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DDCYZJA NR 37 IOI I2OL3

Na podstawie art. 39 ust. la, ust, 3, ust, 3a, ust, 5 ustawy z dnia 2I muca i985 r. o drogach
publicznych (tekst jedn, Dz, U , z 2Q07 r. Nr 19 poz. Il5 z p6fn, zm,), art. 104 Kodeksu Postqpowania
Administracyjncgo (tekst jednolity Dz. U.22000 roku, ru 98 poz. 1071 zp62n, zm.), oraz uchwaly m
242/16107 Zarzqdu Wojew6dztwa Mazowieclctego z dnia 6 lutego 2007 r. w sprawie udzielenia
upowa2nienia dla Dyektora oraz ZastEpc6w Dyrektora Mazowieckiego Zarzqdu Dr6g Wojew6dzkieh
w Warszawie, zmienionej uchwalq Nr 2568197107 z dnia 6 grudnia 2007 r., uchwal4 Nr
L690lI0Il07 z clnia 19 grudnia 2007 r., uchwalq Nr 659/128/08 z dnia 16 kwietnia 2008 r., uchwalq
Nr 14251152108 zdnia B lipca 2008 r. orazvahwaN4Nr 658/336110 zdniaT kwietnia 2010 r- po
rozpalrzetiu wniosku z dnia 3l,12.2012r. (data wplywu do MZDW - 07.01 .2013r.) zloLonego prz;ez,i

W6jt Gminy Sk6rzec
ul. Siedlecka 3; 08-114 Skdrzec

lv sprawie zezwolenia na lokalizacjp sieci kanalizacji sanitamej w pasie drogowym drogi
wojew6dzkiej ru 803

7.nzw AL A SI4 WNIO SKODAW CY

m lokalizacjg sieci kanalizacji sanitarnej (przejScie poprzeczte) w pasie drogi wojew6dzkiej nr 803
w miejscowoSci Teodor6w gm Sk6rzec dzialka drogowa nr ew. 263 obrpb - 19 Teodor6w wg
lokalizacji przedstawionej na mapie stanowi4cej integralnqczg66 niniejszej decyzji.
Niniejsze zezwolenie obowi4zuje w okresie od 16.01 .2013r. do 15.01 .2016r.

Ustala sip nastEpujqce warunki zezwolenia:
1 . JeZeli budow a, przebudowa lub remont drogi wyma ga przelohenia urzqdzenia, o kt6rym mowa

w at1. 39 ust. 3 (uzgodnionego niniejsz4 decyzj$, koszt tego przeloaenia ponosi jego
wla$ciciel, zgodnie z aft.39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych.

2. Przejdcie sieci pod drogq wojew6dzk4 nale|y wykonad metod4 przecisku bez naruszania
konstrukcji nawierzchni , w rtJrze oslonowej na catrej szeroko6ci pasa drogowego.

3 . Komory przeciskow e zlokalizowat poza pasem drogowyrn.
4. Naruszony pas drogowy naIeiry przywrocil do stanu pierwotnego zgodnie z przepisami

i warunkami zawatlymi w Rozporz+dz,eniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiada6 drogi i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430.),

5. Zgodrue z obowiqn$ecymi przepisami techricznymi zachowad minimalne odleglo6ci mipdzy
istniej 4cymi i proj ektowan)'rni urzqdzeniami podziemnymi.

6. Wnioskodawca ponosi koszty zwiqzane z likwidacj4kolizji urzqdzeh,
7. Roboty podlegajqzgloszeniu do odbioru przez Rejon Drogowy W9gr6w - Siedlce.
B. Wykona6 inwentaryzacjE geodezyjn4powykonawczq,jeden egzemplarzprzekaza6 do Rejonu

Drogowego WEgr6w - Siedlce.

Niniejsza decyzja stanowi r6wniez oiwiadczenie na dysponowanie nieruchornoSciq na cele
budowlane (art. 32 i 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane), w zakresie wynikajqcym
z uzgodnionej lokalizacji.



AZASADNIENIE
Zgodnie z afi.. 39 ust la ustawy o drogach publicznych, je:Leli warunki teehniezne i wyraogi
bezpieozeristwa pozwalaj4 na lokalizacjq inftastt'uletury telekomunikacyjnej, urzqdzeli slutz4cych di
cloprowadzania lub odprowadzania plyr6w, pary, gazu, energii elektrycznej orazurzqdzeri zwiqzanyoh
z ich eksploatacjq rrie stosuje sip zakazu okre$lonego w art.39 ust, I pkt. 1,1c6ry zabranialokalizaeji
obiekt6w budowlanych, umieszczania urz4dzefi, przedmiot6w i rnaterialdw niezwiepanych 

-z

potrzebanri zarz4dzania drogarni lub potrzebami ruchu drogowego, W uznaniu organu I instaneji w
niniejszej sprawie zachodz4przes{anki oke$lone w art. 39 ust. 1a ustawy uzasadniaj4ce wyraEenie
zgody na lokalizowanie w pasie drogowyrn drogi wojew6dzkiej nr 803 sioci kanalizacji sanitarnej.

Lokalizacja nie powinna wptywat negatywnie na funkcjonowanie ukladu drogowego pod warunkiem
zachowania przez strong wnioskuj4c4 ww. warunk6w.
Decyzja jest zgodna z wnioskiem strony.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji sluzy stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
w Warszawie, ul. Kielecka 44, za po$rednictwem Mazowieckiego Zarz4du Dr6g Wojew6dzkiih
w Warszawie w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Niniejsza decyzja nie upowaZnia do prowadzenia rob6t w pasie drogowym.

Przed przyst4pieniem do prowadzenia rob6t budowranych rnwestor winien:
1' dokona6 uzgodnienia z Rejonem Drogowym Wggr6w - Siedlce projektu budowlanego

urzqdzenia (przed uzyskaniempozwolenia na budowE I zgloszeniem rob6t),
2. uzyskai pozwolenie na budowp w trybie i na zasadach okreSlonych w przepisach ustawy

Prawo budowlane lub dokonad zgjoszenia wykonywania rob6t. W przypadku przyN4ezy
dokona6 zg)oszenia wykonywania rob6t budowlanych lub bez zgloszenia w trybie art. Z9-a
ustawy Prawo budowlane,

3' zatwierdziI w Departamencie Nieruchomo$ci i Infrastruktury UrzEdu Marszalkowskiego
Wojew6dztwa Mazowieckiego ul, Ks. I. Klopotowskiego 5, 03-718 Warszawa - projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia miejsca rob6t na czas budowy (zgodnie z $ 1 ust. 3 pk.2
Rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia I czerwca 2004 r. w sprawie okreSlania warunk6w
zezw olert na zaiEcie pasa drogow ego, Dz. IJ . 2 200 4 r. Nr 1 40, poz. I 48l),

4. uzyskai w Rejonie Drogowym Wpgr6w - Siedlce zezwolenie na umieszczenie
przedmiotowego urz4dzenia w pasie drogowym oraz zezwolenie na prowadzenie rob6t w
pasie drogowym.

Otrzvmuia:----v--------a_-
( 1, W6jtGminySk6rzec

ul. Siedlecka 3; 08-l 14 Sk6rzec

Do wiadomoSci;
1. Rejon Drogowy Wpgr6w - Siedlce
2. ala

DecyzjaNr 31/07/2013
z dnia 16.07.2013r.
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