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DEcYZJ^ 2ŻlŻ\ts

Na podstawie afi.36 a ustawy z dria'l lipca 1994 loku - Prawo Budqwlane
(tj.Dz.U.Nr z2013 r' poz'1409 z p6żn. zm. ), w związku Z art.16] us1awy z dnia 14.0ó'19ó0
roku-Kodęks postępowania adnrinistracyjnego( Dz. U. zŻ013 r. poz. Ż67z póź'n. zn.) 

'pcl
rozpatrzeniu wniosku Grniny Sadkorvice * -sprawie zmiany decyzji Starosty Rarvskiego nr
495l20l0 z dnia29.'12.20l0 r. realizowanej na terenie gmin), Sadkorvice rł'nliejscorvościach Rzylniec'
Lutobory, Pilau,y, Gacpary, Turobowice Kolonia, Szwejki Wielkie, Norve Szwejki, 'l urobowice oraz
na terenie gminy Biala Rawska r.v m' Gośliny i Szwejki Małe , rv zakrcsie pĄektu zmiany ltlkalizacji
przebiegu sieci iprzyłącry wodociągolvych u,miejscowościach rrynlienionych poniŻej:
- obręb ewidencyjny Turobowice Koloniir dz. nr: 7, 9, l4, 15/|' l5l2. 16/2, |6/ą,16/6, )617,11.18,
19.21,21,29/1,
- obręb ewidencyjny Turoborvice dz. nr: 44, 48, 50, ó8, 69,?7,78,q1,98, 100/], l00/2.
l01' 102' 103' 105 

' 
l0ó' l07, ] 09' l ] l,1l2,l ]4,l l5,

_ obręb elvidelcyjny Gacpary dz. nr 70, 68, 59/1' 57/2,51, 49/9, 48.
- obręb ewidencyjlly Rzymiec dz. nr: 39, 45, 50, 82' 93, l06, l 14, 1 ] 5, l ]9'
- obręb ewidencyjny Nowe Szrvejki dz. nr: ó, l00' l05, l0ó, I32. l33,160/l, )69, 11)/2' l14. 180,
l83' 190' l93' 19"J/2,20Ą' 168, l82, ]70,
" obręb ewidencyjny Szwejki Wielkiedz'nrl 167' 170, l75, l82' i94, i9ó' l98'2Il'
_ clbręb ervidencyjny Pilawy dz. nr; 84, 88, 94,9512' 97 , l55ll ,237 /2, ?41l1 ,268,
_ obręb ewidencyjny Szwejki Malę dz' nr 25l
i etapołr'anie inłr'esl1'cji objętej dccyzją tl pozrr'olcnic na butłorvę lłr 495/2010 z t]tlitt
Ż9,lŻ.Ż070 roliu u' zakrcsie obręlrórr' i dzialck przedstałr'ionvclr poniżcj:

I. Sit:ć łr'odoci:1go}Ya ofirz plzylącza Etap I cz. l_ zalrres oc| ujęcia do nr' l{zynliec
obejmujący rnicjscowości:

gm. Sadlioł'ice
}) Gacpary (dz' ru: 1' 13, ], 19, Ż^ 1 |, 3ó, óó, 70, 45. 57ll, 57 l?' 9' 12. 30' 3 1'52.)
2) Studzianki (dz. nr : 23, 46, | 97, 3 1 3 12, 3 I 4, 298, 300, 281, 296, 29 t, ?92, 286, 288, 239,
290, 293, 294, 295. 291, 299, 30 l, 302. 301, 304, 308, 3 I 3/1, 425, 305, 306, 307. 309, 3 I 0,
3l1'3l2' 4Ż6, I57.167,171,l7Ż'I13,I'14,176,17'l,l]9,l88, 190, l9l'l9?/2. 195.361.
310, 394,408, 410),
lI' Sieć wodociągolva oraz pnl,lącza ElapI cZ.2 _ zrrkres od ujgcia do m' llzr'nlicc

obcjm ując1 micjscorvuści:
gnr. Sadkolvicc
l) Gacpary, (dz. nr: 48, 46, 68,'10, 41, 51,5911, 49/9),
2) Lutobory, (dz. nr:51,59/2 ),
3). Turobowice, (dz. nr: 32, 38, .10. 42, 44, 45. 48, 98. 103, 108, 50. 5I, 53, 7'/.78- lA9.
72,'13,74, 100/2, t0t,102, 106. il0, 111,68. 105, t07,91,61.69, r00/1, ll2, 1t.1, ils)
4). Turoborł'ice Kolonia (dz' nr: S, 2I, 28' 10, l2, 13,14, l5/2, )615, |611, l8'j0, 15/1.
16/4, t7, 19,25,27, 16/6. 16/7,29t1 .9,7 , 37).

