Uchwała Nr X/98/07
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 13 lipca 2007
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą
Miasta Dębica, a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Rzeszowie w sprawie wspólnej realizacji zadań.
Na podstawie art.8 ust. 2a i art.18 ust.2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.
Rada Miejska wyraża zgodę na zawarcie Porozumienia pomiędzy Generalną Dyrekcją
Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, a Gminą Miasta Dębica w sprawie
przebudowy skrzyżowań drogi krajowej nr 4 z ulicami :
a) Partyzantów
b) Polna
c) Budzisz
d) Budzisz
e) Gawrzyłowską
f) Kawęczyńska
Szczegółowe zasady zostaną określone w Porozumieniu na podstawie projektu stanowiącego
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dębica.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy

Jan Borek

POROZUMIENIE - PROJEKT
Zawarte w dniu ............ 2007 r. w Rzeszowie, w sprawie wspólnego przygotowania i
realizacji inwestycji komunikacyjnych przy drodze krajowej nr 4 Jędrzychowice –
Korczowa (obwodowa m. Dębica ).

Uczestnikami – stronami porozumienia są:
Gmina Miasta Dębica zwana w dalszej części „Gminą” reprezentowana przez:
mgr Paweł Wolicki – Burmistrz Miasta Dębica
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad działający przez: Generalną Dyrekcję
Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie zwaną w dalszej części „GDDKiA”
reprezentowaną przez:
mgr inż. Wiesław Kaczor – Dyrektor Oddziału
mgr inż. Tadeusz Kempiński – Z-ca Dyrektora Oddziału
1. Podstawa prawna
1.1.
Ustawa z dnia 16 grudnia 2005r. o finansowaniu infrastruktury transportu
lądowego (Dz. U. nr 267 poz. 2251 – art. 3, ust. 2 i 5 oraz art.9)
1.2.
Ustawa z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142 poz. 1591 z
2001r. z póżn. zmianami – art. 18, ust.2, pkt.11)
1.3.
Uchwała Rady Miejskiej w Dębicy nr X/98/07 z dnia 13 lipca 2007.
2. Przedmiot porozumienia:
Porozumienie dotyczy przygotowania i realizacji inwestycji komunikacyjnych na terenie
Gminy Miasta Dębicy pn.:
2.1. Przebudowa skrzyżowań – zgodnie z projektem organizacji ruchu opracowanym
przez Firmę EKKOM na zlecenie GDDKiA będącą załącznikiem (nr 1 do 4) do
niniejszego porozumienia drogi krajowej nr 4 z ulicami:
a). Partyzantów dla relacji prawo i lewoskrętów
b). Polną dla relacji prawo i lewoskrętów
c). Budzisz strona południowa dla relacji prawo i lewoskrętów
d). Budzisz strona północna dla relacji prawoskrętów
e) Gawrzyłowską dla relacji prawo i lewoskrętów
2.2 Przebudowa skrzyżowania drogi nr 4 z ulicą Kawęczyńską – zgodnie
z projektem organizacji ruchu opracowanym przez Firmę EKKOM na zlecenie
GDDKiA - które zlecone zostanie pod warunkiem wykupu niezbędnych części działek nr
ewid. 2553 wraz z zabudową celem umożliwienia niezbędnej widoczności na
skrzyżowaniu dla relacji prawo i lewoskrętów

