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Na podstawie art. 39 ust, 3 i  ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(t. j .  Dz, U, z 202Or., poz,470) i  art.  104 ustawy z dnia 74 czerwca 1960r.- Kodeks postQpowania
administracyjnego (t, j ,  Dz, U.22020 i. ,  poz.256), po rozpatrzeniu wniosku nr 1-fI/8V776/2020
z dnia 12.03.2020 r, (data wplywu do GDDKiA 24.04.2020 r,), zlo2onego przez Przedsiebiorstwo
WodociEg6w i Kanalizacj i  SA, z siedzib4 w Ostrowie Wlkp., ul.  Partyzancka 27, dzialajEc na
podstawie pelnomocnictwa Generalnego Dyrektora D169 Krajgwych i Autostrad

zezwalam
na lokalizacjQ sieci wodoci4gowej PE125 w pasie drogi ekspresowej 511 (dzialka nr 2512)
w m. Ostr6w Wlkp. (obrQb ul icy Nowa KrQpa)/ z zachowaniem nastqpujEcych warunk6w:
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Siei wodoci49owE mozna lokalizowai poza jezdniq drogi dodatkowej zlokalizowanej w pasie
drogi ekspresowej S11 - zgodnie z kopiq mapy zasadniczej w skali  1:500 stanowiacej
zalqcznik do wniosku - jak zaznaczono kolorem nieb;eskim,
Po wykonaniu rob6t zajmowany pas drogowy nale2y przywr6cii  do stanu poprzedniego.
Prace nale2y prowadzic pod nadzorem iw porozumieniu z Rejonem w Kalisz-.
Inwestor zobowiEzany jest do sporzAdzenia dokumentacj i  powykonawczej i  dostarczenia jej
w formie elektronicznej do Rejonu w Kaliszu, w terminie 30 dni od zakoiczenia rob6t.
Nale2y zachowai zgodne z przepisami odrQbnymi glqboko6ci i  odlegtosci od innych obiekt6w.
Je2eli  budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelo2enia urzedzenia, koszt tego
przelo2enia ponosi jego wlagciciel - art,  39 ust. 5 cyt. powyzej ustawy o drogach
oublicznvch.

Projekt oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym zaopiniowany pEez Komende
Wojew6dzkE Policj i  w Poznaniu nalezy przeslaa do tut. Oddzialu celem zatwierdzenia,
zgodnie z RozporzEdzeniem l4inistra Infrastruktury z dnia 23 wrzeSnia 2003 roku w sprawie
szczeg6lowych warunk6w zarzEdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarz4dzeniem (Dz. U, Nr 177, poz, 1729),

O pozwolenie na prowadzenie rob6t w pasie drogowym, podanie szczeg6lowych warunk6w
realizacji rob6t, zwiqzanych z wyra2onq w niniejszej decyzji zgodE oraz pobranie oplat za
zajqcie pasa drogowego na czas wykonywania rob6t oraz z tytulu umieszczenia w pasie
drogowym infrastruktury technicznej nale2y zwr6cia siQ do Rejonu w Kaliszu, Al. Wojska
Polskiego 37, tel.  (62) 764-92-15 zgodnie z I 1 i  2 rozporzadzenia Rady Ministr6w z dnia 1
czerwca 2004 roku w sprawie okreslenia warunk6w udzielania zezwolef na zajecie pasa
drogowego (t. j. Dz, U. z 2076r,, poz, 7264),
Wniosek dotyczEcy zajecia pasa drogowego nalezy zlozyi co najmniej na 30 dni przed
planowanym terminem rozpoczecia rob6t,

9. Do wniosku nale2y dolEczyii
- clokumenty wymagane przepisami ustawy z dnia 7 l ipca 1994 roku Prawo budowlane

(t,j, Dz, U. z 2079., poz, 7186 ze zm,),
- szczeg6lowy plan sytuacyjny w skali 1t1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic oraz'' "" "'-'"'''E6t;t 6iii"Wfitfieffifi"p%hdwair:dj powieizchrii zajeeii pasa'drodoviego oraz wymiary

zewnetrzne rzutu poziomego lokalizowanej w pasie drogowym infrastruktury,
- projekt organizacji ruchu na czas budowy omawianego urzadzenia, zgodnie z pktT,

