
 

1 

 

ANEKS nr 1 
                                                                 z dnia 19.07.2021 r. 
do umowy zawartej w dniu 23 grudnia 2020 r. w Kielcach pomiędzy:  
Nabywcą: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce,  NIP: 9591645790,  
REGON: 291009372, 
Odbiorcą: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce 
reprezentowanym przez: 
Mirosława Gębskiego – Starostę Kieleckiego 
Tomasza Plebana – Wicestarostę 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
a  
Sylwestrem Kołomańskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Sylwester Kołomański 
P.U.H. HOL-PARK z siedzibą w Podgórzu 39, 26-010 Bodzentyn, wpisaną do Centralnej Ewidencji  
i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 6571001272,  
REGON: 291069606,  
reprezentacja osobista 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
W związku z uchwaleniem przez Radę Powiatu w Kielcach Uchwały  Nr XXXI/61/2021 Rady Powiatu 

w Kielcach z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów  

z dróg w granicach administracyjnych Powiatu Kieleckiego oraz ich przechowywanie, przy 

jednoczesnej utracie mocy Uchwały nr XXV/117/2020 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 listopada 

2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg w granicach 

administracyjnych Powiatu Kieleckiego oraz ich przechowywanie,  oraz w związku z pismem  

z Wydziału Komunikacji i Transportu z dnia 19.07.2021 r. znak: KT-XII.273.3.2021 Strony aktualizują 

dane w łączącej je umowie. 

§ 1 
1. W §2 zaktualizowany zostaje ustęp 10 umowy, który  otrzymuje nowe brzmienie: 
„W 2021 roku będą obowiązywać stawki (wysokości opłat) określone w Uchwale Nr XXXI/61/2021 
Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 czerwca 2021 r., stanowiącej Załącznik nr 6 do umowy.” 
2. W §4 zaktualizowany zostaje ustęp 5 umowy, który otrzymuje nowe brzmienie: 
„Koszt powstały w związku z wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu w przypadkach odstąpienia od 
jego usunięcia ponosi jego właściciel, na wskazane powyżej konto Zamawiającego, wg stawek 
wynikających z § 2 Uchwały Nr XXXI/61/2021 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 czerwca 2021 r. 
bądź kolejnych w przedmiotowym zakresie.”   
3. W §12 zaktualizowany zostaje ustęp 5 pkt g) umowy, który  otrzymuje nowe brzmienie: 
„Załącznik nr 6 - Uchwała Nr XXXI/61/2021 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 czerwca 2021 r.” 
4. Treść Załącznika nr 6 otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 1 do niniejszego aneksu. 
§ 2 
Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian. 
§3 
Zmiany określone w §1 wchodzą w życie z dniem podpisania aneksu. 
§4 
Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego, a jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

ZAMAWIAJĄCY                                                                         WYKONAWCA 
Starosta Mirosław Gębski 

Wicestarosta Tomasz Pleban  
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Sylwester Kołomański  


