Uchwała Nr XIII/129/15
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 24 czerwca 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Słupsk a Gminą
Słupsk w sprawie przekazania Gminie Słupsk zarządu odcinkiem drogi na ulicy Gdańskiej w
Słupsku w zakresie obrębu nr 15 dz. nr 33/1 i 48/1 pod budowę ścieżki rowerowej na odcinku
Redzikowo - Słupsk
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz.1072)
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1.
Wyraża się wolę przekazania przez Miasto Słupsk Gminie Słupsk na okres od 01 maja 2015 r.
do 30 listopada 2015 r. zadania publicznego - zarządu odcinkiem drogi na ulicy Gdańskiej w Słupsku
w zakresie działek obręb nr 15 dz. nr 33/1 i 48/1 zgodnym z załącznikami graficznymi Nr 1 i 2,
niezbędnymi do budowy ścieżki rowerowej na odcinku Redzikowo - Słupsk.
§ 2.
1. Przekazanie zadania, o którym mowa w § 1 nastąpi na mocy porozumienia, regulującego
w szczególności zakres prowadzonych spraw i wzajemne rozliczenie finansowe.
2. Projekt porozumienia, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3.
Upoważnia się Prezydenta Miasta Słupska do zawarcia porozumienia, o którym mowa w § 2.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Słupsku
Beata Chrzanowska
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/129/15
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 24 czerwca 2015 roku

LEGENDA:

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
PROJ. CHODNIK
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BET. h=6 cm, KOLOR SZARY
PROJ. SKARPA
I WYPROFILOWANIA

PROJ. MUREK

DRZEWO DO WYCINKI
DRZEWO NIEZINWENTARYZOWANE
NA MAPIE DO WYCINKI
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/129/15
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 24 czerwca 2015 roku

LEGENDA:

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
PROJ. CHODNIK
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BET. h=6 cm, KOLOR SZARY
PROJ. SKARPA
I WYPROFILOWANIA

PROJ. MUREK

DRZEWO DO WYCINKI
DRZEWO NIEZINWENTARYZOWANE
NA MAPIE DO WYCINKI
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/129/15
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 24 czerwca 2015 roku.

POROZUMIENIE
(projekt)
zawarte w dniu …...................... 2015 r. w Słupsku pomiędzy:
Gminą Słupsk reprezentowaną przez:
Barbarę Dykier – Wójta Gminy Słupsk
przy kontrasygnacie
Ewy Jasiewicz – Skarbnika Gminy Słupsk
z siedzibą w Słupsku przy ul. Sportowej 34 zwanej dalej „Gminą Słupsk”
a
Miastem Słupsk reprezentowanym przez:
Marka Biernackiego – Zastępcę Prezydenta Miasta Słupska
przy kontrasygnacie
…........................... - Skarbnika Miasta Słupska
z siedzibą w Słupsku przy Placu Zwycięstwa 3 zwanym dalej „Miastem Słupsk”
Działając na podstawie :
1. art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460);
2. art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594
ze zm.);
3. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782);
4. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (ZRID) (Dz. U. Z 2013 r. poz. 687 ze zm.);
5. uchwały nr VI/75/2015 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Słupsk o przejęcie przez Gminę Słupsk zarządu
odcinkiem drogi na ulicy Gdańskiej w Słupsku w zakresie obrębu nr 15 dz. nr 33/1 i 48/1 pod
budowę ścieżki rowerowej na odcinku Redzikowo – Słupsk;
6. uchwały nr ........................ Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ..........................................
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Słupsk o przejęcie przez Gminę
Słupsk zarządu nad odcinkiem ulicy Gdańskiej w Słupsku w zakresie działki nr 33/1 i nr 48/1,
obręb 15 miasta Słupska, w celu budowy drogi dla rowerów na odcinku Redzikowo – Słupsk.
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Strony, mając na celu wybudowanie dla mieszkańców Słupska i Redzikowa ścieżki rowerowej
łączącej obie miejscowości, a przez to potrzebę promocji kultury fizycznej i zdrowego wypoczynku
mieszkańców, zawierają porozumienie następującej treści:

§1.
1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest ustalenie zasad przygotowania, realizacji
i finansowania inwestycji pod nazwą „Rozbudowa ulicy Gdańskiej w mieście Słupsk poprzez
budowę ścieżki rowerowej na odcinku Redzikowo – Słupsk”.
2. Gmina Słupsk oświadcza, że:
1) jest inicjatorem inwestycji, o której mowa w ust. 1 i zobowiązuje się ją w całości przygotować
i zrealizować, pełniąc w tym zakresie funkcję inwestora,
2) posiada opracowany projekt na rozbudowę ulicy Gdańskiej w Słupsku poprzez budowę ścieżki
rowerowej,
3) zobowiązuje się ponieść wszelkie koszty przygotowania, realizacji i nadzoru inwestycji, w tym
koszty związane z przejęciem nieruchomości przez Miasto Słupsk, na skutek wydania zezwolenia
na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a w szczególności odszkodowania, opinie biegłych oraz
koszty wieczystoksięgowe,
4) zrzeka się odszkodowania należnego za działki nabyte przez Miasto Słupsk na podstawie
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) nie później niż, z chwilą ustalenia jego
wysokości,
5) przeprowadzi, zgodnie z obowiązującymi przepisami, procedurę przetargową w celu wyłonienia
wykonawcy budowy ścieżki rowerowej na odcinku Redzikowo – Słupsk wzdłuż ul. Gdańskiej.
3. Miasto Słupsk oświadcza, że działając na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy o drogach publicznych
niniejszym porozumieniem przekazuje Gminie Słupsk w ograniczonym zakresie, niezbędnym
do przygotowania oraz realizacji inwestycji określonej w ust. 1 powyżej, zarządzanie ulicą Gdańską
w Słupsku na odcinku od km 2+660 do km 4+035 na czas przygotowania i realizacji tej inwestycji
tj. od dnia podpisania porozumienia do dnia odbioru przez Miasto Słupsk wybudowanej ścieżki
rowerowej.
4. W ramach zarządzania ulicą Gdańską w Słupsku Gmina Słupsk odpowiada tylko i wyłącznie
za teren, na którym będą prowadzone prace związane z budową ścieżki rowerowej. Jezdnie ulicy
Gdańskiej w Słupsku nie będą wyłączone z użytkowania komunikacyjnego przez wykonawców
ścieżki. W związku z wymogiem ustalenia zasad wzajemnych rozliczeń finansowych związanych z
przejęciem zarządzania, strony ustalają, iż Gmina Słupsk pokrywa we własnym zakresie wszelkie
koszty zarządu, w zakresie w jakim został on przejęty niniejszym Porozumieniem. Gmina Słupsk
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nie będzie pokrywała kosztów utrzymania bieżącego części pasa drogowego ulicy Gdańskiej, na
której nie będą prowadzone roboty związane z budową drogi dla rowerów (koszty napraw,
utrzymania czystości, eksploatacji, oświetlenia itp.).

