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P O R O Z U M I E N I E 
w sprawie  

wspólnego działania na rzecz przygotowania i realizacji inwestycji pn.  

Budowa drogi krajowej nr 13 na odcinku Rondo Hakena – węzeł Kołbaskowo – 

obwodnica Kołbaskowo. 

zawarte w dniu  ......................... 2015 r.  w Szczecinie 

 

pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad 

w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa: 

1. Pan Tadeusz Rajkiewicz – Dyrektor; 

2. Pan Mariusz Mierzwa - Zastępca Dyrektora 

Oddziału w Szczecinie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą przy 

Al. Boh. Warszawy 33, 70-340 Szczecin,  

NIP: 852-23-53-687, zwanego dalej „GDDKiA ”, 

a 

Gminą  Kołbaskowo, z siedzibą Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo, NIP: 8512908333, 

reprezentowaną przez: 

Panią Małgorzatę Schwarz – Wójta Gminy Kołbaskowo przy kontrasygnacie Skarbnika 

Gminy; 

zwaną dalej „Gminą” 

łącznie zwane zaś „Stronami” 

 

Działając na podstawie art. 3 ust. 5 Ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu 

infrastruktury transportu lądowego (Dz.U.2005 Nr 267 poz. 2251) strony ustalają 

następujące zasady realizacji Porozumienia: 

 

 

§ 1 

Cel Porozumienia 

 

Porozumienie jest zawarte w celu ustalenia zasad współdziałania w zakresie 

przygotowania dokumentacji obejmującej Koncepcję Programową, Projekt Budowlany, 

Projekt Wykonawczy dla budowy drogi krajowej nr 13 oraz w zakresie budowy drogi 

publicznej gminnej na odcinku od Ronda Hakena do zjazdu do Centrum Handlowego, która 

docelowo stanowić ma odcinek drogi krajowej nr 13 w nowym przebiegu od Ronda Hakena 

do włączenia w istniejącą DK13. 

 

 W celu osiągnięcia tego zamierzenia strony uzgadniają, że Gmina przystąpi: 

1) do opracowania dokumentacji odcinka drogi krajowej nr 13 w nowym przebiegu od 

Ronda Hakena do węzła Kołbaskowo, w taki sposób, aby na podstawie tej dokumentacji 

możliwa była realizacja całej inwestycji w sposób spełniający wymagania przewidziane dla 

dróg krajowych oraz  

2) do realizacji inwestycji drogowej od Ronda Hakena do zjazdu do Centrum 

Handlowego w zakresie 1 jezdni stanowiącej tymczasowo drogę publiczną gminną, która w 

przyszłości zostanie włączona w ciąg drogi krajowej nr 13 w nowym przebiegu od Ronda 

Hakena do włączenia w istniejącą DK13. 

 

Załącznik nr 1 
Do Uchwały nr VI/62/2015 
Rady Gminy Kołbaskowo  
Z dnia 13 kwietnia 2015 r.  
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§ 2 

Obowiązki Gminy 

 

Realizacja porozumienia przez Gminę obejmuje następujące obowiązki: 

1. Wykonanie na koszt Gminy Koncepcji Programowej dla odcinka dk 13 od Ronda 

Hakena do węzła Kołbaskowo uwzględniającej etapowanie tej drogi w sposób 

następujący: 

 Etap I – od Ronda Hakena do zjazdu do Centrum Handlowego (1 jezdnia); 

 Etap II – od zjazdu do Centrum Handlowego do włączenia w istniejącą 

DK 13 (ok. km 4+200); 

 Etap III – od włączenia w istniejącą DK13 do węzła Kołbaskowo /z węzłem/. 

2. Wykonanie na koszt Gminy Projektu Budowlanego i Wykonawczego dla Etapu I czyli 

odcinka o długości 1 km od Ronda Hakena do zjazdu do Centrum Handlowego 

( 1 jezdnia) zapewniającego dojazd do Centrum Handlowego przewidzianego 

tymczasowo jako droga publiczna gminna. 

3. Uzgodnienie z GDDKiA opisu przedmiotu zamówienia dla dokumentacji, o której 

mowa w pkt 1-2. 

4. Uzyskanie uzgodnienia ZOPI GDDKiA dla dokumentacji, o której mowa w pkt 1-2; 

5. Przygotowanie dokumentacji technicznej, o której mowa w pkt 1-2 zgodnie 

z procedurami obowiązującymi w GDDKiA tj. zgodnie z Zarządzeniem nr 17 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11.05.2009 roku w 

sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie 

przygotowania zadań. 

6. Przekazanie GDDKiA dokumentacji, o której mowa w pkt 1 wraz ze związanymi z nią 

prawami autorskimi bez ograniczeń co do terytorium, czasu, i liczby egzemplarzy w 

zakresie użytkowania dokumentacji na własny użytek i użytek jednostek podległych 

GDDKiA oraz na dokonywanie zmian w dokumentacji zwielokrotnienia jej dowolną 

techniką i w dowolnej ilości, udostępniania dokumentacji osobom trzecim. 

7. Pozyskanie na własność Gminy gruntów niezbędnych dla realizacji inwestycji 

w zakresie wymienionym w pkt 2. 

8. Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej (ZRID) jako drogi publicznej gminnej dla Etapu-I oraz uzyskanie takiej 

decyzji na rzecz Gminy. 

