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INFORMACJA
o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego
Na podstawie art. 39 ust. 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych
(Dz.U.20 18.2068) informuję, iż w trakcie przygotowywania są następujące zadania:
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Przebudowa DP3 143W ul. Sienkiewicza od skrzyżowania z ulicą bez nazwy (rondo)
do skrzyżowania z ul. Kościuszki oraz budowa nowego odnicnka ul. Sienkiewicza
od skrzyżowania z ul. Kościuszki do ul. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej
(skrzyżowania z ul. Owocowe),
Przebudowa drogi powiatowej 3 130W AI. Tysiąclecia w Piastowie od skrzyżowania
z DW71 9 do wiaduktu nad linią kolejową,
Budowa ronda na skrzyżowaniu DP3 101W ul. Platanowd i DP3 103W w Młochowie,
Przebudowa DP1509W na odcinku od skrzyżowania z DW720 do mostu
na rz. Rokitnicy oraz na odcinku od skrzyżowania z DP4108W do granicy powiatu.

W

ramach wyżej wymienionych inwestycji może powstać obowiązek wybudowania
w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia
niniejszej

informacji

na

stronie

intemetowej,

zgłosi

się

podmiot

zainteresowany

udostępnieniem takich kanałów.
Kanały udostępniane są na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7k ustawy

o drogach publicznych.

ZgłQ$zęnie zainterę$Qwąltb udostępnieniem kanałów technologicznych należy
kierować na piśmie na adre$1

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego
ul. Drzymab' 30

05-800Pruszków
Zgodnie z zapisami art. 4, pkt 15a ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych
elementów obudowy,

studni kablowych

oraz innych obiektów

lub urządzeń służących

umieszczaniu lub eksploatacji:
a) urządzeń inftastmktury technicznej związanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego,
b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Informuję równeż, iż w myśl art. 39, ust. 6b Ustawy o drogach publicznychpodmiot,
który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego,

a następniepo jego wybudowaniunie złoży oferty (zawarcieumowy najmu lub dzierżawy
zgodnie z art. 7 Ustawy), jest zobowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania
kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.
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