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DECYZJA

Na podstawie art. 39 i 40 ustawy o drogach publicznych (Tekst jednolity: Dz. U z 2007 r. nr
19 poz. 115 z pózno zm) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu Postepowania
Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z pózno zm.), po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 13 pazdziernika 2008 r. (data wplywu: 14.10.2008 r.)
zlozonego przez Wodociagi Debickie sp. z o. o. ul. Kosynierów Raclawickich 35, 39-200
Debica dotyczacego wydania zezwolenia na udostepnienie terenu dzialek pasa drogowego
oznaczonych nr ewidencyjnymi 374/2,374/6,377/9,378/8,378/3,377/5,377/3,378/2,378/9
obreb 3 polozonych przy ulicy Rajskiej celem zlokalizowania i wykonania budowy sieci
wodociagowej i kanalizacyjnej wraz z przylaczami.

wyrazam zgode

na realizacje zadania zlokalizowania i wykonania budowy sieci wodociagowej
i kanalizacyjnej wraz z przylaczami na w/w dzialkach zgodnie z przebiegiem oznaczonym
na mapie stanowiacej integralna czesc zlozonego wniosku.

Zezwolenie jest wydane

na nastepujacych warunkach:

1. »jJdane zezwolenie nie jest równoznaczne z wymagana dokumentacja w rozumieniu przepisów
prawa budowlanego, stanowi jedynie dowód, ze Wnioskodawca posiada prawo do dysponowania
nieruchomoscia gruntowa, okreslona w niniejszej decyzji na cele budowlane.

2. W przypadku modernizacji lub przebudowy wymienionych ulic i koniecznosci przelozenia
projektowanych sieci strona poniesie koszt tego przelozenia w przypadkach gdy:

okres umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym jest dluzszy niz 4 lata, liczac od dnia
wydania zezwolenia;

na zadanie wlasciciela wprowadzono ulepszenia w urzadzeniu lub obiekcie;
3. Decyzja traci waznosc jezeli:

• utracila waznosc dokumentacja obowiazujaca w rozumieniu prawa budowlanego
• jezeli w ciagu 2 lat od wydania przedmiotowego zezwolenia inwestycja nie zostala rozpoczeta
4. Wnioskodawca jako Inwestor zobowiazany jest do:

• Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych,
• uzyskania uzgodnien z posiadaczami urzadzen obcych znajdujacych sie w pasie drogowym lub

w jego poblizu,

• uzyskania innych uzgodnien, decyzji ipozwolen wymaganych odrebnymi przepisami,
• zapewnienia bezpieczenstwa komunikacji kolowej i pieszej w obrebie prowadzonych prac.
5. Inwestor zadania po oddaniu do uzytkowania wykonanej inwestycji bedzie ponosil koszty

zwiazane z jej utrzymaniem i uzytkowaniem. Za wszelkie ewentualne szkody w stosunku do drogi
jak i w stosunku do osób trzecich'wynikajace z prac w pasie drogowym odpowiedzialnosc ponosi
strona. W razie zwloki w usuwaniu szkód, zarzad drogi moze wykonac niezbedne roboty na koszt
strony na podstawie przepisów o postepowaniu egzekucyjnym w administracji.

6. Opracowac i zatwierdzic w Starostwie organizacje ruchu w okresie robót

7. W zwiazku z planowana realizacja zadania: Z/okali;,owania i wykonania budowy sieci
wodocilll!Oweii kanalizacyjnei wraz Z prlJll4czami P1'lJl uL Raiskiei. strona przed
realizacja zadania winna wystapic do Burmistrza Miasta Debica o wydanie decy;ji
administracyjnych zezwalajacych na zajecie pasa drogowego celem wykonania robót
oraz celem umieszczenia urzadzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym.
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W zwiazku z wykonywanymi robotami w pasie drogowym w decyrjach naliczone zostana
oplaty ;.godnie Z art 40 w.tawy o drogach publicznych i uchwala nr XVII/245/08 Rady
Miejskiej w Debicy z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie wysokosci stawek oplat za
zajecie pasa drogowego dróg, których zarzadca jest Burmistrz Miasta Debicy. Z tytulu
prac w pasie drogowym uiszczone zostana oplaty za zajecie pobocza i jezdni oraz oplaty
Z tytulu umieszczenia urzadzen w pasie drogowym za powierzchnie poza jezdnia
i wjezdni.

8. Po realizacji inwestycji nalezy dostarczyc inwentaryzacje powykonawcza zadania
wykonanego zgodnie z warunkami okreslonymi przez zarzadce drogi.

9. Umieszczenie urzadzenia winno zostac odebrane przez przedstawiciela zarzadcy drogi
przed przystapieniem do prac zakrywajacych.

10. Samowolne odstepstwa od wydanych warunków technicznych oraz odstepstwa
lokalizacyjne stwierdzone w trakcie odbioru lub w przyszlosci przebudowane zostana na
koszt Inwestora.

Wniosek w sprawie wydania decy7Ji na zajecie pasa drogowego celem wykonania robót
i umieszczenia urzadzenia w trybie § 1 rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 01 czerwca
2004r. w sprawie okreslenia warunków udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego
(Dz. U nr 140, poz. 1481) nalezy zlozyc przed planowanymi robotami zalaczajac m.in.:
a) Szczególowy plan sytutu:yjny w skali 1:1000 lub 1:500 - mapa zasadnicza

Z szczególowym naniesieniem lokalizacji urzadzen oraz prac i podaniem wymiarów
planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego, mape ewidencyjna
Z zaznaczeniem granic i opisaniem numerów ewidencyjnych dzialek;

b) Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jezeli zajecie pasa drogowego wplywa na
ruch drogowy lub ogranicza widocznosc na drodze albo powoduje wprowadzenie
zmian w istniejacej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych;

c) Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 Z zaznaczeniem
zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informacje o sposobie zabezpieczenia
robót, jezeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu;

d) Oswiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanego
w pasie drogowym lub o zgloszeniu budowy lub prowadzonych robót wlasciwemu
organowi administracji architektoniczno - budowlanej.

e) okreslenie liczby lat umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Rzeszowie w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia za posrednictwem Burmistrza Miasta
Debicy.

Nie podlega opiacie skarbowej zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opiacie skarbowej
(»7_ U. nr 225, pOZo 1635 z 2006 r.)
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