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DECYZJA

Na podstawie Art.39 ust.3 Ustawy z dnia 21.03.1985r o drogach publicznych (tekst jednolity
_ Dz. U. z 2007 nr 19 poz. 115 - ze zm.) ,uchwały Nr 100/2000 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 15.05.2000r
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu do wydawania decyzji administracyjnych
oraz Art. 104 Kpa

po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 04.05.2011r. Pana mgr inż. Andrzeja Neusteina reprezentującego Biuro Projektów
Wodociągów i Kanalizacji Krystyna i Andrzej Neustein "NEUSTEIN" s.c. Opole
ul. Pomarańczowa 22 działającego w imieniu i z upoważnienia Spółki Wodociągi i Kanalizacja
Turawa ul.1 Maja 5 46-045 Kotórz Mały o uzgodnienie lokalizacji proj. przejścia siecią
wodociągową pod rzeką Mała Panew w obrębie mostu i w pasie drogi powiatowej nr 1705 O
w m. Turawa wraz z likwidacją podwieszenia do mostu sieci wodociągowej

l. zezwalam

Spółce Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. Z 0.0.

na lokalizację włączenia proj. sieci wodociągowej do istno sieci wzdłuż drogi powiatowej
nr 1705 O Zawada - Turawa - Zębowice - Szemrowice - Dobrodzień w m. Turawa
w miejscu wskazanym na załączniku mapowym

II. Udzielając zezwolenia ustalam następujące warunki:

1. Dopuszcza się lokalizację włączenia proj. sieci wodociągowej do istno sieci zlokalizowanej
w pasie drogowym w/w drogi powiatowej - w chodniku.

2. Lokalizację proj. przejścia siecią wodociągową - w obrębie obiektu mostowego - poza pasem
drogowym - opiniuje pozytywnie.

3. Demontaż istno podwieszenia sieci wodociągowej - prowadzić pod nadzorem pracownika
Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu - Kierownik Obwodu Drogowego w Kotorzu Małym.

4. Po wykonaniu robót związanych z włączeniem proj. sieci wodociągowej do istno sieci oraz
związanych z demontażem sieci ,należy własnym kosztem i staraniem przywrócić pas
drogowy w/w drogi powiatowej do poprzedniego stanu użyteczności.

5. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń
technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni
lub zadrzewieniach powinny być wykonywane wyłącznie w sposób najmniej szkodzący
drzewom lub krzewom [Art. 82 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody
( Dz. U. Nr 92 z 2004 r, poz. 880 )]. .
W przypadku naruszenia korzeni pełną odpowiedzialność za ten fakt będzie ponosił
wykonawca robót.

6. Wykonane roboty wraz z wynikami badań wskaźnika zagęszczenia winny być zgłoszone
do odbioru w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu - Obwód Drogowy w Kotorzu Małym
i odebrane przez Kierownika Obwodu co będzie podstawą do protokolarnego przekazania
pasa drogowego po ich zakończeniu.

7. Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodociągowych znajdujących się w pasie drogowym
należeć będzie do właściciela tych urządzeń

8. Za skutki wynikłe z lokalizacji sieci wodociągowej w pasie drogowym w/w drogi
powiatowej i ewentualne jej uszkodzenie w trakcie wykonywania robót drogowych
- tut Zarząd nie będzie ponosił odpowiedzialności.
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9. Zarząd Dróg informuje, iż w przypadku modernizacji lub remontu w/w drogi ,o ile będzie
konieczna przebudowa wykonanej sieci - zostanie ona dokonana na warunkach określonych
w Art.39 ust.5 ustawy o drogach publicznych.

10. Przed przystąpieniem do robót należy wystąpić z wnioskiem do Zarządu Dróg Powiatowych
w Opolu o zezwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym i umieszczenie w nim
urządzenia obcego (Art.40 Ustawy o drogach publicznych ), dołączając informację o terminie
wykonywania robót, wielkości zajmowanych powierzchni w pasie drogowym" personalia osoby
odpowiedzialnej za ich przebieg oraz projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robót drogowych w pasie drogowym zatwierdzony przez organ zarządzający
ruchem na drogach powiatowych.

Załącznik Nr I - opieczętowany stanowi integralną część niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Niniejsza decyzja nie wymaga uzasadnienia, gdyż uwzględnia żądania strony w całości.

POUCZENIE

I.

2.

-.J.

Zalączniki:
7.al. Nr I Projekt:

- plan orientacyjny przejścia
- plan sytuacyjno-wysokościowy przejścia w skali I: 1000
- przekrój przejścia

Otrzymują:
I. Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. 0.0.

tr.,-l ul. I Maja 5 46-045 Kotórz MałytV Biuro Projektów Wodociągowych i Kanalizacji
"NEUSTElN" s.c. Krystyna i Andrzej Neustein
ul. Pomarańczowa 22 45-417 Opole + Zał. Nr l

3. a/a + Zal. Nr l

Zezwolenie zwolnione z opiaty skarbowej
na podstawie część III ust. 44 kol. 4 pkt. 9

załącznika do Ustawy o opiacie Skar~bOi"e
z dnia 16.11.2006 r.

(Oz U z 2006 r. nr 225 paz 163 t-:


