
 

 

ANEKS NR 1 

z dnia 2 listopada 2016 r. 

do Porozumienia nr 46/KT/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Łękawica 

prowadzenia zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Łękawicy - etap III" 

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r.  

poz. 1440) 

pomiędzy : 

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

Zarząd Województwa Śląskiego w osobach: 

Stanisława Dąbrowy Wicemarszałka Województwa Śląskiego 

Aleksandry Skowronek Wicemarszałka Województwa Śląskiego 

a 

Gminą Łękawica z siedzibą w Łękawicy przy ul. Wspólnej 24 reprezentowaną przez Wójta Tadeusza 

Tomiczka 

zostaje zawarty Aneks nr 1 do Porozumienia o następującej treści: 

§ 1. Na podstawie § 10 ust. 2 Porozumienia nr 46/KT/2016 z dnia 16.06.2016 r.  strony postanawiają: 

1. zmienić brzmienie § 1 ust. 3 na następujące: „Zakres rzeczowy określonego w ust. 1 zadania obejmuje: 

budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Łękawicy o długości 1.635 m t.j. od km 8 + 715  

do km 9 + 750 oraz od km 10 + 600 do km 11 + 200.”, 

2. zmienić brzmienie § 2 ust. 1 na następujące: „Całkowity koszt zadania obejmuje koszty robót 

budowlanych, koszty nadzorów, koszty aktualizacji kosztorysów inwestorskich, koszty podziałów 

nieruchomości oraz wykonania operatów szacunkowych i wynosi i 4.348.606 zł (cztery miliony trzysta 

czterdzieści osiem tysięcy sześćset sześć złotych).", 

3. zmienić brzmienie § 2 ust. 2 na następujące: „Gmina Łękawica uczestniczy w kosztach realizacji zadania 

w 2017 r. w wysokości 875.000 zł."', 

4. zmienić brzmienie § 2 ust. 4 na następujące: "Województwo Śląskie ponosi pozostały koszt realizacji 

przedmiotowego zadania w wysokości w 2016 r. do 1.984.390 zł oraz w 2017 r. w wysokości do 1.489.216 zł.", 

5. skreślić § 2 ust. 7. 

§ 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 24 listopada 2016 r.

Poz. 5993



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

ze stron. 
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