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Informacja o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi oraz możliwości zgłaszania
zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego
Stosowanie do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) Gmina Rząśnia jako zarządca dróg
gminnych na terenie gminy Rząśnia, zawiadamia o zamiarze rozpoczęcia przebudowy drogi
oraz o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego
w ramach inwestycji pod nazwą:
 Przebudowa drogi gminnej Nr 109219E w miejscowości Gawłów w zakresie
wykonania nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem na działkach o nr ewid.
185, 268 obręb Gawłów o łącznej długości ok. 2500,0 mb.
planowanej do realizacji w powiecie pajęczańskim, gminie Rząśnia.
Zainteresowanie udostępnieniem kanału technologicznego należy zgłaszać w formie
pisemnej na adres: Urząd Gminy Rząśnia, ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia.
Ponadto Gmina Rząśnia informuje, że :
1. stosownie do art. 4 pkt 15a ustawy o drogach publicznych pod pojęciem kanału
technologicznego rozumie się ciąg osłonowych elementów obudowy, studni
kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczaniu lub
eksploatacji:
a. urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego,
b. linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych,
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego,
2. stosownie do art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych, podmiot, który zgłosi
zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego,
a następnie po jego wybudowaniu nie złoży wniosku, o którym mowa w ust. 7 jest
obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego,
o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom,
3. stosownie do art. 39 ust. 7g ustawy o drogach publicznych, kanały technologiczne lub
jego część będą udostępniane za opłatą, w drodze decyzji.
Dodatkowe informacje dotyczące planowanej inwestycji drogowej można uzyskać pod
numerem telefonu /44/ 631 71 22, wew. 231 w godzinach urzędowania tj. poniedziałek,
wtorek, środa, piątek w godzinach 7.30 – 15.00, czwartek w godzinach 7.30 – 17.30.
Niniejsza informacja podlega ogłoszeniu poprzez publikację w Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Rząśnia: www.rzasnia.eobip.pl oraz stronie internetowej Gminy:
www.rzasnia.pl .
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