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KANAŁY TECHNOLOGICZNE W DROGACH

oołoszenia o zamia.że rozDoczecia Drzebudowv drooi oraz możliwości zołaszania
zaint€resowania udosteoni€niem kaaału technolooiczneoo

stosownie do ań, 39 Ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r, o drogach pUblicznych
(tj.Dz.U.z2007 r, Nr 19, poz, t15 z póż|. zm.) zalząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu
zawjadamia o zamiarze rożpocżęcla budowy lub pftebudowy dlogi oraz o możliwości zgłaszania
żainteresowania udostępnieniem kanałU technolo9iczne9o dla Wyszczególnionych poniżej inwestycji
dro9oWych,

zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu informuje ponadto, że:

stosownie do art, 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 ma.ca 1985 r, o drogach pub]]cżnych pod pojęciem
kanału technologicznego rozumie się cią9 osłonowych elementóW obudowy, studni kab|owych oraz
innych obiektÓW lLlb ulządzeń służących Umiesżczaniu lub eksploatacji:
a) urżądzeń infrastruktury technicznej zW]ążanych z potrzebam] zalządzania drogam! ub

potftebami rUch! drogowego.
b) linii telekomunikacyjnych Wraz z zasilan!em oraz linii energetycznych, niezwiązanych

z 9atftebami zarządzan ]a drogami lub potrzebarni ruchu drogowego,

stosownie do art.39 ust,6 pkt 2 ustawy ż dnia 21 marca 1985 r, o drogach publicznych,
zainteresowanie udostępnieniem kanału technologicznego można zgłaszaĆ W terminie 60 dni od
dnia ogłoszenja informacji o możliWoścJ zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału
technologicznego, Zainteresowanie udostępnieniem kanału technologicu nego należy zgłaszaĆ
W formie pisemnej na adres Zarząd Dróg Powiatowych W Kołobzegu, Ul, GryfitóW 8, 78,100
Kołobrzeg, Informacje dotyczące planowanej inwestycji drogowej można użyskaĆ pod numerem
telefonu +48 (94) 352 88 10,

stosownie do art, 39 ust, 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r, o drogach publicżnych. podmiot,
który żgłosi żainteresowanie udostępnieniem pfzez zarządcę dro9i kanału technologicżnego,
a następnie po jego Wybudowaniu nie Złoźy ofeńy, jest obowiązany zwróciĆ za.żądcy dro9i koszty
Wybudowania kanału techno]o9icznego, o ]le nie udostępniono tego kanału innym podmiotom,
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4. stosownie do ań. 39 ust. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r, o drogach pub]icznych, kanały
technologiczne bĘdą udostępniane za opłatą W drodze Umowy dzieżawy lub najmu, na zasadach
określonych W ań, 39 Llst. 7a-7f ustawy o droqach publicżnych,

WYKAZ PLANOWANYCH ZADAŃ

L.p. i lokalizacja inwestycji oata
pUblikacji
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Prżebudowa mostu na rzece Błotnica przy mjejscowości Niemieęe
W ciągu drogi powiatowej nr 331J z wlazz odcinkami dojazdóW 2012-11-07

Termin zglaszania
w dniu o7 styću nia

zainteresowania udostępnieniem kanału
2013 roku,

technologiczńego Uplywa
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