
 

 

ANEKS NR 1 

z dnia 28 sierpnia 2012 r. 

Do Porozumienia nr 33/KT/2012 z dnia 07.05.2012 r. powierzającego Gminie Nędza prowadzenie 

zadania pn. "Projekt budowy chodnika w ciągu dróg wojewódzkich nr 915 i 421 wraz z projektem 

przebudowy dróg wojewódzkich w miejscowościach Zawada Książęca i Ciechowice"  

zawarty pomiędzy :  

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

Województwa w osobach:  

Adama Matusiewicza                                                 Marszałka Województwa Śląskiego  

Aleksandry Banasiak                                                        Członka Zarządu Województwa Śląskiego  

a  

Gminą Nędza, z siedzibą w Nędzy przy ul. Jana III Sobieskiego 5 reprezentowaną przez Wójta Annę 

Iskała.  

§ 1. Na podstawie § 10 ust. 2 Porozumienia nr 33/KT/2012 z dnia 07.05.2012 r. strony postanawiają 

zmienić brzmienie:  

1. § 1 ust. 1 na następujące: "Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Nędza prowadzenia 

zadania pn. „Projekt przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 wraz z projektem 

przebudowy drogi wojewódzkiej w miejscowości Ciechowice” ,  

2. § 1 ust. 3 lit. a na następujące: „opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy 

jednostronnego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 na odcinku od km 21+104 do km 21+474 (od km 

0+000 do km 0+370 według kilometrażu projektowego) po stronie południowej wraz z projektem przebudowy 

drogi wojewódzkiej na odcinku projektowanej przebudowy chodnika w miejscowości Ciechowice”,  

3. § 1 ust. 3 lit. b na następujące: "przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do regulacji stanu 

własności pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 421 na rzecz Województwa Śląskiego na odcinku objętym 

przedmiotowym porozumieniem",  

4. § 1 ust. 4 na następujące: "Gmina Nędza przedstawi wykaz nieruchomości niezbędnych do zajęcia 

w związku z realizacją wyżej wymienionej przebudowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej 

znajdujących się w obrębie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 421",  

5. § 1 ust. 5 na następujące: "Prawo dysponowania nieruchomościami położonymi w pasie drogowym drogi 

wojewódzkiej nr 421 zostanie udzielone przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach odrębnym 

dokumentem",  

6. § 10 ust. 3 na następujące: "Realizacja przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 wraz 

z przebudową drogi wojewódzkiej w miejscowości Ciechowice w zakresie objętym projektem będzie 

przedmiotem odrębnych postępowań i uzgodnień między stronami".  
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§ 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.  

§ 5. Niniejszy Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron.  

 

 

              Województwo Śląskie                                                             Gmina Nędza  

  

MARSZAŁEK  

 

 

Adam Matusiewicz 

 

CZŁONEK ZARZĄDU  

 

 

Aleksandra Banasiak 
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