
Ostr6w Wielkooolski 09.05.201 8r.

DECYZJA nr 155ruD/2018

Na podstawie art. 39 ust. 3 i ai". 21 ust. la ustawy z 2l marca 1985r. o drogach

publicznych (tekst jetlnolity - Dz. U. z 2017r poz. 2222) orM afi. 104 i 107 ustawy z 14

czerwca 1960r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2077r.,

po2.1257), z upowaznienia Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, po rozpatrzeniu

wniosku zioZone go 27,04.2018r. pnez:

WODKAN
Przedsigbiorstwo Wodoci4g6w
i Kanalizacji SA
al.Partyztncka2T
63-400 Ostr6w Wielkopolski

o wydanie zezwolenia na umieszczenie: kanalizacji sanitarnej z wyprowadzeniami

w pasie drogowym ulicy Strumykowej (dzialki nr 36' 39 obrgb 0006 oraz dzialka nr 57

obrgb 0007) w Ostrowie Wielkopolskim

zezwala sig

na umieszczenie: kanalizacji sanitarnej z wlprowadzeniami w pasie drogowym ulicy

Strumykowej (dzialki nr 36, 39 obrgb 0006 oraz dzialka nr 57 obrgb 0007)

w Ostrowie Wielkopolskim zgodnie z ptzedstawion4 dokumentacj4

oraz przy zachowaniu nastgpujacvch warunk6w:

1. wykop zaslpad piaskiem zaggszczaj4c warstwami do wymaganego wska/nika

zaggszczenia, ,

2. roboty w pobliZu drzew prowadzii bez naruszania systemu korzeniowego,

3. w przypadku stwierdzenia kolizji kanalizacji z budow4 lub przebudowq drogi lub

chodnika, kanalizacja zostanie przebudowana staraniem i na koszt wla5ciciela

w terminie 3 tygodni od wezwania przez zarz4dca drogi,

4. w pr4padku nie umieszczenia w pasie drogowym wz4dzenia objEtego niniejsz4

decyzj4, przedmiotowa decyzja traci wa2noS6 w terminie 24 miesigcy od daty

uorawomocnienia.



UZASADNIEI{IE
Stosorvnie do art. 107 g 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego odstgpuje sie od

sForz4dzsnia uz,aradnisnia.

3*:X^ -y:$zcz:na. .w pasie drogoryrn winno byd srarajdem Inwesrorazm*'entaf,vzoware geode4jnie.

}OUCZENIE
Inwestor przed rozpocz4ciem rob6t budowlanych jest zobowiqzany do:

,. 
"?:k?nil 

pozwoldnia na budowg lub zgloszenia bu{ou1, albo wykonaniarob6t budowlanych,
2. uagodnienia z zxz4dcq drogi, przed uzyskaniem .pozworenia na budowp,
_ proJektu budowlanego obiekru lub wzadrcrua,
3. uzyskania zezwolenia zarz4dcy ilrogi na zalgcie pasa drogtwego, dotyczEcegoprorvadzenia rob6t w pasie drogowlm lub na umieszczenle w nim obieklu luburzadzenia,

Zezwolenie zanEdcy drogi wy-ra2one w niniejszej declzji nie je* r6wnoznaczne
z zezrvoleniem na prowa&snie rob6l w pasie crrogorv-vm, o kl6re wykonawca arbo inwestor
powinien wyst4pi6 do Miejskiego Zarz4d Dr6g w ostrowie wierkopolskim w rybie i na
warunkach okredlonych w Rozporzqdzenia Rady l,linisrrdtv z dnia I czeru,ca 2004r.
w sprawie okre$l.enia warunk6w udzieienia zez*nleri na zajgcie pasa drogowego.
w zezqoleniu rym" na podstawie uchwaly nt Xr){/273/2004 Rady Miejskiej ostrowa
wielkopolskiego z d*a 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ustarenia oprx za zajmorvanie pasa

uzsezen\a siq prawa do

dmgowego dr6g gminnych w ostrolvie wkp. na cele niezwiqzane z potr.zebani zavadz.ania
drogami lub porrzebam.i ruchs zostan4 naliczone opiaty.

od niniejszej deeyzji sluzy odworanie do samorz.qdowego Kolegium odwoia.vrtzeso
w Kaliszu a podrednictwem Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Zamenhofa ?B Ostn5w Wielkopolski,

St{ona moZe zr:r.ec sig prawa do

.r|4 dni od dnia je.i otrzymania.

wniesienia odxolania decyzja saje sig

Qtzymuj4:

l. Wnioskodawca

2. Miejski Zarzqd llr6g a/a


