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DOCYZIA nr 115/UD/2020

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

publicznych (tekst jednolity . Dz.lJ. z 2018r poz.2068 ze zmi marr|i ) oraz aft. 104 i 107

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

z 2020r., poz.256), z upowaznienia Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, po

rozpatrzeniu wniosku zlo2onego 20.042020r. przez:,

WODKAN
Przedsigbiorstwo Wodociqg6w i Kanalizacji SA
UL Partyztncl<a 27
63-400 Ostr6w Wielkopolski

o wydanie zezwolenia na umieszczenie urz4dzenia: sieci wodoci4gowej w pasie drogowym

Nowa Krgpa w Ostrowie Wielkopolskim

zezwata sr9

na urnieszczenie vz4dzena: sieci wodoci4gowej w pasie drogowym ulicy Nowa KrQpa

w Ostrovfie Wielkopolskim zgodnie z przedstawion4 dokumentacj4

ofaz przv zachowaniu nasteDuiacvch waiunk6w:

l. u,ykop zasypad piaskiem zaggszczaj4c warstwami do wynnaganego wskaZnika

zagQszczetua,

2, projektowac w spos6b umo2liwiaj4cy p6tiqsz4 realizacjq/pn ebudowg nawierzchni

bez konieczno3ci przebudowywalia infrastuktury,

3. roboty w poblizu dEew prowadzii bez naruszania systemu korzeniowego,

4. w przpadku stwierdzenia kolizji sieci z budowq lub przebudow4 drogi lub chodnika,

siei zostanie pnebudowana staraniem i na koszt wlasciciela w terminie 3 tygodni

od wezwaria przez zarzqdcg &ogi .

5. w przypadku nie umieszczenia w pasie drcgowym rrz4dzena objQtego niriejsz4

decyzj4, przedmiotowa decyzja traci wazno36 w terminie 24 miesigcy od daty

uDtawomocnienia.
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UZASADNIEME

Stosownie do art. 107 $ 4 Kodeksu postgpowania adminishacyjnego odstgpuje sig od
spozqdzenia uzasadnienia.

Urz4dzenie umieszczane w
zrnwentaryzowane geodezyjnie.

pasre drogowym winno byd staraniem Inwestora

POUCZTNIE

lnwestor przed rozpoczgciem roMt budowlanych jest zobowiqzany do:

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

2. uzgodnienia z zarz4dc4 drogi, ptzed uzyskaniem pozwol€nia na budowg,
projektu budowlanego obiektu lub urzqdzeniq

3. uzyskania zezwolenia zarz4dcy drogi na zajgcie pasa drogowego, dotycz4cego
prowadzenia !ob6t w pasie drogowyn lub na unieszczenie w nim obiektu lub
wz4dzenta.

Do wniosku na zajecie pasa drogowego dol4czyt nalei:y zatwierdzony projekt organizacji
ruchu na czas prouadzenie rob6t w pasie drogowym.

Zezwolenie zan4dcy drogi w,,razone w niniejszej deryzji nie jest r6wnoznaczne

z zezwoleniem na prowadzenie rob6t w pasie drogowym, o kt6re wykonawca albo inwestor
powinien wyst4pie do Miejskiego Zuz4d Dr6g w Ostrowie Wielkopolskim w trybie i na

uarunkaah okeSlonych w Rozporz4dzenia Rady Minish6w z dniLa I czenvca 2004r.

w sprawie oheSlenia warunk6w udzielenia zezwolef \a zajQcie pasa drogowego,

W zezwoleniu t'.n, na podstawie Uchwaly nr XVIW208/2019 Rady Miejskiej Ostrowa

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

drogowego dr6g gminnych w Ostrowie Wlkp. na cele niezwiqzane z potx-zebani zarz4dizaria,

drogami lub potrzebami ruchu zostan4 naliczone oplaty.

Od niniejszej declzji shty odwolanie do

w Kaliszu za po3rcdnictwem Miejskiego Zarz4du

ul. Zamenhofa 28 Ostr6w Wielkopolski, zlo2one w

Strona mo29 zrzec sie orawa do odwolania. W siQ prawa do

wniesienia odwolania decyzja staje si9 ostateczna i prawomocna.

Otrzymuj4:

1 , Wnioskodawca

2. Miejskt Zwz4dDr6g ala
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SprawQ ptotradri Joanna hantu pok6j w 6, tel. 062 73s-2s-76, 062 735-26-64


