
Warszawa, 17.01.2007 r.

PREZYDENT

Miasta Stolecznego Warszawy

D E C Y Z J A NR WIR/Z! 5544/71/2/07
w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje zjazdu lub jego przebudowe

Na podstawie art. 29 ust.1, 3 i 5 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (l.j. Dz. U. z
2004r.Nr 204, poz. 2086 z pózno zm.), w zwiazku z § 55 usl. 1 pkt 4 oraz § 77 i § 79 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (D.U. Nr 43 poz. 430 ) oraz art.104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98
poz. 107, z pózno zm.) oraz na podstawie upowaznienia Prezydenta m.sl. Warszawy
nr PW-0158/1376/2006 z dnia 28.12.2006 r. do zarzadzania drogami gminnymi na terenie Dzielnicy
Wawer, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.01.2007 r. zlozonego przez P. Mariusza Smatera zam.
Warszawa, ul. Mydlarska 23 B, o wyrazenie zgody na lokalizacje zjazdów do nieruchomosci
polozonej na dz. ewid. nr 3, 4/1, 5/3 z obrebu 3-11-41 z ul. Mydlarskiej stanowiacej droge gminna w
rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych.

wyrazam zgode
na lokalizacje 2 zjazdów do nieruchomosci polozonej na dz. ewid. nr 3, 4/1, 5/3 z obrebu

3-11-41, w docelowych liniach rozgraniczajacych ul. Mydlarskiej stanowiacej droge
gminna \Al rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych.

na warunkach:
1. Wykonania zjazdu przy zachowaniu nastepujacych parametrów konstrukcyjnych:

1) szerokosc zjazdu min. 3,0 m,
2) podbudowa z tlucznia o grubosci 10 cm.
3) nawierzchnia z kostki betonowej o grubosci 8 cm na podsypce piaskowej

o grubosci 5 cm.
2. Opracowania projektu technicznego zjazdu zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczególowego zakresu i formy projektu
budowlanego /Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133/. Projekt po wykonaniu wymaga uzgodnienia w
Wydziale Infrastruktury dla Dzielnicy Wawer m. sI. Warszawy.
3. Poniesienia kosztów budowy lub modernizacji urzadzen w pasie drogowym zwiazanych z realizacja
zadania przez inwestora, na którym spoczywa równiez obowiazek wykonania tych prac.
4. Wykonania, przypadku kolizji zjazdu z istniejacymi urzadzeniami lub sieciami w pasie drogowym,
przez inwestora na wlasny koszt zabezpieczenia lub przelozenia kolidujacego urzadzenia lub sieci.
5. Uwzglednienia uwag zawartych w opinii nr 1320/06 z dnia 11.12.2006r. wydanej przez Inzyniera
Ruchu m. st. Warszawy.
6. Uzyskania, przed przystapieniem do robót w pasie drogowym, zezwolenie zarzadcy drogi na zajecie
pasa drogowego w celu prowadzenia robót zgodnie z art. 40 usl.1 i 2pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca o
drogach publicznych.
Do wniosku o zezwolenie na zajecie pasa drogowego nalezy zalaczyc nastepujace dokumenty;

1) zatwierdzony projekt organizacji ruchu,
2) plan sytuacyjny zajecia pasa drogowego w skali 1: 500 lub 1: 1000 z zaznaczeniem

granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego.
3) oswiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe wydanego przez wlasciwy

organ administracji architektoniczno budowlanej



Jednoczesnie informuje, ze zgodnie z :
1. art. 30 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, utrzymanie zjazdu po jego

wybudowaniu nalezy do wlascicieli lub uzytkowników gruntów przyleglych do drogi.
2. art. 29 ust. 4, niniejsze zezwolenie wygasa, jezeli w ciagu 3 lat od daty jej wydania zjazd

nie zostal wybudowany.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy o drogach publicznych w zezwoleniu na lokalizacje zjazdu
okresla sie jego lokalizacje oraz parametry techniczne. Zjazd z drogi powinien byc
zaprojektowany i wybudowany w sposób odpowiadajacy wymaganiom wynikajacym z jego
usytuowania i przeznaczenia, a w szczególnosci powinien byc dostosowany do wymiarów
gabarytowych pojazdów, dla których jest przeznaczony oraz do wymagan ruchu pieszych
zgodnie z warunkami rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie (D.U.Nr 43 poz. 430). Wymagania jakie powinien spelniac zjazd
indywidualny zostaly okreslone w § 79 cyt. rozporzadzenia.
Decyzja zostala wydana zgodnie z wnioskiem strony.

Pouczenie
1. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Samorzadu Kolegium Odwolawczego z siedziba
w Warszawie, ul. Senatorska 35 za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty
otrzymania. Odwolanie podlega oplacie skarbowej w wysokosci 5,00 zl., kazdy zalacznik do
odwolania 0,50 zl., uiszczonej w znaczkach oplaty skarbowej.
2. Strona przed rozpoczeciem prac budowlanych winna uzyskac pozwolenie na budowe oraz
zezwolenie zarzadcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym zgodnie z art. 40 ust.1 i
ust.2 pkt. 1ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, o które nalezy wystapic do
zarzadcy drogi w trybie i na warunkach okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministrów z
dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunków udzielania zezwolen na zajecie pasa
drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 148). Strona zobowiazana jest takze przed uzyskaniem
pozwolenia na budowe do uzgodnienia z zarzadca drogi projektu budowlanego zjazdu.
3. Zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz.
1635), zezwolenie na lokalizacje zjazdu lub jego przebudowe podlega oplacie
skarbowej w wysokosci 82 zl. (czesc II ust. 44 pkt 2 w kolumnie nr 2 zalacznika).

Otrzymuje:
1.lnwestor

Do wiadomosci:

1. Delegatura Biura Naczelnego Architekta
Urzedu m.st. Warszawy w miejscu
2. a/a


