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B|URO INWEsTYcJl i ńEMONTÓW
ul Szkolnie 28 Piotrków Trybuna|ski, dnia 22.01 .2014r'

|nformacja o zamianze udostępnienla kanału technologicznego w pasach
drogowych przyszłych dróg gminnych w Piotrkowie Trybuna|skim

Biuro Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,
działając w imieniu Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego _ Zarządcy drÓg
miejskich na podstawie ań. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych ( Dz.U. z 2007 roku Nr 19 poz. 115 ze zmianami)
informuje o zamiarze rozpoczęcia budowy u|. Dębowej ( od. u|. Żród|anej do posesji
nr 21, tj. odc. ok. 160 m) . zgodnie zzałącznikiem graficznym oraz moŻ|iwości
zgłaszania za i nteresowa n ia udostępn ia n iem ka nału tech no|og icznego.

W ramach powyzszych inwestycji moze powstać obowiązek wybudowania w pasie
drogowym kanału techno|ogicznego o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia
niniejszej informacji na stronie internetowej zaządcy drogi, zgłosi Się podmiot
zainteresowany udostępnianiem takiego kanału. Kanał udostępniony zostanie na
zasadach okreś|onych w ań. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach pub|icznych.

Zgłoszenia na|eŻy kierować w formie pisemnej na adres:
Biuro lnwestycji i Remontów Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna 28
97.300 Piotrków Trybunalski

Zgodnie z art,4 pkt. 15a ustawy o drogach pub|icznych, kanał techno|ogiczny to
ciąg osłonowych e|ementow obudowy, studni kab|owych oraz innych obiektów |ub
urządzen słuzących u m ieszcza n iu I u b eks p|oatacj i :

. u|ZĄdZeń infrastruktury technicznej zutiązanych z potrzebami zarządzania
drogami lub potzebami ruchu drogowego,

. linii telekomunikacyjnych wrazz zasilaniem oraz linii energetycznych,
niezwiązany ch z potzeba m i zaządzan i a d rog a m i I u b potrze ba m i ru ch u
drogowego.

|nformuję ponadto, Że w myś| ań. 39 ust. 6b ustawy o drogach pub|icznych
podmiot, ktory zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału
techno|ogicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoŻy ofeńy, jest
obowiązany zwrocić zaządcy drogi kosfy wybudowania kanału techno|ogicznego,
o i|e nie udostępniono tego kanału innym podmiotom'

Niniejsza informacja zostaje podana do pub|icznej wiadomości na stronie
internetowej Urzędu Miasta Piotrkowa TrybunaIskiego www.piotrkow.pI oraz
przesłana do wiadomości: Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
ul. Kaspzaka 18120, 01-21 1 Warszawa
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