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Ostr6w WielkoDolski 2'7 .04.202AL

DECYZ,J A, \r ll4NDI2020

Na podstawie art. 39 ust. 3 i €rt.2l ust. la ustawy z 2l marca 1985r. o drogach
publicanych (ekst jednolity - Dz. U. z 2018r po2.2068 ze zmianami ) oraz art..l04 i 107

ustawy z 14 czerwaa 1960I. Kodeks Postgpowania Administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U,

z 2020r., poz.256), z upowa2nienia Prezydenta Miasta Ostrcwa Wielkopolskiego, po

rozpatrzeniu rmiosku zlozotego 20.04.2020r. ptzez.

WODKAN
Przedsigbiorstwo Wodociqg6w i Kanalizacji SA
Ul. Partyzancka 27
63-400 Ostr6w Wielkopolski

o wydanie zezwolenia na umieszczenie uzqdzenia: sieci wodociqgowej w pasie drogowl,rn

ulicy Azaliowej w Oshowie Wielkopolskim

zezwala si?

na nmieszczenie vz4dzenia: sieci wodoci4gowej w pasie drogowym ulicy Azaliowej

w Ostrowie Wielkopolskim zgodnie z przedstawion4 dokumentaqi4

oraz przy zachowaniu Mstepuiacvch walunk6w:

1, wykop zasypad piaskiem zaggszczaj4c warstwami do wymaganego wskahrika

zegQszpzenia"

2. odtwolzenie istniej4cej nawierzcbni wykonai z zakladem 30cm pomigdzy

poszczeg6hl,rni warstwami konstrukcyjnymi,

3. projektowad w spos6b umozliwiajqcy p6imejsz4 tealizaqqlpzebudowg nawierzchni

bez koniecznosci przebudowlwania inft astnrkhry,

4. roboty w poblizu dfzew prowadzid bez naruszania systemu korzeniowego,

5. w przr?adku stwierdzenia kolizji sieci z budow4lub przebudow4 drogi lub chodnika,

sieC zostanie przebudowana staraniem i na koszt wlaSciciela w terminie 3 tygodni

od, wezwwtia przez zarzqdcE drogi,

6. w przypadku nie umieszczenia w pasie drogowln wz4dzer'ia objgtego niniejsz4

decyzje przedmiotowa decyzja tmci waznode w teminie 24 miesiQcy od daty

uDmwomoctrienia.



UZASADMENIE

Slosownie do art. 107 $ 4 Kodeksu postQpowania administracyjnego odstQpuje si9 od

spoz4dzenia uzasadnienia.

Uu4dzenie umieszczane w pasie drogowym winno
zinwgttaryzowane geodezyjnie.

bv6 staraniem Inwestora

POUCZENIE

Inwestor przed ro4)oczQciem rob6t budowlanych jest zobowiq,zany do:

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

2. uzgodnienia z zarzqdcq drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowg,
projektu budowlanego obiektu lub urz4&eni4

3. uzyskania zezwolenia zarz4dcy drogi na zajqcie pasa drogowego, dotycz4cego
prowadzenia rob6t w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiekhr lub
utz4dzenia,

Do wniosku na zajecie pasa &ogowego dollczyt naleity zatwier&ony projekt organizacji
ruchu na czas prowadzenie rob6t w pasie drogowyrn.

Zezwolenie zanqdcy drogi wlrazone w dniejszej decyzji nie jest rownoznaczne

z zezwoleniem na prowadzenie rob6t w pasie drcgow),m, o kt6re wykonawca albo inwestor

powinien wyst4pi6 do Miejskiego Z,arz4d Drle w Osto!r'ie Wielkopolskim w trybie i na

warunkach okreilonych w Rozporz4dzenia Rady Ministr6w z dnia I cznrwca 2004r.

w sprawie okreSlenia warunk6w udzielenia zezwolef ta zajgcie pasa drogowego.

W zezwoleniu tym, na podstawie Uchwaly nr XV[1V208/2019 Rady MiEskiej Ostrowa

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

drogowego dr6g gninnych w Ostrowie Wlkp. na cele niezwi4zaie z potxzobarni z$z4dzanra

&ogami lub potrzebami ruchu zostan4 naliczone oplaty.

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie Kolegium Odwolawczego
i Z.\I

w Kaliszu za poirednictwem viejsr"c(d*atift; w Ostrowie Wielkopolskirn

ul. Zamenhofa 28 Ostr6w Wielkopolski

Srona mo?e *" ,rg pra*u Oo

wniesienia odwolania decyzja staje sig

Otrzymuj4:

1 . Wnioskodawca

2. Mlejski Zan4dDr6g ala

)?4 Cru OO OOaJeJ Orrzymanra.
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