
UCHWAŁA Nr 101/101/2021 

ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 1 grudnia 2021 r. 

w sprawie zawarcia aneksu do umowy na budowę i przebudowę drogi powiatowej nr 1357C 

Mokre – Kłódka 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz.U. 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038 i 1834) oraz art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 

o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1005, 1376 i 1595) 

 

Zarząd Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Postanawia się zawrzeć aneks do umowy nr 7/2021 zawartej w Grudziądzu w dniu 19 lipca 

2021 r. pomiędzy Powiatem Grudziądzkim, a Odlewnią Żeliwa Lisie Kąty Sławomir i Bogusław 

Mioduszewscy Spółka Jawna. 

§ 2. Przyjmuje się treść aneksu w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Zarząd Powiatu: 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

 

Wicestarosta 

/-/ Marcin Dziadzio 

 

Członek Zarządu 

/-/ Krzysztof Klucznik 

 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 

 

Członek Zarządu 

/-/ Barbara Dobek 

 

 

  



Uzasadnienie 

W dniu 22 listopada 2021 r. Odlewnia Żeliwa Lisie Katy Sławomir i Bogusław Mioduszewscy 

Sp. j. zwróciła się o zmianę terminu określonego w § 5 ust. 2 Umowy w sprawie budowy i przebudowy 

drogi powiatowej nr 1357C w miejscowości Lisie Kąty na termin 31 stycznia 2022 r. poprzez zawarcie 

stosownego aneksu. Jako przyczynę wskazano przedłużającą się procedurę podziału działki, na której 

wybudowano nowy fragment drogi powiatowej nr 1357C w Lisich Kątach, co uniemożliwia z kolei 

oddanie drogi do użytkowania. Jednocześnie wskazano, że I Etap Inwestycji Drogowej został 

wybudowany. 

Zgodnie z § 5 ust. 4 Umowy, termin wykonania Umowy może zostać wydłużony w drodze 

aneksu do Umowy, po przedłożeniu przez Inwestora wniosku wraz z uzasadnieniem i wskazaniem 

nowego terminu, w przypadku gdy przedłużenie terminu wykonania Umowy będzie wynikało 

z okoliczności, za które Inwestor lub podmioty działające na jego rzecz nie mają wpływu. 

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

 


