
w spra ie wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu nr 2 do Ugody z dnia 24 maja 2011 r. nr

439/201 .

Uchwala nr 0025.110.158.2017

Zarządu Powiatu Kolskiego

z dnia 22 lutego 2017 r.

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

m (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) Zarząd Powiatu Kolskiego uchwala, co

następuj

§ l'

Wyraża ię zgodę na zawarcie Aneksu nr 2 do Ugody z dnia 24 maja 2011 r. nr 439/2011 pomiędzy

Powiatei Kolskim a PAK Kopalnią Węgla Brunatnego Konin S.A. z siedzibą 62-540 Kleczew

ul. 600- ecia 9.

Przedmi tern Aneksu jest szczegółowe ustalenie zasad naprawienia szkody górniczej w mieniu

Powiatu, o której mowa w § 1 ust. 1 U gody, w tym wysokości oraz terminów płatności

odszkod wania z tytułu szkód górniczych na rzecz Powiatu.

§2

Wykona ie uchwały powierza się Staroście Kolskiemu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

do Uchwały nr 0025.110.158.2017

Zarządu Powiatu Kolskiego

z dnia 22 lutego 2017 r.

W dniu 4 maja 2011 r. Strony zawarły ugodę nr 439/2011, zmienioną następnie Aneksem nr l

listopada 2013 r. (zwaną w dalszej części Aneksu "Ugodą"), której przedmiotem jest

określ en e zasad naprawienia szkody w mieniu Powiatu, której powstanie przewiduje projektowany

ruch za ładu górniczego Kopalni, zakładający zajęcie na cele wydobywcze Kopalni części dróg

ch położonych na terenie gm. Osiek Mały, tj. całość drogi powiatowej 3214P, długość

m oraz część drogi powiatowej 3206P, długość ok. 1130 m, składające się z działek

nych w § l ust. 1 pkt a) i b) Ugody.

tron jest zawarcie Aneksu do Ugody, którego przedmiotem ma być szczegółowe ustalenie

zasad na rawienia szkody górniczej w mieniu Powiatu, o której mowa w § l ust. 1 Ugody, w tym

wysokoś i oraz terminów płatności odszkodowania z tytułu szkód górniczych na rzecz Powiatu.

Wychod ąc zatem naprzeciw obecnym potrzebom prawnym i ekonomicznym Stron Aneksu nr 2 do

Ugody raz interesom Powiatu Kolskiego w dbaniu o mienie Powiatu uzasadnione jest podjęcie

niniejsze' Uchwały i wprowadzenie zmian do Ugody z dnia 24 maja 2011 r. nr 439/201 l.
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