III. Sieć rvotlociągorł'a oraz przł'Iącza Etap I[_ zal(IeŚ od ujpcil rr'otlr'do nl. Zabltlcie
ollejlll ująr.y nl iej scoł ości:

gm. Sadl<oł'ice
1) Lewin (dz, nr: 68, l8-1,213,34i12,388, 419,521,599,620, tA1,397/1,214n.)13/t,
3'78. 327, 341, 379, 398, 380. 38 1. 382, i83/t, 399, 33?, 383t2, 271 I 1, 64t t, 64t2, 65/ 1,

67' l48' 596' ] 82' l99, 271/1'277D',278' 285, 288' 290, 292,596' 3j7, 339. ]40, ]ó.l'
37 5,377 ' 420' 421' 37?' 5Ż3),



2) Przyłuski (dz.nr:2,31,33,36,47,48'lŻ-l,158, 172, 173, l80,220,Ż2l,222,Ż25,2Ż'1,
229,23312'235,Ż36/l,Ż37,242,243,253,255,267'271,213,284,30,38,71,72, l'78'257,
264,130),

3) Zabłocie(d'z.nr 49,56, 65,9i, 37,39,4Ż,46lŻ,4613,48, 50/l, 5411,63,84' 87, 88,89,
1.20, 123, t24, 127, 128, 130),

4) Studzianki (dz. nr: 314, 315, 319, 32a,3\7l?,316,318, 321,3ŻŻ,323,3Ż4,326/|,327l|,
428) .

IV. Sieć rvodociągorva orłz prlylącza Etap III* zalires od m. IŁymiec do m. Szlvcjki
Nowe obejmujący miejscorł,ości:

gm. Sadl<orvice

1) Pilawy (dz' nr: 268, Ż69, 56, 59, 74, 84, 88, 89, 94, 9512,97, 10I' 1 55/1, Ż37 l?, 247 l 1,
?0s \

2) Rzymiec (dz. nr: 39, 47,74,82,45, 119. 106,48, 52, 115. 50, I14. 93, l2'i).

3) Szwejki Nowe (dz. nr: 105, 132, 180, 190, 193,203, t34, tl6tI. 188, 189, 207.6. )06,
133, 187, 135, 100, 120,167,15'1/2, 159,160/1, 168, 169,t.l0,n11r,172Ą.174.116. 119,
1 82' 1 83' 185' 197 /Ż, 178, 204, l81, 17 |l2).

4).Szwejki Wielkie(dz. nr:16'7, 211,t20, 165,1?0,n5,182, 194,195, 196. 199, 198).

gm. Biała Rawska

5).Gośliny (dz' nr: 189,204),

6).Szwejki Małe (dz. w: 1Ż1' 143/1, 14312,25l) ,

znttenlam

decyzję Starosty Rawskiego t 495/20!0 z r]nia 29'l2.2010 r. realizowanej na tęręni€
gniny Sadkowice rv miejscowościach Rzymiec, Lutoboq', Pilawy, Gacpar1,, Turobowice Kolonia'
Szlvejki Wielkie, Nowe Szwejki, ']'urobowice oIaZ na telenie gniny Biała Ralvska w m. Gośliny i
Szwejki Małe , w zakresie projektu zmiany loka|izacji przebiegu sieci i przyłączy wodociągowych w
miejscowościach wymienionych ponizej:
- obręb ewidencyjny Turobowice Kolonia dz. nr 7,9, 14' 15/l' I512, |612, l6/4, I6/6, 16/7, L7' 18'
19 ' Żl 

' 
2'I 'Ż9/1'- obręb ewidencyjny Turobowicę dz. rr''' 44,48,5D,68' 69,'17,78,9| '98' ]00/l' 100/2'

101,102,103,105, r 06,107,109,1I I,l t2,t 14,I I5,
- obręb ewidencyjny Gacpary dz. nr 70, 68, 5911 

