Zarz

ZARZぅ D DROG爾 OJEW6鬱 ZК iCH

Dr6g WtteW

Z‖ Ch w Lodゴ
ui Sienkiewicza 3

︲
ｅ
ｔ

W100Zl

90‑113L6d2

ｘ
ａ
ｆ

426162250
426162251

L6d乏 ,dnia 30 1istopada 2015 r。
ID。 611。 1191。 2015。

RC.479

1nformatta O Zamiatte rozpocz9cia budowy drogi Oraz mOttliwoSci zglaszania
zainteresowania udostOpnienieln kanalu technologiczneg0

Stosownie do art. 39 ust. 6a ustawy

(tj.Dz.U.22007 r. Nr

19, poz.

z dnia2l

marca 1985 r. o drogach publicznych

lr5 zp6An. zm) zarzqd, Dr6g wojew6dzkich

wtr-odzi,

wypelniaj4c zadania Zarzqdu Wojew6dztwa tr-6dzkiego, jako zarz4dcy dr6g wojew6dzkich
naterenie wojew6dztwa l6dzkiego, zawiadamia o zamiarze rozpoczgcia budowy drogi oraz
o mo2liwoSci zglaszania zainteresowania udostgpnieniem kanalu technologicznego

w ramach

inwestycji pod nazw4:

Rozbudowa drogi wojew6dzkiej Nr 479

- ul. uniejowska

w sieradzu

planowanej do realizacji w powiecie sieradzkim, miescie Sieradz.

Stosownie do art. 39 ust. 6 pkt

2 ustawy o drogach publicznych,

udostgpnieniem kanalu technologicznego mohna zglasza(,

ogloszenia niniejszej informacji

zainteresowanie

w terminie 60 dni od dnia

na stronie intemetowej Zarzqdu Dr6g

Wojew6dzkich

w N'odzi. Zainteresowanie udostgpnieniem kanalu technologicznego nale1y zglasza1 w formie
pisemnej na adres: Zarzqd Dr6g Wojew6dzkich w N-odzi,ul. Sienkiewicza3, 90-l 13I-OdL.
Zarz7d Dr6g Wojew6dzkich wtr odziinformuje ponadto, ze:

1.

4 pkt 15a ustawy o drogach publicznych pod pojgciem kanalu
technologicznego rozumie sig ci4g oslonowych element6w obudowy, studni
stosownie do art.

kablowych oraz innych obiekt6w

lub

urz1dzen sluz4cych umieszczaniu lub

eksploatacji:

a. wzqdzen infrastruktury technicznej zwiqzarrych
drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

www.zdw.lodz.pl

z

potrzebami zarz4dzaria
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b.

linii

telekomunikacyjnych wraz

niezir?zanych

z

z

zasilaniem oraz

potrzebami zarz4dzania drogami

linii

lub

energetycznych,

potrzebami ruchu

drogowego,

2.

stosownie do art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych, podmiot, kt6ry zglosi
zainteresowanie udostgpnieniem przez zarzqdcE drogi kanalu technologicznego,
a nastgpnie

ustawy

po jego wybudowaniu nie zlozy oferty, o kt6rej mowa w art. 39 ust. 7a

o drogach publicznych, jest obowi4zany

zwr6ci(, zarzqdcy drogi koszty

wybudowania kanalu technologicznego, o ile nie udostgpniono tego kanalu innym
podmiotom,

3.

stosownie do art. 39 ust. 7 ustawy o drogach publicznych, kanaly technologicznebgd4

udostgpniane

za

oplatq,

w

drodze umowy dziefiawy lub najmu, na zasadach
okreslonych w art. 39 ust. 7a - 7f ustawy o drogach publicznych.
Dodatkowe informacje dotycz4ce planowanej inwestycji drogowej mo2nauzyska6 pod
numerem telefonu 42 616 22 34, od poniedzialku do pi4tku, w godzinachT-ls.

Niniejsza informacja polega ogloszeniu poprzez publikacjg na stronie internetowej
Zarzqdu Dr6g Wojew6dzkich w tr-odzi: www.zdw.lodz.pl
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