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POROZUMIENIE
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 14 maja 2014 r.
w sprawie przekazania przez Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego zarządzania
drogą powiatową na której prowadzona będzie inwestycja pn.: „Przebudowa drogi powiatowej
Nr 4123W (ul. Kosmowska) na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 580
do granicy Gminy Stare Babice” oraz ustalenia zasad jej finansowania.
zawarte pomiędzy:
Zarządem Powiatu Warszawskiego Zachodniego, z siedzibą ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki reprezentowanym przez:
1.Pana Jana Żychlińskiego – Starostę Warszawskiego Zachodniego
2.Pana Pawła Białeckiego – Wicestarostę Warszawskiego Zachodniego
przy kontrasygnacie Pani Elżbiety Łazowskiej – Skarbnika Powiatu
zwanym w dalszej części porozumienia Przekazującym
a
Wójtem Gminy Stare Babice, Panem Krzysztofem Turkiem
przy kontrasygnacie Pani Ireny Sotomskiej – Skarbnika Gminy
zwaną w dalszej części porozumienia Przejmującym,
Działając na podstawie:
• art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2013.260 j.t.),
• art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2001.142.1592 j.t. ze zm.),
• art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2001.142.1591 j.t. ze zm.),
• uchwały Nr XXIV/222/2014 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie
przekazania przez Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego Wójtowi Gminy Stare Babice zadania
zarządzania publiczną drogą powiatową Nr 4123W (ul. Kosmowska) na odcinku od skrzyżowania z drogą
wojewódzka nr 580 do granicy Gminy Stare Babice,
• uchwały Nr XXXVI/358/2014 Rady Gminy Stare Babice z dnia 20 marca 2014r. w sprawie przejęcia przez
Wójta Gminy Stare Babice od Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego zadania zarządzania
publiczną drogą Nr 4123W (ul. Kosmowska) na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 580 do
granicy Gminy Stare Babice, w zakresie pełnienia funkcji inwestora,
strony postanawiają zawrzeć porozumienie o następującej treści:
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§ 1. Przekazujący przekazuje, a Przejmujący przejmuje obowiązki i prawa zarządcy drogi powiatowej
Nr 4123W (ul. Kosmowskiej) na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 580 do granicy Gminy Stare
Babice, wynikające z art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2013.260 j.t.), na
czas projektowania etapu I i II oraz realizacji I etapu inwestycji polegającej na przebudowie jezdni wyżej
wymienionego odcinka drogi powiatowej, w następującym zakresie:
1) pełnienie funkcji inwestora,
2) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
3) koordynacja robót w pasie drogowym,
4) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg publicznych oraz ustalanie, pobieranie
i egzekwowanie opłat i kar pieniężnych zgodnie z obowiązującą w tym zakresie Uchwałą Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego,
5) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
6) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
7) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym
w następstwie budowy lub utrzymania dróg.
§ 2. 1. Przekazujący powierza, a Przejmujący przyjmuje realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 4123W (ul. Kosmowska) na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzka
nr 580 do granicy Gminy Stare Babice", zwanej w dalszej części porozumienia Inwestycją.
2. Po podpisaniu niniejszego Porozumienia Przekazującego reprezentuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim z siedzibą ul. Poznańska 300, 05-850 Ożarów Mazowiecki.
