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IN FO RM ACJA BURM ISTRZA M IASTA C H R Z A N O W A
o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego
Na podstawie artykułu 39 ustęp 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tj. Dz. U. z 2015, poz. 460 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Chrzanowa jako zarządca drogi,
informuje o zamiarze przystąpienia do przygotowania dokumentacji

projektowej

dla zadania

inwestycyjnego pn.: „B udow a drogi ul. W odnej w B alin ie”.
W ramach ww. inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału
technologicznego, o ile w c ią g u 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie
internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał zostanie
udostępniony na zasadach uregulowanych w artykule 39, ustęp 7a-7f ustawy o drogach publicznych.
Zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej na adres:
Urząd Miejski w Chrzanowie, 32-500 Chrzanów, al. Henryka 20.
Jak stanowi artykuł 4, punkt 15a powołanej ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych
elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu
lub eksploatacji:
a) urządzeń infrastruktury technicznej związanej z potrzebami ruchu drogowego,
b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami
ruchu drogowego.
Informuję ponadto, że w myśl artykułu 39, ustęp 6b ustawy o drogach publicznych, podmiot, który
zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po
jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału) jest zobowiązany
zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego
kanału innym podmiotom.
Jednocześnie informuję, że w przypadku braku zgłoszenia zainteresowania udostępnieniem kanału
„technologicznego w ramach planowanych przedsięwzięć, Urząd Miejski w Chrzanowie nie będzie
lokalizował w/w kanału w pasie drogowym zgodnie z a rt. 36, ust. 6 pkt 2 ustawy o drogach
publicznych.
Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego

w

Chrzanowie: www.chrzanow.pl oraz przesłana

do

wiadomości

Prezesa

Urzędu

Komunikacji Elektronicznej w Warszawie i opublikowana na stronie: www.uke.gov.pl/kanalytechnologiczne-886
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