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Na podstawie art. '19 ust 5, art. 39 ust.3 i3a ustawy zdnia2l marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.

z 2013 r. poz. 260) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postQpowania administracyjnego
(Dz. tJ.22013 r., poz.267), a takze upowaznienia Prezydenta Wroclawia nr 36/lll/JO/13 z dnia 4 czerwca
2013 r. w sprawie upowaznienia Glownego Specjalisty w Dziale Uzgodnien Zarzqdu Drog i Utrzymania
Miasta we Wroclawiu do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach okreSlonych w przepisach
ustawy o drogach publicznych , po rozpatrzeniu wniosku wniesionego przez inwestora Janina Rudze,
Bogdan Safander Komitet Spoleczny Upamigtnienia Elwro ul. Podwale 62lAdin,50-010 Wroclaw,
w dniu 2015-03-19 o wydanie zezwolenia na lokalizacjq w pasie drogowym ul. Klecinskiej we Wroclawiu,
obiektu/urzqdzenia niezwiqzanego z potrzebamizarzqdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
1. Zezw a la s ig wnioskodawcy na lokalizacjgw pasie drogowym ul. Klecinskiej (dz nr8111,

8/10 AM-21, obr. Grabiszyn) prostej formy przestrzennej z elementow kamiennych
u pamigtn iaj4cej zaklady Elwro.

2. Ustala sig nastgpujqce warunki zezwolenia:
a) W przypadku realizaqi inwestycji w trakcie obowiqzywania gwarancji powykonawczej na roboty

nawierzchniowe, inwestor zobowiqzany jest do zapewnienia podtrzymania gwarancji na terenie
przedmiotowej inwestycj i.

b) W przypadku projektowania sieci w terenach zielonych, przebieg ich oraz warunki odtworzenia
zielencow nalezy uzgodni6 zZarzEdem Zieleni Miejskiej.
Nalezy zachowac zgodnoSc z wymogami rozporzqdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430) oraz rozporzqdzenia Ministra Transportu i

Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz.735)
Dla robot rozkopowych nalezy opracowac i uzgodnic z zarzEdcq drogi projekt odbudowy
nawierzchni pasa drogowego, uzyskac pozytywn4 opiniq projektu organizacji ruchu zastgpczego
oraz jego zatwierdzenie, dokonane przez organ zarzqdzaJEcy ruchem.
Realizacja i koszt budowy lub modernizaqi urzqdzen, nawierzchni w pasie drogowym zwiqzanych z
wykonaniem zadanta ponosi inwestor' 

Uzasadnienie

Organ I instancji po wnikliwym przeanalizowaniu sprawy z wniosku o lokalizacjq urzqdzenia obcego
w pasie drogi, bqdqcej w trwatym zarzqdzie ZD|UM w oparciu o przedloZone dokumenty postanowil zezwolic
nazlokal\zowanie wnioskowanej sieci przedstawionejw zalqczniku do niniejszej decyzji.

Zgodnie z treSciqart. 39 ust.1 pkt. 'l ustawy zdnia2l marca '1985 r. o drogach publicznych
zabronionym jest lokalizowanie obiektow budowlanych, umieszczanie urzqdzen, przedmiotow i innych
materia{ow niezwiEzanych z potrzebami zarzqdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjqtek
stanowi zapis ustgpu 3 art. 39, zgodnie, z ktorym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie
w pasie drogowym obiektow budowlanych lub urzqdzen niezwiqzanych z polrzebami zarzqdzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego, moze nastqpic wytEcznie zazezwoleniemzarzqdcy drogi.

Ww przepisy wskazujq ze w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego dla ruchu Iub postoju
pojazdow oraz ruchu pieszych, ustawodawca wprowadzll zakaz lokalizowania w pasie drogi urzqdzen
i obiektow niezwiqzanych z ruchem pieszych i ruchem kolowym. Warunkiem odstqpstwa od zakazu jest
wystqpienie w konkretnie rozpatrywanej sprawie przypadku o charakterze wyjEtkowym.

W uznaniu organu I instancji w przedmiotowej sprawie zachodzqprzeslanki z arf. 39 ust 3 ustawy
zdnia2l marca 1985r. o drogach publicznych uzasadniajqce wyrazenie zgody na lokaltzacjg na dzialkach
bgdqcych w zarzqdzie ZDiUM ww sieci.

Pouczenie
1. Przed rozpoczgciem robot budowlanych inwestor zobowiqzany jest do:

a). uzyskania pozwolenia na budowg lub zglolzenia budowy albo wykonania robot budowlanych,
b). uzgodnienia z zarzqdcq drogi, przed u4lskaniem pozwolenia na budowq, projektu budowlanego

obiektu lub urzqdzenia, o ktorym mowa w sentencji decyzji,
c) uzyskania zezwolenia zarzqdcy drogi na zajqcie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robot

w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzqdzenia.
2. Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy o drogach publicznych utrzymanie obiektow i urzqdzeh niezwiqzanych z

potrzebami zarzqdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego nalezy do ich posiadaczy. Zarzqd
Drog i Utrzymania Miasta informuje, ze odpowiedzialnoSc odszkodowawcza za niedopelnienie tych
obowiqzkow spoczywa wy{qcznie na wlaSctcielu lub posiadaczu urzqdzenia.

c).

d)

e)



3. Zgodnre zarl 39 ust 5 ustf,Wy o drogach publrcznych lezelr budowa, przebudowa lub remontdrogi
wymaga przelozenta urzqdzerirA lub obiektu o ktorym mowa w ust.3, koszt tego przelozenia ponosr .1ego
wlaSciciel

4. Zgodnie z art 162 S 1 pki 2 uqtawy * Kodeks postgpowanra administracyjnego, niedopelnienie
warunkow okreSlonych w nrnre1szel deeyzjr skutkuje stwierdzeniem jej wygasnigcia

5 Ninte1sze warunki wygasajq, jezeli w ciqgu trzech lat od daty ich wydania nie zostanie rozpoczqla
budowa lub przebudowa ooientu t urzqozenia.

6. Od niniejszej decyzji slu2y stronie odwolanie do SamorzEdowego Kolegium Odwolawczego we
Wroclawiu za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia (art. 127 S1i2i art.
129 S 1 i 2 ustawy - Kodeks postqpowania administracyjnego).
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