąpi bezpośrednio po
odbiorze końcowym opisanym w ust. 3. Możliwe jest wcześniejsze przekazanie wszystkich obiektów
zrealizowanych w ramach zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1, za obopólną zgodą Stron.
§ 2. Pozostałe postanowienia Porozumienia pozostają bez zmian.
§ 3. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla: Powiatu Nowotarskiego,
Gminy Szaflary i PZD.
§ 4. Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
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