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ANEKS NR 3

z dnia 29 października 2010 r.

do Porozumienia z dnia 19.06.2009 r. powierzającego Miastu Ustroń prowadzenia zadania p.n.: „Opracowanie 
projektu przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu 

Nierodzimiu” zawarty 

pomiędzy : 
Województwem Śląskim , z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa 
w osobach: 
Zbyszka Zaborowskiego                               Wicemarszałka Województwa Śląskiego 
Piotra Spyry                                                  Członka Zarządu Województwa Śląskiego 
a 
Miastem Ustroń , z siedzibą w Ustroniu Rynek 1 reprezentowanym przez Burmistrza Ireneusza Szarzca. 
                                                                                                              

§ 1. 
Na podstawie § 6 Porozumienia z dnia 19.06.2009 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 10.09.2009 r. i Aneksem nr 2 z dnia 
6.11.2009 r. strony postanawiają: 
1. zmienić brzmienie § 1 pkt. 4 na następujące: „Miasto Ustroń uzyska wymaganą prawem decyzję zezwalającą na 
realizację zamierzenia budowlanego o którym mowa w pkt.1 dla zakresu obejmującego przebudowę skrzyżowania drogi 
wojewódzkiej nr 941. Pełnomocnictwo niezbędne do złożenia wnioski o wydanie zezwolenia na realizację przebudowy tego 
skrzyżowania zostanie udzielone na wniosek Miasta. Wniosek o udzielenie pełnomocnictwa winien zostać złożony po 
pozytywnym zaopiniowaniu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach projektu budowlanego i dokumentacji 
geodezyjnej”. 
2. skreślić w § 1 pkt. 4. 
3. zmienić brzmienie § 2 pkt. 1 na następujące: „Koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 209.857 zł 
(dwieście dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych).” 
4. zmienić brzmienie § 2 pkt. 2 na następujące: „Miasto Ustroń udzieli Województwu Śląskiemu pomocy finansowej na 
realizację zadania stanowiącego przedmiot porozumienia w wysokości 41.971 zł (czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset 
siedemdziesiąt jeden złotych).” 
5. zmienić brzmienie § 5 pkt. 1 na następujące: „Porozumienie zawiera się na okres do 17 grudnia 2010 r.”. 

§ 2. 
Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian. 

§ 3. 
Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia. 
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§ 4. 
Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 

§ 5. 
Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden do celów 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 
                                                                                                              
Województwo Śląskie                                                                                                                     Miasto Ustroń 
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