9. Przeprowadzenie inwestycji w tym również pokrycie kosztów realizacji odcinka DK 

13 (w zakresie wykonania jednej jezdni) od Ronda Hakena do zjazdu do Centrum 

Handlowego (Etap I) zgodnie z uzgodnioną dokumentacją, o której mowa w § 2 pkt. 

1-2. 

10. Zlecenie badań przewidzianych w SST na etapie realizacji robót budowlanych dla 

Wydziału Technologii GDDKiA. 

11. Sprzedaż Skarbowi Państwa budowli drogi gminnej określonej wyżej oraz gruntów 

należących do Gminy Kołbaskowo w pasie tej drogi, po obniżonej cenie za 1 zł + 

VAT z chwilą wybudowania Etapu II zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kołbaskowo 

nr ……….……….; 

12. Przekazanie GDDKiA dokumentacji powykonawczej w terminie ……..;  
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§ 3 

Obowiązki GDDKiA 

Do obowiązków GDDKiA należy: 

1. Uzgodnienie opisu przedmiotu zamówienia dla dokumentacji, o której mowa §2 

pkt 1-2; 

2. Uzgodnienie dokumentacji technicznej, o której mowa w §2 pkt 1-2; 

3. Przyjęcie dokumentacji technicznej, o której mowa w §2 pkt 1; 

4. Wykonanie badań opisanych w SST przez Wydział Technologii GDDKiA; 

5. Udział w komisji odbiorowej inwestycji realizowanej przez Gminę. 

6. Przejęcie na własność i w zarząd GDDKiA, jako drogi krajowej zrealizowanego 

odcinka drogi w zakresie Etapu I, po wybudowaniu Etapu II, nie później niż 

w ciągu roku po oddaniu do użytku Etapu II.  

§ 4 

Termin realizacji 

Realizacja postanowień Porozumienia nastąpi zgodnie z poniższym harmonogramem: 

1. Wykonanie Koncepcji Programowej – w terminie do ……. 

2. Wykonanie Projektu Budowlanego - w terminie do ……….. 

3. Wykonanie Projektu Wykonawczego - w terminie do ……….. 

4. Przeprowadzenie przez Gminę inwestycji realizacji odcinka DK 13 (w zakresie 

wykonania jednej jezdni) od Ronda Hakena do zjazdu do Centrum Handlowego 

(Etap I) - w terminie do ……….. 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Osobami uprawnionymi do współpracy w imieniu stron, dokonywania oceny realizacji 

przedsięwzięcia oraz bieżących kontaktów są: 

a. ze strony Gminy ……………………………………, tel. …………………….. 

b. ze strony GDDKiA …………………………………, tel. …………………….. 

2. Zmiana postanowień zawartego porozumienia może nastąpić za zgodą obu stron 

wyrażoną, pod rygorem nieważności, na piśmie w drodze aneksu. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowania przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisu ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz.260). 

4. W przypadku wystąpienia ewentualnych sporów wynikłych z tytułu zawarcia niniejszego 

Porozumienia, Strony podejmą wszelkie wysiłki w celu polubownego rozwiązania 

sporów, które mogą powstać pomiędzy nimi. 

5. W przypadku nie osiągnięcia polubownego rozstrzygnięcia sporu właściwym do 

rozstrzygnięcia będzie Sąd Powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Oddziału 

GDDKiA w Szczecinie; 

6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje na czas realizacji 

przedmiotowego zadania, nie później jednak niż do dnia ……………. 

7. Porozumienie spisane zostało w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron. 

8. Załącznik nr 1: Mapa sytuacyjno – wysokościowa wraz z proponowaną lokalizacją robót 

dla Etapu I-go. 

 

 

 

Generalna Dyrekcja             Gmina Kołbaskowo 

   Dróg Krajowych i Autostrad 
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POROZUMIENIE 
w sprawie  

wspólnego działania na rzecz przygotowania i realizacji inwestycji pn. 
Budowa drogi gminnej na odcinku Rondo Hakena Szczecin – miejscowość Ustowo  

 
(dalej „Porozumienie”) zawarte w […] w dniu […] 
  
pomiędzy: 
 
Auchan Polska Sp. z o.o. Oddział Immochan w Piasecznie (05-500) przy ulicy Puławskiej 38, wpisaną 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000032892, zwaną dalej „Auchan”, 
reprezentowaną przez:  
Panią Laurence PAQUET, 
 
a 
 
Gminą Kołbaskowo, z siedzibą Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo, NIP: 8512908333, 
reprezentowaną przez: 
Panią Małgorzatę Schwarz – Wójta Gminy Kołbaskowo przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy; zwaną 
dalej „Gminą” 
 
łącznie zwane zaś „Stronami” 

 

Preambuła  
1. Auchan, dla prawidłowej obsługi komunikacyjnej Centrum Handlowego Auchan Kołbaskowo 

(zwanego dalej „Centrum Handlowym”), co do którego istnieją plany rozbudowy, jest 
zainteresowane uzyskaniem dodatkowego dojazdu do Centrum Handlowego z Ronda Hakena. 

2. Gmina zainteresowana jest aktywizacją terenów znajdujących się na południe od Ronda Hakena 
w kierunku miejscowości Ustowo i w tym celu na podstawie planowanego porozumienia z 
GDDKiA (dalej „Porozumienie Gmina - GDDKiA”) zamierza wybudować drogę publiczną gminną 
na odcinku od Ronda Hakena do zjazdu do Centrum Handlowego, która docelowo stanowić ma 
odcinek drogi krajowej nr 13 w nowym przebiegu od Ronda Hakena do włączenia w istniejącą DK 
13. 

