Załącznik nr 1 do Uchwały nr LVII/545/06 Rady Miasta Piekary Śląskie,
z dnia 5 października 2006 r.

POROZUMIENIE KOMUNALNE
w sprawie usprawnienia komunikacji tranzytowej w Powiecie Tarnogórskim i Piekarach Śląskich
poprzez rozbudowę fragmentów dróg wojewódzkich nr 911 i 908 oraz drogi krajowej nr 78, jako
strategicznego połączenia Aglomeracji Górnośląskiej z Wielkopolską.
zawarte w dniu .......................... 2006 r. w Piekarach Śląskich pomiędzy:

1. Powiatem Tarnogórskim, który reprezentują:
1. Józef Korpak

- Starosta Tarnogórski,

2. Andrzej Dul

- Członek Zarządu Powiatu,

2. Miastem Piekary Śląskie, które reprezentuje
Stanisław Korfanty

- Prezydent Miasta Piekary Śląskie,

3. Miastem Tarnowskie Góry, które reprezentuje
Kazimierz Szczerba

- Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry,

4. Miastem Radzionków, które reprezentuje
Gustaw Jochlik

- Burmistrz Miasta Radzionków,

5. Gminą Świerklaniec, którą reprezentuje
Jan Gajda

- Wójt Gminy Świerklaniec.
§1

1. Przedmiotem porozumienia, zawartego w trybie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst – Dz. U. Nr 142 z 2001 r. z późn.
zmianami) jest współdziałanie przy przygotowaniu realizacji zadania p.n.:
„Usprawnienie komunikacji tranzytowej w granicach gmin:
Piekary Śląskie, Tarnowskie Góry, Radzionków i Świerklaniec
poprzez rozbudowę fragmentów dróg wojewódzkich nr 911 i 908 oraz drogi krajowej nr 78,
jako strategicznego połączenia Aglomeracji Górnośląskiej z Wielkopolską”.

2. Strony deklarują współdziałanie szczególnie w zakresie:
•

Przygotowania projektu koncepcyjnego rozbudowy układu komunikacyjnego;

•

Dostosowania

planów

zagospodarowania

przestrzennego

stron

porozumienia

do

proponowanego rozwiązania;
•

Pozyskiwania wsparcia oraz akceptacji zarządców dróg, władz wojewódzkich i centralnych
dla realizacji proponowanej rozbudowy układu komunikacyjnego;

•

Współfinansowania zadań objętych porozumieniem oraz innych związanych z nim działań;

3. Koordynację działań związanych z realizacją porozumienia strony powierzają Powiatowi
Tarnogórskiemu i Miastu Piekary Śląskie.
§2
1. Miasto Piekary Śląskie zleci - w drodze zamówienia publicznego – opracowanie „Koncepcji
rozbudowy fragmentów dróg wojewódzkich nr 911 i 908 oraz drogi krajowej nr 78 w granicach
Powiatu Tarnogórskiego i Piekar Śląskich”, która będzie stanowiła podstawę dla dalszych
działań. Koncepcja obejmie następujące odcinki dróg:
•

Droga wojewódzka 911 - od skrzyżowania z projektowaną autostradą A-1 w Piekarach
Śląskich do granicy Miasta Radzionków;

•

Proponowany nowy odcinek drogi wojewódzkiej 911 - od granicy miast Piekary Śląskie
i Radzionków w kierunku północno-zachodnim do drogi krajowej 78 w Tarnowskich Górach
(ul. Obwodowa);

•

Droga krajowa 78 – od skrzyżowania z proponowanym nowym odcinkiem drogi
wojewódzkiej 911 do skrzyżowania z drogą wojewódzką 908;

•

Droga wojewódzka 908 – od skrzyżowania z drogą krajową 78 do granicy Miasta Miasteczko
Śląskie.

2. Strony porozumienia uzgodnią założenia do koncepcji, o której mowa w pkt.1.
3. Miasto Piekary Śląskie w oparciu o założenia do koncepcji przygotuje specyfikację do
przeprowadzenia zamówienia publicznego, o którym mowa w pkt.1, w uzgodnieniu
z pozostałymi stronami porozumienia.
4. Strony porozumienia wskażą po jednym przedstawicielu do składu komisji przetargowej dla
zamówienia, o którym mowa w pkt.1.
5. Strony porozumienia wskażą po jednym przedstawicielu do składu komisji odbierającej
dokumenty stanowiące przedmiot zamówienia.

§3
1. Szacunkowy koszt opracowania koncepcji, o której mowa w § 2 pkt 1 wynosi 150 000 PLN
(słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Ostateczny koszt opracowania koncepcji zostanie
określony po wyłonieniu wykonawcy w przetargu według ustawy „Prawo zamówień
publicznych”
2. Strony pokryją koszty opracowania koncepcji, o której mowa w § 2 pkt 1 w następujących
częściach:
Powiat Tarnogórski

23,75 %

Miasto Piekary Śląskie

23,75 %

Miasto Tarnowskie Góry

23,75 %

Miasto Radzionków

23,75 %

Gmina Świerklaniec

5,00 %
§4

1. Wynagrodzenie za opracowanie koncepcji, o której mowa w § 2 pkt 1 zostanie wypłacone
wykonawcy przez Miasto Piekary Śląskie z zastrzeżeniem pkt 2.
2. Powiat Tarnogórski, Miasto Tarnowskie Góry, Miasto Radzionków i Gmina Świerklaniec
przekażą na rachunek Miasta Piekary Śląskie, w terminie płatności faktury, środki w wysokości
wynikającej z zapisu § 3 pkt 2. Płatność nastąpi po otrzymaniu noty obciążeniowej Miasta
Piekary Śląskie zawierającej potwierdzoną kopię faktury oraz protokołu odbioru przedmiotu
zamówienia.
3. Strony porozumienia są równoprawnymi współwłaścicielami koncepcji.
§5
Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszego porozumienia strony będą rozstrzygać
polubownie. W przypadku braku polubownego rozstrzygnięcia spory będą rozpatrywane przez Sąd
Rejonowy w Tarnowskich Górach.
§6
Zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§7
Porozumienie sporządzono w 10 jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron
porozumienia.

§8
Porozumienie zostaje zawarte na okres jednego roku.

MIASTO PIEKARY ŚLĄSKIE

POWIAT TARNOGÓRSKI

MIASTO TARNOWSKIE GÓRY

MIASTO RADZIONKÓW

GMINA ŚWIERKLANIEC

