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ANEKS NR 5

z dnia 11 lipca 2011 r.

do Porozumienia nr 179/KT/2004 z dnia 10.02.2004 r.(wg rejestru Urzędu Marszałkowskiego) 
nr OR.I.2222/129/2004 z dnia 15.03.2004 r.(wg rejestru Urzędu Gminy) zawarty 

pomiędzy : 
Województwem Śląskim , z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46, reprezentowanym przez Zarząd Województwa 
w osobach: 
Mariusza Kleszczewskiego                               Wicemarszałka Województwa Śląskiego 
Aleksandry Gajewskiej-Przydrygi                      Wicemarszałka Województwa Śląskiego 
a 
Gminą Pawłowice z siedzibą w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia 60, którą reprezentuje: 
Damian Galusek                         -                     Wójt Gminy Pawłowice 

§ 1. 
Na podstawie § 6 i § 7 Porozumienia nr 179/KT/2004 z dnia 10.02.2004 r. (Or.I.2222/129/2004) mając na uwadze zalecenia 
wynikające z Decyzji Ministra Infrastruktury nr BP-5ks-772-111-273/09/10 z dnia 23 czerwca 2010 roku Strony wprowadzają 
następujące zmiany: 
1. W § 1 pkt 1 przyjmuje brzmienie: „1. Przedmiotem Porozumienia jest powierzenie Gminie Pawłowice przygotowania 

zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa obwodnicy miejscowości Pawłowice” .” 
2. W § 1 pkt 2 przyjmuje brzmienie: „2. Zadanie inwestycyjne, o którym mowa w pkt. 1 obejmuje: 

a. budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 933 stanowiącego obwodnicę m. Pawłowice wraz z jej włączeniem 
do drogi krajowej nr 81; 

b. przebudowę istniejących skrzyżowań drogi krajowej 81 z drogą wojewódzką nr 933 oraz drogą wojewódzką nr 
938.” 

3. W § 1 pkt 3 przyjmuje brzmienie: „3. Przedsięwzięcie, o którym mowa w pkt. 1 zobrazowane jest w załączniku nr 1 do 
niniejszego porozumienia.” 

4. W § 1 pkt 4 przyjmuje brzmienie: „4. Dla zadania inwestycyjnego, o którym mowa w pkt 1 niezbędne jest sporządzenie 
odrębnych dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zakresu drogi 
wojewódzkiej oraz dla zakresu drogi krajowej, w oparciu o art. 11d ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.” 

5. W § 1 po pkt 4 dodaje się pkt 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 o następującej treści: 
1) „5. Przygotowanie zadania inwestycyjnego wymienionego w § 1. pkt. 1 obejmuje: 

a. opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania, w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, odrębnych dla zakresu drogi wojewódzkiej i zakresu drogi 
krajowej, 

b. opracowanie projektu wykonawczego i dokumentacji przetargowej niezbędnej dla zlecenia i wykonania robót 
budowlanych odrębnych dla zakresu drogi wojewódzkiej i zakresu drogi krajowej.” 
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2) "6. Nadzór nad realizacją przez Gminę zadania powierzonego porozumieniem sprawuje działający w imieniu 
Województwa Śląskiego Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach (zwany dalej ZDW), który będzie udzielał – 
w porozumieniu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach (zwaną dalej GDDKiA) - 
opinii i uzgodnień merytorycznych niezbędnych dla prawidłowej realizacji dokumentacji." 

3) "7. Materiały, o których mowa w pkt 5 zostaną opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami z wykorzystaniem 
standardów stosowanych przez ZDW oraz GDDKiA." 

4) "8. Gmina, w odniesieniu do przygotowywanej dokumentacji w zakresie drogi krajowej zobowiązuje się przedkładać 
dokumentację GDDKiA, która jest uprawniona do: 

a. wglądu i zgłaszania uwag do dokumentacji na etapie projektowania, 
b. żądania zwołania i przeprowadzenia odbycia Rad Technicznych w terminach przez siebie wskazanych, 
c. żądania wprowadzenia zmian, w szczególności mających na celu poprawę trwałości przedsięwzięcia lub 

parametrów technicznych proponowanych rozwiązań." 
5) "9. Gmina, w odniesieniu do dokumentacji, o której mowa w pkt 8 winna zapewnić wprowadzanie uwag zgłaszanych 

przez GDDKiA celem zapewnienia zgodności dokumentacji z warunkami technicznymi i procedurami 
obowiązującymi w GDDKiA." 

