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Treść raportu:

Zarząd MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, Ŝe otrzymał informację od spółki zaleŜnej MAKRUM
DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (Spółka), Ŝe dnia 3.10.2011 r. została podpisana z Miastem
Bydgoszcz (Miasto) umowa na przebudowę układu drogowego związanego z zamiarem realizacji przez Spółkę
Centrum Handlowo-Usługowego w obrębie ulic Dwernickiego, Sułkowskiego, Kamiennej i Leśnej.
Przedmiotem umowy jest określenie zakresu prac projektowych wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i opiniami
związanymi z koniecznością przebudowy układu komunikacyjnego (dróg publicznych) bezpośrednio
spowodowaną planowaną realizacją Centrum oraz prac projektowych związanych z poszerzeniem przebudowy
układu drogowego leŜącego w pobliŜu Centrum, którymi zainteresowane jest Miasto. Wykonanie i koszt prac
projektowych, w obu tych zakresach, leŜy po stronie Spółki.
Ponadto w umowie, w sposób opisowy i graficzny, uzgodniono zakres przebudowy dróg publicznych, który będzie
wykonany na koszt Spółki oraz zakres, który wykona Miasto w ramach realizacji swoich zadań.
Strony uzgodniły, Ŝe realizacja inwestycji drogowych odbywać się będzie na zasadach określonych w odrębnej
umowie. Ta kolejna umowa, z zachowaniem warunków dotyczących ponoszenia kosztów uzgodnionych w umowie
z dnia 3.10.2011 r., szczegółowo ustali obowiązki Spółki w zakresie przekazania na rzecz Miasta środków
finansowych niezbędnych dla sfinansowania części kosztów realizacji inwestycji drogowych obciąŜających Spółkę,
a takŜe kosztów ustalenia i wypłat odszkodowań dla podmiotów uprawnionych za grunty przejęte pod drogi oraz
zawierać będzie elementy zrzeczenia się Spółki z przysługującego jej prawa do odszkodowania.
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