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Załącznik do Uchwały Nr…../…./22 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia……...2022 roku 

 

POROZUMIENIE 

 

zawarte w dniu ……………… r. w ……………… w sprawie powierzenia Gminie 

Baranów Sandomierski zadania w zakresie zarządzania odcinkami dróg 

wojewódzkich Nr 872 i 985 

 

Stronami Porozumienia są: 

Województwo Podkarpackie – Zarząd Województwa Podkarpackiego, będący 

zarządcą dróg wojewódzkich, aleja Łukasza Cieplińskiego 4, 35-001 Rzeszów, zwany 

dalej Zarządem, reprezentowany przez: 

 

…………………………………… –   ……………………………………………………. 

 

…………………………………… –   ……………………………………………………. 

przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Podkarpackiego: 

 

………………………………………………………………………………………………... 

Gmina Baranów Sandomierski – Burmistrz Miasta i Gminy Baranów 

Sandomierski – Pan Marek Mazur, będący zarządcą dróg gminnych 

ul. Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski, zwany dalej Burmistrzem 

 

 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Baranów Sandomierski: 

 

………………………………………………………………………………………………... 

 

Na podstawie art. 19 ust. 4, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

(Dz.U. z 2021 poz. 1376 z późn. zm.), art. 8 ust. 2-4, art. 14 ust. 1 pkt 10, art. 18 pkt 12 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2022 

poz. 547 t.j.), uchwały Nr ……………………  Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie z dnia …………………… w sprawie powierzenia Gminie Baranów 

Sandomierski zadania w zakresie zarządzania odcinkami dróg wojewódzkich Nr 872 

i 985 oraz art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2022 poz. 559 z późn. zm.) i uchwały Nr ……………………  Rady Miejskiej 

w Baranowie Sandomierskim z dnia …………………… w sprawie przyjęcia od 

Województwa Podkarpackiego zadania w zakresie zarządzania odcinkami dróg 

wojewódzkich Nr 872 i 985. 
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Strony zawierają zgodnie Porozumienie o następującej treści: 

 

§1 

1. Na podstawie niniejszego Porozumienia Zarząd powierza Burmistrzowi zadanie 

w zakresie zarządzania odcinkami dróg wojewódzkich Nr 872 i 985 w związku 

z realizacją inwestycji pn.: „BUDOWA DROGI – ŁĄCZNIK DRÓG 

WOJEWÓDZKICH Nr 872 i 985 w MIEJSCOWOŚCI SKOPANIE”. 

2. Inwestycja, o której mowa w ust. 1 realizowana będzie w roku 2022. 

3. Koszt wykonania inwestycji, o której mowa w ust. 1 obejmuje koszty wykonania 

robót budowlanych przez wyłonionego w przetargu Wykonawcę w wysokości 

8 858 686,17 zł brutto (słownie: osiem milionów osiemset pięćdziesiąt osiem 

tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć złotych, 17/100). 

4. W ramach inwestycji, o której mowa w ust. 1 wykonana zostanie: 

1) budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985; 

2) przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 872; 

3) budowa drogi gminnej. 

 

§2 

1. Miasto i Gmina Baranów Sandomierski reprezentowana przez Burmistrza 

oświadcza, że: 

1) jest inicjatorem przedsięwzięcia, o którym mowa w §1 ust. 1; 

2) została zawarta umowa nr 4.1.272.PI.III.2022 w dniu 24.01.2022 r. na realizację 

inwestycji, o której mowa w §1 ust. 1 z Konsorcjum: 

Lider Konsorcjum: PBI Infrastruktura S.A., ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik 

Partner Konsorcjum: PBI WMB Sp. z o.o., ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz 

3) zabezpieczy i sfinansuje wszelkie koszty przygotowania, realizacji i nadzoru 

przedsięwzięcia, o którym mowa w §1 ust. 1, przy wykorzystaniu dotacji 

Województwa Podkarpackiego; 

4) przejmuje obowiązki określone w art. 20 pkt 4 ustawy o drogach publicznych 

w zakresie odcinków dróg wojewódzkich Nr 872 i 985 w ramach inwestycji 

o której mowa w §1; 

5) pisemnie powiadomi Województwo Podkarpackie i Podkarpacki Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Rzeszowie (zwany dalej PZDW) o każdej okoliczności, która 

może utrudnić lub uniemożliwić wykonanie inwestycji; 

6) pisemnie powiadomi Województwo Podkarpackie i PZDW o rozpoczęciu 

i zakończeniu robót budowlanych w zakresie robót budowlanych dotyczących 

budowy/przebudowy skrzyżowań z drogami wojewódzkimi; 

7) przy udziale przedstawiciela PZDW dokona odbioru końcowego 

budowy/przebudowy skrzyżowań z drogami wojewódzkimi Nr 872 i 985; 

8) wyegzekwuje od Wykonawcy usunięcie wszelkich błędów i usterek ujętych 

w protokole odbioru końcowego. 

2. Zarząd oświadcza, że niniejszym Porozumieniem powierza Burmistrzowi zadanie 

w zakresie zarządzania odcinkami drogi wojewódzkiej Nr 872 i drogi wojewódzkiej 
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Nr 985, w ramach inwestycji, o której mowa w §1 ust. 1, na czas realizacji inwestycji 

do dnia wydania pozwolenia na użytkowanie. 

3. Po zrealizowaniu inwestycji, o której mowa w §1 ust. 1, Miasto i Gmina Baranów 

Sandomierski reprezentowane przez Burmistrza w drodze protokołu zdawczo – 

odbiorczego bezpłatnie przekaże na rzecz Województwa Podkarpackiego – PZDW 

w zakresie skrzyżowań z drogą wojewódzką Nr 872 i z drogą wojewódzką Nr 985: 

1) komplet dokumentacji powykonawczej wraz z zależnymi prawami autorskimi do 

dokumentacji; 

2) kopię pozwolenia na użytkowanie; 

3) dokumenty PT. 

4. Po zrealizowaniu inwestycji, o której mowa w §1 ust. 1, Miasto i Gmina Baranów 

Sandomierski reprezentowane przez Burmistrza, ureguluje i przekaże nieodpłatnie 

na rzecz Województwa grunty będące własnością Miasta i Gminy Baranów 

Sandomierski – działki wchodzące w zakres skrzyżowań z drogami wojewódzkimi 

Nr 872 i 985. 

5. Obsługa okresu gwarancyjnego w zakresie udzielanej gwarancji przez Wykonawcę 

będzie po stronie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, natomiast PZDW będzie 

występować do Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z wnioskami w ramach tej 

gwarancji. 

6. Wszelkie dodatkowe koszty, jakie wystąpią w związku z realizacją przedsięwzięcia 

określonego w §1 ust. 1 poniesie Miasto i Gmina Baranów Sandomierski. Ponadto 

Miasto i Gmina Baranów Sandomierski reprezentowane przez Burmistrza wypłaci 

odszkodowania zgodnie z ostateczną decyzją ustalającą wysokość odszkodowań 

za nieruchomości nabyte decyzją ZRID. 

7. Roboty w pasie drogowym realizowane na odcinku drogi wojewódzkiej Nr 872 

i drogi wojewódzkiej Nr 985 będą kontrolowane w zakresie zgodności 

z dokumentacją projektową przez PZDW.  