3. Przekazujący wyraża zgodę na wykonanie kanalizacji w powyższej drodze (ul. Kosmowska).
4. Ustala się następujące etapy realizacji inwestycji o której mowa w ust. 1:
1) Etap I – modernizacja jezdni,
a) rozbiórka istniejącej konstrukcji jezdni
b) wykonanie nowej konstrukcji jezdni o następujących parametrach:
- ulepszenie podłoża w technologii SILMENT lub równoważnej,
- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm,
- warstwy bitumiczne grubości 7+5 cm (KR-2),
c) obramowanie nawierzchni krawężnikami, w tym z jednej strony wystającymi pod przyszły chodnik,
d) wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej na odcinku 150 – 200 m bezpośrednio przed skrzyżowaniem
z drogą wojewódzką nr 580,
e) przebudowa przepustu na rowie melioracyjnym,
2) Etap II – budowa zjazdów i chodników (zrealizowany będzie docelowy układ komunikacyjny obejmujący
budowę chodnika jednostronnego, budowę zjazdów do posesji po obu stronach drogi wraz z przepustami
i rowami przydrożnymi ,po jednej stronie drogi). Realizacja etapu II nastąpi w późniejszym okresie, po
uregulowaniu spraw własności gruntu i będzie przedmiotem odrębnego porozumienia z zastrzeżeniem
§ 3 ust. 1 pkt 1, 4 i 14.
5. Planowany okres realizacji inwestycji:
1) wykonanie przez Gminę Stare Babice dokumentacji projektowej dla etapu I i II przewidywane jest na
III i IV kwartał 2014 r.
2) realizacja etapu I przez Gminę Stare Babice - do końca 2015r.
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§ 3. 1. Do zadań i obowiązków Przejmującego w zakresie realizacji Inwestycji należy:
1) przygotowanie i finansowanie dokumentacji projektowej Inwestycji obejmującej etap I i etap II przebudowy drogi,
2) wykonanie I etapu inwestycji,
3) finansowanie zadań wymienionych w pkt 1 i 2 w wysokości 60% ich wartości,
4) uzgadnianie dokumentacji projektowej etapu I i II Inwestycji z Zarządem Dróg Powiatowych w Ożarowie
Mazowieckim,
5) uzyskanie wymaganych przepisami decyzji, pozwoleń i uzgodnień dla etapu I,
6) przeprowadzenie postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego (w zakresie etapu I) w celu wyłonienia wykonawcy Inwestycji zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2013, poz 907 z późn. zm.),
7) protokolarne przejęcie od Przekazującego odcinka drogi powiatowej objętego Inwestycją w zakresie
etapu I,
8) zawarcie umowy z wykonawcą Inwestycji, etapu I, po przeprowadzeniu procedury o zamówienie publiczne,
9) przekazanie Przekazującemu kopii umowy z wykonawcą Inwestycji etapu I,
10) zapewnienie współdziałania w zakresie nadzoru inwestorskiego nad realizacją I etapu Inwestycji
(z inspektorem nadzoru wyznaczonym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim),
11) przekazanie terenu budowy wykonawcy etapu I Inwestycji,
12) dokonanie odbiorów częściowych i odbioru końcowego etapu I Inwestycji, z udziałem inspektora nadzoru
wyznaczonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim,
13) pokrycie wydatków poniesionych na realizację etapu I Inwestycji, w tym również na opracowanie dokumentacji projektowej etapu I i II, do czasu przekazania kwoty współfinansowania przez Starostwo Powiatu,
zgodnie z § 4 Porozumienia,
14) przekazanie Przekazującemu dokumentacji powykonawczej Inwestycji etapu I oraz dokumentacji projektowej etapu II.
2. Przekazujący ma następujące prawa i obowiązki w zakresie realizacji Inwestycji:
1) uzgodnienie przekazanej dokumentacji projektowej etapu I i II Inwestycji (uzgodnienie dokumentacji
w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od daty przekazania),
2) akceptacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i oddelegowanie do pracy w Komisji Przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy etapu I Inwestycji swojego przedstawiciela,
3) protokolarne przekazanie Przejmującemu odcinka drogi powiatowej objętego etapem I Inwestycji
i uczestniczenie (inspektor nadzoru) w przekazaniu wykonawcy terenu Inwestycji,
4) udział w nadzorowaniu prowadzonych robót budowlanych związanych z realizacją etapu I Inwestycji
(inspektor nadzoru),
5) udział w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym etapu I Inwestycji,
6) odbiór od Przejmującego dokumentacji powykonawczej Inwestycji etapu I oraz dokumentacji projektowej
etapu II.
