UCHWAŁA NR VI/108/19
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta Krakowa
porozumienia z Zarządem Województwa Małopolskiego w sprawie przekazania
części obowiązków zarządcy odcinka drogi wojewódzkiej nr 776 w m. Prusy
na odcinku ref. 010 od km ok. 0+000 (2+760) do km ok. 0+190 (2+950).
Na podstawie art. 8 ust. 2a i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) oraz
art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2018 r. poz. 995,
poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 2068, poz. 12, poz. 317) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Krakowa
działającym jako zarządca drogi na obszarze Miasta Krakowa w rozumieniu ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a Zarządem Województwa Małopolskiego działającym jako
zarządca dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego, jako zarządcą drogi
w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, dotyczącego przejęcia zadania
w zakresie zarządzania odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 776 w m. Prusy na odcinku ref. 010 od km
ok. 0+000 (2+760) do km ok. 0+190 (2+950) niezbędnym do przygotowania i realizacji zadania
inwestycyjnego pn.: „Usprawnienie połączeń w korytarzu północ – południe w sieci wspomagającej
sieć TEN-T z podziałem na dwa zadania: zadanie nr 1 – rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej
nr 776 ul. Kocmyrzowskiej od skrzyżowania ul. Darwina i Poległych w Krzesławicach w Krakowie
do granic administracyjnych miasta Krakowa; zadanie nr 2 – rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej
nr 776 w m. Prusy w formule zaprojektuj i wybuduj” w zakresie określonym w projekcie
porozumienia, który stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Krakowa do zawarcia porozumienia, o którym mowa
w § 1 uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa
Łukasz Wantuch
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Załącznik do uchwały Nr VI/108/19
Rady Miasta Krakowa
z dnia 30 stycznia 2019 r.
POROZUMIENIE
w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 776
w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
zawarte w dniu ............................... w Krakowie, pomiędzy:
1. Zarządem Województwa Małopolskiego, zwanym dalej „Przekazującym”, działającym jako
zarządca dróg wojewódzkich, z siedzibą: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, reprezentowanym przez:
PANA WITOLDA KOZŁOWSKIEGO – Marszałka Województwa Małopolskiego
PANA ŁUKASZA SMÓŁKĘ – Wicemarszałka Województwa
przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Pani Marty Tylek
NIP 676-208-34-99
a
2. Prezydentem Miasta Krakowa, zwanym dalej „Przejmującym”, działającym jako zarządca dróg
gminnych:
PANEM JACKIEM MAJCHROWSKIM
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Krakowa Pani Małgorzaty Okarmus
NIP 676-101-37-17
Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2018 r.
poz. 2068, poz. 12, poz. 317) strony zawierają porozumienie o następującej treści:
§ 1. Przedmiot porozumienia
1. Przekazujący postanawia przekazać, a Przejmujący przejmuje funkcję zarządcy drogi
wojewódzkiej nr 776 na odc. ref. 010 od km ok. 0+000 (2+760) do km ok. 0+190 (2+950) dla zadania
2 w granicach zamierzenia inwestycyjnego dotyczącego rozbudowy odcinka drogi wojewódzkiej
nr 776 w m. Prusy na czas przygotowania i realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Usprawnienie
połączeń w korytarzu północ – południe w sieci wspomagającej sieć TEN-T z podziałem na dwa
zadania : zadanie nr 1 – rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 776 ul. Kocmyrzowskiej od
skrzyżowania ul. Darwina i Poległych w Krzesławicach w Krakowie do granic administracyjnych
miasta Krakowa; zadanie nr 2 – rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 776 w m. Prusy w formule
zaprojektuj i wybuduj” w zakresie określonym w art. 20 pkt. 3 ustawy o drogach publicznych.
2. Do współpracy przy realizacji niniejszego porozumienia oraz do nadzorowania, kontrolowania
i dokonywania oceny realizacji przedmiotu niniejszego porozumienia Przekazujący upoważnia Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą: ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, zwany dalej ZDW.
3. W dniu podpisania niniejszego porozumienia całość dokumentacji uzyskana na rzecz
Przekazującego dla niniejszego zadania inwestycyjnego zachowuje swoją aktualność i może być
