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Parczew, dnia 2017-06-20

”
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust.1,ust.3 ,art.19, art.21 ust.1 i la Ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych /tj.Dz.U.z 2016r. poz. 1440/ oraz art.104 Kodeks Postępowania
Administracyjnego /Dz.U.z 2016.,poz.223/ w oparciu o Uchwałę Zarządu Powiatu w

Parczewie z dnia 14 kwietnia 2015r.Nr 14/68/2015 w sprawie upoważnienia dla Dyrektora
Zarządu Dróg Powiatowych w Parczewie do wydawania decyzji administracyjnych,
postanowień i zaświadczeń w imieniu Zarządu Powiatu, po rozpatrzeniu wniosku złożonego
przez: Gmina Parczew, ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew w sprawie wyrażenia
zgody na lokalizację oraz podania warunków technicznych na budowę sieci kanalizacji
sanitarnej w pasie drogi powiatowej Nr 1601L Kopina-Zabłocie —Milanów-Parczew
ul. Lipowa —dr.woj.nr 815 /dz. nr 53w 111. Wierzbówka:

ZEZWALA SIĘ
na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1601L
w m. Parczew zgodnie z przedstawioną koncepcją wyrysowaną na załączonym planie
sytuacyjnym, na następujących warunkach:
1. sieć kanalizacji sanitarnej wykonać metodą wykopu otwartego na głębokości

min.l,50m poniżej dna rowu lub najniższej rzędnej terenu, pod zjazdami
utwardzonymi i dojściami pieszymi wykonać metodą przecisku lub przewiertu.
2. przejścia poprzeczne pod drogą wykonać metodą przecisku-przewiertu pod
jezdnią prostopadle do drogi powiatowej na głębokości min.l,50m poniżej dna
rowu lub najniższej rzędnej terenu.
3. sieć kanalizacji sanitarnej poprowadzić:
- na wysokości dz. nr 247 strona lewa poprowadzić poza pasem drogowym,
- od ok. połowy wysokości dz. nr 248/1 poprowadzić w nawierzchni drogi
powiatowej do połowy wysokości dz. nr 269 strona lewa,
- od połowy wysokości dz. nr 269 do granicy z dz. nr 286 strona lewa
poprowadzić w poboczu gruntowym,
- od wysokości dz. nr 286 str. lewa , dz. nr 16/4 strona prawa poprowadzić poza
pasem drogowym do wysokości dz. nr 33 strona prawa
- od wysokości dz. nr 66 strona lewa do wysokości dz.nr 68 poprowadzić
w nawierzchni drogi powiatowej,
- od wysokości dz. nr 69 do wysokości dz. nr 84/1 strona lewa poprowadzić
poza pasem drogowym,
od
wysokości dz. nr 85 do wysokości dz. nr 87 strona lewa poprowadzić
w nawierzchni drogi powiatowej,
od
wysokości dz. nr. 43 strona prawa, dz. nr 90/2 strona lewa, obustronnie
poprowadzić poza pasem drogowym do wysokości dz. nr 52 strona prawa
i nr 93 strona lewa.
4. za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami zostanie nałożona opłata
zgodnie z obowiązującymi stawkami rocznymi [płatne do dnia 15 stycznia
każdego następnego roku/.

5. w przypadku kolizji powyższej infrastruktury przy przebudowie drogi lub

z elementami jej zagospodarowania usunięcie kolizji będzie podlegało
wykonaniu zgodnie z art. 39 ust.5 ustawy o drogach publicznych
[Dz.U.Nr 19, poz.115 z 2007r./.

6. po zakończeniu budowy pas drogowy przywrócić do stanu pierwotnego,

na odcinkach robót prowadzonych w nawierzchni drogi powiatowej wykonać
nakladki z masy min. bitumicznej calą szerokościąjezdni.

Na prowadzenie robót w pasie drogowym inwestor zadania uzyska odrębne zezwolenie
Zarządu, przedkładając na jeden miesiąc przed przystąpieniem do robót, wniosek
:
wraz z załącznikami:
Tut.

a. dokumentacja techniczna wraz z mapami sytuacyjnymi.
b. kserokopia niniejszej decyzji

c. termin prac,Wykonawcę, Kierownika Robót

d. Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas trwania budowy zaopiniowany
Komendanta Powiatowego Policji lub osobę przez niego upoważnioną.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt.] ustawy o drogach publicznych, zabronione jest lokalizowanie
obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjątek stanowi zapis ust.3, zgodnie z którym
w szczególnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym urządzeń
niezwiązanych z potrzebami ruchu może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego
zarządcy drogi. Warunkiem odstępstwa od zakazu jest wystąpienie w konkretnej sprawie
szczególnie uzasadnionego przypadku, udzielenie zatem rzeczowego zezwolenia winno
mieć charakter wyjątkowy.
W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki określone w art.39
ust.3 ustawy uzasadniające wyrażenie zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym
urządzeń nie związanych z drogą tj. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi
powiatowej Nr 1601L w m. Wierzbówka.
Inwestor zadania Gmina Parczew wystąpiła do właścicieli działek przyległych
do drogi powiatowej o wyrażenie zgody na umieszczenie sieci kanalizacyjnej w działkach
prywatnych, lecz nie otrzymała wymaganej zgody /poszczególne oświadczenia o nie
wyrażaniu zgody na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w działkach prywatnych
w załączeniu do wniosku!, na pozostałych odcinkach występuje gęsta i zwarta zabudowa
zagrodowa uniemożliwiająca posadowienie niniejszej infrastruktury poza pasem
drogowym.
W zaistniałej sytuacji tut. ZDP wyraża zgodę na umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej
w pasie drogi powiatowej w jezdni oraz poboczu gruntowym, nie powinno to wpływać
negatywnie na funkcjonowanie drogi pod warunkiem zachowania przez stronę
wnioskującą w/w warunków technicznych.

POUCZENIE
Od decyzji niniejszej stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania za moim
pośrednictwem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białej Podlaskiej
w terminie 14 dni od jej doręczenia.
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