
 

 

Aneks Nr 1 
z dnia 18 grudnia 2013 r. 

do Porozumienia nr 13/KT/2011 z dnia 18.03.2011 r. dotyczącego przygotowania, realizacji 

i finansowania przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej 

w Zawierciu (etap I i II)„ 

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 

 Gminą Zawiercie, z siedzibą w Zawierciu przy ul. Leśnej 2, reprezentowaną przez 

Ryszarda Macha Prezydenta Miasta Zawiercia 
 

§ 1. Strony porozumienia dokonują następujących zmian: 

   

1. § 4 ust 5 lit b) otrzymuje brzmienie: „w przypadku, gdy decyzja wojewody wskaże województwo jako 

właściwego do wypłaty odszkodowania – udzieli pomocy finansowej Województwu Śląskiemu w formie dotacji 

celowej z przeznaczeniem na refundację poniesionych przez Województwo Śląskie wydatków sfinansowanych 

środkami własnymi województwa, dotyczących zapłaty ustalonego odszkodowania dotychczasowemu 

właścicielowi, której zasady i terminy przekazywania określi odrębna umowa”. 

2. w § 4 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: „Województwo Śląskie zobowiązuje się do niezwłocznego 

przekazywania Gminie Zawiercie informacji o wysokości ustalonego odszkodowania do wypłaty w celu 

umożliwienia Gminie Zawiercie zabezpieczenia środków finansowych”. 

3. § 11 otrzymuje brzmienie : „Niniejsze porozumienie zawiera się na czas określony do dnia 31 grudnia 

2013 r. tj. na czas realizacji zadania etap I i etap II budowy drogi do SAG, z wyłączeniem § 4„. 

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

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

stron. 

 

                      Województwo Śląskie     Gmina Zawiercie   

  

 WICEMARSZAŁEK 

 

 

Aleksandra Gajewska 

 

CZŁONEK ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA 

 

 

Stanisław Dąbrowa 

 PREZYDENT MIASTA 

 

 

Ryszard Mach 
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