8. Roboty drogowe prowadzone w pasie drogowym na odcinkach drogi wojewódzkiej 

Nr 872 i drogi wojewódzkiej Nr 985 będą wykonywane zgodnie z poniższymi 

warunkami przez Miasto i Gminę Baranów Sandomierski, które: 

1) zapewni bezpieczeństwo komunikacji pieszej i kołowej poprzez odpowiednie 

zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym 

projektem organizacji ruchu i zabezpieczenia robót, które musi gwarantować 

całodobową obsługę komunikacyjną uczestników ruchu; 

2) ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne wynikłe szkody 

w stosunku do drogi jak i w stosunku do osób trzecich w okresie od dnia 

przekazania pasa drogowego – placu budowy do dnia podpisania protokołu 

zdawczo – odbiorczego; 

3) po wykonaniu robót korpus i urządzenia drogowe oraz teren pasa drogowego 

doprowadzi do należytego porządku. 

 

§3 

1. Województwo Podkarpackie na realizację inwestycji przekaże Miastu i Gminie 

Baranów Sandomierski w 2022 r. dotację celową w wysokości 200 000,00 zł 
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(słownie: dwieście tysięcy złotych, 00/100). Klasyfikacja budżetowa: dział 600, 

rozdział 60013, paragraf 6610. 

2. Miasto i Gmina Baranów Sandomierski po otrzymaniu faktur lub innych 

dokumentów rodzących zobowiązania związane z realizacją inwestycji, wystąpi do 

Województwa Podkarpackiego z pisemnym wnioskiem o przekazanie środków, 

o których mowa w ust. 1. Środki finansowe zostaną przekazane przez 

Województwo Podkarpackie na rachunek Miasta i Gminy Baranów Sandomierski 

nr ………………………………………………………………….... w terminie do 14 dni 

od otrzymania wniosku. 

3. Miasto i Gmina Baranów Sandomierski zobowiązuje się do przeznaczenia 

w całości kwoty dotacji Województwa Podkarpackiego, o której mowa w ust. 1 na 

realizację inwestycji określonej w §1 ust. 1.  

4. Dopuszcza się możliwość refundacji przez Województwo Podkarpackie wydatków 

poniesionych przez Miasto i Gminę Baranów Sandomierski na realizację inwestycji 

określonej w §1 ust. 1.  

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4  Miasto i Gmina Baranów Sandomierski 

wystąpi do Województwa Podkarpackiego z pisemnym wnioskiem o przekazanie 

środków, o których mowa w ust. 1 oraz przedstawi dowody pokrycia wydatków. 

6. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 1 w kwocie 200 000,00 zł winna być 

wykorzystana w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 grudnia 2022 r. 

7. Niewykorzystana część dotacji celowej, o której mowa w ust. 1 podlega zwrotowi 

w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji na konto Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego nr 29 1090 2750 0000 0001 

4752 0735 w Santander Bank Polska. 

8. W terminie do dnia 31 stycznia 2023 r. Miasto i Gmina Baranów Sandomierski 

przedstawi Województwu Podkarpackiemu rozliczenie wykorzystanej dotacji 

celowej. Dokumentami potwierdzającymi wydatek na realizację inwestycji będą 

uwierzytelnione przez umocowane osoby kserokopie protokołów odbioru robót oraz 

faktur potwierdzających ponoszone nakłady na przedmiotową inwestycję. 

 

§4 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

niniejszego Porozumienia nie może być zrealizowane w przyjętej formie, strony mogą 

odstąpić od Porozumienia w terminie 60 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. Odstąpienie od Porozumienia może nastąpić w formie pisemnej.  

 

§5 

1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony. 

2. Wszystkie zmiany do niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej 

w postaci aneksu podpisanego przez strony. 

 

§6 

Porozumienie zawiera się na okres trwania realizacji inwestycji. 
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§7 

Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów wynikłych na tle z niniejszego Porozumienia 

należy do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Województwa 

Podkarpackiego. 

 

§8 

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego. 

 

§9 

Niniejsze Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 

2 egzemplarze dla Województwa Podkarpackiego, 1 egzemplarz dla Gminy Baranów 

Sandomierski. 

 

 

Zarząd Województwa 

Podkarpackiego 

 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy  

Baranów Sandomierski 

 

 

 

 

…………………………………………… …………………………………………… 

 