3. Nowa droga krajowa DK 13, o której mowa w pkt 2 powyżej,  w odcinku od ronda Hakena do 
zjazdu na drogę gminną w kierunku Ustowa będzie miała długość ok. 950 m i oznaczona jest na 
załączniku nr 1 kolorem czerwonym (dalej „Nowy Odcinek DK 13” lub „Faza I A” ). 

4. Na podstawie Porozumienia Auchan ma zamiar przejąć obowiązek budowy Nowego Odcinka DK 
13 od Gminy. 

5. Auchan dodatkowo ma zamiar wybudować drogę, która docelowo stanowić będzie w całości 
drogę gminną publiczną łączącą Nowy Odcinek DK 13 z miejscowością Ustowo; która to 
planowana droga gminna oznaczona jest na załączniku nr 1 kolorami żółtym, zielonym, 
niebieskim, różowym i pomarańczowym. 

6. Zgodnie z brzmieniem art. 16 ust 1 i 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(tekst jednolity, Dz.U. 2013 poz. 260 z późn. zm.) budowa lub 
przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora 
przedsięwzięcia, zaś szczegółowe warunki takiej budowy określa umowa między stronami. 

7. Strony pragną ustalić zasady oraz wzajemne zobowiązania, na jakich będą uczestniczyły w 
projekcie związanym z przygotowaniem, prowadzeniem i realizacją inwestycji, na którą składają 
się: 
a) Nowy Odcinek DK 13 (Faza IA),  oznaczony na załączniku nr 1 do Porozumienia kolorem 

czerwonym. 

Załącznik nr 2 
Do Uchwały nr VI/62/2015 
Rady Gminy Kołbaskowo  
Z dnia 13 kwietnia 2015 r.  
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b) Droga gminna od Nowego Odcinka DK 13 do miejscowości  Ustowo (Faza IB, IIA, IIB, IIIA, IIIB) 
oznaczona na załączniku nr 1 do Porozumienia kolorami żółtym, zielonym, niebieskim, 
różowym i pomarańczowym, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2.4 zdanie pierwsze. 

c) Chodnik w miejscowości Ustowo (faza IV) oznaczony kolorem brązowym na załączniku nr 1 
do Porozumienia. 

 
 

Inwestycja, o której mowa powyżej,  zwana będzie w Porozumieniu  „Inwestycją Drogową”, 
  

 
Strony postanowiły, co następuje: 
 

§ 1 .   Zobowiązanie Gminy do zawarcia Porozumienia Gmina - GDDKIA  
1. W celu realizacji Inwestycji Drogowej Gmina zobowiązuje się, w terminie 14 dni od dnia 

zawarcia Porozumienia, do zawarcia Porozumienia Gmina - GDDKiA, którego przedmiotem 
będzie m.in.  budowa Nowego Odcinka DK 13. Gmina zobowiązuje się do przekazania Auchan 
uwierzytelnionej kopii Porozumienia Gmina – GDDKiA w terminie 14 dni od dnia jego 
zawarcia. 
 

2.  Celem Porozumienia Gmina – GDDKiA będzie: 
2.1.  Opracowanie dokumentacji odcinka drogi krajowej nr 13 w nowym przebiegu od Ronda 

Hakena do węzła Kołbaskowo, w taki sposób, aby na podstawie tej dokumentacji możliwa 
była realizacja całej inwestycji w sposób spełniający wymagania przewidziane dla dróg 
krajowych. 

2.2.  Realizacja inwestycji drogowej od Ronda Hakena do zjazdu do Centrum Handlowego w 
zakresie 1 jezdni stanowiącej tymczasowo drogę publiczną gminną, która w przyszłości 
zostanie włączona w ciąg drogi krajowej nr 13 w nowym przebiegu od Ronda Hakena do 
włączenia w istniejącą DK13. 

 
3.  W Porozumieniu Gmina – GDDKiA Gmina będzie zobowiązana do: 
3.1.   Wykonania na koszt Gminy Koncepcji Programowej dla odcinka DK 13 od Ronda Hakena do 

węzła Kołbaskowo uwzględniającej etapowanie tej drogi w sposób następujący: 
 Etap I – od Ronda Hakena do zjazdu do Centrum Handlowego (1 jezdnia); 
 Etap II – od zjazdu do Centrum Handlowego do włączenia w istniejącą DK 13 (ok. km 4+200); 

Etap III – od włączenia w istniejącą DK13 do węzła Kołbaskowo /z węzłem/. 
3.2. Wykonania na koszt Gminy Projektu Budowlanego i Wykonawczego dla Etapu I czyli odcinka 

o długości ok. 1 km od Ronda Hakena do zjazdu do Centrum Handlowego (1 jezdnia) 
zapewniającego dojazd do Centrum Handlowego przewidzianego tymczasowo jako droga 
publiczna gminna. 

3.3.  Uzgodnienia z GDDKiA opisu przedmiotu zamówienia dla dokumentacji, o której mowa w § 1 
ust. 3.1. – 3.2. 

3.4.  Uzyskania uzgodnienia ZOPI GDDKiA dla dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 3.1 – 3.2. 
3.5.  Przygotowanie dokumentacji technicznej, o której mowa w § 1 ust. 3.1 – 3.2. zgodnie z 

procedurami obowiązującymi w GDDKiA tj. zgodnie z Zarządzeniem nr 17 Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11.05.2009 roku w sprawie stadiów i składu 
dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań. 

