
Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy lub 
przebudowy drogi -  kanał technologiczny
Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi i możliwości zgłaszania 
zainteresowania z udostępnieniem kanału technologicznego.

Stosownie do art. 39 ust. 6 pkt 2 i 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. 
U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) Gmina Zdzieszowice informuje, że przygotowywane jest nw. 
zadanie inwestycyjne na sieci dróg gminnych:

Przebudowa drogi na dz. nr 1727/1 w Zdzieszowicach -  odnoga ul. Za Odrą

W ramach ww. inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału 
technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty zamieszczenia niniejszej informacji na stronie 
internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał 
udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7, 7ab, 7ac, 7f, 7g, 7h, 7i, 7j, 7k i ust. 8 
ustawy o drogach publicznych.

W związku z powyższym prosi się o ewentualne zgłaszanie zainteresowania udostępnianiem kanału 
technologicznego. Ostateczny termin upływa po 60 dniach od ukazania się ogłoszenia. Zgłoszenie 
należy kierować na adres:

Urząd Miejski w Zdzieszowicach, ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice

Jak stanowi art. 4 pkt 15a powołanej ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych 
elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczaniu 
lub eksploatacji:

1. urządzeń infrastruktury technicznej związanych zpotrzebami zarządzania drogami lub 
potrzebami ruchu drogowego,

2. linii telekomunikacyjnych wraz zzasilaniem oraz linii elektroenergetycznych, niezwiązanych 
zpotrzebami zarządzaniadrogami lub potrzebami ruchu drogowego .

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 wniosku, o którym mowa w ust. 7, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty 
wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku zgłoszenia zainteresowania udostępnieniem 
kanału technologicznego w ramach planowanego przedsięwzięcia Gmina Zdzieszowice nie będzie 
lokalizowała przedmiotowego kanału w pasie drogowym, zgodnie z art. 39 ust. 6 pkt 2 ustawy 
o drogach publicznych.

Niniejsza informacja została podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej 
www.zdzieszowice.pl oraz przesłana do wiadomości Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

http://www.zdzieszowice.pl



