Pyzdry, dnia 03.07.2015

r.

IK.7013.1s.2015

INFORMACJA
o ZAMIARZE RSZPICZĘCIA PRZEBUDowY DRoGI GMINNEJ I MoZLIwoŚcI
ZGŁASZANIA ZAINTERESOWANIA UDo STĘPNIENIBM KANAŁU
TECHNOLOGICZNEGO
publicznych
Burmistrz pyzdr stosownie do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia2I marca 1985 r. o drogach
(1't.Dz.v. źzos r., poz.460 ) jako zarządca drog gminnych na tęrenie gminy Pyzdry zawiadatnia
zaintercsowania
o zarriarze ,orpo"źi"iu ,orb,rdo*y drogi gminiej oraz mozliwości zgłaszartiaPyzdty
inwestycji
gminie
udostępnieniem_kanju technologicznego-dla planowanej do redlizacjt w
drogowej:

Przebudowa drogi gminnej w m. Zapowiednia na długości1480 m
udostępnieniem
Zgodnie z art.39 ust. 6 pkt 2 ww. ustawy o drogach pub'li.cznych, zaintercsowanie
informacji
niniejszej
ogłoszenia
kanału technologic znegć moznazgłaszaćw tęrminie oo oni od dnia
na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Pyzdrach.
w formie pisemnej na
Zainteresowanie udosiepnieniem kanału technologicZnęgo na|eŻy zgłaszac
adres: IJruądMiejski w Pyzdrach ul. Taczanowskiego 1,62-310 Pyzdry'

Burmistrz Pyzdr ponadto informuje. że:

1.

Zgodnie

,_artJ pkt

15a ustawy

o

drogach publicznych pod pojęciem kanału

studni kablowych oraz
te-chnologic Znego rozumie się ciąg osłonowych elementów obudowy'
umieszczaniu lub eksploatacji:
innyeh oui"t toi' Iub urządzeń słuzących
-iwtązanych

a) urządzeit infrastruktury

technicznej

z

potrzebami zarządzania drogami lub

potrzebami ruchu drogowego

niezuńryanych
telekomunikacyjnych wraz z zas1laniem oraz linii energetycznych,
zpotrzebamizarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
2. Jak stanowi art. 39 ust. 6b ww. ustawy podmiot, który zgłosi zainteręsowanie
następnie po jego
udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a
o drogach
wybudowaniu nie złoŻy orórtv, o kiórej mowa w art. 39 ust. 7a ustawy
kanału
wybudowania
pibltczrych, jest zobowiązany zvłtócić zar'ządcy drogi koszty
ilę nie udostępniono tego kanału innym podmiotom'
iechno1ogi
za opłatą
"rn"go,o
3. Zgodnie z art. 39 ust. 7 v,rw. ustiwy , kanały technologiczne będą udostępniane
7f ustcwy
w drodze dzierŻawy lub najmu, na zasadach określonych w art. 39 ust' 7a -

b) linii

,

o drogach

publicznych.

1.

moŻna uzyskaó * yryy:
Dodatkowe informacje dótyczące planowanej inwestycji drogowej
telefonu 6312768333
pod
numeręm
Miejskim w Pyzdracń ul. Taczano*śki.go I, ćŹ310 Pyzd.ry lub
* gód"inu.h urzędowania' tj.: poniedziałek 8.00-16.00' od wtorku do piątku: 7'15-15'15'
,-- rr,.-^-7-.