3.6.  Przekazania GDDKiA dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 3.1. wraz ze związanymi z nią 
prawami autorskimi bez ograniczeń co do terytorium, czasu, i liczby egzemplarzy w zakresie 
użytkowania dokumentacji na własny użytek i użytek jednostek podległych GDDKiA oraz na 
dokonywanie zmian w dokumentacji, zwielokrotnienia jej dowolną techniką i w dowolnej 
ilości, udostępniania dokumentacji osobom trzecim. 
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3.7.  Pozyskania na własność Gminy gruntów niezbędnych dla realizacji inwestycji w zakresie 
wymienionym w § 1 ust. 3.2. 

3.8.  Przygotowania wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(ZRID) jako drogi publicznej gminnej dla Etapu I oraz uzyskanie takiej decyzji na rzecz Gminy. 

3.9.  Przeprowadzenia inwestycji w tym również pokrycie kosztów realizacji odcinka DK 13 (w 
zakresie wykonania jednej jezdni) od Ronda Hakena do zjazdu do Centrum Handlowego (Etap 
I) zgodnie z uzgodnioną dokumentacją, o której mowa w § 1 ust. 3.1. – 3.2. 

3.10.  Zlecenia badań przewidzianych w SST na etapie realizacji robót budowlanych dla Wydziału 
Technologii GDDKiA. 

3.11. Sprzedaży Skarbowi Państwa budowli drogi gminnej określonej wyżej oraz gruntów 
należących do Gminy Kołbaskowo w pasie tej drogi, po obniżonej cenie za 1 zł + VAT z chwilą 
wybudowania Etapu II zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kołbaskowo nr […]; 

3.12.  Przekazanie GDDKiA dokumentacji powykonawczej w terminie 3 miesięcy od zakończenia 
inwestycji. 

3.13.  Przeniesienia w razie potrzeby pozwoleń na budowę inwestycji drogowych uzyskanych przez 
Gminę – w trybie art. 40  ustawy prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. 

 
§ 2.  Inwestycja Drogowa  - Faza IA 
1. Faza IA obejmuje realizację inwestycji drogowej od Ronda Hakena do zjazdu do Centrum 

Handlowego w zakresie 1 jezdni stanowiącej tymczasowo drogę publiczną gminną, która w 
przyszłości zostanie włączona w ciąg drogi krajowej nr 13 w nowym przebiegu od Ronda 
Hakena do włączenia w istniejącą DK13 i oznaczona jest kolorem czerwonym na załączniku nr 
1 do Porozumienia. 

 
2.  Zobowiązania Gminy w ramach Inwestycji Drogowej (Faza IA) 
2.1.  W ramach Fazy IA Gmina zobowiązuje się do realizacji zobowiązań określonych w  § 1 ust 3.7 

w terminie 30 czerwca 2016 r. oraz w § 1 ust. 3.8. w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r. 
2.2.  Jednocześnie Gmina oświadcza i gwarantuje, że wykonanie ww. zobowiązań jest możliwe na 

podstawie przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
warunkach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2013 r. 
poz. 687). 

2.3. Ponadto w ramach Fazy IA Gmina gwarantuje, iż w przypadku realizacji w przyszłości Etapu II 
(zgodnie z § 1 ust. 3.1. powyżej) wjazd/wyjazd z drogi krajowej DK-13 na/z drogę gminną 
zostanie utrzymany na prawoskrętach (zgodnie z przebiegiem wskazanym w Załączniku Nr 1 
do Porozumienia kolorem żółtym). W przypadku niedotrzymania powyższego zobowiązania, 
Gmina zobowiązuje się do zwrotu nakładów poniesionych przez Auchan w związku z 
realizacją Fazy IA i Fazy IB.  

2.4. Ponadto Gmina gwarantuje, że zapewni Auchan lub osobom trzecim wskazanym przez 
Auchan, prawo do swobodnego korzystania w pełnym zakresie (w tym ruchu ciężkiego 
umożliwiającego obsługę budowy) z wszelkich dróg gminnych położonych na obszarze gminy 
Kołbaskowo, w szczególności od Ustowa do Centrum Handlowego, w tym na czas 
prowadzenia budowy dróg lub rozbudowy Centrum Handlowego. 

2.5. Po uzyskaniu decyzji ZRID dla Etapu I (zgodnie z § 1 ust. 3.1. powyżej) Gmina przekaże Auchan 
w ciągu miesiąca teren umożliwiający realizację przez Auchan Inwestycji Drogowej  Fazy IA. 
Przy czym dla uniknięcia wątpliwości Strony wskazują, że koszt wywłaszczenia terenów pod 
Fazę IA w całości ponosi Gmina,  z tym że prawo własności części nieruchomości stanowiącej 
działkę 47/2 której właścicielem jest Auchan Polska Sp. z o.o., wydzielonej z 
przeznaczeniem pod pas drogowy drogi publicznej fazy IA, zostanie przeniesione na Gminę 
Kołbaskowo nieodpłatnie przed wydaniem powyższej decyzji. 

