Załącznik do uchwały
Nr XXV/399/08
z dnia 19 grudnia 2008r.

POROZUMIENIE

Zawarte w dniu ………………….. pomiędzy Powiatem Dębickim reprezentowanym przez:
1. ………………………..…
2. …………………………..
zwanym w dalszej części porozumienia Powiatem, a
Gminą Miasta Dębica reprezentowaną przez:
1. …………………………...
2. ……………………………
zwaną w dalszej części Zarządcą Drogi
w sprawie przejęcia i współfinansowania zadań inwestycyjnych w ciągach dróg powiatowych pod
nazwą: „Rozbudowa układu komunikacyjnego - ulica Rzeszowska w Dębicy na odcinku od
ul. Tysiąclecia do ul. Sandomierskiej”.
,
1. Porozumienie zawarte zostaje na podstawie:
1) Uchwały Rady Powiatu Nr…….. z dn. …….
2) Uchwały Rady Miejskiej Nr…….. z dn. …….
2. Powiat jako właściciel ulicy Rzeszowskiej (droga powiatowa) upowaŜnia Zarządcę Drogi do:
a) przygotowania pełnej dokumentacji formalno - prawnej, budowlanej niezbędnej do uzyskania
pozwolenia na budowę drogi,
b) przygotowania i złoŜenia wniosku o ustalenie lokalizacji drogi i pozwolenia na budowę,
c) dokonania wypłaty odszkodowania za teren zajęty pod rozbudowę drogi w wysokości i na
zasadach
określonych decyzją Starosty Powiatu Dębickiego,
d) rozbudowy ulicy zgodnie z dokumentacją, a w 2009 roku budowy chodnika i oświetlenia na
odcinku od ul. Drogowców do Sandomierskiej,
e) w terminie 6-ciu miesięcy po zakończeniu budowy Zarządca Drogi dokona podziału działek
w ciągu drogi w kierunku Kaufland-u na działkach 382/34, 465/5 obr. 3 i w ciągu
ul. Drogowców celem rozdzielenia pasa drogi powiatowej i gminnej,
f) działki poza linią 50 m od osi ronda na działkach 382/34, 465/5 w kierunku Kaufland-u Powiat
przekaŜe nieodpłatnie Zarządcy Drogi, który zobowiązuje się przejąć je na własność Gminy Miasta
Dębica.
3. Finansowanie realizacji zadań w 2009 roku będzie się odbywać:
- z budŜetu Gminy Miasta Dębica
- z budŜetu Powiatu Dębickiego

800.000 zł
150.000 zł

Warunki realizacji i finansowania pozostałej części zadania ustalone zostaną odrębnym
porozumieniem.

4. Na inwestorze zastępczym spoczywają obowiązki wynikające z ustawy „Prawo budowlane” oraz
ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych i ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo
zamówień publicznych.
5. Strony porozumienia ustalają, Ŝe w celu dokonania rozliczenia zadania powołana zostanie komisja
w skład której wejdą:
- przedstawiciele Gminy Miasta Dębica wyznaczeni przez Burmistrza
- przedstawiciele Powiatu Dębickiego wyznaczeni przez Zarząd Powiatu

-

2 osoby
2 osoby.

,

6. Powiat przekaŜe zadeklarowaną kwotę 150.000 zł na konto Urzędu Miejskiego w Dębicy na
wniosek strony realizującej zadanie wraz z załączoną kserokopiami faktur i protokołu odbioru
końcowego. O dacie odbioru końcowego Gmina Miasta Dębica powiadomi pisemnie Zarząd Dróg
Powiatowych w Dębicy.
7. Porozumienie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
8. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egzemplarze dla
kaŜdej ze stron.

GMINA MIASTA DĘBICA:

POWIAT DĘBICKI:

