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INFORMACJA
o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego

Na podstawieart. 39 ust. 6a Ustawyz dnia 21 marca1985o drogachpublicznych(Dz. U.
z 2017 r., poz 2222) informuję, iż w trakcie przygotowywania są następqące zadaniainwestycŃne:
1. Budowa drogi nr 3110W we wsi Koszajec i Krosna;

2. Przebudowadrogi nr 3115W- AI. M. Dąbrowskiejw Komorowie;
3. Przebudowa skrzyżowania drogi nr 3122W i 3120W oraz przebudowa drogi nr 3120W odc.
od ul. Za Olszyną do ul. Długiej w Ładach.
W

ramach wyżu

wymienionych

inwestycji może powstać obowiązek wybudowania

w pasachdrogowychkanałówtechnologicznych,
o ile w ciągu60 dni od datyumieszczenia
niniąszd
informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takich kanałów.
Kanały udostępniane są na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy
o drogach publicznych.
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na piśmie na adres:

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego
ul. Drzymały 30

05-800Pruszków
Zgodnie z zapisami art. 4, pkt 15a ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy,
studni
kablowych
oraz
innych
obiektów
lub
urządzeń
służących
umieszczaniu

lub eksploatacji:
a) urządzeń infrastruktury
techniczną
związanych z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego,
b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Informuję również, iż w myśl art. 39, ust. 6b Ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi
zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego
wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcie umowy najmu lub dzierżawy zgodnie z art. 7 Ustawy),
jest zobowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania
kanału technologicznego,
o ile nie udostępnionotego kanału innym podmiotom
Niniqsza informacja zostąje podana do publiczną wiadomości na stronie internetowej Powiatu
Pruszkowskiego ć)fp.pow/ar.pruszków.p/ oraz przesłana do wiadomości Urzędu Komunikacji
Elektronicznej UKE ułe@zlke.gov.p/.
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