2.3 Przebudowa
normatywny

skrzyżowania z ul. Partyzantów na bezkolizyjne – wiadukt

3. Realizacja porozumienia:

3.1 Funkcję inwestora inwestycji w całości przebudowy na odcinku przebudowy drogi
nr 4 obwodowej miasta Dębica, wynikającą z prawa budowlanego, sprawowała będzie
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad –Oddział w Rzeszowie,
3.2 Termin realizacji porozumienia:
a). dla pkt. 2.1 do 2.2 w ramach przebudowy drogi krajowej nr 4
b). dla pkt. 2.3 w ramach przebudowy drogi krajowej nr 4 pod warunkiem uzyskania
zgody na wprowadzenie zmian w tym zakresie lub z programu poprawy bezpieczeństwa
ruchu „ósemka+8+88”
4. Zakres robót do wykonania przez Gminę Miasta Dębica
4.1. Opracowanie projektów budowlanych i projektów wykonawczych;
4.2.
Uzyskanie
prawa
do
nieruchomości
na
cele
budowlane
wraz
z wykonaniem niezbędnej dokumentacji geodezyjno-prawnej; (dotyczy zakresu
robót sięgających obszarowo poza obecny pas drogowy drogi krajowej nr 4 )
4.3.
Przygotowanie materiałów do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji wraz z
pozwoleniem na budowę lub materiałów do zgłoszenia robót nie wymagających
pozwolenia na budowę i przekazanie ich do DGGKiA celem wystąpienia z
wnioskami do Wojewody Podkarpackiego
4.4.
Projekty budowlane i wykonawcze lub materiały do zgłoszenia robót nie
wymagających pozwolenia na budowę na w/w zadania Gmina wykona własnym
kosztem i staraniem zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo Budowlane,
Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie oraz zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi
przez GDDKiA – Oddział w Rzeszowie.
4.5.
Gmina nabędzie prawo do nieruchomości na cele budowlane niezbędnych do
realizacji w/w zadań ( doprowadzi do ich wykupu na własny koszt).
5. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie:
5.1.
Po otrzymaniu niezbędnych dokumentów od Gminy Miasta Dębica uzyska
pozwolenia na budowę/zgłoszenia dla w/w zadań
5.2.
Przyjmie do realizacji zakres określony :
a) dla pkt. 2.1 do 2.2 w ramach przebudowy drogi krajowej nr 4
b) dla pkt. 2.3 w ramach przebudowy drogi krajowej nr 4 pod warunkiem
uzyskania zgody na wprowadzenie zmian w tym zakresie lub z programu
poprawy bezpieczeństwa ruchu „ósemka+8+88”
5.3.
Sfinansuje w całości realizacje w/w zadań .
5.4.
Przeprowadzi przetarg i dokona wyboru Wykonawcy.
5.5.
Zapewni nadzór techniczny nad realizacją inwestycji pod kątem zgodności z
dokumentacją techniczną oraz pozwoleniami na budowę.
6. Terminy realizacji zadań Gminy Miasta Dębica
6.1. Niezbędne dokumenty celem wystąpienia przez GDDKiA z wnioskiem
o decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji skrzyżowań ( w przypadku konieczności
uzyskania decyzji lokalizacyjnej) Gmina przekaże w terminie do 30.09.2007
6.2. Dokumentację budowlano-wykonawczą (opracowaną na podstawie organizacji
ruchu
Firmy
EKKOM)
celem
wystąpienia
przez
GDDKiA
z wnioskiem o pozwolenie na budowę/zgłoszenie (wg tzw. „spec ustawy”) Gmina
przekaże w terminie do 30.03.2008

7. Postanowienie końcowe:
7.1 Dla koordynacji robót i realizacji porozumienia strony ustalają swoich
przedstawicieli w osobach:
7.1.1 Gmina Miasta Dębica
- Grażyna Rymut – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Projektowania
- .......................................................................................................
7.1.2 GDDKiA Oddział w Rzeszowie:
- Cecylia Bryl – Starszy Inspektor Drogowy
- Henryk Kalisz – Kierownik Projektu
7.2. Odbiór robót budowlanych objętych niniejszym porozumieniem dokonany zostanie
przy udziale przedstawiciela GDDKiA oraz Gminy Miasta Dębicy.
7.3. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
7.4 Wszelkie zmiany porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej;
7.5 Porozumienie spisano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z których po 2
egz. przekazano każdej ze stron;
GMINA MIASTA DĘBICA :

GDDKiA O/W RZESZOWIE :

