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Klj4..1230.r8.2012 Boianów. 19,04.2012r.

DECYT"JA

Na podstawie art. 29 ust. I pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnta 2L marca 1985 roku o drogach
publicznych (tj.2001 Dz.U. Nr 115, poz.7I5 ze zm.) t art. 104 ustawy z dnta 14 czerwca
1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz
.I07I zę zm") , po rozpatrzeniu wniosku Gminy Bojanów, Bojnow ul. Parkowa 5,37 - 433
Bojanow z dnia 10.04.2012 r. o wydanie zezwol.enia na lokalizacje zjazdu publicznego.

WYRAZAM ZGODE

Nalokalizacje zjazdu publicznego z drogi gminnej działka nr304913 nadztałkę nr305812
w miejscowoŚci Przyszow Zapuście na nizej podanych warunkach:

I.Zjazd publiczny o szerokości jezdni zjazdu 5,0 m., powierzchnta jezdnt / w pasie
drogowym (22 mf), o spadku podłużnym .2oń w kierunku od drogi .

2.Koszty budowy lub przebudowy nawierzchni i urządzeń drogowych znajdujących
się w pasie drogowym ponosi inwestor.
3.W przypadku kolizj i zjazdow z istniejącymi urządzeniami i obiektami infrastruktury
technicznej nie związanej z gospodarką drogową inwestor na swój kosŹ dokona
ptzeł.oienia|ubzabezpieczeniav,rw.urządzeńlubobiektow.
4. Przed rczpoczęciem powyzszych prac cęlem zapewnienia nadzoru należry
powiadomićUrząd Gminy Bojanów z7 dniowym wyprzedzeniem.

UZASADNIENIE

Gmina Bojanów ul. Parkowa 5,37 - 433 Bojanów wystąpiła o wydanie niniejszej decyzji w
związku z planowaną budową zjazdu publicznego w pasie drogowym drogi gmirrrrej nr
działki 304913 w miejscowości Przyszów Zapuście. Biorąc powyŻsze pod uwagę oraz to
ze, planowana inwestycja zostŃa zaprojektowana oraz zostanie wykonana z zachowaniem
dokonanych uzgodnień i warunków zapewniających bezpteczne warunki dla uczestników
ruchu postanowiono orzecjak w sentencji niniejszej decyzjt.

Poluyzsza decyzja wywołuje skutki pfawne po uzyskaniu pozwolenia na budowę, które
na\eŻy uzyskaó w trybie inazasadach określonych w przepisach ustawy z dnia7 |tpca |994 r.

- Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U.22003 r. Nr 207, poz.20l6 ze zm.).
Przed rozpoczęciem pracy rwiązanych z budowązjazdu należy ;
l.Uzyskać pozwolenie na budowęzjazdu,przy czym przed zatwierelzeniem projektu
budowlanego należy uzgodnić zzarządcą drogi projekt budowlany zjazdu.
2.Dokonać zgłoszenia wykonania robót związanych z budową dwóch zjazdu do Urzędu
Gminy Bojanów z 7 dniowym wyprzedzeniem.
3.Wystąpić d'o zarządcy drogi z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie
robót w pasie drogowym.



Zezwolęnie niniejsze wygasa jeŻeli w ciągu trzęch lat od daty jego wydania zjazdnte został
wybudowany.

POUCZEI{IE

od niniejszej decyzji słuzy odwołanie do Samorządowego Kolegium odwoławczęgo w
Tarnobrzegu za pośrednictwem Wójta Gminy Bojanow w terminie 14 dni od daty jej
doręczenia.

otrzymują
l. Gmina Bojanów
2. Na.

ul. Parkowa 5, 37 - 433 Bojanów.
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