Protokół Nr 133/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu
w dniu 4 maja 2017 r.
Obecni na posiedzeniu wg załączonej do protokołu listy obecności.

Pan Dariusz Stopa - Starosta Siedlecki otworzył posiedzenie Zarządu, przywitał zebranych

i przedstawił proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu nr 131/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. oraz protokołu nr 132/2017
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

3. Rozpatrzenie wniosków:

•

PPUH „GAW-BUD”

Łosice ul. Ogrodowa 3 w sprawie

wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W
w miejscowości Trzciniec (działka nr ew. 647) w celu wykonania sieci
kanalizacji sanitarnej,

•

w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego

z drogi powiatowej nr 3617W (działka nr ew. 412) do nieruchomości
stanowiącej działkę nr ew. 445/6 w miejscowości Żabokliki,

•

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3652W w miejscowości Czachy (działka nr ew. 569) w celu

budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej 0 160 PVC (działka nr ew. 475),
•

Wójt Gminy Kotuń w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach

zabudowy dla inwestycji polegającej na remoncie i przebudowie schodów
zewnętrznych do budynku kościoła z wykonaniem podjazdu dla osób
niepełnosprawnych przewidziane do realizacji w zabudowie usług sakralnych

na działce nr ew. 211 w miejscowości Żeliszew Podkościelny,
•

Zakład Robót Inżynieryjno-Sanitarnych

Bolesty 19

w sprawie uzgodnienia projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz

z przyłączami w drodze powiatowej nr 3636W w miejscowości Jasionka

(działka nr ew. 93) oraz w miejscowości Borki Kosy (działka nr ew. 116)”,
ZU-E Elprobud s.c.

Tończa 121A

w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej

nr 3940W w miejscowości Brzozów (działka nr ew. 444) w celu prowadzenia

robót polegających na budowie energetycznej linii kablowej SN,
•

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w sprawie wyrażenia zgody

na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3940W w miejscowości
Brzozów (działka nr ew. 444) poprzez umieszczenie linii kablowej SN,
•

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, z pełnomocnictwa którego
ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25,

wystąpił

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi

powiatowej nr 2050W w miejscowości Krzesk Królowa Niwa (działka nr ew.

1041/1) w celu budowy linii kablowej nn do budynku gospodarczego (działka
nr ew. 653),
•

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w sprawie wyrażenia zgody
na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W w miejscowości

Kaczory (działka nr ew. 380/1)

poprzez umieszczenie linii kablowej nn

do budynku gospodarczego (działki nr ew.: 65, 67),

Instalatorstwo Elektryczne ul. Północna 43 Siedlce,

•

o wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W
w miejscowości Kaczory (działka nr ew. 380/1) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn do zasilania budynku

gospodarczego (działki nr ew.: 65, 67),

Instalatorstwo Elektryczne ul. Północna 43 Siedlce,

•

o wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W
w miejscowości Wólka Wiśniewska (działka nr ew. 1065/1) w celu prowadzenia

robót polegających na budowie przyłącza kablowego nn do zasilania budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 731),
•

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w sprawie wyrażenia zgody
na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W w miejscowości Wólka

Wiśniewska (działka nr ew. 1065/1) poprzez umieszczenie linii kablowej nn

do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 731),
•

Wójta Gminy Przesmyki w sprawie wyrażenia zgody na zmianę w części decyzji
o warunkach zabudowy dla inwestycji

mieszkalnego

oraz

bezodpływowego

obejmującej

zbiornika

na

budowę budynku
nieczystości

ciekłe

w

zabudowie

zagrodowej

zlokalizowanej

na

działce

nr

ew.

558/2

w miejscowości Łysów.

4. Zapoznanie z opiniami Komisji Rady.

5. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 131/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r.

oraz protokół nr 132/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 1), jednogłośnie postanowił:

•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3653W

w miejscowości Trzciniec (działka nr ew. 647) w celu wykonania sieci
kanalizacji sanitarnej w dniach 4.05.2017 r. - 19.05.2017 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
•

zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej

nr 3617W (działka nr ew. 412) do nieruchomości stanowiącej działkę
nr ew. 445/6 w miejscowości Żabokliki,
•

zezwolił

na

zadysponowanie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr 3652W w miejscowości Czachy (działka nr ew. 569) w celu budowy

przyłącza kanalizacji sanitarnej 0 160 PVC (działka nr ew. 475),
•

uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej

na remoncie i przebudowie schodów zewnętrznych do budynku kościoła
z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych przewidziane do realizacji
w zabudowie usług sakralnych na działce nr ew. 211 w miejscowości Żeliszew
Podkościelny,

•

na kolejnym posiedzeniu rozpatrzy wniosek Zakładu Robót InżynieryjnoSanitarnych

Bolesty 19 w sprawie uzgodnienia projektu

pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w drodze

powiatowej nr 3636W w miejscowości Jasionka (działka nr ew. 93) oraz

w miejscowości Borki Kosy (działka nr ew. 116)”,

•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3940W

w miejscowości Brzozów (działka nr ew. 444) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie energetycznej linii kablowej SN w dniach 8 — 10

maja br., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia

zgodnie z wnioskiem,
•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

w miejscowości Brzozów (działka nr ew. 444)

powiatowej

nr

3940W

poprzez umieszczenie linii

kablowej SN na okres 10.05.2017 r. - 31.12.2047 r., ustalił opłatę za pierwszy
rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa

drogowego zgodnie z wnioskiem,
•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2050W
w miejscowości Krzesk Królowa Niwa (działka nr ew. 1041/1) w celu budowy

linii kablowej nn do budynku gospodarczego (działka nr ew. 653),
•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3654W

w miejscowości Kaczory (działka nr ew. 380/1) poprzez umieszczenie linii

kablowej nn do budynku gospodarczego (działki nr ew.: 65, 67) na okres

9.05.2017 r. - 31.12.2047 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa
drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego
zgodnie z wnioskiem,
•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3654W

w miejscowości Kaczory (działka nr ew. 380/1) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn do zasilania budynku

gospodarczego (działki nr ew.: 65, 67) w dniu 9.05.2017 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3634W

w miejscowości Wólka Wiśniewska (działka nr ew. 1065/1) w celu prowadzenia

robót polegających na budowie przyłącza kablowego nn do zasilania budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 731) w dniu 9.05.2017 r., ustalił opłatę za zajęcie

pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

w miejscowości Wólka Wiśniewska (działka nr ew. 1065/1)

3634W
poprzez

umieszczenie linii kablowej nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 731),
na okres 9.05.2017 r. - 31.12.2047 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa
drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego

zgodnie z wnioskiem,
•

po zapoznaniu z decyzją Wójta Gminy Przesmyki nr ZpOś.670.4.2017 z dnia
28 marca br. o warunkach zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę

budynku mieszkalnego oraz bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe
w

zabudowie

zagrodowej

zlokalizowanej

na

działce

nr

ew.

558/2

w miejscowości Łysów, Zarząd Powiatu w Siedlcach nie wniósł sprzeciwu co

do zmiany w części powyższej decyzji, poprzez zmianę zapisu dotyczącego
nieprzekraczalnej linii zabudowy w odległości 8 m od krawędzi jezdni drogi

gminnej.

Ad. pkt 4
Zarząd Powiatu zapoznał się z opiniami Komisji Rady Powiatu (zał. nr 2):

•

Komisji Budżetu - pismo BR.0012.2.5.2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r.,

•

Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy - pismo
BR.0012.5.4.2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Ad. pkt 5

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono.

protokółował: Jan Kołodyński

