
 

 

ANEKS NR 1 

z dnia 4 lipca 2012 r. 

do Porozumienia nr 75/KT/2011 z dnia 24.11.2011 r. powierzającego Miastu Pszczyna prowadzenie 

zadania pn. "Modernizacja i aktualizacja projektu budowy jednostronnego chodnika z kanalizacją 

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 935 (ul. Żorska) w Pszczynie"  

zawarty pomiędzy :  

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd 

Województwa w osobach:  

Adama Matusiewicza                                                 Marszałka Województwa Śląskiego  

Aleksandry Gajewskiej-Przydrygi                               Wicemarszałka Województwa Śląskiego  

a  

Miastem Pszczyna z siedzibą w Pszczynie, Rynek 2 reprezentowanym przez Burmistrza Dariusza 

Skrobol.  

§ 1. Na podstawie § 9 Porozumienia nr 75/KT/2011 z dnia 24.11.2011 r. strony postanawiają zmienić:  

1. brzmienie § 1 pkt. 3 lit. a na następujące: "wykonanie projektu budowy chodnika od istniejącego 

chodnika w ciągu ul. Szymanowskiego (droga powiatowa) do chodnika w ciągu ul. Żorskiej (droga 

wojewódzka) objętego projektem wykonanym przez MaksiPlan S.C. M. Skotnica, M. Markiel z Pszczyny 

w 2010 r. na zlecenie Miasta Pszczyna, zgodnie z porozumieniem nr 87/KT/2010 z dnia 9.07.2010 r. zawartym 

pomiędzy Województwem Śląskim a Miastem Pszczyna wraz z kanalizacją deszczową oraz opracowanie 

stosownie do potrzeb innych projektów i elementów wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę 

(zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych) dla zadania będącego przedmiotem porozumienia. 

Dokumentacja projektowa winna być przygotowana na podstawie wytycznych Zarządu Dróg Wojewódzkich 

w Katowicach dostępnych na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl (zał. 1A, 1B, 1C, 1D, 1F)  

2. brzmienie § 2 pkt. 1 na następujące: "Koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 

27.675 zł (dwadzieścia siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych)".,  

3. brzmienie § 2 pkt. 2 na następujące: "Koszt zadania określono na podstawie umowy zawartej przez 

Miasto Pszczyna z MaksiPlan S.C. M. Skotnica, M. Markiel z Pszczyny - wykonawcy projektu budowy 

jednostronnego chodnika z kanalizacją w ciągu drogi wojewódzkiej nr 935 (ul. Żorska) w Pszczynie.",  

4. brzmienie § 2 pkt. 4 na następujące: "Miasto Pszczyna posiada środki finansowe na zabezpieczenie 

udziału finansowego w 2012 r. w wysokości 27.675 zł".  

§ 2. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.  

§ 3. Pozostałe postanowienia Porozumienia pozostają bez zmian.  

§ 4. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  
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§ 5. Niniejszy Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron.  

Województwo Śląskie                                                                        Miasto Pszczyna  
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Dariusz Skrobol 
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