DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Katowice, dnia 3 sierpnia 2020 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Krzysztof Nowak

Poz. 5874

Data: 2020-08-03 11:00:28

ANEKS NR 10
z dnia 8 maja 2020 r.
do Porozumienia nr 227/KT/2013 z dnia 30.08.2013 r. wraz z aneksami w sprawie powierzenia Miastu
Wodzisław Śląski prowadzenia zadania pn.: „Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej”
zawarty pomiędzy
Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd
Województwa Śląskiego w osobach:
Jakuba Chełstowskiego
Marszałka Województwa Śląskiego
Wojciecha Kałuży
Wicemarszałka Województwa Śląskiego
a
Miastem Wodzisław Śląski, siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Bogumińskiej 4, które występuje jako
partner wiodący w imieniu gmin partnerów na podstawie porozumienia o współpracy nr IM-U-019/2009 z dnia
18 czerwca 2009 r., reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Mieczysława Kiecę
§ 1. Na podstawie § 8 ust. 2 Porozumienia nr 227/KT/2013 z dnia 30.08.2013 r. wraz z aneksami (1-9)
Strony wprowadzają następujące zmiany:
1. W § 4 f po ust. 5 dodaje się ust. 6 o następującej treści: „W roku 2019 poniesiony koszt zadania
wynikający z zakończonych prac projektowych wyniósł 108.240,00 zł z udziałem 54.120,00 zł po stronie
Województwa Śląskiego oraz 54.120,00 zł po stronie Miasta Wodzisławia Śląskiego."
2. W § 4 f po ust. 6 dodaje się ust. 7 o następującej treści: „W roku 2019 wykonany zakres prac obejmował:

᠆ wykonanie badań geotechnicznych oraz określenie warunków gruntowo-wodnych podłoża gruntowego,
᠆ wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz hydrogeologicznej."
§ 2. W związku z § 4 ust. 7 Porozumienia nr 227/KT/2013 z dnia 30.08.2013 r. wraz z aneksami (1-9) po
§ 4 f dodaje się § 4 g o następującej treści : "§ 4g.
1. W roku 2020 z uwagi na postępowanie II-instancyjne w sprawie odwołania od decyzji środowiskowej,
przewiduje się:
1) Wykonanie mapy przedstawiającej proponowany przebieg drogi,
2) Wykonanie map zawierających projekty podziału nieruchomości, sporządzone w trybie „spec ustawy
drogowej" (płatne za faktyczną ilość działek),
3) Sporządzenie wykazu działek niezbędnych dla realizacji inwestycji oraz geodezyjne załączniki do wniosku
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
4) Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego,
5) Przygotowanie kompletnych wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
odrębnych dla zakresu drogi krajowej, zakresu drogi wojewódzkiej oraz dróg powiatowych i gminnych,
6) Wykonanie projektu wykonawczego,
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7) Wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu,
8) Wykonanie przedmiaru robót w układzie technologicznym dla każdej branży oraz w układzie
specyfikacyjnym (TER),
9) Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
10) Wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla wszystkich branż - układ szczegółowy i uproszczony oraz
w formie TER,
11) Wykonanie inwentaryzacji nieruchomości,
12) Wykonanie stabilizacji znaków granicznych,
13) Aktualizację przedmiaru robót w układzie technologicznym dla każdej branży oraz w układzie
specyfikacyjnym (TER),
14) Aktualizację kosztorysów inwestorskich dla wszystkich branż - układ szczegółowy i uproszczony oraz
w formie TER,
15) Aktualizację raportu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
2. W roku 2020 koszt zadania dla zakresu wskazanego w ust. 1 wynosi 2.547.576,00 zł z tego
1.105.845,50 zł po stronie Województwa Śląskiego oraz 1.441.730,50 zł po stronie Miasta Wodzisław Śląski.
3. Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Miastu Wodzisław Śląski środki finansowe dotacji celowej,
przeznaczonej na sfinansowanie kosztów prac projektowych, określonych w ust. 2, w transzach na pisemne
wnioski Prezydenta złożone nie później niż 14 grudnia 2020 r., na wskazany rachunek budżetu Miasta,
w terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia.
4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3 należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie:
protokołu częściowego lub końcowego odbioru dokonanego przez Miasto Wodzisław Śląski zgodnie
z § 6 ust. 3 porozumienia, rachunków i faktur oraz pozytywnych opinii ZDW i GDDKiA, o których mowa
w § 2 ust. 2 i 4 porozumienia.
5. Za dzień przekazania dotacji celowej uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Województwa
Śląskiego."
§ 3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.
§ 4. Pozostałe postanowienia Porozumienia pozostają bez zmian.
§ 5. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
§ 6. Niniejszy Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden dla Miasta
Wodzisław Śląski oraz jeden dla Zarządu Województwa Śląskiego.
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