
Tarn6w, 30.04.2018r"
WG E. RG E.6852.30.53.2018.APa

Miejski Zarzqd Budynk6w Sp6tka z o.o.
ul. Waryriskiego 9

33-100 Tarn6w

Prezydent Miasta Tarnowa po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.O3.20L8 r. dotyczqcego
wyra2enia zgody na wejScie w teren stanowiqcy wlasno3i Gminy Miasta Tarnowa

Wyraia zgodq

na czasowe zajqcie nieruchomofci obejmujqcej dziafkq

nr 92/t - obr. 228

celem wykonania drena2u opaskowego budynku polo2onego przy ul. Waryfskiego L5 w Tarnowie.
Zobowiqzuje sie inwestora do wykonania prac na przedmiotowej dziatce

w okresie 1-go miesiqca od dnia rozpoczqcia rob6t, kt6re nale2y wykonai zgodnie z warunkami
okre5lonymi w pi5mie Wydziafu Infrastruktury Miejskiej z dnia 25.04.20t8 r. znak: WtM-
RGK"7021"1. "24"20t8 (kserokopia pisma w zalqczeniu).

Prace nale2y prowadzii w spos6b gwarantujqcy zachowanie praw os6b trzecich.
O rozpoczqciu prac nale2y poinformowai Wydzial Infrastruktury Miejskiej Referat Gospodarki
Komunalnej w Urzqdzie Miasta Tarnowa

MIASTA

Otrzymujq:
Adresat

2. 2. a/a
Do wiadomoSci:

t. Wydziat Infrastruktury Miejskiej Referat Gospodarki Komunalnej - w/m

Sprawq prowadzi:
Anna Partyhska, Wydziat Geodezji, telefon: t4 68 82 423
a.partynska @umt.tarnow.pl
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Wydzial Geodezji
UMT

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.03.2018 r. znak WGE.RGE.6852.30.53.2018/APa w sprawie
zgody na przebieg projektowanego drena2u opaskowego budynku przy ul. Warydskiego L5 przez

dzialkq nr 92/t obrqb 228 stanowiqcq wlasno6i GMT, Referat Gospodarki Komunalnej w Wydziale
Infrastruktury Miejskiej Urzqdu Miasta Tarnowa informuje, 2e wyra2a zgodq na wejScie w teren pod

nastqpujqcymi warunka mi:
- nieusuwania drzewa i krzew6w w 2ywoptocie,
- wykonanie prac w obrqbie systemu korzeniowego drzewa na odcinku 7 m rqcznie,
- nie wycinai korzeniszkieletowych drzewa,
- ziemie z wykopu wywie2i, nie mo2na skladowa6 ziemi na terenie dzialki 92/t,
- przywr6cenie terenu do stanu pierwotnego, tj. odtworzenie zniszczonego trawnika na koszt

inwestora,
- wszystkie prace zwiqzane z odtworzeniem ro6linno6ci (zalo2enie trawnika) winna wykonai firma

ogrodnicza pod nadzorem inspektora nadzoru dendrologicznego i Referatu Gospodarki Komunalnej
- wszystkie prace w obrqbie systemu korzeniowego drzewa gatunku Robinia akacjowa (Robinia

pseudoacacia L.) nale2y wykonai pod nadzorem inspektora nadzoru dendrologicznego, kt6ry zlo2y
pisemnq informacjq do Referatu Gospodarki Komunalnej na temat wykonanych prac w obrqbie
systemu korzeniowego i statyki drzewa,

- usuniqcie na koszt inwestora wszystkich innych szk6d powstalych podczas prowadzonych prac.
- udzielenie gwarancji na okres 2 lat na prace ogrodnicze.
- zgloszenie na numer telefonu 14 6882877 o rozpoczqciu rob6t z podaniem planowanego terminu

zakoficzeniu prac.

- zakoficzenie rob6t nale2y zglosii pisemnie do Referatu Gospodarki Komunalnej celem dokonania
odbioru odtworzenia trawnika.
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