§2.
Gmina Słupsk po przekazaniu w zarządzanie przez Miasto Słupsk części ul. Gdańskiej w Słupsku,
na mocy niniejszego Porozumienia, wystąpi o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji
drogowej pod nazwą „Rozbudowa ulicy Gdańskiej w mieście Słupsk poprzez budowę ścieżki
rowerowej na odcinku Redzikowo – Słupsk” w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z
2013 r. nr 678 ze zm.).
§3.
1. Uregulowanie, jak również pokrycie zobowiązań Miasta Słupska wynikających z wydania
decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, o której mowa w niniejszym porozumieniu,
obciążą w całości Gminę Słupsk.
2. Gmina Słupsk zobowiązuje się do pokrycia wszelkich zobowiązań w zakresie części ulicy
Gdańskiej w Słupsku opisanych w ust. 1, które powstaną w wyniku wydania decyzji zezwalającej
na realizację inwestycji drogowej i zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Miasto Słupsk w
tym zakresie. Rozliczenie powyższych zobowiązań i kosztów nastąpi na wezwanie Miasta, w
terminie wskazanym w wezwaniu.
3. Wszelkie ewentualne dodatkowe koszty, jakie wystąpią w związku z realizacją inwestycji
określonej w §1 w zakresie części ul. Gdańskiej w Słupsku poniesie również Gmina Słupsk.
4. Gmina Słupsk z tytułu realizacji zadania objętego niniejszym porozumieniem ponosi
odpowiedzialność wobec Miasta i osób trzecich.
5. W zakresie obowiązku przejęcia przez Gminę Słupsk kosztów wypłaty odszkodowań w związku
z przejęciem własności nieruchomości na skutek wydania zezwolenia na realizację inwestycji
drogowej (ZRID), strony ustalają, iż prowadząc postępowanie w przedmiocie ustalenia wysokości
odszkodowań, Prezydent Miasta Słupska, jako organ właściwy dążyć będzie do zawarcia ugody, w
której ustalony będzie zakres świadczeń na rzecz podmiotów uprawnionych. Gmina Słupsk
przejmie wszelkie zobowiązania Miasta Słupsk wynikające z zawartych ugód.
§4
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1. Po wybudowaniu ścieżki rowerowej, objętej niniejszym Porozumieniem, Miasto Słupsk przekaże
nieodpłatnie na cel publiczny, w formie przewidzianej przepisami prawa, wszystkie wydzielone
nieruchomości, które zajęte są w całości lub w części przez wybudowaną ścieżkę rowerową. W
umowie Gmina Słupsk zobowiąże się do utrzymywania na własny koszt przejętej ścieżki
rowerowej.
2 . Postanowienie ust. 1 nie dotyczą nieruchomości, przez które przebiegać będzie wybudowana
ścieżka rowerowa, a które w dniu wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID),
stanowiły własność Miasta Słupsk. Strony będą dążyć do przekazania Gminie Słupsk również tych
nieruchomości, jednak na warunkach określonych odrębnie.
§5.
W przypadku nie wywiązania się którejkolwiek strony ze zobowiązań ustalonych niniejszym
porozumieniem wszelkie ewentualne roszczenia powstałe z tego tytułu obciążają tę stronę.
§6 .
1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony.
2. Porozumienie wiąże strony na czas realizacji inwestycji do czasu całkowitego rozliczenia
finansowego oraz uregulowania przez Gminę Słupsk zobowiązań wobec Miasta Słupska.
3. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają dla swojej ważności zachowania formy
pisemnej.
§7.
1. Strony będą dążyć do polubownego rozwiązania wszelkich sporów mogących wyniknąć
w trakcie realizacji niniejszego porozumienia, a w przypadku braku takiej możliwości poddają się
rozstrzygnięciu przez właściwy sąd.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§8.
1. Każdej ze stron przysługuje prawo pisemnego wypowiedzenia porozumienia z zachowaniem
miesięcznego terminu wypowiedzenia.
2. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze stron postanowień Porozumienia lub nienależytego
wykonywania obowiązków, druga strona ma prawo rozwiązać Porozumienie bez zachowania
terminu wypowiedzenia przez oświadczenie złożone na piśmie.
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§9.
Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej
ze stron.
Gmina Słupsk
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