10. Oplaty za zajecie pasa drogowego na czas wykonywania rob6t i za umieszczenie w pasie
drogowym infrastruktury technicznej zostanE naliczone na podstawie art. 40 ust. 3 i7 cyt.
powyZej ustawy o drogach publicznych oraz na podstawie przepis6w wykonawczych

...H?..q5f.m,m

t. o..llp*-rf



do ustawy - RozporzEdzenia lvl inistra Infrastruktury z dnia 18 l ipca 2011 roku w sprawie
wysoko6ci stawek oplat za zajecie pasa drogowego dr6g, kt6rych zarzEdc4 jest Generalny
Dyrektor Dr6g Krajowych i Autostrad (Dz,U. z 2014r., poz. 1608).

l l ,Niniejsza decyzja jest r6wnoznaczna z u2yczeniem pasa drogowego drogi ekspresowej 511
na czas wykonywania rob6t, przy spelnieniu ww. warunk6w, co oznacza zgode zarzadcy ww,
drogi na dysponowanie gruntem dzialki fi 25/2 na cele budowlane, o kt6rych mowa w
niniejszej decyzji ,

Na podstawie art. 107 5 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postQpowania
administracyjnego (t, j ,  Dz.U. z 2O20r,, poz, 256) odstqpilem od uzasadnienia decyzji ,  gdyz
uwzglednia ona w calosci 2Edanie strony.

Wydana decyzja nie podlega oplacie skarbowej na podstawie przepis6w ustawy z dnia
16 l istopada 2006 roku o oplacie skarbowej (t, j ,  Dz. U, z 2019 r.,  poz, 10001.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji  nie slury odwolanie, jednak2e strona postqpowania niezadowolona z
decyzji  moze, na podstawie art, 127 5 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, Kodeks postQpowania
administracyjnego, zwr6ci6 siQ do Generalnego Dyrektora D169 Krajowych iAutostrad z
wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w termi.r ie l4 dni od dnia doreczenia niniejszej
decyzii.
le2eli  strona postqpowania nie chce skorzystai z prawa do zwr6cenia sie z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy, mo2e wniesa na podstawie art. 52 I 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. -
Prawo o postepowaniu przed sEdami administracyjnymi (tekst jednoli ty Dz, U, z 2019 r, poz.
2325 z p62n. zm.) do Wojew6dzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie skarge na niniejszE
decyzje, w terminie 30 dni od dnia jej doreczenia.
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy lub skarge na decyzjq nale2y wnieSa za posrednictwem
Oddzialu w Poznaniu Generalnej Dyrekcj i  Dr6g Krajowych i Autostrad (adres: 60-763 Poznai,
u l .  S iem i radzk iego  5a ) .
Zgodnie z rczporzEdzeniem Rady lvl inistr6w z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysoko6ci oraz
szczegolowych zasad pobierania wpisu w postepowaniu przed sEdami administracyjnymi (Dz, U,
z 2003 r. Nr 221, poz. 2193 z p62n. zr. ' .)  wpis od skargi na niniejsz4 decyzjQ do WSA w
Warszawie wynosi 200,00 zl. Jednocze6nie organ informuje, 2e strona postepowania ma
mo2liwo6i ubiegania siq o zwolnienie od koszt6w w/w wpisu albo przyznanie prawa pomocy.
Dodatkowo, zgodnle z aft.  l27a k.p.a., w trakcie biegu terminu do zlo2enia wniosku o ponowne
rozpatrzenie sprawy strona postQpowania mo2e, w formie o6wiadczenia przeslanego do GDDKiA
Oddzial w Lodzi, zrzec siQ prawa do zlo2enia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od wydanej
decyzji .  Z dniem doreczenia organowi administracj i  publicznej o6wiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatniE ze stron
postqpowania, decyzja staje siq prawomocna.
Ponadto, zgodnie z art, 54a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postQpowaniu przed
sEdami administracyjnymi, je2eli  przed przekazaniem sEdowi skargi jednej ze stron
postqpowania administracyjnego, inna strona tego postQpowania zulr6ci la sie do organu
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w takiej sytuacji organ rozpoznaje tQ skarge jak
wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, o czym niezwlocznie zawiadamia stronQ wnoszEcE
skarge, Jezeli  po przekazaniu sqdowi skargi jednej ze stron postepowania administracyjnego,
inna strona tego postqpowania zwr6cila sie do organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie
sprawy, organ niezwlocznie zawiadamia o tym sqd, a sqd niezwlocznie przekazuje skarge wraz
z aktami temu oroanowi.
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