wykorzystana do dalszego procedowania właściwej decyzji o realizację inwestycji drogowej.
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4. Przejmujący jest uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw w celu uzyskania
wszelkich decyzji, opinii i uzgodnień, a w szczególności decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej lub decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót lub decyzji pozwolenia na
użytkowanie.
§ 2. Uprawnienia Przejmującego
1. Na mocy niniejszego porozumienia Przejmujący uprawniony jest do dokonywania wszelkich
czynności związanych z przygotowaniem zadania inwestycyjnego, o którym mowa w § 1 ust. 1,
w tym do koordynowania opracowania wymaganej dokumentacji budowlano-wykonawczej,
występowania z wnioskami oraz uzyskiwania wszelkich decyzji, opinii i uzgodnień umożliwiających
ich realizację, a w szczególności decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót.
2. W zakresie określonym niniejszym porozumieniem Przejmujący pełni funkcję zarządcy drogi
wojewódzkiej nr 776 na odcinku, o którym mowa w § 1 ust. 1 w zakresie określonym
w art. 20 pkt. 3 ustawy o drogach publicznych.
3. Przejmujący jest uprawniony do wykorzystania pozyskanych przez Przekazującego opinii,
decyzji i uzgodnień dokumentacji projektowej oraz opinii do materiałów do wniosku o zrid, celem
uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
4. Przejmujący jest uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw w celu uzyskania
wszelkich decyzji, opinii i uzgodnień, a w szczególności decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej lub decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót lub decyzji pozwolenia na
użytkowanie.
§ 3. Obowiązki Przejmującego
1. Przejmujący zobowiązuje się do uzyskania od Przekazującego oświadczenia o użyczeniu terenu
niezbędnego dla realizacji zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1.
2. Przejmujący zobowiązuje się do uregulowania stanów prawnych nieruchomości nabytych
w związku z zadaniem inwestycyjnym, o którym mowa w § 1 ust. 1, poprzez przeniesienie
nieodpłatnie praw własności na rzecz Przekazującego.
§ 4. Zasady finansowania
Koszty realizacji wszystkich przejętych na mocy niniejszego porozumienia zadań zarządcy oraz
koszty przygotowania zadania inwestycyjnego, o którym mowa w § 1 ust. 1 dla zadania nr 2,
obejmujące koszty opracowania dokumentacji wraz z pozyskaniem wymaganych decyzji
administracyjnych, koszty regulacji stanów prawnych nieruchomości, o których mowa
w § 3 ust. 2 ponoszone będą w całości przez Przekazującego w ramach środków zabezpieczonych
w budżecie, zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 3 umowy nr X/146/ZDW/17 z dnia 20.10.2017 r.
§ 5. Odpowiedzialność za szkody
1. Przejmujący z tytułu realizacji zadania objętego porozumieniem ponosi odpowiedzialność
wobec Przekazującego i osób trzecich.
2. Każda ze stron porozumienia będzie niezwłocznie informowała drugą stronę o każdym
przypadku wystąpienia szkody.
§ 6. Obowiązywanie porozumienia
Niniejsze porozumienie wchodzi w życie z datą jego zawarcia i obowiązuje do chwili podpisania
protokołu zdawczo-odbiorczego dokumentacji, stwierdzającego należyte wykonanie zadania
inwestycyjnego, o którym mowa w § 1 ust. 1, z wyłączeniem zapisu w § 3 ust. 2.
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§ 7. Postanowienia końcowe
1. W przypadku niewykonywania przez którąkolwiek ze stron obowiązków wynikających
z niniejszego porozumienia, strony dopuszczają możliwość wcześniejszego jego rozwiązania na mocy
porozumienia stron i określenia ewentualnych dalszych zasad współpracy na mocy odrębnego
porozumienia.
2. Do spraw nie uregulowanych w niniejszym porozumieniu zastosowanie mają przepisy Prawa
zamówień publicznych, Ustawy o finansach publicznych, Prawa budowlanego, Ustawy o drogach
publicznych, Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych, Ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie zmiany treści porozumienia wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
4. Spory związane z realizacją porozumienia podlegać będą orzecznictwu sądu właściwego dla
siedziby Przekazującego.
§ 8. Niniejsze porozumienie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: po 1 dla Stron.
PRZEKAZUJĄCY:

Id: 937BBB1A-57D7-4C2A-AE49-1B13E667E75F. Podpisany

PRZEJMUJĄCY:

Strona 3

