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I]\FORMACJA
o ZAMIARZE R)Z]'}CZĘCIA RoZBUDowY DRoGI GMINNEJ t MoZLIwoSCI

LGŁA1Z ANIA ZAINTERESoWANIA UDOSTĘPNIENIEM KANAŁU TECHN oL0G|CLNEGo

Burmistrz Pyzdr stosownie do art. 39 ust. 6a ttstawy zdniaŻ1 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2OI3 r.. poz. 260 ze zm.) jako zarządca dróg gminnych na terenie gminy Pyzdry
zawiadamia o zalniarze rozptlczęcia rozblrdowy drogi gnlinnej oraz możliwości zgłaszanta
zainteresowania udostępr-rienietn kanału technologicznego dla planowanej do realizacji w gminie
Pyzdry inwestl c.ii drogowei :

Rozbudowa drogi gminnej _ ul. Wymysłowsku w m. Pyzdry

Zgodnie z ar]' 39 ust. 6 pkt 2 wrł'. Ll's't(ł\|r, o drogach publicznych, zalnteresowanie udostępnieniem
kanału technologicznego mozna zgłasz'ac r'i'' ternlinie ó0 dni od dnia ogłoszenia ninie|szej infbrmacji
na stronie internetowe.i BIP LJrzędLr Mie.jskiego rł P;_'zdrach.

Zainteresowanie udosteprrieniem kanału technologicznego nalezy zgłaszac w fbrmie pisen_rnej na

adres: IJrząd Mieiski w Pyzdrach ul. Taczanowskiego 1, 6Ż-310 Pyzdry.

Burmistrz Pr-zdr ponadto informuje. ze:

1. Zgodnie Z art. 4 pkt 15a u.\'talĄ'.l) o tlrogach publiczrych pod pojęciem kanału
teclrnologicznego rozltt-llie się ciąg osłonow'-Yclr elementow obudowy, studni kablowych oraz
innych obiektorv lub r-rrządzeń słuzących unrieszczaniu lub eksploatacji:
a) urządzen infiastruktury tecirnicznej związanych z potrzebanri zarządzanla drogami iub
potrzebami ruchu drogowego.
b) linii telekomunikacyjnych wraz Z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązarrych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

2. .]ak stanowi art. 39 ust. 6b wW. tt..lttłtl,1,l podmiot. ktory zgłosi zainteresowanię
uciostępłlienienr prz'ez zarządcę c1rogi l<anału teclrrrologicznego, a następnie po jego
wybr'rdowanitt nie złozy ot-erty'. o lttore_j nlowa w art.3.9 ust. 7a uStawy tl clrogach
publicznych, .jest zobowiązany zrł'rocic zarządcy drogi koszty wybudowania kanału
technologicZnego, o ile nie udostępniono tego kanału innvm poclmiotom.

3. Zgodnie z art' 39 ust. 7 ww. ustawy , kanały technologiczne będą udostępniane Za opłatą
w drodze dzlerŻawy lub najmu. na zasadach określonych w art. 39 ust' 7a - 7f u.stawy

o dro ga c h pu b I i czn.yc h.

Dodatkowe infbrmacje clclty'czące planorł'anej inrł'est1c.ji drogorł,e.i mozna uzyskać w Urzędzie
Miejskim rł,Pyzdrach ul.-Iaczatrorvsltiego l' ó2-310 Pyzdry lub pod numerem telefbnu 63lŻ768333
w godzinach urzędowania, ti.:poniedziałek 8.00-1ó.00. od wtorku do piątku: 7.15-15.15.


