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DECYZJAnT ll3ND/2022

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

publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 202h poz. 1376 ze zmrar:amil ohz art. 104 I l0'l

ustawy z 74 czet\Nca 1960r. Kodeks Postgpowania Administacyjnego (tekst jednolity,

Dz. U. z 202b., poz.735 ze zmianami), z upowaznienia Prezydenta Miasta Ostrowa

Wielkopolskiego, po rozpatrzeniu wnioskr zlo^onego 24.03.2022r. przez:

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

o wydanie zezwolenia na umieszczenie ttz4dzema: kanalizacji sanitarnej

z wyprowadzeniami w pasie drogowym ulicy Lamanej (dzialka nr 41123 obrgb 0113)

w Ostrowie Wielkopolskim

zez:wala sig

na umieszczede wz4dzer.lal. kanalizacji sanitarnej z wyprowadzeniadi w pasie

drogowym ulicy l,amanej (dzialka nr 41123 obrgb 0113) w Ostrowie Wielkopolskim

zgodnie zprzedstawionqdokumentacj4

oraz Btzyzqgbqwaniu nastepuiacych warunl<6w:

1- Wykop zasypa6 piaskiem zagEszczajqc warstwami do wymaganego wskaZnika

zagQszczania.

2. Roboty w poblizu drzew prowadzi6 bez naruszania systemu kozeniowego.

3. Projektowai w spos6b umoZliwiajqcy p62niejsz4 realizacjElprzebudowg nawierzcbni

bez koniecznoSci przebudowywania infrastruktury,

4. W przlpadku stwierdzenia kolizji sieci z budow4 lub przebudow4 drogi lub

chodnika, sied zostanq przebudowana staraniem i na koszt wlaiciciela w terminie 3

tygodni od we^rr'a-nia przez zan4dcq dtogi.

5. W przypadku nie umieszczenia w pasie drogowym urz4dzenia objgtego niniejsz4

decyzjq przedmiotowa decyzja traci wa.ano6i w teminie 24 miesigcy od daty

uprawomocnienia.

Ostrow Wielkopolsk 12.04.2022r.



UZASADNIENIE

Stosownie do art. 107 S 4 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego (tekst jednolity,

Dz.U. z2\2lt., poz.1 35 ze zmianami), odstQpuje si? od spoEqdzeda uzasadnienia.

Utz4dzenie umieszczane w
zinwentaryzowane geodezyjnie.

pasie drogowym winno by6 staraniem Inwestom

POUCZENIE

lnwestor psed rozpoczgciem rob6t budowlanych j est zobowiqzany do:

1 uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia budowy albo wykonania
robot budor.r lanl ch.

2. uzgodnienia z zatzqdc4 drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowg,
projektu budowlanego obiekru lub urz4dzenia.

3. uzyskania zezwolenia zarzqdcy drogi na zajgcie pasa drogowego, dotycz4cego
prowadzenia rob6t w pasie drogow)T n lub na umieszczenie w nim obiektu lub
llxz4dzenia,

Do wniosku na zajecie pasa drogowego dolqtzy,t naleity zatwierdzony projekt organizacji
ruchu na czas prowadzenie rob6t w pasie drogowym.

Zezwolerie zarz4dcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest r6wnoznaczne

z zezwoleniem na prowadzenie rob6t w pasie drogowym, o kt6re wykonawca albo inwestor

powinien $yst4pi6 do Miejskiego Zatzqd Dr6g w Ostowie Wielkopolskim w trybie i na

warunkach okreSlonych w Rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 1 czerwca 2004r.

w sprawie okeSlenia warunk6w udziele a zezwolei na zajEcie pasa drogowego.

W zezwoleniu tym, m podstawie Uchwaly nr XVlIIl208/2019 Rady Miejskiej Ostrowa

Wielkopolskiego z drria 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia oplat za zajmouanie pasa

drogowego dr6g gminnych w Ostrowie Wlkp. na cele niezwigane z pottzeboffi zafl1dzania

drogami lub potrzebami ruchu zostanq naliczone oplaly.

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego

w Kaliszu za ooirednictwem Mieiskie Ostrowie Wielkopolskim

ul. lamen-hofa 2B Ostrow \\ ielkopolski

Stona moze zrzec sig prawa

wniesienia odwolania decyzja staje siQ

Otrz]'rnuj 4:
1. Wnioskodawca

2. Miejskt Zan4d,Dr6g ala

in16l4 dni od dniajej otrzymania.

pr[padku zxzeczenia sig prawa do
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Sptawe prowadzi Joanna Franka pakaj w 6, tel. 062 735-25-76, 062 735-26-64
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