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v. odpowiedzi na wniosek z dnia 05 101015 r. (data wpiywu do rur Zansdu 13.10 2015 r › ,
ziozony przez Pełnomocnika Gminy Sknrornnerz Pana Zbignirwa Szypuiskiego - Zarzad Dróg
anewódzkichw Opolu rnfonnuye. 7: wyraża zgodę na rernonr nawierzchni uiąezenia drogi gminnej
(dz. nr 633) do drogi uoyewodzkiej nr 4611 (dz. nr 634121 vr rn. rawidwidz. nr 3661I› warezy zaohoood
ismiqąc: porumeiry geomeiryozno wiąozenia ukie ink szerokość. ink .

Raman! na|eży wykonać w spnsób nniemczliwiaj y spływ nod upadouych zrerenu drogi
gminnci na teren pasa drogowego drogi wojewódzkiej - zaieon sie wykonanie przełamania
wysokościowego w gronie,» pasa drogowego.

unzyrnywunie ziuzdow. iacznie ze znayduieeymi sie pod nimi przepusiuini. nalezy do wiasoieieii
hih użwkovmnkow grunrow przyiegiyoir do drugi (an. 311 uśmw» o droguok pub] zmnh].
usuikie ko ) Wigan: 7 orzedrniorowvm zamlegcmem beda mineslonc przez gmin; SkArbim

Przed określeniem ienninu piznoonnyon robói naiezy opracuwuć projeki organimc ruchu na
ozna ieir prnwnrizenin zgodnie 7 Rozporządzeniem Minimo Infrasimkrury 7 dniu 23 września 2003 r.
u sprawic szczegoiowyon warunkow zarządzania ruchem na drogach oraz uykonykania nadzoru nod
rym zarządzaniem (Dz [. N' 177_ paz.|729). zatwierdzając go v. Organie mnadmjncym ruoirern na
dmgach wojewódzkich ry Marszniek Wojewodziwa Opolskiego , Depanumeni Infrastruktury
i Gospodarki 5-867 Opole. uL Haiiem 9.

w eeiu prowadzenia mbm w pasie drogouyrn Wykonawca albo Inwestor pouinien wystepie do
zpw Oddzioiu Terennwego" Grodkowie w rryoie i na warunkach okresionyeir w an 29 usr. 3 pki. 1

ian—M) osi. I, USL : pki.| usiawy z dnia 24 marca mss r. o drogach publicznych (Dz. u. 2013. poz.
2601 oraz Ruzporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 21104 r w sprawi: określenia warunkow
ud7ielauia 7<7wnlcń na zajęcie pasa drogcwcgo (Dz b„ vr 141) poz 1481 z 2004 ri o zezwo1enie na
prowadzenie roboi.
Ni 'eisze pismo jesr rownoczesnie zgodą adm' isłrnłun drogi na uzyezeuie ierenn pea-
dragowego inwesiorowiw rei-. doknnnuia zgiorzuniu rnhńt.

Zguda mnadcy dlugi wyrazona w ni ejszyrn piśmie nie jes! równoznaczna zzezwoieniem na
prowadzenie mbm budouianych srosownie do przepisów usiawy z dnia 7 iipez 1994 r. prawo
budouianeir' Dz U.220I3 poz 14091. Remum zjudu wymaga dokonania zgiovenia robót,

Zulgr. „.Zai nr I. › rnnpa z lakalimuia remnnrowanego wlacnnia dragi gminney //
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