' 
5'712, 5)', 49/9, 48,

_ obręb ewidencyjny Rzymie dz. nr:39,45,50, 8?' 93' I06, l l4, I l5, l 19,
- obręb ewidencyjny Nowe Szwejki dz. nr: 6, l00, l05, l0ó, l32, 133, 16011, 169, 11I/2. l74' l80'
183, 190, 193, 191/2,204,168, 182, 170,
_ obręb ewidencyjny Szwejki WieIkię dz' nr'' I6'I,170, I15'l'82, l94,l96, l98' 21l,
- obręb ewidencyjny Pilawy dz. nr: 84' 88, 94'9512,97' 155/1,Ż31/2'z4'I/1,268'



- obręb ewidencyjny Szwejki Małe dz. nr 251

i etaporvanie inrł'esę'g.ii objętej dec1'zją o poz.tł'olenie na lrudolr,ę nr 495/20l0 z dnia

?9,tŻ.Ż070 roku rv zakresic obrębórv i dzialclł pzr:dstarł'ion1'ch poniżelj:

v. Sieć wodociągot,a oraz prz)'lącza -Etap l cz' l_ Zakres od ujęcia do nt. lŁ),nlicc
obejm ujący m iejscoryości:

gnr, Sadkowicc
1 ) Gacpary (dz. nr: I 13, I /9, Ż, \ l, 36, 66, 7 0, 45, 57 / l' 57 /2, 9, 12. 30, 3 1,52,)
2)Studzianki(dz.nr:23,46,197,3\312.314,298.300,287,296.291.292,286,288,289,
290,293'Ż94,Ż95,297,299,30l,302,303,30,1,308,3l3/t,425,305'306,307,309.jl0,
311,3r2,426,157,167,171,172, 173,174, 116, 17t,119,188, i90, \91,192.t2, 195,367,
370,394,408, 410),
\'I. Sieć x'orlociągorva oraz przył4cz':t Etrp I cZ' 2 - Zil(rcs orl ujętia do rn. Rzyniec

obejmujący micjscorvości:
gnr. Słd korvice
l) Gacpary, (dz. nr: 48' 4ó, 68, 70, 41,5t' 59/|,19lg)'
2) Lutobory, (dz. nr: 51,5912),
3)' Turoborł'ice, (dz. nr:32.38,;IO' 42' 44,4_5,48, 98, 103' 108. 50. 5l ' 53. 7'7,18' l09,
'12,]3'74,100/2' 101, 102, l0ó, ll0, ll l,68, l05, 107, 9|,67,69,l00/1. l12, 1I.{. lt5)
4). Turobowice Kolonia (dz. nr: 8,21,28. 10, 12, 13, 14, lSl2. \615,16/2, 18.30. l5/1.
16/4' 17 ' |9, Ż5, 21 , 16/6, |6/,7 , Ż9/I.9,1 ,37) '

vll. Sieć lvodociągowa o'.az p'')'l{c'ui Etłp Il- zalrrcs od u,ięcia łrodY tlo nr. Zabitlcic
obejnl ującv nliejscorvośc i:

gm. Sadknrvice
1) Lelł'in(dz.ru: 68, l83,2l3.34312,388,119,52lr,599,ó20, l04.39"]l1,214/2,343l1'
378' 3Ż7' 341, 37 9' 398, 380, 38 1, 382, 38.]/1, 399' 332, 383 12, 2]7 l l, 64 l) 

^ 
6Ą/2, 651 1.

67, l48' 596, l82, 199, 277/l'27112'278'285,288,290, 2g2.596.337. j39.340. jó,1.
375' 37'7. 420. Ą21 ' 372' 5231.

2) Przyłuski (dz.nr:2,31,33,36.41,48, 127, ]58. l72, l73' l ll0, 22O, ?2I.222,225. 227,
229'233/2'235'236/1,237'2Ą:,]4]']53.255,)67'27I,273'284'30,38'71.1?'l'I8'257.
261, t30).

3) Zabłocie(dz'nr:49'56'65,9],37,39'42,4612,4613,48^50/1.54/1'63.84.87,88,89,
120, IŻ3'|24, 127,l28, 130).

4) Studzianki (r12. nr:314,315. i t9. -120. it7/2. i16, i iS, 32l,322.323,324,326;t.32111.
42S).

