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DECYZJAnT l99ND/2018

Na podstawie art. 39 ust. 3 i art. 2I ust. 1a ustawy z 21. marca 1985r. o drogach

publicznych (tekst jednolity - Dz. rJ. z 2017r poz. 2222\ oraz arr. 104 i 107 usrawy z l4

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

po2.1257), z upowa2nienia Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, po rozpatrzeniu

wniosku zloZone go 07 .06.2018r. przez:

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

o wydanie zezwolenia na umieszczenie: sieci wodociqgowej oraz kanalizacji sanitainej

z wyprowadzeniami w pasie drogowym ulicy Kujawskiej (dzialki nr 54,, 30114, l73ll3

obrgb 0028 oraz dzialki nr 8/11 i9l1 obrgb 0029) w Ostrowie Wielkopolskim

zezwala sig

na umieszczenie: sieci wodoci4gowej oraz kanalizacji sanitarnej z wyprowadzeniami

w pasie drogowyrn ulicy Kujawskiej (dzialki nr 54,30/14, 173113 obrgb 0028 oraz

dzialki nr 8/ll i 9ll obrgb 0029) w Ostrowie Wielkopolskim zgodnie z przedstawion4

dokumentacj 4

oraz prz)' zachowaniu nastgouj4c)'ch warunk6w:

i. wykop zasypa6 piaskiem zaggszczaj4c warstwami do wymaganego wskaznika

zaggszczenia,

2. roboty w pobliZu drzew prowadzi(, bez naruszania systemu korzeniowego,

3. w przypadku stwierdzenia kolizji sieci i kanalizacji z budow4 lub przebudow4 drogi

lub chodnika, sie6 i kanalizacja zostan4 przebudowane staraniem i na koszt

wlaSciciela w terminie 3 tygodni od wezwania przez zarz4dc7 drogi,

4. w przypadku nie umieszczenia w pasie drogowym wz4dzenia objgtego niniejsz4

decyzj4, przedmiotowa decyzja traci waZnoS6 w terminie 24 miesigcy od daty

uprawomocnienia.



UZASADNIENIE

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

so or zadzeni a uzasadnieni a.

Urz4dzenie umieszczane w pasie drogowym winno byi staraniem Inwestora
zinwentaryzowane geodezyj n ie.

POUCZENIE

Inwestor przed rozpoczgciem rob6t budowlanych jest zobowiqzany do:

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

2. uzgodnienia z zmz4dc4 drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowg,
projektu budowlanego obiektu lub urz4dzenia,

3. uzyskania zezwolenia zan4dcy drogi na zajgcie pasa drogowego, dotycz4cego
prowadzenia rob6t w pasie drogowym lub na urnieszczenie w nim obiektu lub
urz4dzenia.

Zezwolenie zarz4dcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest r6wnoznaczne

z zezwoleniem 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 okre3lonych w Rozporz4dzenia Rady Ministr6w z dnia 1 czerwca 2004r.

w sprawie okre6lenia warunk6w udzielenia zezwolef na zalEcie pasa drogowego.

W zezwoleniu tym, na podstawie Uchwaly nr XIX/213/2004 Rady Miejskiej Osfowa

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 decyzli sht2y rz4dowego Kolegium Odwolawczego

Dr6g w Ostrowie Wielkopolskimw Kaliszu za po3rednictwem

ul. Zamenhofa 28 Ostr6w Wie 14 dni od dniajej otrzymania.

Strona moZe zrzec sig przypadku zrzeczenia sig prawa do

wniesienia odwolania decyzja staje ocna.

Otrzymuj4:

1. Wnioskodawca

2. Miejski Znz4d Dr6g ala
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