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1nformaqa o zamiarze rozpo銘 9cia budowy drogi oraz mottliwo6ci zglaszania

zainteresowania udostOpnienielll kanalu technologicznego

Stosownie do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 2I marca 1985 r. o drogach publicznych

(tj.Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. lI5 z p62n. zm.) Zarzqd Dr6g Wojew6dzkich w Lodzi,

wypelniaj4c zadaria Zarzqdu Wojew6dztv,ra N,6dzkiego, jako zarz4dcy dr6g wojew6dzkich

na terenie wojew6dztwa l6dzkiego, zawiadamia o zarniarze rozpoczQcia budowy drogi oraz

o mozliwoSci zglaszartia zainteresowania udostgpnieniem kanalu technologicznego w ramach

inwestycji pod nazw4:

Rozbudowa drogi wojew6dzkiej Nr 707 w rejonie skrryZowania ulic Skierniewickiej

i Walowskiej w Rawie Mazowieckiej - rozbudowa systemu odwodnienia,

planowanej do realizacji w powiecie rawskim, mieScie Rawa Mazowiecka.

Stosownie do art. 39 ust. 6 pkt 2 ustawy o drogach publicznych, zainteresowanie

udostgpnieniem kanalu technologicznego mohna zglaszat, w terminie 60 dni od dnia

ogloszenia niniejszej informacji na stronie internetowej Zarz1du Dr6g Wojew6dzkich

w N,odzi. Zainteresowanie udostgpnieniem kanalu technologicznego nale?y zglaszat, w formie

pisemnej na adres: Zarzqd Dr6g Wojew6dzkich wN,odzi, ul. Sienkiewicza 3, 90-l 13 L6d2.

Zarzqd Dr6g Wojew6dzkich wLodzi informuje ponadto, 2e:

l. stosownie do art.4 pkt l5a ustawy o drogach publicznych pod pojgciem kanalu

technologicznego rozumie sig ci4g oslonowych element6w obudowy, studni

kablowych oraz innych obiekt6w lub urz4dzen sluz4cych umieszczaniu lub

eksploatacji:

a. urz1dzen infrastruktury technicznej zwiqzanych z potrzebami zarzqdzania

drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
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b. linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych,

nrezwiqzarrych z potrzebarni zavqdzaria drogami lub potrzebami ruchu

drogowego,

2. stosownie do art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych, podmiot, kt6ry zglosi

zainteresowanie udostgpnieniem przez zarzqdc7 drogi kanalu technologicznego,

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

ustawy o drogach publicznych, jest obowi4zany zwr6ci(, zarz1dcy 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 technologiczne bgd4

udostgpniane za oplat4, w drodze umowy dzier2awy lub najmu, na zasadach

okreSlonych w art. 39 ust. 7a-7f ustawy o drogach publicznych.

Dodatkowe informacje dotycz4ce planowanej inwestycji drogowej moimauzyskai 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 Woj ew6dzkich w N-odzi: www.zdw.lodz.pl
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Do wiadomoSci:
l. Prezes Urzgdu Komunikacji Elektronicznej

ul. Kasprzaka 18/20
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