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INT,ORMACJA
zARzĄDa DRÓG PoWIATowYcH w BRAI1-IEWIE

o zamiarze rozPoczęcia przebudorvy drogi oraz możliwości zgłaszaniazainteresowania
z udostępnieniem kanału technologicznego

Na Podstawie art. 39 ust. 6a Ustawy z dnia 2l marca 1985 o drogach publiczrych (tj, Dz. IJ . z 2015 r., poz. 460 z
późn. mt.) informuję, iż w trakcie prrygotowania jest następujące zadanie:

,rPrzebudowa drogi powiatowej nr 1342N na odc. Bardyny- Stygajny; Długobór- pakoszeo'

W ramach wYżej wymienionej inwesĘcji może powstać obowiązek wybudowania w pasach drogowych
kanałlw technologicznYch, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie intem-etowej,
zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takich kanałów.
KanĄ udostęPnione są na zasadach uregulowanych w ań. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publiczrrych.

Z8łoszenie zainteresowania udostępnieniem kanałów technoloeicznych naleźy kierować na piśmie na adr.es:
Zarząd Dróg Powiatorvych w Braniewie
ul. Królewiecka 55
14-500 Braniewo

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

Zgodnie z zaPisani art. 4, pkt l5a ustawy o drogach publiczrych kanał technologiczry to ciąg osłonowych
elementów obudowY, sfudni kablowychorazinnych obiektów laburządzeńsłużących umie-szczeniu tuuiksptoataóji:
a) wądzeń infrastruktury technicznej zllliązanych z potrzebami zarządzanii drogami lub potrzebami ruónu
drogowego,
b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niez:łlięanych zpotrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Informuję również, Ż w myśl at, 39, ust. 6b ustawy o drogach publiczrych podmiot, który zgłosi
zainteresowanie udostępnieniemprzezzarządcę drogi kanału technologicanógo, a następni. pol.go wybudowanii nieńoĘ ofeĘ (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy zgodnie z aft. j ustawy), jest zóUowiązany zwrócić znządcy
drogi kosztY wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tegg lanału innym podmiotom.

Niniejsza informacja została udostępniona na stronie internótowej ZńząduDróg fowiatowych w Braniewie
www.zdp.braniewo. waw.p1.

planowany przebieg inwestycji przedstawion o w zĄcntkugraficznym.
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