
 

 

ANEKS 

z dnia 20 września 2012 r. 

Do Porozumienia nr 46/KT/2012 z dnia 05.06.2012 r. powierzającego Gminie Konopiska prowadzenie 

zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 – etap III w miejscowościach Łaziec 

i Rększowice"  

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 Zarządu Województwa 

Śląskiego  

a  

Gminą Konopiska z siedzibą w Konopiskach, przy ul. Lipowej 5 reprezentowaną przez Wójta Jerzego 

Sochę.  

 

§ 1. Na podstawie § 10 ust. 2 Porozumienia nr 46/KT/2012 z dnia 05.06.2012 r. strony postanawiają 

zmienić brzmienie :  

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

zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu dróg wojewódzkich nr 908 i 904 – etap III w miejscowościach 

Łaziec i Rększowice” .  

2. § 1 ust. 3 na następujące: „Zakres rzeczowy określonego w ust. 1 zadania obejmuje: budowę 

jednostronnego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 od km 10+374 w miejscowości Łaziec do km 

11+024 w miejscowości Rększowice, budowę cieku przykrawężnikowego wraz z odtworzeniem nawierzchni 

asfaltowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 na szerokości 1,5 m od km 9+454 do km 10+374 

w miejscowości Łaziec po stronie zachodniej oraz budowę jednostronnego chodnika w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 904 od km 9+721,62 do km 9+852 w miejscowości Rększowice po stronie północnej”.  

§ 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.  

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 listopada 2012 r.

Poz. 4542



 

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

stron.  

 

 

 

 

             Województwo Śląskie                                                            Gmina Konopiska  

  

MARSZAŁEK  

 

 

Adam Matusiewicz 

 

WICEMARSZAŁEK  

 

 

Aleksandra Gajewska-

Przydryga 

WÓJT  

 

 

Jerzy Socha 
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