
Osffi w Wielkooolski 22.03.2021r.

DfiCYz"IAor l20NDD02l

Na podstawie alt. 39 ust. 3 i ?tt 2l ust. 1a ustawy z 2l marce 1985r. o dtogach
publicznych (tekst jednolity - Dz. lJ. z 2020r poz.470 ze zmianami) onz 8(t. lO4 i l\j

ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego (tekstjednolity, Dz. U.

z 2020r., poz.256 zE zmianami), z upowaZnienia Prezydenta Miasta Ostrowa

Wielkopolskiego, po rozpatrzeniu pniosku zlo^o\ego 15.03.2021r. przez:

WODKA}[
Przedsigbiorstwo Wodocilg6w i Kanalizacji SA
ul. Partyzancka 27
63-400 Ostr6w Wielkopolski

o wydanie zezwolenia rla umieszczenie urz4dzenia: sieci wodoci4gowej i k{nrlizrcji

srnitarnej z przThqzem w pasie drogowym ulicy Jachtowej i Nadbrzeinej w Ostrowie

Wielkooolskim

zezwala si9

na umieszczenie urzqdzenia: sieci wodociqgowej i kelalizacji sanitarnoj z przylqczem

w pasie drogowlm ulicy Jachtowej i Nadbrzeinej w Oshowie Wielkopolskim zgodnie

z przedstawionq dokumentacj4

oraz Drzy zachowaniu nasteDuiacvch warunk6w:

1. Wykop zasypad piaskiem zagQszczaj4c rrarstwami do w;nnaganego wskaznika

zegeszczellia.

2. Projektowad w spos6b umoZliwiaj4cy p6irneJsz4 rcalizacjQ/ptzebudowg nawierzchni

bez koniecaoSci przebudowywania inftastruktuy,

3. Roboty w poblizu drzew gowadzi'bez naruszania systemu korzeniowego,

4. W prznadku stwiedzenia kolizji sieci, kanalizacji i pu144ca z budow4 lub

przebudow4 drogi lub chodnik4 sieC, kanalizacjaiprzyt}cze zostan4 prz€budowane

staraniem i na koszt wlaiciciela w terminie 3 tygodni od wezwania gznz zatz4dc4

tu9,'
5. W przr?adku nie umieszczenia w pasie drogowl'rn urz4dzewa objgtego niniejsz4

decyzj4, prz€dmiotowa decyzja traci waino5i w terminie 24 miesiQcy od daty

uDmwomoanienia.



UZASADNIENIE

Stosownie do art. 107 $ 4 Kodeksu Post9powania Administracyjnego (tekst jednolity,

Dz,U.22020r.,po2.256 ze zuianami), odstgpuje siQ od sporz4dzenia uzasadnienia.

Urz4dzenie umieszczane w
zinwentaryzowane geodezyjnie.

drcgouym winno bvc staraniem lBwestora

POUCZENIE

Inwestor przed rozpoczgciem rob6t budowlanych jest zobowiqzany do:

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

2. uzgodnienia z zarz,qAc4 drogi, pzed uzyskaniem pozwolenia na budowg,
projektu budowlanego obiektu lub urz4dzeni4

3. uzyskania zezwolenia zarz4dcy drogi na zajgcie pasa drogowego, dotycz4cago
prowadzenia roMt w pasie drogowyn lub na urnieszczenie w nim obiellu lub
ltz4dzet\1a.

Do wniosku na zajecie pasa drogowego dolpzya l],3Jety zatwierdzony projekl organizacji
ruchu na czas prowadzenie rob6t w pasie drogowym.

Zezwolenie zatzqdcy dtog) wyazone w niniejszej decyzji nie jest rownozraczne

z zezwoleniem Ira prowadzenie rob6t w pasie drogowym, o k6rc wykonawca albo inwestor

powinien wyst4pid do Miejskiego Tanqd Dr6g w Ostrowie Wielkopolskim w trybie i na

warunkach okedlonych w Rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dria 1 czer,\'rca 2004r.

w sprawie okeilenia warunk6w udzielenia zezwoleri La zajgcie pasa drogowego.

W zezwoleniu t"n, na podstawie Uchwaly ru XVlM08l20l9 Rady Miejskiej Ostrowa

Wielkopolskiego z dnia 30 gnrdnia 2019 r. w sprawie ustalenia oplat za zajmowanie pasa

drogowego drog grninnych w Ostuowie Wlkp. na cele niezwiqzane z potxzeba$i zalz4dzania

drogami lub potrzebami ruchu zostan4 naliczone oplaty.

Od ainiejszej decyzji sluzy odwolanie do Samorz4dowego Kolegium Odwolawczego

w Kaliszu za po3rednictwem Miej Dr6e w Ostowie Wielkopolskim

ul. Zamenhofa 28 Ostr6w WielkoDo ie 14 dni od dniajej otrzymania.

Shona moze zzec sig zrz@zenja si9 Prawa do

wniesienia odwolania decyzja staje

Otrz''mujq:

I . Wnioskodawca

2. Miejski Zarz4d Dr6g a./a

pasle

Spawe fowadzi Joonna hanka poknj nr 6, tel.062 735-25-76,062 735-26-64


