
 

 

ANEKS NR 2 

z dnia 7 listopada 2016 r. 

do Porozumienia nr 73/KT/2015 z dnia 7 październik 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Pilchowice 

prowadzenia zadania pn. "Projekt budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na terenie 

Gminy Pilchowice" 

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r.  

poz. 460 z późn. zmianami) 

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 Pilchowice, z siedzibą w Pilchowicach przy ul. Damrota 6 reprezentowaną przez Wójta  

Macieja Gogulla 

 

zostaje zawarty Aneks nr 2 do Porozumienia o następującej treści: 

§ 1. Na podstawie § 10 ust. 2 Porozumienia nr  73/KT/2015 z dnia 07.10.2015 r. wraz z Aneksem  

nr 1 z dnia 6.05.2016 r. strony postanawiają: 

1. zmienić brzmienie: § 1 ust. 3 pkt. 1)  na następujące: „opracowanie kompletnej dokumentacji 

projektowej budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na terenie Gminy Pilchowice  

od skrzyżowania z DK 78 do końca zabudowań w Stanicy wraz z uzyskaniem uzgodnień, opinii i pozwoleń 

niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie wymaganej prawem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji 

drogowej (ZRID) w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  

w zakresie dróg publicznych.”, 

2. dopisać § 1 ust. 3 pkt. 3) o treści: "przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego będącego przedmiotem porozumienia 

zawierającego niezbędne załączniki wymagane ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych.". 

3. zmienić brzmienie: § 1 ust. 4 na następujące: „Pełnomocnictwo niezbędne do uzyskania Gminę 

Pilchowice uzgodnień, opinii i pozwoleń niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu  

na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego będącego przedmiotem porozumienia zostanie 

udzielone przez Zarząd Województwa Śląskiego wskazanemu przedstawicielowi Gminy Pilchowice  

na wniosek Wójta. We wniosku należy podać następujące dane osoby wskazanej: imię i nazwisko, stanowisko 

zajmowane w Gminie”. 
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5. zmienić brzmienie: § 1 ust. 5 na następujące: „Gmina Pilchowice uzyska wymaganą prawem decyzję 

zezwalającą na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zamierzenia budowlanego będącego przedmiotem 

porozumienia. Wymagane w tym celu pełnomocnictwo zostanie udzielone przez Zarząd Województwa 

Śląskiego wskazanemu przedstawicielowi Gminy Pilchowice na wniosek Wójta. Wniosek w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa winien zawierać oprócz wymaganych danych osobowych kopię wniosku o wydanie decyzji 

ZRID przygotowanego w standardzie wymaganym przez Wojewodę Śląskiego, zaakceptowanego przez Zarząd 

Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz wykaz nieruchomości, które w wyniku wydanej decyzji ZRID staną 

się własnością Województwa Śląskiego wraz z podaniem ich właściciela, powierzchni oraz opisu stanu 

technicznego tych nieruchomości.". 

6. wykreśla się § 1 ust. 6. 

7. zmienić brzmienie: § 5 ust. 2 na następujące: "Do dokonywania oceny realizacji  zakresu rzeczowego 

zadania, w tym opiniowania części projektowej i geodezyjnej oraz wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu  

na realizację inwestycji drogowej wymienionych w § 1 ust. 3, Zarząd Województwa Śląskiego upoważnia 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.". 

8. zmienić brzmienie: § 5 ust. 3 na następujące: „Gmina Pilchowice dokona odbioru końcowego zadania 

będącego przedmiotem porozumienia po uzyskaniu pozytywnych opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich  

w Katowicach do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej." 

§ 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 Pilchowice 
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