2.6. Po wybudowaniu przez Auchan Fazy IA, Gmina zobowiązuje się do dokonania odbioru 
technicznego prac i przejęcia w zarząd i utrzymanie drogi Fazy IA wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą. 
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2.7. Po wybudowaniu przez Auchan Fazy IA, Gmina zobowiązuje się do przejęcia nakładów 
wykonanych  przez Auchan w Fazie  IA. Przejęcie nakładów nastąpi nieodpłatnie. Auchan nie 
przysługuje roszczenie o zwrot wartości nakładów przekazanych Gminie. 

2.8. W trakcie prac projektowych i realizacji Fazy IA Gmina udzieli Auchan lub wyznaczonym przez 
Auchan osobom trzecim stosownych pełnomocnictw/zgód niezbędnych do prawidłowego 
wykonania Inwestycji Drogowej.  

2.9. Gmina wskaże osobę do koordynacji wykonania Porozumienia i jednocześnie zobowiązuje się 
do sprawnej i terminowej realizacji wszystkich czynności, które zgodnie z  Porozumieniem 
leżą po stronie Gminy, w tym zwłaszcza w zakresie opiniowania dokumentów, wydawania 
decyzji, występowania z wnioskami o uzyskanie opinii, decyzji, postanowień innych 
wymaganych organów, podpisywaniem  dokumentów, protokołów, wniosków będących w 
gestii Gminy. 

 
3. Zobowiązania Auchan w ramach Inwestycji Drogowej (Faza IA). 
3.1.  W ramach Fazy IA, Auchan zobowiązuje się do wykonania zobowiązań określonych w § 1 ust. 

3.1 – 3.6, 3.9, 3.10, 3.12 powyżej. 
3.2.  Na podstawie uzyskanej przez Gminę decyzji ZRID, wybudowania i sfinansowania w terminie 

do dnia 30 czerwca 2017 r. jednej (wschodniej) jezdni (Etap I) obejmującej dwa pasy ruchu po 
jednym w każdą stronę, przy czym kwota sfinansowania nie będzie wyższa niż 7.500.000 zł 
brutto. 

3.3.  Zapewnienia wymaganych prawem nadzorów technicznych. 
3.4. Dokonania cesji na Gminę gwarancji jakości wykonawcy robót budowlanych  obejmujących 

Fazę IA na okres 3 lat. 
3.5.  Przekazania Gminie dokumentacji powykonawczej dotyczącej Fazy IA w 2 egzemplarzach 

wraz z inwentaryzacją geodezyjną. 
3.6.  Auchan wskaże osobę do koordynacji wykonania Porozumienia i jednocześnie zobowiązuje 

się do sprawnej realizacji wszystkich czynności, które zgodnie z  Porozumieniem leżą po jej 
stronie, w tym zwłaszcza dołoży należytej staranności w celu zapewnienia terminowej 
realizacji prac projektowych i robót wykonawczych w związku z realizacją Inwestycji 
Drogowej. 

 

§ 3. Inwestycja Drogowa - FAZA I B 

1. Faza IB Inwestycji Drogowej obejmuje budowę odcinka drogi gminnej zaznaczonej w 
Załączniku Nr 1 do Porozumienia kolorem żółtym.  

 

2. Zobowiązania Gminy w ramach Inwestycji Drogowej - Faza IB. 

2.1.  W  ramach FAZY IB Gmina zobowiązana jest uzyskać w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r. 
decyzję ZRiD umożliwiającą realizację FAZY IB w standardzie spełniającym kryteria połączenia 
tej drogi z drogą DK 13.  

2.2. W przypadku uzyskania przez Gminę decyzji ZRID dotyczącej FAZY IB: 

a. Gmina gwarantuje, że zapewni Auchan lub osobom trzecim wskazanym przez 
Auchan, prawo do swobodnego korzystania (w tym ruchu ciężkiego umożliwiającego 
obsługę budowy) z wszelkich dróg gminnych położonych na obszarze gminy 
Kołbaskowo, w szczególności od Ustowa do Centrum Handlowego, w tym na czas 
prowadzenia budowy dróg oraz rozbudowy Centrum Handlowego. 

b. Gmina przekaże Auchan w ciągu miesiąca od dnia uzyskania ostatecznej decyzji ZRID 
teren umożliwiający  realizację Inwestycji Drogowej FAZY I B. 
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c. Niezwłocznie po wybudowaniu przez Auchan FAZY IB Gmina zobowiązuje się do 
dokonania odbioru technicznego prac i przejęcia w zarząd i  utrzymanie drogi wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą. 

d. Po wybudowaniu przez Auchan FAZY IB Gmina zobowiązuje się do przejęcia nakładów 
wykonanych przez Auchan w FAZIE IB. Przejęcie nakładów nastąpi nieodpłatnie. 
Auchan nie przysługuje roszczenie o zwrot wartości nakładów przekazanych Gminie, z 
zastrzeżeniem § 2 ust. 2.3. 

e. W trakcie prac projektowych i realizacji FAZY IB Gmina udzieli Auchan lub osobom 
trzecim przez nią wskazanym stosownych pełnomocnictw/zgód niezbędnych do 
prawidłowego wykonania Inwestycji Drogowej. 

f. Gmina wskaże osobę do koordynacji wykonania Porozumienia i jednocześnie 
zobowiązuje się do sprawnej i terminowej realizacji wszystkich czynności, które 
zgodnie z Porozumieniem leżą po stronie Gminy, w tym zwłaszcza w zakresie 
opiniowania dokumentów, wydawania decyzji, występowania z wnioskami o 
uzyskanie opinii, decyzji, postanowień innych wymaganych organów, podpisywaniem 
dokumentów, protokołów, wniosków będących w gestii Gminy. 

