Pyzdry, dnia 03.07.2015

r.

IK.7013.17.2015

INFORMACJA
o ZAMIARZE ROZP0CZĘCIA PRZEBUDoWY DRoGI GMINNEJ I MoZLIwoŚcI
ZGŁ ASZANIA ZAINTERESoWANIA UDOSTĘPNIENIEM KANAŁU
TECHNOLOGICZNEGO
Burmistrz Pyzdr stosownie do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia27 marca 1985 r. o drogach publicznych
(.t.Dz.U. z20I5 r.,poz.460) jako zarządcadróg gminrrych na terenie gminy Pyzóry ziwiadamiao
zamiatze rczpoczęcia rozbudowy drogi gminnej oruz moŻliwościźgŁaśzaniazainteresowania
udostępnieniem kanału technologicznego dla planowanej do reallzaĄi w gminie Pyzdry inwestycji
drogowej:
Przebudowa drogi gminnej w m. Zamośćna długości1850 m
Zgodnie z art. 39 ust. 6 pkt 2 ww. ustawy o drogach publicznych, zainteresowanie udostępnieniem
kanału technologicznego możnazgłaszać w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia niniejszej ńformacji
na stronie intemetowej BIP Urzędu Miejskiego w Pyzdrach.
Zainteresowanie udostępnieniem kanału technologicZnego na|eŻy zgłaszać, w formię pisemnej na
adres: Utząd Miejski w Pyzdrach ul. Taczanowskiego I,62-310Pyzdry.
Burmistrz Pyzdr ponadto informuje. ze:

1. Zgodnie z ati. 4 pkt 15a ustawy o drogach publicznych pod pojęciem

kanału
technologicznego rozumie się ciąg osłonowych elemęntów obudowy' studni kablowych oraz
innych obiektów lub urządzeń słuzących umieszczaniu lub eksploatacji:
a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego.
b) linii telekomunikacyjnych vlrM z zasilaniem oraz linii energetycznych' niezwięanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
2' Jak stanowi art. 39 ust. 6b ww. ustawy podmiot, który zgłosi zainteresowanie
udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego
wybudowaniu nie złoŻy oferty, o której mowa w art. 39 ust. 7a ustńy o drogaótx
publicznych, jest zobowięany zvr"rociÓ zarząd,cy drogi koszty wybudowania kanału
technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.
3. Zgodnie z art. 39 ust. 7 ww. ustawy , kanaŁy technologiczne będą udostępniane za opłatą
w drodze dziefiawy lub najmu, na zasadach określonych w art. 39 ust. 7a _ 7f uśn,ły
o drogach publicznych.
Dodatkowe informacje dotyczące planowanej inwestycji drogowej moŻna uzyskaÓ w lJrzędzie
Miejskim w Pyzdrach ul.Taczanowskiego 1,62-310 Pyzdry lub pod numerem telefonu 6312768333
w godzinach urzędowania,tj.: poniedziałek 8.00-16.00, od wtorku do piątku: 7.I5Ą5.15.