§ 4. 1. Strony Porozumienia przyjmują, że koszt wykonania dokumentacji projektowej etapu I i II oraz
realizacji etapu I nie przekroczy kwoty 1 250 000,00 zł. Ostateczna kwota, przyjęta do rozliczeń, ustalona
zostanie po wyłonieniu wykonawcy.
2. Koszty wykonania dokumentacji projektowej etapu I i II oraz realizacji etapu I pokrywa w całości Gmina
Stare Babice, z zastrzeżeniem ust. 3.
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3. Przekazujący zobowiązuje się do zwrotu 40% kosztów wykonania projektu etapu I i II oraz realizacji
etapu I inwestycji.
4. Zwrot kwoty 500 000 zł przez Przekazującego nastąpi do dnia 20.12.2015r.
5. W przypadku przekroczenia, w wyniku postępowania przetargowego,
w ust. 1 Przekazujący i Przejmujący podpiszą aneks uwzględniający powstałe zmiany.

kwoty

wymienionej

6. Nakłady finansowe poniesione przez Przejmującego na realizację etapu I Inwestycji stają się własnością
Przekazującego jako wzrost wartości środka trwałego.
7. Przekazanie zarządzania, w trybie niniejszego porozumienia, nie skutkuje przekazaniem przez Przekazującego środków finansowych na realizację zadania.
8. Zarządzania drogą powiatową, o której mowa w niniejszej umowie, wykonywane będzie przez Przejmującego w ramach jego własnych środków finansowych.
9. Opłaty i kary pobrane z tytułu realizacji zadań wynikających z niniejszego porozumienia pozostają
w dyspozycji Przyjmującego w czasie jego trwania z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających
z porozumienia, a w szczególności na utrzymanie, remonty, modernizację i przebudowę drogi, o której mowa
w niniejszym porozumieniu.
§ 5. Przejmujący jest zobowiązany w umowie z wykonawcą etapu I Inwestycji uwzględnić:
1) 60-cio miesięczny okres gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne i prawne robót licząc od podpisanego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego Inwestycji,
2) po odbiorze etapu I Inwestycji przenieść na Przekazującego Cesją praw i obowiązków wynikających
z gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne i prawne robót oraz zabezpieczenie należytego usunięcia
wad i usterek w okresie gwarancji.
§ 6. Dokumentacja powykonawcza etapu I Inwestycji musi zawierać:
1) projekt budowlano-wykonawczy Inwestycji będący załącznikiem do pozwolenia na budowę wraz
z naniesionymi ewentualnymi zmianami, Potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia lub Pozwolenia na Budowę,
2) protokoły pomiarów, badań i sprawdzeń wykonanych w trakcje realizacji Inwestycji jak i po jej zakończeniu,
3) atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla materiałów użytych do wykonania
robót,
4) protokoły z częściowych odbiorów robót,
5) dziennik budowy,
6) pozwolenie na użytkowanie Inwestycji,
7) kopie dokumentów rozliczeniowych z wykonawcą Inwestycji (faktury, protokoły do faktur),
8) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.
§ 7. 1. Porozumienie niniejsze strony zawierają na okres przygotowania dokumentacji etapu Ii II oraz realizacji etapu I.
2. Niniejsze porozumienie stanowi dokument uprawniający Przejmującego do złożenia zgodnie
z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2010.243.1623 j.t. z późn. zm.)
oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w postępowaniu
o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę etapu I Inwestycji lub zgłoszenia robót objętych uzgodnioną
dokumentacją projektową o której mowa w § 3 Porozumienia.
§ 8. Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wymagają dla swej ważności zachowania formy
pisemnej w postaci aneksu zawartego za zgodą obu stron.
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§ 9. 1.Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2.Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 10. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
Starosta Warszawski Zachodni:
Jan Żychliński
Wicestarosta Warszawski Zachodni:
Paweł Białecki
Wójt Gminy Stare Babice:
Krzysztof Turek

