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1nformatta O Zamiarze rozpocz9cia budowy drogi oraz mottliwo6ci zglaszania
zainteresowania udostOpnienieⅡ L kanalu technologicznego

Stosownie do art.39 ust.6austawy

(tj.Dz. IJ. z 2007 r. Nr 19, poz.

zdnia2I

marca 1985 r. o drogach publicznych

Il5 z p6in. zm.) Zanqd Dr6g Wojew6dzkich w N-odzi,

wypelniaj4c zadania Zarzqdu Wojew6dztwa N,odzkiego, jako zarzqdcy dr6g wojew6dzkich
naterenie wojew6dztwa l6dzkiego, zawiadamia

o zamiarze

rozpoczEcia budowy drogi oraz

o mo2liwo5ci zglaszania zainteresowania udostgpnieniem kanalu technologicznego

w ramach

inwestycji pod nazw4:
Rozbudowa skrryZowania drogi wojewtidzkiej

Nr 473 z drog4 gminn4 Nr 111355E i

drog4 powiatow4 Nr 3727E w Uniejowie,
planowanej do rcalizacji w powiecie poddgbickim, w mieScie Uniej6w.

2 ustawy o drogach publicznych, zaintercsowanie
udostgpnieniem kanalu technologicznego mohna zglaszal w terminie 60 dni od dnia
ogloszenia niniejszej informacji na stronie internetowej Zarz4dt Dr6g Wojew6dzkich
Stosownie do art. 39 ust. 6 pkt

wLodzi. Zainteresowanie udostgpnieniem kanalu technologicznego nale?y zglaszaf, w formie
pisemnej na adres: ZarzEd Dr6g Wojew6dzkich wN,odzi, ul. Sienkietircza 3, 90-1131-6d2.
Zarzyd Dr6g Wojew6dzkich wtr odzi informuje ponadto, ze:

1.

art.4 pkt

o drogach publicznych pod pojgciem kanalu
technologicznego rozumie sig ci4g oslonowych element6w obudowy, studni
kablowych oraz innych obiekt6w lub urzqdzefi sluZ4cych umieszczaniu lub
stosownie do

15a ustawy

eksploatacji:

a. urzqdzefi infrastruktury technicznej zsttiqzanych
drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

www.zdw.lodz.pl

z

potrzebami zaruqdzania
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b.

linii

telekomunikacyjnych wraz

niezwiqzarrych

z

Zarzad Dr6g wolew6dz‖ ch w LodJ
uL Sienklewicza 3
90‐

113L6d2

te1 42 616 22 50
fax 42 616 22 51

z

zasilaniem oraz

potrzebarri zan4dzania drogami

linii

lub

energetycznych,

potrzebami ruchu

drogowego,

2.

stosownie do art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych, podmiot, kt6ry zglosi
zainteresowanie udostgpnieniem przez zarz1dcE drogi kanalu technologicznego,
a nastgpnie

ustawy

po jego wybudowaniu nie Aoty oferty, o kt6rej mowa w art. 39 ust. 7a

o drogach publicznych, jest obowi4zany

wybudowania kanalu technologicznego,

zwr6ci(, zarzEdcy drogi koszty

o ile nie udostgpniono tego kanalu innym

podmiotom,

3.

stosownie do art. 39 ust. 7 ustawy o drogach publicznych, kanaly technologiczne bgd4

udostgpniane

za

oplat4,

w drodze umowy dziefiawy lub najmu, na zasadach

okreSlonych w art. 39 ust. 7a - 7f ustawy o drogach publicznych.
Dodatkowe informacje dotyczqce planowanej inwestycji drogowej mohnauzyska6 pod
numerem telefonu 42 61622 34, od poniedzialku do pi4tku, w godzinachT-Ls.

Niniejsza informacja polega ogloszeniu poprzez publikacjg na stronie internetowej
Zar zqdu Dr6 g Woj ew6dzkich w N,odzi: www. zdw. lodz.pl
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