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w sprawie wyrażenia zgody na zmianę  decyzji Nr 37/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego wydanej przez Prezydenta Miasta Otwocka 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jedri. Dz. U. z 2020 poz. 920) oraz art. 155 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 256 z późn. zm.) uchwała się, co następuje: 

1. Wyraża się  zgodę  na zmianę  decyzji Nr 37/2018 o ustaleniu lokalizacji celu 
publicznego z dnia 31 grudnia 2018 r. wydanej przez Prezydenta Miasta Otwocka polegającą  na 
dopisaniu w sentencji „instalacji odwodnienia i rozsączenia wód gruntowych". 

* 2. Jako strona postępowania Powiat Otwocki zrzeka się  prawa do odwołania od decyzji, 
która zostanie wydana w zakresie o którym mowa w § 1. 

* 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w 
Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń  Starostwa Powiatowego 
w Otwocku. 

* 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Podpisy Członków Zarządu Powiatu: 
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Uzasadnienie: 

W trakcie prac projektowych planowanej przez Powiat Otwocki inwestycji w LO im. 
Gałczyńskiego pn. „Rewitalizacja parkingu przed budynkiem Liceum Ogólnokształcącego Nr 1" 
wyniknęła potrzeba zrealizowania instalacji zagospodarowującej wody deszczowe i roztopowe 
na działce objętej inwestycją. Powyższe wynika z konieczności zabezpieczenia terenów 
sąsiednich przed napływem tych wód, w związku z brakiem kanalizacji deszczowych oraz 
brakiem istniejących rozwiązaśj zagospodarowujących wodę. Instalacja odprowadzająca 
i rozsączająca wody deszczowe zaprojektowana została w całości jako podziemna. Instalacja 
składa się  ze studzienek odwodnieniowych oraz rur zbierających wodę  do trzech zestawów 
skrzynek rozsączających, tworzących „zbiorniki retencyjno - rozsączające". W treści decyzji 
Nr 37/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie zamieszczono zapisów 
o zaprojektowaną  instalację  odprowadzenia i rozsączenia wód gruntowych, co jest niezbędne do 
uzyskania pozwolenia na budowę. 

Wobec powyższego konieczne jest podjęcie przedmiotowej uchwały. 
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