3. Zobowiązania Auchan w ramach Inwestycji Drogowej - Faza IB. 
3.1.  Auchan przygotuje i sfinansuje Projekt Budowlany i Wykonawczy, dotyczący FAZY IB wraz z 

prawem przeniesienia praw autorskich do tychże projektów. 
3.2.  Auchan dokona wpłat na rachunek dochodów budżetowych numer […] tytułem darowizny na 

rzecz budżetu Gminy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odszkodowań z tytułu przejęcia 
nieruchomości niezbędnych dla realizacji FAZY IB do kwoty nie wyższej niż 384.000 zł brutto 
w ciągu 30 dni od otrzymania noty obciążeniowej z załączonymi kopiami dokumentów 
potwierdzających poniesione i wypłacone przez Gminę koszty z tytułu ww. odszkodowań. 

3.3.  Na podstawie uzyskanej przez Gminę decyzji ZRID, Auchan wybuduje i sfinansuje  (przy czym 
kwota finansowania będzie nie wyższa niż 1.300.000 zł brutto), w terminie do dnia 30 
czerwca 2017 r., ale nie później niż do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie Fazy IA,  
drogi w standardzie: szerokość 7 m, kategoria KR-3, nawierzchnia asfaltowa, odwodnienie do 
rowów, bez krawężników, bez chodnika, oświetlenia tylko rondo wjazdowe na teren CH 
Auchan. Przy czym w przypadku, gdyby okazało się, iż połączenie z drogą DK 13 wymaga 
innego standardu niż wyżej opisany, Strony uzgodnią ten nowy standard. Auchan 
zobowiązuje się do przekazania dokumentacji projektowej dla FAZY IB najpóźniej do dnia 31 
marca 2016 r. 

3.4.  Auchan zapewni wymagane prawem nadzory techniczne. 
3.5.  Auchan dokona cesji na Gminę gwarancji jakości wykonawcy robót budowlanych na okres 3 

lat. 
3.6. Auchan przekaże dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach wraz z inwentaryzacją 

geodezyjną. 
3.7.  Auchan wskaże osobę do koordynacji wykonania Porozumienia i jednocześnie zobowiązuje 

się do sprawnej realizacji wszystkich czynności, które zgodnie z  Porozumieniem leżą po jej  
stronie, w tym zwłaszcza dołoży należytej staranności w celu zapewnienia terminowej 
realizacji prac projektowych i robót wykonawczych w związku z realizacją Inwestycji 
Drogowej. 

 
 

§ 4. Inwestycja Drogowa - FAZA IIA i IIB 
1. Faza IIA Inwestycji Drogowej obejmuje budowę odcinka drogi zaznaczonej na Załączniku Nr 1 do 

Porozumienia kolorem zielonym, zaś FAZA IIB – kolorem niebieskim. FAZA IIA i IIB będzie 
realizowana na nieruchomościach będących obecnie zarówno własnością Gminy jak  i Auchan, a 
finansowana przez Auchan. 
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2. Zobowiązania Gminy  w ramach Inwestycji Drogowej - FAZA IIA i IIB. 
2.1.  W odniesieniu do FAZY IIA i FAZY IIB Gmina niniejszym udziela Auchan prawa do 

dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w zakresie działki ewidencyjnej o nr 66, 
objętej KW nr SZ2S/00033226/9  umożliwiające Auchan uzyskanie Pozwolenia na Budowę i 
realizację FAZY IIA i IIB. 

2.2.  Gmina zobowiązuje się w terminie do dnia […] nabyć od Auchan wydzieloną geodezyjnie z 
nieruchomości Auchan objętej KW nr SZ2S/00004753/0, składającej się z działek 
ewidencyjnych o numerach 56/3, 189/1, 189/2, nieruchomość składającą się z działki gruntu 
o powierzchni około 9.782 m2, zgodnie z przebiegiem zaznaczonym na Załączniku nr 2 do 
Porozumienia kolorem […], za cenę wynikającą z wyceny biegłego rzeczoznawcy 
majątkowego zleconej i sfinansowanej przez Gminę, przy czym cena zostanie zapłacona w ten 
sposób, że zostanie rozliczona z czynszem dzierżawnym należnym na podstawie umowy 
dzierżawy, o której mowa w § 4 ust. 2.3 poniżej.  Strony postanawiają, iż ostateczna 
powierzchnia nabywanej przez Gminę działki, o której mowa powyżej będzie wynikała z 
projektu budowlanego drogi objętej Fazą II A i II B 

2.3.  Jednocześnie z nabyciem nieruchomości określonej w § 4 ust. 2.2. powyżej, Gmina zawrze z 
Auchan umowę dzierżawy, mocą której wydzierżawi na rzecz Auchan nieruchomość 
składającą się z części działki gruntu o numerze ewidencyjnym 66 w zakresie przebiegu tej 
drogi nie mającego statusu drogi publicznej, objętej KW nr SZ2S/00033226/9 oraz 
nieruchomości nabytej od Auchan zgodnie z § 4 ust. 2.2 powyżej, na cele związane z 
realizacją inwestycji drogowej w zakresie Fazy IIA i IIB, na okres 10 lat. Czynsz ustalony w 
umowie dzierżawy potrącony zostanie z ceną za nieruchomość określoną w § 4 ust. 2.2 
powyżej. Strony ustalają, że czynsz dzierżawny ustalony za cały okres trwania stosunku 
dzierżawy zostanie w umowie dzierżawy określony w wysokości równej cenie nabycia 
nieruchomości przez Gminę na podstawie w § 4 ust. 2.2. 

