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DECYZJA nr 158/UD/2018

Na podstawie ar1. 39 ust. 3 i aft. 21 ust. 1a ustawy z 21 matca 1985r. o drogach

publicznych (tekst jednoli ty - Dz. tJ. z20l7r po2.22221 oraz art.  104 i  107 usiawy z l4

czerwca 1960r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2017r.,

poz.l257), z upowaZnienia Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, po rozpatrzeniu

wniosku zloZone go 17 .05.2018r. przez:

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

o wydanie zezwolenia na umieszczenie: sieci wodoci4gowej w pasie drogowym' ulic

Poniatowskiego (dzialka nr 56 obrgb 0058) i Krasickiego (dzialki nr 54/1,5211,50/2,

5l/l obrgb 0058) w Ostrowie Wielkopolskim

zezwala sig

na umieszczenie: sieci wodoci4gowej w pasie drogowym ulic Poniatowskiego (dzialka nr

56 obrgb 0058) i Krasickiego (dzialki nr 5411.'5211,5012,51/1 obrgb 0058) w Ostrowie

Wielkopolskim zgodnie z przedstawion4 dokumentacjq

oraz przy zachowaniu nastgpujacvch warunk6w:

1. wykop zasypa6 piaskiem zaggszczaj4c warstwami do wymaganego wskaZnika

zaggszczenia,

2. odtworzenie istniej4cej nawi erzchni,

3. roboty w pobli2u drzew prowadzil bez naruszania systemu korzeniowego,

4. w przypadku stwierdzenia kolizji sieci z budow4 lub przebudow4 drogi lub chodnika,

siei zostanie przebudowana staraniem i na koszt wla5ciciela w terminie 3 tygodni

od wezwania przez zarz4dc7 drogi,

s. w przypadku nie umieszczenia w pasie drogowym vz4dzenia objgtego niniejsz4

decyzj4, przedmiotowa decyzja Iraci wa2noSi w terminie 24 miesigcy od daty

uorawomocnienia.



UZASADNIENIE

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

so orzadzenia uzasadni eni a.

Urzqdzenie umieszczane w pasie drogowym winno
zinwentaryzowane geodezyjnie.

bvi staraniem Inwestora

POUCZENIE

Inwestor przed rozpoczgciem rob6t budowlanych jest zobowi4zany do:

1. uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia budowy albo wykonania
rob6t budowlanych,

2. uzgodnienia z zarz4dc4 drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowg,
projektu budowlanego obiektu lub urz4dzenia,

3. uzyskania zez:wolenia zarz4dcy drogi na zajgcie pasa drogowego, dotycz4cego
prowadzenia rob6t w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub
urz4dzenia.

Zezwolenie zuz4dcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest r6wnoznaczne

z zezvtoleniem na prowadzenie rob6t w pasie drogowym, o kt6re wykonawca albo inwestor

powinien wyst4pii do Miejskiego Zarz4d Drog w Ostrowie Wielkopolskim w trybie i na

warunkach okredlonych w Rozporz4dzenia Rady Ministr6w z dnia 1 czerwca 2004r.

w sprawie okre5lenia warunk6w udzielenia zezvtoleh na zajgcie pasa drogowego.

W zezwoleniu tym, na podstawie Uchwaly nr XIX/273/2004 Rady Miejskiej Ostrowa

Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia oplat za zajmowanie pasa

drogowego dr6g gminnych w Ostrowie Wlkp. na cele niezwi4zane z potrzebami zarz4dzania

drogami lub potrzebami ruchu zostan4 naliczone oplaty.

Od niniejszej decyzj i slu2yodwolanlq do Samorz4dowego Kolegium Odwolawczego

w Kaliszu za poSrednictwem

ul. Zamenhofa 28 Ostr6w Wielk

Strona moZe ztzec sil

wniesienia odwolania decyzja

Otrzymuj4:

L Wnioskodawca

2. Miejski Zarzqd Dr5g ala

7Arygdu Drt:g w Ostrowie Wielkopolskim

ie 14 dni od dniajej otrzymania.

ia. $,f przypadkt zrzeczenia sig prawa do

ocna.
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