VIII. Sieć rvodociągorv:r oraz prz1,lącza Etap llI-- zitkrr:s otl rn. ltz1'rnicc tlrl nr. Szlr'cjki
Norve obcjntujący niejscolr'ości:

gm. Sadlłorvice

l) PiJawy(dz.nt:Ż68,269,56,59,74,84,88,8(),94,95lŻ'97. 10l,l5_5/l,23112'247ll,
foq \

2) Rzynriec (dz.nr:39'47,74'82' 45, ]l9, l0ó,48.52, ]l5'50, ll4'93. 123).



3) SzwejkiNowe(dz.nr: I05,132' 180, l90' l93'203' l34,186/1' l88' 189'Ż07'6'106,
133, 187, l3s, 100, 120,161,t57t2,t59,160/1, 168, 169, 170, 17U1,17211,174,176,1.79,
1 82, 1 83, 18s, 1 97 12, 178, 2O4, r8r, 17il2),

4).Szwejki Wielkie (dz. nr:167, 271' 120' 1ó5, 1'/0'|75,I82, 194' l95' 19ó' I99, 198)'

gm. Biala Rawska

S).Gośliny (dz. nr: 189' 204),

6).Szwejki Małe (dz. nr 127 ,14311, 143/Ż'251) 
'

IJzasadnienie
Gmina Sadkowice, decyzją Starosty Rawskiego nr495/2010 z dnia 29.12.Ż010 r'

otlą,Tnała pozwolenie na budowę sieci wodociągówe1 i przyłapzy wodociągowych z ujęcia w m.
Studzianki na terenie gminy Sadkowice w miejscclwościach : Przyłuski, Rzymie, Lutobory' Piiawy,
Lewin, Zabłocie, Gacpary, Studzienki, Turobowice Kolonia, Snvejki Wielkie, Nolve Szwejki,
Turobowice i gm. Biała Rawska rv nr. Gośliny, Snvejki Małe.

W dniu 25.l1.20l4 roku inwestor wystryil z wnioskiem o znianę pozwolenia
na budowę przedkładając projekt zamienny lzał. w 1 / '

Wobec faktu, że przepis prawa rnaterialnego dopuszcza zmialrę decyzj i

w zakresie objętym wnioskiem, a projekt odporviada \\Ymogoń wynikającym
z art. 34 Prawa budowlanego ,należało orzec jak w sentencji.

od niniejszej decyzji służy slronom odwołanie do Wojewody Łó dzkiego, za
moim pośrednictwem, w terminie l4 dni od daq,otrzymania niniejszej

otrzymują:

Q .Gmina Sadkowice
2'Powiat Rawski (Wydział lnfrastrukrury)
3.właściciele gruntów wg odręb[ego uykaz u

4.Miasto i Gmina Biała Rawska
5.Na.
Do rviadomości:
1.Powiatoł7 lnspektor Nadzoru BudowJanego
2.wójt Gminy Sadkowice

rlctyajłr gtłla łig wt{tt(.źlr-
, dr',,,, n''',11..8''...1'1 .'..'.ł1 f -

l)Y iii;)"11'( )ri
\t'i'l)Z{Ai,i 1 :. r{ r1| rr,\;ir.i<-\
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Starost'iło Powiatorve w Rarvie M azorv ieck i ej

Wydział Geodezji, Katastru
i Gospodarki N ieruchomościąmi
Zespoł Koordynujący Usyfu owanię
Projektowanej Sieci Uzbrojenia Terenu

Rawa Mazorl iecka dn '20l.l-0ó-2a

OPINIA NR: GG.111.6630.356.2014
uzgodnienia dokumentacji pĄ ektowej

puedmiot uzgodnięnia: Sieć wodociągorva z prz1'lączami _ projekt zamienny

Data wpływu: Ż014-06-lŻ

lnwestor : Gmina Sadkowice
96-20ó Sadkowicc
Sadkon'ice 129A

Datazlecenia: 2014-06-1?

LokalŁacja: gm. Sadkowice, olrr': Gacpary' Norve Szwejki, Szrvcjki Wielkie,
Turobowice, Turobowice Kolonia.

Nr Zlecenia : 11320/2074

Zespół Koordyrrujący Usytuowanie Projektorvanej Sieci Uzbro.ienia Terenu postanawia
uzgodnió dokumentację projektową w zakresie lokalizacji.