2.4.  Niezwłocznie po zakończeniu okresu dzierżawy Gmina zobowiązuje się do przejęcia w zarząd i 
utrzymanie drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz nadanie drodze FAZY IIA i FAZY IIB 
statusu drogi gminnej publicznej. Po zakończeniu okresu dzierżawy Gmina zobowiązuje się do 
przejęcia nakładów wykonanych  przez Auchan w FAZIE IIA i FAZIE IIB w stanie, w jakim będą 
się one znajdowały po zakończeniu dzierżawy. Przejęcie nakładów nastąpi nieodpłatnie, z 
chwilą zakończenia umowy dzierżawy. Jakiekolwiek prace dotyczące infrastruktury drogi w 
trakcie trwania umowy dzierżawy nie będą mogły być zrealizowane bez zgody Auchan. 

2.5. Gmina wskaże osobę do koordynacji wykonania Porozumienia i jednocześnie zobowiązuje się 
do sprawnej i terminowej realizacji wszystkich czynności, które zgodnie z  Porozumieniem 
leżą po stronie Gminy, w tym zwłaszcza w zakresie opiniowania dokumentów, wydawania 
decyzji, występowania z wnioskami o uzyskanie opinii, decyzji, postanowień innych 
wymaganych organów, podpisywaniem dokumentów, protokołów, wniosków będących w 
gestii Gminy. 

3. Zobowiązania Auchan w ramach Inwestycji Drogowej - FAZA IIA i IIB. 
3.1. Auchan przygotuje i sfinansuje Projekt Budowlany i Wykonawczy, dotyczący tych FAZ IIA i IIB 

wraz z prawem do przeniesienia praw autorskich do tychże projektów; 
3.2. Na podstawie uzyskanego Pozwolenia na Budowę wybuduje i sfinansuje drogę w standardzie: 

szerokość 7 m, kategoria KR-3, nawierzchnia asfaltowa, odwodnienie do rowów, bez 
krawężników, bez chodnika. Decyzję odnośnie lokalizacji oświetlenia podejmie Auchan. W 
przypadku, gdyby okazało się, iż połączenie z drogą DK 13 wymaga innego standardu niż 
wyżej opisany, Strony uzgodnią ten nowy standard. 

3.3. Auchan zapewni wymagane prawem nadzory techniczne. 
3.4. Auchan przekaże dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach wraz z inwentaryzacją 

geodezyjną. 
3.5.  Auchan wskaże osobę do koordynacji wykonania Porozumienia w zakresie FAZY IIA i FAZY IIB 

i jednocześnie zobowiązuje się do sprawnej realizacji wszystkich czynności, które zgodnie z  
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Porozumieniem leżą po jej stronie, w tym zwłaszcza dołoży należytej staranności w celu 
zapewnienia terminowej realizacji prac projektowych i robót wykonawczych w związku z 
realizacją Inwestycji Drogowej. 

 3.6.  Strony uzgadniają, iż realizacja FAZY IIA i IIB nie jest uzależniona od realizacji pozostałych FAZ 
objętych Porozumieniem i w odniesieniu do FAZY IIA i IIB, decyzję o ich realizacji Auchan 
może podjąć autonomicznie, w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r., przy czym Auchan może 
podjąć decyzję o niejednoczesnej realizacji FAZY IIA i IIB. W przypadku realizacji tylko FAZY IIA 
albo tylko IIB Gmina nabędzie od Auchan i wydzierżawi na rzecz Auchan odrębne 
nieruchomości odpowiadające odpowiednio tylko FAZIE IIA lub IIB, stosując odpowiednio 
zasady określone w § 4 ust. 2.2., ust. 2.3, ust. 2.4. Auchan w powyższym terminie jest również 
zobowiązana pisemnie zawiadomić Gminę o podjętej decyzji. Decyzja Auchan jest podstawą 
do zawarcia umowy sprzedaży i dzierżawy, o których mowa w § 4 ust. 2.2 i 2.3. 

 
§ 5. Inwestycja Drogowa - FAZA IIIA i IIIB 
1. Faza IIIA i IIIB Inwestycji Drogowej obejmuje budowę odcinka drogi zaznaczonej na Załączniku 

Nr 1 do Porozumienia kolorem różowym oraz pomarańczowym.  Realizacja przez Strony FAZY 
IIIA i IIIB  nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy uprzednio zrealizowana zostanie Inwestycja 
Drogowa w zakresie  FAZY IA i IB. 

 
2. Zobowiązania Gminy w ramach Inwestycji Drogowej - FAZA IIIA i IIIB. 
2.1.  W odniesieniu do FAZ IIIA i IIIB – zaznaczonych na załączniku do Porozumienia kolorem 

różowym oraz pomarańczowym, Gmina zobowiązuje się w terminie do dnia 30 czerwca 2017 
r., ale nie później niż do dnia zakończenia inwestycji FAZY IIA i IIB, dokonać modernizacji 
drogi na odcinku objętym zakresem FAZY IIIA i IIIB poprzez jej utwardzenie. Przy czym Strony 
uzgadniają, że w przypadku podjęcia przez Auchan zgodnie z § 4 ust. 3.6 powyżej, decyzji o 
nie realizacji FAZY IIA i FAZY II B, Gmina nie będzie zobowiązana do realizacji ww. 
modernizacji. 

