Uchwała nr 935/262/III/2009
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 28 kwietnia 2009 roku

w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa Panu Zbigniewowi Kochaniak – przedstawicielowi Konsorcjum Firm realizujących zadanie - modernizacja budynku biurowego
przy ul. Dąbrowskiego w Katowicach 

Na podstawie art. 41 ust. 1, art. 57 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.), art. 32 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku, Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz art. 33 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala

§ 1.
Udziela się Panu Zbigniewowi Kochaniak, legitymującemu się dowodem osobistym
nr ( ......................), działającemu w imieniu Konsorcjum Firm: PXM-PROJEKT-POŁUDNIE Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Mazowiecka 25 oraz ERBUD S.A. z siedzibą
w Warszawie, ul. Puławska 300 - pełnomocnictwa do wystąpienia przed właściwymi
organami i osobami w związku z przygotowaniem dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych w ramach zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie jednokondygnacyjnego budynku garażu otwartego, częściowo zagłębionego z parkingiem
na dachu” w ramach modernizacji budynku biurowego przy ul. Dąbrowskiego w Katowicach, a w szczególności do:
-	uzyskania branżowych warunków technicznych i uzgodnienia projektów,
-	uzyskania opinii ZUDP,
-	uzyskania i udzielenia wszelkich niezbędnych informacji w zakresie niezbędnym
do uzyskania pozwolenia na budowę,
-	uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku,
-	odbioru wydanej decyzji pozwolenia na budowę.
Bez zgody mocodawcy pełnomocnik nie może przenosić swoich uprawnień ani w części
ani w całości na osoby trzecie. Niniejsze pełnomocnictwo nie upoważnia do zaciągania zobowiązań finansowych.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
1. Bogusław Piotr Śmigielski – Marszałek Województwa	..............................
2. Zbyszek Zaborowski – Wicemarszałek Województwa	..............................
3. Adam Stach - Wicemarszałek Województwa	            ..............................
4. Mariusz Kleszczewski - Członek Zarządu		..............................
5. Piotr Spyra – Członek Zarządu				……………