Uwagi i zalecenia:

l' Uzgodnienie projektu inwestycji przez Zespół nie jest równoznac7rle z branŹowym
uzgodnieniem projektu sieci uzbrojenia terenu, jeśli przepisy branżowe ustalają specjalne
branżowe zasady uzgadniania projektów w zakresie rozwiryan technicznych,
technologicznych, czy sposobów zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania sieci.

2. Stosownie do art.27 Ustarvy z dnia 17 rnaja 1989 r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
@z. U. Nr |93 z 2010 r. poz.I287 t'j') inwestor jest zobowiązany do zapewnienia
wyznaczenia na gruncie i inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych
wymagających pozwolenia na budolvę przez uprawnione jednostki wykonawstwa
geodezyjnego. Geodezyjne pomiary porłykonawcze sieci podziellnego uzbrojenia terenu
ukladanej w wykopach otwartych naIezy wykonywać przed ich zakryciem.

3.Projekt uzgodnić branżowo z Zanądcami dróg.

4.W miejscach skrzyŻowan i zb|iŻeń projektowanego wodociągu z istniejacymi ulządzeniami
telekonrunikacyjnymi prace prowadzić ręczslie z zachorł'aniern szczególnej ostrożności
zgodnie z obowiązującynri przepisami techniczno - budowlanymi. Rozpoczęcie robót nalezy
zgłosić wraz z kopią protokołu ZKUPSUT przynajmniej z l4 dniowym wyprzedzeniem na
adres: orange Polska S.A. Doslarczanie i Serwis Usfug obsługa Teclrniczna Klierrta
rv Katowicach ul. ordona 13' 40-163 Katowice fax' 3Ż 204-0lr-0l w celu wyznaczenia
nadzoru techniczrrego słuŻb oPL. Nadzór nad ww. robotami spraworvać będzie pracownik



upo\łażnionoj przeu oPL firmy partnetskiej.

$/ przypadku nie eastosowania się do w/w uwag całor{ć kosztów zwią,żanrh z unmięciem
eweffinJńych awarii orazzabapix,zeńem istniejących urĄdŻeń telękomlmikacyjnych ponosi
Inwestor (Wykonawca).

5. W miojscach skrzrzowan pĄektowanego wodooiągu z istniejącymi preyłączarni
wodociąorł,ymi praoe powąlzit ęcznie i w porozumieniu z ich właścicielami prŹy
zachowaniu odlęłości normaryrł'nych pomiędzy nimi.

6. W miejscach włącrenia projektowanych prŻyłączy wodociągowych do projektowanej sieci
wodociągowej uzgodnionej opinią ZUDP 7M4-179D010 prace prowadzió we wzajemnej
koordynacj i-

7. Pod istniejącymi napowietrzrrymi sieciami energetycznyrni NN i w ich poblizu prace
prowaddc ęoznie'

8. Prap€ prowadzić w koordynacji z plojektowaną siecią wodociągo\rłą z Wzywzarfil
uzgodnioną opinią ZKUPSUT Nr GG.m.663_0.209.2014.

sporządŻiŁ Anna Ósta.ska *"Tj1r%ffi$7*''

^,, łnB$łłMx
PR?Ę-WoDft l'zĄcY zEsPoŁU'- 

-

"Tti,fiSTfrTHP^I'J*'



Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowiecki€j Rawa Mazowiecka dn.20l4-05.05
Wydział Geodezj i, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami
Zespół Koordyłtuj ący Usytuowanie
Proj ektowanej Sieci Uzbrojenia 'l'erenu

OPINIA NR: GG.111.6630.209.2014
uzgodnienia dokumentacji projel(towej

przedmiot uzgodnierria: Sieć 'rvodoeiągowa z przylączłnri _ projekt zamienny

Data wpływu: 2014-04-15

lnwestor : Gmina Sadkolvice
96-206 Sadkowice
Sadkorvice 129A

Datazlecenia: 2014-04-t4

Lokalizacja: gm. Sadkorvice, obręby| Gacpary, Lervin, Lutobory, Nowe Sadko'rvice,
Pilawy' Prłyluski' Rzymiec, Stdzianki, Szłvejki Norve' Szrvej ki Wielkie' Turobo'tvice,
Zablocie

Nr Zlecenia :7307t2074

Zespół Koordynujący Us$uowanie Projektolvanej Sieci Uzbrojenia Terenu postanawia
uugodnió dokumentację proj ektorvą w zakresie lokalizacj i.

