
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
WEWŁODAWIE

.•..2-200 Włodawa, ul. Lubelska 60
~<?I.iiax82157-25-513. leI. 82/57-21-681
7<~;ON 110200194. NIP 565-13-42-508

P.211.31.2015

Włodawa, dnia 12 sierpnia 2015 r.

INFORMACJA
O ZAMIARZE UDOSTĘPNIENIA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO

Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 20l5r., poz. 460) Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie informuje o zamiarze
przystąpienia do opracowania dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pn.:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1624L "droga wojewódzka 819 - Sosno wica - Urszulin -
Hańsk - droga wojewódzka 819" na odcinku: droga krajowa 82 - Urszulin - Wincencin
długości ok. 6,3 km.

oraz o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego.

Inwestycja realizowana będzie na terenie Gminy Urszulin

W ramach planowanej inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym
kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na
stronie internetowej zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.

Zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej na adres:
Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie

ul. Lubelska 60, 22-200 Włodawa

Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie informuje ponadto, że:

l. Zgodnie z art. 4 pkt. l5a ustawy o drogach publicznych pod pojęciem kanału
technologicznego rozumie się ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz
innych obiektów lub urządzeń służących umieszczaniu lub eksploatacji:
a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub

potrzebami ruchu drogowego;
b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
2. Zgodnie z art. 39 ust. 6b ww. ustawy, podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem

przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży
oferty, jest zobowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału
technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

3. Zgodnie z art. 39 ust. 7 ww. ustawy, kanały technologiczne będą udostępniane za opłatą,
w drodze umowy dzierżawy lub najmu, na zasadach określonych w art. 39 ust. 7a-7fustawy.

Niniejsza informacja zostaje podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej
Zarządu Dróg Powiatowych we Włodawie www.zdpwlodawa.bip.mbnet.pl oraz przesłana do
wiadomości: Urząd Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa
uke@uke.gov.pl.


