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DECYZJA NR 49I2OI8

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia2l marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst j ednolity -
Dz. U. z 2017 r. poz. 2222), art. 104 ustawy z dnia 14.06. 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz Uchwaly Nr 17112003 Zarz4du
Powiatu ostrowskiego z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie upowa2nienia dFektora powiatowego
Zarz4dt Dr6g w Ostrowie Wielkopolskim do zalatwiuia spraw z zakresu ustawy o drogach
publicznych w imieniu Zarz4du Powiatu Ostrowskiego, po rozpatrzeniu wniosku zlo2onego przez:

WODKAN Przedsigbiorstwo Wodoci4g6w i Kanalizacji SA - ul. Partyzancka 27 , 63-400 Ostr6w
Wielkopolski

o wydanie zerv,rolenia na umieszczenie kanalu sanitamego w pasie drogowyrn drogi powiatowej
nr 5169P (ul. Gorzyckiej) w Ostrowie Wielkopolskim

z e z w  a l a m

na lokalizacjg w pasie drogowlm drogi powiatowej nr 5169P
w Ostrowie Wielkopolskin, ul. Gorzycka

kanalu sanitarnego

zgodnie z wnioskiem oraz przedstawion4lokalizzcj4 na mapie, stanowi4c4 zal4czntk do niniejszej
decyzji oraz przy zachowaniu nastgpuj4cego warunku:

l. w przlpadku koniecmo6ci naruszenia nawierzchni jezdni ul. Gorzyckiej podczas budowy
przedmiotowego urz4dzenia naleiry przed przyst4pieniem do rob6t i uzyskaniem zezwolenia na
zajgcie pasa drogowego, przedstawi6 do uzgodnienia projekt technologii odtworzenia
nawierzchni jezdni.

UZASADNIENIE

Stosownie do art. 107 $ 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego odstgpuje sig od
sporz4dzenia uzasadnienia.

POUCZENIE

Przed, rozpoczgciem rob6t budowlanych w celu budowy przedmiotowego urz4dzenia inwestor
zobowi4zanyjest do:

- uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia budowy albo wykonania rob6t budowlanych,
- uzgodnienia z zarz4dc4 drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowg, projektu

budowlanego urz4dzenia,
- uzyskania zerwolenia zarz4dcy drogi na zajgcie pasa drogowego, dolycz1cego prowadzenia

rob6t w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim wz4dzenia (w pr4padku konieczno6ci
zaj gcia pasa drogowego)

Do wniosku na zajgcie pasa drogowego naleiry dol4czy6 zatwierdzony projekt organizacji ruchu na
czas prowadzenia rob6t w pasie drogowym.

W decyzji zezwalajqcej na zajgcie pasa drogowego, na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicmych (tekst jednolity - Dz. u. 22017 r. po2.2222) zostan4 naliczone
stosowne oDlatv.
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O wszelkich zmianach (takich jak: zmiana adresu platnika, zmiana wla5ciciela
urz4dzenia (platnika) lub innych) naleiy powiadomid tut. organ w teminie 14 dni od daty
zaistnienia zmiany.

Po wykonaniu rob6t budowlanych, wla6cicielowi przedmiotowego un4dzenia zostanie
rydana decyzja ustalaj{ca oplatg roczn4 za umieszczone urzgdzenie w pasie drogowym.

Od niniejszej decyzji sfuzy odwolanie do Samorz4dowego Kolegium Odwolawczego
w Kaliszu za poSrednictwem Powiatowego Zarz4dt Dr6g w Ostrowie Wielkopolskim, ulica Staszica
1, 63-400 Ostr6w Wielkopolski, zlo2one w terminie 14 dni od dnia jej otrzlmania.

Strona mo2e zxzoc siQ prawa do odwolania. W pr4padku zxzecTenia si9 prawa do wniesienia
odwolania decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

Niniejsze zenuolenie molnione jest od oplaty skarbowej (podstowa prawna: Ustowa
o oplacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r. - tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zmionami,
zalqcznik: wykaz przedmiot6w oplaty skarbowej, stoutki tej oplaty oraz anolnienia czgit III, poz. 44
kol. 4 pkt 9).

Otrrymuj4:
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