Urvagi i zalecenia:

1. Uzgodnienie plojektu inwesĘcji przez Zespół nie jest równoa aczie z branżorvym
uzgodnieniem projektu sieci uzbrojenia terenu, jeśli przepisy branżowe ustalają specjalne
branżowe zasady uzgadniania projektów w zakresie roz,liązań technicmych,
technologiczrrych, czy sposobów zaperłrrienia bezpieczęństwa funkcjonowania sieci.

2. Stosownie do art.27 Ustawl'z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo Geodezyjne i Kartognficzne
(Dz. U. Nr l93 z Ż010 r. poz.|287 tj.) inwestor jest zobowiązany do zapewnienia
wyznaezertta na gruncie i inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlalrych
wymagających pozwolenia na budowę przez uprawnione jednostki wykonawstw-a
geodęzyjnego. Geodezyjne porniary powykonawcze sieci podziemnego uz,brojenia terenu
układanej w łvykopach otwarrych naleŻy wykonylvać przed ich zakryciem.

3.Projekt uzgodnić brarrzowo z Zanądcelni dróg.

4. Zachować odległości nonnal}a\ne projektowanej sieci wodociągowej i przyłączy od granic
nieruchomoci i istniejących budynkórv.

5. W miejscach skrzyzowań i zbliŻęń projektowanego wodociągu Z ufządzeniami
telekomunikacyjnymi prace prowadzić tęcznie z zachowaniem szczególnej ostroźności
zgodrue z obowią'z'ującymi przepisarrri teclmiczno _ budowlanymi. Rozpoczęcie robót należy



zgłosić wTaz z kopią protokotu ZKUPSUT przynajmniej z 14 dniowym *ryprzedzeniem na
adres: orange Polska S'A. Dostarczanie i Senvis Usług obsługa Teclrniczna Klienta
w Katowicach ul. otdona 13 ; 40-163 I(atowice hx 32 204-01-0l w celu 'łyznaczenia
nadzoru tecbnicznego służb oPL. Nadzór nad rłłv. robotami sprawowaó będzie pracownik
upowaŻnionej ptzez oPL firmy partnerskiej '

W prąpadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów zwiąanych z usunięciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekonrruikacyjnych ponosi
Inwestor (Wykonawca).

6'Pod istniejącymi napowietrznymi sieciami enelgetyczr).rni SN i NN oraz w ich pobliżu
prace prowadzió rę cz:tie bez użycia sprzętrt n1echanicznego ł?u koparka, dźwig' podnośnik.

7. W miejscach skrzyżowan projektowanego wodociągu z istniejącymi przyłączarni
wodociągorvymi i kanalizacyjny'mi prace prou'adzic ręcznie rv uzgodnieniu z właścicielanri
tych przyłączy.

8. W miejscach skrzyżowń projektowanego przyłącza wodociągolvego z istniejącyn kablem
energetycznym }.IN (dz nr 111 obr. Rzpnieo) prace prowadzić ręcanie ze szczególną
ostrożnością.

9. W miejscu zblizena projektowanego przyłącza wodociągorvego do istniejącego budynku,
ogrodzenia i kabla telefonicznego (dzialka nr 82, obr. Rzymiec) prace prowadzić ręcznie'
Na odciŃu tego zbliżenia projektou,any wodociąg ułoŻyó w rLlrze oclrronnej.

10. Projekrowany wodociąg na odcinku W254 _ w 254B ułoĄć w rurze ochronnej.

11. W miejscach włączeń projektorvanej sieci wodociągowej i projektoivanyclr przyłączy do
projektowanego wodociągu uzgodnionego opinią ZUDP 1444-1'79/2010 prace prowadzić we
wzaj emnej koordynacj i.

12. Prace ziemne w poblizu istniejących drzelv prowadzić ręcznie bez uszkodzeń ich koron
i systemów korzeniowych.

Sporządził: Anna osŁaIska Pzewodniczący zespołu
Z rr.1r- S'l'
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Rawa Mazowiecka. 28.04.20 1 4r.

