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DECYZJA,tT 150ND12020

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

publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2020r poz. 470) oraz afi. 104 i 107 ustawy z 14

czerwca 1960r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2020r.,

poz.256 ze zrdanami), z upowaznienia Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, po

rozpatzeniu wniosku zlozonego 26.05.2020t. przezl

WODKAN
Przedsigbiorstwo Wodoci4-g6w i Kanalizacji SA
Ul. Partyztnckt 27
63-400 Ostr6w Wielkopolski

urzqdzeira: sieci nodoci4gowej

ulicy Chlapowskiego w Osro!^ie

Ostr6w Wielkopolski 26.05.2020t.

o wydanie zezwolenia na umieszczenie

z ryprowadzeniami w pasie drogou)'m

Wielkopolskim

zeziwala sig

na umieszczenie wz4dzenia:, sieci wodociqgowej z lrlprowadzeniami w pasie drogowym

ulicy Chlapowskiego w Ostrowie Wielkopolskim zgodnie z przedstawionq dokumentacj4

oraz Bl4z@houauiu nastepuiacvch warunk6w:

L roboty \aykonai bez naruszania konstrukcji jezdni,

2. projektowa6 w spos6b umozliwiaj4cy p6iriejsz4 realizacjElpzebudowg nawierzchni

bez koniecznoSci przebudowl'wania infras|r*rury.

' 3. rcboly w poblizu &zew prowadzii bez najuszania systemu korzeniowego,

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

sie6 zostanie pzebudowana stanrdem i na koszt wlaiciciela w terminie 3 tygodni

od wezwania pEel zarzqdcq drogi.

5. w przypadku nie umieszczenia w pasie drogowyrn wz4dzeria objgtego niniejszq

decyzj4, przedmiotowa decyzja ldaci wEr2no!6 w terminie 24 miesigcy od daty

uDrawomocnienia.



UZASADNIENIE

Stoso$nie do art. 107 g 4 Kodeksu postgpolvania administracyjnego odstgpuje sig od

sporz4dzenia uzasadnienia.

Urz4dzenie umieszczane w pasie drogowym wirro byi staraniem Inwestora
zinwentaryzowane geodezyjnie.

POUCZENIE

Inwestor plzed rozpoczgciem rob6t budowlanychjest zobowi4zany do:

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

2. uzgodnienia z zarz4dcq drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowg,
projektu budowlanego obiektu lub urz4dzenia,

3. uzyskalia zezwolenia zarz4dcy drogi na zajgcie pasa drogowego, dotycz4cego
prcwadzenia rob6t w pasie drogowyrn lub na umieszczenie w nim obiektu lub
\lJzqdzeo1,a.

Do wniosku na zajecie pasa drogowego dol4czy6 nalezy zatwierdzony projekt organizacji
ruchu na czas prowadzenie rcb6t w pasie drogowym.

Zezwolerie zatz4dcy drogi wyrnzone w niniejszej decyzji nie jest rdwnoznaczne

z zezwoleniem na prowadzenie rob6t w pasie drogowym, o kt6re wykonawca albo inwestor
powinien u,ystqpi6 do Miejskiego ZNz4d Dt6g w Ostrowie Wielkopolskim w trybie i na

warunkach okeslonych w Rozporz4dzenia Rady Ministr6w. z dnia I czemyca 2004r.

w sprawie oheSlenia warunk6w udzielenia zezwolei ta zajgcie pasa drogowego.

W zezwoleniu tJ.rn, na podstawie Uchwaly nr XVIlIl208l20l9 Rady Miejskiej Ostrowa

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

drogowego dr6g gminnych w Ostrowie Wlkp. na cele niezwi4zane z potrzebaml zan4dzalTia

drogami lub potrzebami ruchu zostan4 naliczone oplaty.

Od niniejszej decyzji sluzy odwoianie do, wego Kolegium Odwolawczego

w Kaliszu za po3rednictwem Miejskiega.,:l

ul. Zamenhofa 28 Ostr6w Wielkopolski, zlozb

Strona moze zrzec sig prawa do

wniesienia odwolania decyzja staje sig ostateczna i

Otrzymuj4l

1. Wnioskodawca

2. Mielski Zatz4d, Dr6g ala

w Ostrowie Wielkopolskim

i od dnia jej otrzymania.

ztzeczefiia sig prawa do

A MIASTA

';S*.i"o

Sprdvg prcwadzi Joanna Frcnka poldjn/ 6, tel.062 735-25-76,062 735-26-61


