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INFORMACJA
ZAFJZĄDa DROG POWIATOWYCH W BRANIEWIE

o zamiarze rozpoczęcia przebudowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania
z udostępnieniem kanału technologicznego

Na podstawie axt. 39 ust. 6a Ustawy z dnla 2l marca 1985 o drogach publiczrych (tj, Dz. IJ. z 2015 r., poz. 460 z
późn. mt.) informuję, iż w trakcię prrygotowania jest następujące zadarrie:

,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1397N na odc. Piele- Zagaje, Wyszkowe Piotrowiecno

W ramach wyżej wymienionej inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasach drogowych
kanałów technologicznych, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczęnia niniejszej informacji na stronie internetowej,
zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takich kanałów.
Kanały udostępnione są na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7fustawy o drogach publiczrych.

Zgłoszenie zainteresowania udostepnieniem kanałów technologicznych nalęry kierować na piśmie na adręs:
Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
ul. Królewiecka 55
14-500 Braniewo

osoba uprawniona do kontaktu:
Wojciech Wiśniewski
te].. 55 625 73 73 l fax55 625 73 80
zdp@braniewo.waw.pl

Zgodnie z zapisami art. 4, pkt l5a ustawy o fuogach publicznych kanał technologiczny to ciąg osłonowych
elementów obudowy, studni kablowychoraz innych obiektów lub urządzeń sfuzących umieszczeniu lub eksploatacji:
a) wądzeń infrastrukury technicznej złliązarrych z potrzebarrti zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego,
b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezslłięanych z potrzebami zarządzarlia
drogami lub pofizebami ruchu drogowego.

Informuję równieź, iż w myśl at, 39, ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi
zainteresowanie udostępnieniemprzszzarządcę drogi kanafu technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie
ńoĘ ofeĘ (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy zgodnie z art, 7 ustawy), jest zobowiązany zrvrócić zarządcy
fuogi kosży wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanafu innym podmiotom.

Niniejsza informacja została udostępniona na stronie internetowej Zarządu Dróg Powiatowych w Braniewie
www. zdp.braniewo.waw.pl.

Planowany przebieg inwestycji przedstawiono w załączniku graficznym,
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