PREZYDENT MIASTA
Kęd7.iel'zyn-Koil e

ut Piramowiaa 32
47-200 Kędzieayn- Koźle

Kędzierzyn- Koźle,

26 czerwca 2018 r.

tel. 77/40 50 338

Informacja
o zamiarze rozpoczęcia przebudowy i rozbudowy drogi gminnej
i możliwości udostępnienia kanału technologicznego
Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 2 t marca 1985r. o drogach pubJicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, z późno zm.) Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle

informuje
że

na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle plano"vana jest realizacja
inwestycyjnych dotyczących:

następujących zadań

1. PT i wykonanie b,u.dowy/przebudowy ul. Zielonej IV Kędzierzynie - Koźlu
2. PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Krzywej IV Kędzierzynie - Koźlu
3. PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nadrzecznej i Radosnej w
Kędzierzynie-Koźl u

W ramach w/w inwestycji mOże powstać obowiązek wybudowania w pasie drogmvym
kanału technologicznego o ile w ciągu 60 dni od daty umi~?zczenia niniejszej infonnacji na
stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteI:esowany udostępnieniem takiego kanału.
Na podstawie art. 39 usL 7 ustawy o drogach publicznych kanał będzie udostępniany na
zasadach określonych w art. 39 ust.7a - 7k ustawy, o której mowa powyżej.
W związku z powyższym prosi się o zgłaszanie zainteresowania udostępnieniem kanału
technologicznego. Ostateczny termin zgłoszeń upływa po 60 dniach od daty ukazania się '
ogłoszenia, to jest od dnia 26 czerwca 201'8 roku.
Zgłoszenia nalezy kierować na piśmie.na adres:
Urząd

Miasta Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle

Zgodnie z arL4 pkt 15a ustav")' o drogach publicznych, ~anał ' technologiczny to ciąg
osłonowych elementów obudowy, studni kablo\.vych oraz innych obiektów lub urządzeń
służących umieszczeniu lub eksploatacji:
a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebarni zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego,
b) linii telekomwlikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych,
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Ponadto informuję, ze w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który
zgłosi zainteresowanie u90stępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego,
a po jego wybudowaniU' nie złozy oferty, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty
wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym
podmiotom.
~~dnocześnie informuję, ze w przypadku braku zgłoszenia zainteresowania udostęppianiem
kanału technologicznego w ramach planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego InwestorGmina Kędzierzyn- Koźle, nie będzie lokalizował 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 przesłana do wiadomości Prezesowi Urzędu
Komunikacji Elekrronicznej
w Warszawie, 01-21 l Warszawa, ul. Kasprzaka 18/20 uke@uke.gov.pl
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