2.2.  Gmina zobowiązuje się do utrzymywania w zarządzie i utrzymania drogi wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą drogi FAZY IIIA i FAZY IIIB oraz nadanie drodze FAZY IIIA i FAZY IIIB statusu drogi 
gminnej publicznej.  

 
3. Zobowiązania Auchan  w ramach Inwestycji Drogowej - FAZA IIIA i IIIB. 
3.1.  Auchan sfinansuje uprzednio zaakceptowane jako zgodne z niniejszym Porozumieniem, 

udokumentowane i realnie poniesione przez Gminę koszty prac związanych z modernizacją 
drogi FAZY IIIA i FAZY IIIB, do kwoty maksymalnej partycypacji 800.000 zł brutto, w ciągu 30 
dni od otrzymania noty obciążeniowej z załączonymi kopiami dokumentów potwierdzających 
poniesione i wypłacone przez Gminę koszty. Modernizacja będzie obejmowała: FAZA IIIA: 
kategoria ruchu KR 2, szerokość drogi 7,0 m o nawierzchni z asfaltobetonu, odwodnienie do 
rowów, bez chodnika i krawężników; FAZA IIIB: kategoria ruchu KR 2, szerokość drogi 7,0 m z 
miejscowymi przewężeniami o nawierzchni z asfaltobetonu, odwodnienie do kanalizacji 
deszczowej, chodnik dwustronnie o szerokości 1,5 – 2,0 m lub jednostronnie z krawężnikami.  
Koszty innych niż wymienione w zdaniu poprzednim prac modernizacyjnych nie podlegają 
refundacji, chyba że Strony w aneksie do niniejszego Porozumienia postanowią inaczej. 

 
§ 6. Inwestycja Drogowa - FAZA IV 
1. Faza IV Inwestycji Drogowej obejmuje budowę w miejscowości Ustowo w przebiegu 

zaznaczonym na Załączniku nr 1 do Porozumienia kolorem brązowym ok. 350 metrów 
chodnika o  szerokości 2 m przez Ustowo - od granicy m. Szczecin do wjazdu do drogi gminnej 
określonej jako FAZA IIIB. Realizacja FAZY IV nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy uprzednio w 
całości zrealizowana zostanie Inwestycja Drogowa w zakresie łącznie FAZY IA i FAZY IB oraz 
FAZY IIIA i FAZY IIIB. 
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2. Zobowiązania Gminy w ramach Inwestycji Drogowej - FAZA IV. 
2.1. W odniesieniu do FAZY IV Gmina oświadcza, że zamierza zrealizować zadanie inwestycyjne 

pn. wsparcie zrównoważonej mobilności mieszkańców obszaru funkcjonalnego Szczecina 
poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne, którego częścią jest 
FAZA IV.  
 

3. Zobowiązania Auchan w ramach Inwestycji Drogowej - FAZA IV. 
3.1.  Auchan zobowiązuje się do sfinansowania budowy FAZY IV, przy czym maksymalna 

partycypacja Auchan w kosztach budowy FAZY IV oraz wszelkich innych kosztów związanych z 
jej realizacją (w tym uzyskanie pozwoleń, koszty nadzoru, przebudowa sieci, wykonanie 
zjazdów na teren posesji przylegających do chodnika na ww. odcinku, wycinka drzew) wynosi 
130.000 zł brutto, płatna w ciągu 30 dni od otrzymania noty obciążeniowej z załączonymi 
kopiami dokumentów potwierdzających poniesione i wypłacone przez Gminę koszty. Ponadto 
ww. partycypacja będzie miała miejsce pod warunkiem, że koszty będą mieściły się w 
zakresie określonym wyżej w ust. 1, a następnie zostaną należycie udokumentowane i realnie 
poniesione. 

 
§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
1.  Gmina niniejszym wyraża nieodwołalnie i bezwarunkowo zgodę na przeniesienie wszelkich  

praw i obowiązków wynikających z niniejszego Porozumienia na rzecz osób trzecich i zrzeka 
się z tego tytułu wszelkich ewentualnych roszczeń.  

2.  Strony postanawiają, iż w przypadku nie przekazania przez Gminę Auchan Porozumienia 
Gmina - GDDKiA zgodnie z § 1 ust. 1 w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r. zawartego w 
treści opisanej powyżej, Auchan przysługuje prawo do odstąpienia od Porozumienia w 
terminie do dnia 31 lipca 2015 r. 

3.  Strony deklarują wolę polubownego rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z realizacji 
postanowień Porozumienia. W przypadku, gdy okaże się to niemożliwe, uznają za właściwy 
do rozstrzygnięcia sporów właściwy sąd w Szczecinie. 

4.  Strony rozważą wystąpienie przez Gminę o dofinansowanie z funduszy UE realizacji 
poszczególnych faz Inwestycji Drogowej.  

5.  Zmiany i uzupełnienia Porozumienia  wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
6.  Porozumienie  zostało sporządzone w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa 

dla każdej ze Stron.  
7.  Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia. 

 
 
 
 
 
__________________________________    _____________________ 
Auchan Polska Sp. z o.o.       Gmina Kołbaskowo 
Oddział Immochan w Piasecznie 
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