DECYZJA
Napod.stawieań.39ust.3rstawyzdniaŻ1marca1985r.odrogachpublicznych

(Dz. U. N;260 z2O1}t. z, póżn. m) oraz ań. 104 kodeksu postępowania administracyjnego

@z. U. Nr 267 zŻ0|3t' z późn' zm.)'po rozpatżeniu wniosku z dnia: l5'04'20l4r'
Pana Leszka Janowskiego - Wójta Gminy Sadkowice'
o uzgodnienie lokalizacji: sieci wodociągowej w pasach drogorłrych dróg powiatowych

nr ł-ittn Pukinin - (Mogielnica) w m. Turobowice oraz 4l22E Biala Rlwska -
(Rossocha) w m. Nowe sńejki w lokalizacji poka7'anej na liagmentach map <io celów

projektowych dotączonych do wniosku

uzgadniam

lokalizację projektowanej sieci wodociągowej wraz z przyłączarni v' działce nr 50 -'obęb
Turobowice stanowiącej pas drogi powiatowej nr 41 l8E lłrkinin - (Mogielnica) oraz w dzjałce

nr l05 _ obręb Nowe Szwejki stanowiącej pas drogi powialowej nl 41Ż2E Biała Rawska _

(Rossocha) jak również zezwaltml na umieszczenie w ww. pasach drogowych urądzeń
inr"*t ut tuł technicznej niezwiązanych z potŹebami zarąd:zallia droganri lub potrzebą

ruchu drogowego zgodnie z poniŻszymi waruŃami:

1' Projektowaną sieÓ wotiociągową o93mm i @63 mm wraz' z przyłączarrti w pasach

drogowym dróg powiatowych, naleŻy wykonać w lokalizacjach wskazanych na

l}agrnentach map do celów projektorłrych, stanowiących integralny zalącmik do

niniejszej decyzji.
Wszystkie przejścia pod droganri powiatowymi należy wykonywać metodą
przecisków sterowanych z zastosolvaniem rur osłonowych obejmując cały pas

drogowy, z posadowienieln na głębokoŚci min. 2,00m. licząc od rzędnej krawędzi
jezdni w przedmiotowych lokalizacjach.

2. Sieć wodociągową należy zaprojeklować zgodnie z w1trogami rozporządzenia
Ministra Transporru i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie

warunków tęchnicmych' jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. lJ. Nr 43 z 1999r. poz. 430).

3. lnwestor zobowięany jest przedłożyó,Jo załządcy drogi projekt budowiany obiektu
lub urządzenia w celu jego uzgodnienia oraz uzyskaó pozwolenie na budowę lub

zgłoszenie budowy albo wykonywania robót budowlanych w nryśl aIt. 39 ust. 3a pkt- l

i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicmych (Dz. U. Nr 260 z 2013r' -
z późn. zrn.)'
Następnie, zgodrue z ań. 39 ust. 3a pkt. 3 ww. ustawy' naleŹy uzyskaó od zarąócy
drogi zezrvolenie na prowadzenie robót w pa_sie drogowym i unrieszczenie urządzeń

infrasmrktury technicznej nie związanych z ftrnkcjonowaniem drogi.

4. Zgodnie Z fi. 39 ust. 5 ustawy o drogach publiczrrych' jeżeli budowa- przebudowa lub

remont drogi Ędzie wynagać przełożenia uządzenja lub obiektu, o którym mowa

w ust. 3, kosŹ tego przełożenia ponosijego właściciel.

5. Uzgodnienie wyrażone w niniejszej decyzji niejest równoznacz'nę z zezwoleniem
na prowa<lzenie robót *'wymienionym pasie drogi powiatowej. W tłm celu inwestor
mbowiązany jest wysąrić do zzrządcy drogi o wyda_rrie decyzji na prowarlzenie robót

w pasie drogowym przedkJadająo zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów
w snrawie określenia wanlnków lldzielerria zezwoleń na zaiecle nasl rlroporveoo



aJ wraz' z wnioskiem uzgodniony projcktem sieci rvodociągowej, z kopiami uzgodnień,

b/ szczegółowy plan sytuaoy.)ny w skaii 1:ł000 lub 1:500 z zaz:naczeniem granic

i podaniem wyniarów pimowanej po\Ą'ierzchni zzjęcia pasa drogowego'
c/ ostatcczne pozwolenie na budowę rryrnienionej sieci rł'odociągowej wydane przez

organ administracj i architektoniczno-b udowlany,

d/ uzgodnioną przez Komendę Powiatową Policji w Rawie Maz. i złrtwierdzoną
przez orgallzarządzający rucliem na drogach, organizację ruchu drogowego na

izas prowadzenia robót w pasie drogowym zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastniktury w sprawie szozegółowych w arunków zarządzania ruchem na drogach

oraz wykonylvarria na<]zoru nad lym iarządzaniem (Dz.U. Nr 177 z 2003r, poz' t729)'