6) "10. Gmina dostarczy do ZDW i przekaże protokołem zdawczo-odbiorczym kompletną dokumentację w zakresie 
drogi wojewódzkiej wymienioną w pkt 5a) i 5b), a dokumentację w zakresie drogi krajowej przekaże nieodpłatnie do 
GDDKiA, o ile pojawi się takie oczekiwanie." 

7) "11. ZDW dla dokumentacji przygotowywanej przez Gminę w zakresie drogi wojewódzkiej, będzie uprawniony do: 
a. wglądu i zgłaszania uwag do dokumentacji na etapie projektowania, 
b. żądania zwołania i przeprowadzenia odbycia Rad Technicznych w terminach przez siebie wskazanych, 
c. żądania wprowadzenia zmian, w szczególności mających na celu poprawę trwałości przedsięwzięcia lub 

parametrów technicznych proponowanych rozwiązań." 
8) "12. Gmina, w odniesieniu do dokumentacji, o której mowa w pkt 11 winna zapewnić wprowadzanie uwag 

zgłaszanych przez ZDW celem zapewnienia zgodności dokumentacji z warunkami technicznymi i procedurami 
obowiązującymi w ZDW.” 

6. Po § 1 dodaje się § 1a o następującej treści: 

„§ 1a 
            1. Zarząd Województwa Śląskiego jako zarządca drogi wojewódzkiej a w przypadku zawarcia porozumienia ze 
Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad także jako zarządca drogi krajowej nr 81 na 
odcinku od km 41+720 do km 43+670 będzie właściwy w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o wydanie decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla całego zadania inwestycyjnego, o którym mowa w § 1. 
            2. Przed złożeniem wniosków o wydanie decyzji, o których mowa w pkt. 1 przygotowany przez Gminę Pawłowice 
komplet materiałów winien zostać zaakceptowany przez GDDKiA oraz Województwo Śląskie, bądź w terminie 30 dni od 
otrzymania dokumentacji winny zostać przekazane uwagi do otrzymanej dokumentacji celem ich uwzględnienia 
w przygotowanych materiałach. 
            3. Zarząd Województwa Śląskiego złoży wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(lub udzieli stosownego pełnomocnictwa do wystąpienia o tę decyzję) dla zakresu drogi wojewódzkiej i zakresu drogi 
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krajowej w przypadku zawarcia porozumienia, o którym mowa w pkt 1 w terminie 15 dni od dnia przekazania przez Gminę 
zaakceptowanej kompletnej dokumentacji projektowej, lecz nie później niż do dnia 22 lutego 2012 r. 
            4. W przypadku niemożności dochowania terminu wskazanego w pkt 3 strony odrębnie ustalą dalszy tok 
postępowania.” 
7. W § 2 skreśla się pkt 3. 
8. W § 2 pkt 1 przyjmuje brzmienie: „1. Gmina zobowiązuje się zlecić wykonanie dokumentacji, o której mowa w §1 pkt 5 w 

oparciu o przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.” 
9. W § 2 pkt 4 przyjmuje brzmienie: „4. Województwo pokryje koszty przygotowania dokumentacji, o której mowa w §1 pkt 

5 w kwocie nie wyższej niż 600 000 zł a koszty przekraczające tą kwotę poniesie Gmina. Kwota ta obejmuje wydatki 
poniesione dotychczas przez Województwo Śląskie na przygotowanie istniejącej dokumentacji tego zadania w wysokości 
463 636,60 zł.” 

10. W § 2 pkt 7 dodaje się lit. c) o następującej treści: „c) Zarząd Województwa Śląskiego dokona ostatniej płatności po 
przedstawieniu przez Gminę dokumentów potwierdzających akceptację dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1a 
pkt 2.” 

§ 2. 
Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian. 

§ 3. 
Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia. 

§ 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                                                                                                                         Gmina Pawłowice 
 

WICEMARSZAŁEK 

Mariusz Kleszczewski

WICEMARSZAŁEK 

Aleksandra Gajewska-
Przydryga

WÓJT 

Damian Galusek
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Załącznik nr 1 do Porozumienia nr 179/KT/2004 
z dnia 10 lutego 2004 r. 

Budowa obwodnicy miejscowości Pawłowice 


