Zarząd Powiatu Gliwickiego
ul. Zygmunta Starego 17
44-100 Gliwice
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Gliwice, dnia 06.12.2018 r.
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D E C Y Z J A Nr ZDPtDZl7334-66Ilt5żl18
Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt.3, ań. 21 ust.la , ań. 39 ust.3 , ań. 40 ust. 1,4 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednoiity Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn.
zm.) oruz art. 104 ustawy z dnia 14 częrwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego
( tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz.2096 z późn. zm.) Uchwały Nr 950i2018 Zarządl
Powiatu Gliwickiego z dńa 17.07.2018r. w sprawie udzielenia upoważnień do wydawania
declzji administracyjnych w zakresie ustawy o drogach publicznych, po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 03,12.2018r. od Pana Sławomira Stoiarskiego pracownika firmy OKSYDAN
Sp. z o.o. 44-100 Gliwice ul . Łużycka |6 dzińającego z pełnomocnictwa Gminy Sośnicowice
w sprawie umieszczenia w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2991S ul. Łabędzka
w Łanach Wielkich urządzenia infrastruktury technicznej rltezłłiązanego z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w związkll z wykonaniem sieci
kalńizacji sanitamej dla potrzeb nieruchomości zlokalizowanych w sołectwie Łarry Wielkie
w ramach kompleksowego uporządkowania gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice

zezwalam
Inwestorowi tj. Gminie Sośnicowice44-153 Sośnicowice ul. Rynek 19 w imieniu której
dzińa Parl Sławomir Stolarski pracownik firmy OKSYDAN Sp. z o.o. 44-100 Gliwice
ul. Łużycka 16 na umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej 299lS ul. Łabędzka
w Łanach Więlkich tltząAzenia infrastrukfury technicznej nienviąanego z potrzebami
zarządzulia drogami lub potrzebami ruchu drogowego w postaci rur PVCO 90, PVCO 160
PVCa 200 w rurach ochronnych w zwięku z wykonaniem sieci kanalizacji sanitamej dla

potrzeb nieruchomości zlokalizowanych

w

sołectwie Łany Wielkie

w

ramach

kompleksowego uporządkowania gospodarki ściekowejw aglomeracji Sośnicowice

Ustala się następujące warunki zezwolenia:

l.

Przekroczenie drogi powiatowej m 299lS ( w trzech miejscacĘ w Łanach Wielkich
( zgodnie z załącznlkami mapowymi) wykonać pod kątem prostym lub zbliżonym do
prostego do osi drogi metodą przewiertu stercwanego( technice płrlcząco - wiercącej)
w rurze ochtonnej założonej na głębokości:
min.1,50 m poniżej nawierzchni drogi oraz pobocza mierząc od gómej
krawędzi rury ochronnej
min. 0,70 m poniżej podstawy skarpy nasypu i dna rowu przydrożnego ,licząc
od gómej krawędzi rury ochronnej
długośórury ochronnej należy przyjąó na całej szerokościpasa drogowego
w skład którego wchodzą : jezdnia, pobocze, chodnik i rów.
Komory przewiertowe należy wykonaó poza pasem drogowym drogi powiatowej
nr 2991S.
W przlpadku naruszenia istniejących rowów odwadniających, skarp i nasypów w/w
Rozporządzeniem Ministra
drogi powiatowej należy je odtworzyć zgodnie
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 0ż marca 1999 r. ( tekst jednolity Dz. U.
z 2016r. poz. 124).
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Pan Sławomir Stolarski pracownik firmy OKSYDAN Sp.

z

o.o. 44-100 Gliuce

ui. Łuźycka 16 dzińalący z pełnomocnictwa Gminy Sośnicowice z dnia 12.03.2018r, zwrócił
się do tut. Zaruąól Dróg wnioskiem na lokalizacje w pasie drogowlłrn drogi powiatowej
2991S ul. Łabędzka w Łanach Wielkich lrządzelia infiastruktury technicznej niezwiązanego

z

potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w związku
wykonaniem sieci kanalizacji sarritarnej dla potrzeb nieruchomości zlokalizowanych
w sołectwie Łany Wielkie w ramach kompleksowego uporządkowania gospodarki ściekowej
w aglomeracji Sośnicowice.
Strona posiadała już decyzję DZ-IIl7334-661l102l14 z dnia 15.09.2014r. ale zgodnie
z zapisami pkt. 14 rv/w dec7zji ,,Zezwolenie na lokalizację urzqdzenia obcego nienłiqzanego
z funkcjonowaniem pasa drogowego jest ważne 24 miesiqce od dnia wydania" ,
W nviązku z powyższp, że w terenie nie uległo nic zmianie zapisy decyzji pozostają bez

z

zmian.

Zgodńe z warunkami decyzji, strona przed, przysĄpieniem do robót, do flzycznego
umieszczenia urządzenta niezwiązanego z potrzebami zarządzatia drogami lub potrzebami
ruchu drogowego winna wystąpió z wnioskien o wydanie przez zuząd drogi decyzji na
ustalenie opŁaty za umieszczenie w pasie drogowym wlw urząózenia
zutiązku
z pr zedmiotow ą decy zją,
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Pouczenie:

1,

2.
a)

b)

3.

4.
5.

N/n decyzja niejest pozwoleniem na budowę w myśl art.28 lstawy zdńa07 lipca1994 t.
Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r, poz.l202 z póżn. zm.).
Inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do:
1) dokonania zgłoszenia:
do Starostwa Powiatowego w Gliwicach - Wydział Architektury zgodnie z art. 30 ust. 1
pkl. 1a w związku z afi. 29 ust. 1 pkt. 20 u§tawy z dnia 0'1 .01 .1994 r. Prawo Budowlane
do właścicielasieci (bez zg}oszenia do Starostwa Powiatowego) zgodnie z aft. 29 w/w
ustawy,
Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienie odwołania do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem wydającego niniejszą decyzję
w terminie 14 dni od dniajego doręczenia.
Przystąpienie do robót bez w5rmaganego zezwolenia la zalęcie pasa drogowego skutkuje
nałożeniem ustawowych kar.
Zgodnie z art. 130 § 4 Decyzja podlega wykonaniu przed upłpvern terminu do wniesienia
odwołanią jeżeli jest zgodla z żądaniern wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony
zrzekły się prawa do wniesienia odwołania,
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Gmirra sośnicowice
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ł4-L53 Sośnicowice ul, Rynek t9
pan sławomir stolarski
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Kopia: a/a

OKSYDAN Sp.z o.o.
,14-100 Gliwice uI. ŁuĘcka
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Zwolnione z oDla§ skarbowei zgodnie z ustawą
(Dz.U. z20I8 r. poz,1044 zpożtl. zm)- art,7 pkt.3)
06,12.2018

r.

Magdalena Klencz

-

pełnomocnik

z

dnia 16 listopada ż006

spec. w dziale zarządzańa dtogarń)
3

r. o opłacie skarbowej

