
 

 

Aneks Nr 3 
z dnia 9 grudnia 2013 r. 

do Porozumienia nr 103/KT/2012 z dnia 25.10.2012 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 24.12.2012 r. 

oraz Aneksem nr 2 z dnia 14.03.2013 r. powierzającego Miastu Racibórz prowadzenie zadania pn.: 

„Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik  

do ul. Sportowej w Rybniku” 

zawarty pomiędzy : 

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

Województwa Śląskiego w osobach: 

 Aleksandry Gajewskiej  Wicemarszałka Województwa Śląskiego 

 Stanisława Dąbrowy  Członka Zarządu Województwa Śląskiego 

 a 

Miastem Racibórz, które występuje jako partner wiodący w imieniu gmin partnerów na podstawie umowy   

o współpracy z dnia 28 lutego 2012 r., reprezentowanym przez Prezydenta Mirosława Lenka 
 

§ 1. Na podstawie § 8 ust. 2 Porozumienia nr 103/KT/2012 z dnia 25.10.2012 r. Strony wprowadzają 

następującą zmianę: 

A. § 4 ust. 1 przyjmuje brzmienie: „Szacunkowy koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia dla 

zakresu dokumentacji opisanego w § 1 ust. 4. wynosi 5.000.000 zł (pięć milionów złotych), w tym przewiduje 

się w kolejnych latach: 

- w 2013 roku 18.450 zł, 

- w 2014 roku 500.000 zł, 

- w 2015 roku 1.800.000 zł, 

- w 2016 roku 2.681.550 zł." 

B. Po § 4a dodaje się § 4b o następującej treści: 

"§ 4b. 

Na podstawie § 4 ust. 7 Porozumienia nr 103/KT/2012 z dnia 25.10.2012 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 

24.12.2012 r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 14.03.2013 r. przewiduje się w roku 2013 przystąpienie do 

wykonania: 

a) projektu koncepcyjnego przebiegu drogi, materiału do Karty informacyjnej, raportu oddziaływania na 

środowisko, 

b) inwentaryzacji środowiskowej, 

c) mapy do celów projektowych, 

d) pomiarów ruchu drogowego." 
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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     Miasto Racibórz 
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Stanisław Dąbrowa 

 PREZYDENT MIASTA 

 

 

Mirosław Lenk 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 892


		2014-02-12T07:44:24+0000
	Polska
	KRZYSZTOF NOWAK; Śląski Urząd Wojewódzki
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




