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D E C Y Z J A Nr WIRJD/5544/2350/145/07

Na podstawie art.32, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z
2003 r. nr 207, poz. 2016), art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U z
2000r. nr 71, poz. 338 z pózno zm.), §1 i §2 rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 L
W sprawie okreslenia warunków udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. nr 140
poz.1481), uchwaly Nr XXXI/666/2004 Rady m. st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie
wysokosci oplat za zajecie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m. st. Warszawy, z
wyjatkiem autostrad i dróg ekspresowych, art.1 04 Kodeksu postepowania administracyjnego (tj. Dz. U.
z 2000 r. nr 98, poz. 1071) oraz na podstawie upowaznienia nr PW-0158/1376/2006 z dnia
28.12.2006 L, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.05.2007 r. zlozonego przez BMJ Bis
DEVELOPMENT S.C., 04-781 Warszawa, ul. Zwolenska 131 lok. 8 w sprawie wyrazenia zgody na
umieszczenie urzadzen infrastruktury technicznej tj.; sieci wodociagowej w ul. Mydlarskiej na
terenie Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

Wyrazam zgode

1. Na umieszczenie, zgodnie z opinia ZUD nr 1256/2007 z dnia 14.05.2007 r. sieci wodociagowej w
liniach rozgraniczajacych ul. Mydlarskiej, na dz. ewid. nr 3, 4/1,5/3 z obrebu 3-11-32 stanowiacej
droge gminna w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych.
2. Planowany okres zajecia pasa drogowego od dnia. 01.08.2007 r. do dnia 31.12.2032 r.
3. Ustalam nastepujaca wysokosc oplaty, stalej corocznej z tytulu zajecia pasa drogowego w celu
umieszczenia urzadzenia infrastruktury technicznej:
1) za;ecie ;ezdni.

w wysokosci 101,00 zl. wynikajacej z iloczynu 10,10 m2 powierzchni pasa drogowego zajetej
przez rzut poziomy urzadzenia i rocznej stawki oplaty za zajecie 1,0 m2 pasa drogowego w
wysokosci 10,00 zl.

2) zaiecie pozostalvch elementów pasa droqoweqo.

w wysokosci - 0,00 zl. wynikajacej z iloczynu - 1,0 m2 powierzchni pasa drogowego zajetej
przez rzut poziomy urzadzenia i rocznej stawki oplaty za zajecie 1,Om2 pasa drogowego w
wysokosci - 5,00zl.

a) Oplata za pierwszy rok umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym tj. od 01.08.2007 r.
do 31.12.2007 r.:

- zajecie jezdni - 10,10 m2 x (10 zl/rok: 12) x 5 m-cy = 45,83 zl.
- zajecie pobocza - 0,00 zl

Razem do zaplaty za 2007 rok kwota 45,83 zl.

b) za kazdy nastepny rok
- zajecie jezdni -10,10 m2 x 10 zl/rok = 101,00 zl.
- zajecie pobocza - 0,00 zl

Razem do zaplaty za kazdy nastepny rok kwota 101,00 zl.

4. Oplate, o której mowa w pkt. 3a nalezy uiscic w terminie 14 dni od daty, w której
niniejsza decyzja staje sie ostateczna a oplaty, o których mowa w pkt 3b nalezy wnosic w
terminie do 15 stycznia kazdego roku z góry za dany rok, w kasie Urzedu lub na
rachunek Urzedu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy:
BANK PEKAO S.A Warszawa nr rachunku 81124010951111 001003041298
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Uzasadnienie

Decyzja zostala wydana zgodnie z wnioskiem Strony. Oplata dotyczy zajecia pasa drogowego przez

rzut poziomy urzadzenia infrastruktury technicznej w ulicy. Wysokosc rocznej stawki oplaty za zajecie

1 m2 powierzchni pasa drogowego okresla Uchwala Nr XL VI1/1191/205 z dnia 17 marca 2005 r.

Oplata za zajecie pasa drogowego w celu umieszczenia urzadzen infrastruktury technicznej

niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego zgodnie z

brzmieniem art. 40 ust. 5 ustawy o drogach publicznych, stanowi iloczyn zajetej powierzchni pasa

drogowego przez rzut poziomy urzadzenia infrastruktury technicznej w m2 i aktualnej rocznej stawki

oplat. Za zajecie pasa drogowego przez rzut poziomy urzadzenia infrastruktury technicznej o

powierzchni mniejszej niz 1,0 m2 stosuje sie stawki takie jak za zajecie 1,0 m2 pasa drogowego.

POUCZENIE

I. Decyzja moze zostac uchylona w przypadku nie spelnienia lub nie przestrzegania warunków jej
udzielenia.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza decyzja maja zastosowanie przepisy wskazane w jej

podstawie prawnej.
3. W przypadku nie uiszczenia oplaty, o której mowa w pkt. 3 decyzji, ich sciagniecie nastapi w drodze
egzekucji administracyjnej, a w przypadku nie dokonania oplat w ustalonym terminie, zostana
naliczone odsetki ustawowe.

4. Oplata za umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia infrastruktury technicznej niezwiazanej z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego jest oplata coroczna, co jest
zgodne z art. 40 ust. 5 ustawy o drogach publicznych (tj. Dz. U z 2000r. nr 71, poz. 338 z pózno zm.).
5. Rozpoczecie robót w pasie drogowym wymaga spelnienia warunków okreslonych ustawa Prawo
budowlane oraz spelnienia wymagan okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca
2004r. w sprawie okreslenia warunków udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr
140 poz.1481), po uzyskaniu zezwolenia na budowe (zgloszehia) wejscie w teren wymaga:
1) uzyskania oddzielnego zezwolenia ( decyzji administracyjnej) zarzadcy drogi na zajecie pasa
drogowego,
2) przedlozenia zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu,
3) wniesienia stosownej oplaty za zajecie pasa drogowego.
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Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego za moim
posrednictwem w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Odwolanie podlega oplacie skarbowej w wysokosci 5,00 zl a kazdy zalacznik do odwolania w

wysokosci 0,50 zl uiszczonych w znaczkach oplaty skarbowej. /~ .Zalaczniki: / ~E rTA
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I. plan sytuacyjny z up. m st. '-'arsZ wy\ '

2. opinia ZUD

Otrzymuja:

1. Strona

2. Wydzial Budzetowo-Ksiegowy

Urzedu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

3. a/a


