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   Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na ponowne dokonanie przesunięć 
terminów realizacji poszczególnych działań ujętych we Wniosku do Funduszu Małych Projektów 
INTERREG Polska – Saksonia 2014-2022 pn. „Rowerem po granicy – transgraniczna koncepcja 
ścieżek rowerowych”, wg. harmonogramu, jak w załączniku nr 1 do niniejszego pisma.  

  Wniosek uzasadniamy faktem, iż terminy ujęte w harmonogramie działań określone Aneksem 
nr 2 z dnia 24 sierpnia 2018 roku do przedmiotowej umowy nie są możliwe do zrealizowania. 
Wynika to z faktu, iż Wydziały Geodezji i Kartografii starostw powiatowych w Zgorzelcu i 
Lubaniu opieszale realizowały wnioski Gmin objętych projektem o udostępnienie danych 
zgromadzonych w rejestrze publicznym dotyczących terenów, przez które planuje się przebieg 
ścieżek rowerowych. Najpóźniej, bo 5 grudnia 2018 roku mapy w skali 1:1000 otrzymała 
Gmina Platerówka. Ponadto w zasobach Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu brakuje aż 43 
arkuszy dla Gminy Zgorzelec. Rozwiązaniem zaproponowanym przez Wykonawcę i 
zaaprobowanym przez Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej jest podczytanie podkładu mapowego 
dla brakujących miejsc z darmowego serwisu geodezyjnego.  

  Wykonawca zapewnia, że mimo wymienionych problemów, zakończenie prac nad 
polskojęzyczną wersją koncepcji jest możliwe do końca stycznia 2019 roku. Zakres prac, jaki 
będzie musiał wykonać tłumacz nad wersją niemieckojęzyczną będzie znany w połowie stycznia 
2019 roku. Wtedy będzie można przystąpić do wyłonienia podmiotu, który wykona to zadanie. 
Zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych procedura pochłonie trzy tygodnie. Wynika 
stąd, iż do tłumaczenia będzie można przystąpić na początku drugiej dekady lutego 2019 roku. 
Przewidujemy, że tłumaczenie zajmie dwa do trzech tygodni, czyli powinno być gotowe 
najdalej do połowy marca 2019 roku. W tym terminie obie wersje koncepcji Wykonawca 
otrzyma do całościowego składu. Wykonanie tego ma potrwać do dwóch tygodni. W tej sytuacji 
prosimy o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu zakończenia Działania 1 do 31 marca 2019 
roku, Działania 3 do 30 kwietnia 2019 roku, Działania 2 do 30 czerwca 2019 roku, jak również 
Działania 4 do 30 czerwca 2019 roku. 
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