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POROZUMIENIE Nr 11/SIR/2018
Zawarte w dniu 12.04.2018 r. w Oświęcimiu,
na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r.
poz. 2222 ze zm.), w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1761K
w miejscowości Graboszyce – pomiędzy:
Zarządem Powiatu w Oświęcimiu, z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, który
reprezentuje:
1. Pan Zbigniew Starzec – Starosta Oświęcimski
2. Pan Jarosław Jurzak – Wicestarosta Oświęcimski
zwanym dalej Zarządem
a
Burmistrzem Zatora Panem Mariuszem Makuch,
zwanym dalej Burmistrzem
§ 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest przekazanie Burmistrzowi zarządu nad odcinkiem drogi
powiatowej nr 1761K w miejscowości Graboszyce w celu i na czas realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi
powiatowej nr 1761K w miejscowości Graboszyce w km 0+055 – 1+020 wraz z budową ciągu pieszego
w km 0+017 – 0+055”, zgodnie z uchwałą nr XLIV/409/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 11 kwietnia
2018r. oraz uchwałą nr XLV/382/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 12 kwietnia 2018r.
§ 2. 1. Zarząd Powiatu przekazuje Burmistrzowi zarząd nad odcinkiem drogi powiatowej nr 1761K
w miejscowości Graboszyce w km 0+017 – 1+020, w zakresie niezbędnym do realizacji zadania, o którym
mowa w § 1, w charakterze inwestora i na okres obejmujący złożenie wniosku o dofinansowanie zadania
z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej
Infrastruktury Drogowej, wykonanie zadania oraz okres jego trwałości.
2. W okresie trwałości projektu Burmistrz wykonuje zadania zarządu zwykłego obejmujące:
a) opracowanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg
oraz drogowych obiektów inżynierskich,
b) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających
ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
c) przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich,
d) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
e) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
f) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym
w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
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g) zarządzanie i utrzymanie kanałów technologicznych.
3. Burmistrz w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień
Publicznych zobowiązuje się do wyboru wykonawcy robót objętych niniejszym porozumieniem oraz
sprawowania nadzoru inwestycyjnego nad realizowanymi robotami.
4. Burmistrz zobowiązuje się do pełnienia funkcji Inwestora zadania celem realizacji robót zgodnie
z przepisami ustawy Prawo budowlane.
§ 3. Szczegółowe warunki finansowania i rozliczenia zadania, o którym mowa w § 1 określone zostaną
w odrębnej umowie.
§ 4. Termin realizacji zadania ustala się na 2018 r.
§ 5. Zmiany niniejszego porozumienia, w tym jego rozwiązanie, wymagają formy pisemnej w formie
aneksu, pod rygorem nieważności.
§ 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy
o drogach publicznych, samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym, finansach publicznych i kodeksu
cywilnego.
§ 7. Spory wynikłe na tle stosowania niniejszego porozumienia podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd
właściwy dla siedziby Zarządu.
§ 8. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla
każdej ze stron.
§ 9. Porozumienie zostanie ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
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