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INT,ORMACJA
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W BRANTEWIE

o zamiarze rozpoczęcia przebudowy drogi oraz możliwości zg|aszania zainteresowania z
udostępnieniem kanału technologicznego

Na podstawię art. 39 ust. 6a Ustawy z dnia 2I marca 1985 o drogach publicmych (tj. Dz. |J. z ż0I3 r.,
Poz.260 zpóŹn. zm.) informuję, iż w trakcie przygotowania jest następujące zadanie;

,rPrzebudowa drogi powiatowej nr 1154N m. SłobiĘ''

W ramach wyżej wymienionej inwestycji może powstaó obowiązek wybudowania w pasach
drogowych kanałów technologicznych, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na
stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takich kanałów.
KanĄ udostępnione sąna zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenie zainteresowania udostępnieniem kanałów technologiczł,ch naleł kierować na piśmie na
adres:

Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
ul. Królewiecka 55
14-500 Braniewo

osoba uorawniona do kontaktu:
Wojciech Wiśniewski
tel. 55 625 73 73 l fax55 625 73 80
zdp@braniewo.waw.pl

Zgodnie zzapisami art.4, pkt 15a ustawy o drogach publicznych kanał technologiczny to ciąg
osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń sfużących
umieszczeniu lub eksploatacji:
a) urządzeń infrastruktury technicznej rwiązanych zpotrzebami zarządzania 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 at,39, ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi
zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanafu technologicznego, a następnie po jego
wybudowaniu nię złoĘ ofeĘ (zawarcia umowy najmu lub dzieńawy zgodnie z art, 7 ustawy), jest
zobowiązany złłróció zarządcy drogi koszĘ wybudowania kanafu technologicznego, o ile nie
udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Niniejsza informacja zostńa udostępniona na stronie internetowej Zarządu Dróg Powiatowych w
Braniewię www.zdp.braniewo.waw.pl i przesłania do wiadomości Prezesowi Urzędu Komunikacji
Elefttronicznej ul. Kaspr zaka I 8 / 20, 0 I -21 I Warszawa.

Planowany przebieg inweĘcj i przedstawion o w zńączniku grafi cznym.
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