Uzasadnienie

Zgodne z art. 39 ust. 1 pkt I u-srawy o drogach publicmych zabronione jest

lokalizowanie obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej niezwiąganyclr z potrzebanri

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjątek stanowi zapis ust. 3 cyt.

przepisu' zgodnle z L:tórym w szczególnie uzasadnionych prrypadkaoh urnieszczanie rł'pasie
drogowym urządŻeń niezwiąza'nych z potrzebami nrchu może nastąric wyłąc^ie zźl

zezwoleniem właściwego zarządcy drogi.
Z przylvołanych przepisów wynika jednoznaczrrie, iż ustawodawca w celu ochrony pasa

drogowego przeznaczonego do prowadzenia nrchu lub posloju pojazdów oraz ruchu pieszych
wprowadził zakaz umięszczarlia w nim wrv. u-ządzeń. Warunkiem odstępstwa od tego zakazu
jest wystą)ienie w konkretnej sprawie szczególnie uzasadnionego przypadku' Udzie]enię
zaletn rzecznwęgo zezwolenia wirrno mieć charakier wyjątkowy. Lokalizacja nie powinna
vp|łvać negaĘwnie na funkcjonowanie układu drogowego pod warurrliieln zachowaIria przez
stronę wnioskującą warunków określonych w zezwoleniu.
Decyzję uzgadniającą lokalizacje sieci wodociągowej w zakresie pasów drogowych dróg
powiatowych wydano zgodnie z wnioskiem strony.
W zezwoleniu na prowadzenie robót w pasie drogowym na podstawie alt. 40 ustawy o drogaclr
publicznych @z. U' Nr 260 z' 20]i3t. z późn. zm.) zostaną naliczone ofaty: corocz'na Za

umieszczenie w pasie drogowym urządzenia będącego przedmiotem niniejszego zezwolenia
oraz ofata za powierzchnię Ąęcia płsa drogowego przez okeślony termin prowad:rnia_ robót
w pasie drogowym. Wysokości stawek opłaty za Ąęcie w ozasie jednego clnia l n2 pasa

drogowego óraz rocznej starvki oplaty za z'ajęcie lnr2 pasa drogowego za.iętego przez rzut
poziomy urządzerria infiastruktury technicznej ustaliła Rada Powiatu Rawskiego w Rawie
Mazowietkiej Uchwałą ru IV/30/20l 1 z dnia 11 lutego 20l lr. w sprawie wysokości opłat za
zajęcie pasa drogowego dróg powiatorvych na obszarze Powiatu Rawskiego' ogłoszoną
w Dziermiku Urzędowym Województwa Łódzliego nr 89 z dnia 2 kwietnia 20l lr.
Wykonanie sieci wodociągowej w pasach drogowych dróg powiatowych nie wpłynie na

pogorszenie warunków ruchu drogowego.
Ponadto, zgodnie z załącz'nikiem cz. IIJ ust. 44, pkt. 9 ustawy z dnia l6 listopada 2006r,

o opłacie skarbowej (Dz. LJ. z 201Żr. poz. 1Ż82 z' póż:l. zm.), zwolniono z opłaty skarbo*'ej
pozlvolenie na lokalizowanie w pasie drogowrym obiek1ów budowlanych lub urządzeń

niezwiązanych Z potrzebani -zarądzalia droglrmi lub po1rzebami nrchu drogowego.

Pouczenie
od niniejszej decyzji słuzy odwołanie do Samorządowego Kolegium odwoławczego

w Skiemiewicach za moim pośrednictwem w terminie l4 dni od daty doręczenia.

oh_zymuj ą:

1. Pan Leszek Janowski
Wójt Gminy Sadkowice
96-20ó Sadkowice

2. aJa
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