PRł:Z.iDENT ~1~STA
Kędzierz;-Il- Kożle

ul Plramcwicza 32
47.200 Kędzienyn-Kot\e

Kędzi erzyn- Koźl e,

12 czerwca 20 18 r.

tel. 77/4050338

In fonnacj a
o zamiarze rozpoczęcia Przebudowy i rozbudowy drogi gminnej
i m oż liwo śc i udostę pni e nia ka nału technologicznego
,

Na podstawie art. 39 ust. 6a ustav.')' z dnia 21 marca 1985r. o drogach pub licznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, z późno zm.) Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle
informuj e
że

na terenie miasta Kędzierzyn - Koź l e planowana jest realizacja
inwestycyjnych dotyczących:
1. PI i przebudowa tlI. Dworcowej Ul Kędzierzynie - Koźlu
2. PT i przebudowa lilie Kościelnej i Zaścianek HI Kędzierzynie -

następujących zadań

Koź/u

W ramach w/w inwestycj i może powstać obow i ązek wybudowan ia w pasie drogowym
kanaru tecłmolog i cznego O ile w ciągu 60 dni od daty urąi~szczenia niniejszej informacji na
stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.
Na podstawie art. 39 usL 7 usta",')' o drogach publicznych kanał będzie udostępniany na
zasadach określonych wart. 39 usL 7a - 7k ustawy, o której mowa powyżej.
W związk u z powyz.szym prosi się o zg ł aszan i e zainteresowania udostępnieniem kanału
technologicznego. Ostateczny termin zgłoszeń upływa po 60 dniach od daty ukazania się
og ł oszeni a, to jest od dnia 12 czerwca 2018 roku.
Zgł oszenia nal eży kierować na piśm i e na adres:
Urząd

M iasta KędzierLyn-Koźle
ul. GrzcgorL8 Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle

Zgodnie z artA pkt 15a ustawy o drogach publicznych, kanał techno logiczny to ciąg
osłonowych elementów obudowy, studni kablov.'Ych oraz innych obiektów lub urządzeń
służących umieszczeniu lub eksploatacji :
a) urządzeń infrasrruktury technicznej związanych z potrzebami zart.ądzan i a drogami lub
potrzebami ruchu drogowego,
b) linii telekomunikacyjnych v.'Taz z zasi laniem oraz linii elektroenergetycznych,
niezwiązanych z potrzebami zarządzani a drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Ponadto informuję, że w myś l art . 39 ust. 6b pstawy o drogach publicznych podmiot, który
zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez za rządcę drogi kanału technologicznego,
a po jego wybudowaniu nie złoży oferty, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty
\\'Ybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kana łu innym
podmiotom.
Jednocześnie i nformuję , że w przypadku braku zgłoszenia zainteresowania udostępnianiem
kan ał u teclmo logicznego w ramach planowanego p rzedsięwzięc i a inwestycyjnego InwestorGmina Kędzierzyn- Koźle, nie będzie l okalizowa ł przedmiotowego kanału w pasie drogowym
zgodnie z art. 39. ust 6 pkt.2 ustawy o drogach publicznych.
Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej
Urzędu .Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz przesiana do wiadomości Prezesowi Urzędu
Komunikacji Elektronicznej
\V Warszawie, 01-21/ Warszawa, ul. Kasprzaka /8/20 uke@uke.gov.pl
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