
Piotrkow Trybunalski, 6 luty 2014 r.

lnformacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego W pasie
drogowym dróg krajowych idrogi powiatowej w Piotrkowie Trybunalskim

Biuro Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Piotrkowa Trybuna|skiego, działając
w imieniu Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybuna|skiego - Zarządcy dróg na terenie miasta -
na podstawie ań.39 ust.6a ustawy zdnia21 marca 1985 r' o drogach pub|icznych (Dz. U.
z 2007 r. Nr ,l9 poz' 115 ze zmianami) informuje o zamiarze rozpoczęcia rozbudowy Ronda
Su|ejowskiego z przebudową pzy|egłych u|ic w Piotrkowie Trybunalskim wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną znajdującej się w ciągu drog krajowych Nr 12 i Nr 91 , drogi
powiatowej nr 1542E (łącznie: 778 m) oraz moz|iwości zglaszania zainteresowania
udostępnianiem kanału techno|ogicznego.

W ramach powyzszej inwestycji istnieje obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału
technologicznego. Kanał udostępniony zostanie na zasadach okreŚlonych w ań. 39 ust. 7 -
7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenia na|eŻy kierowaĆ w formie pisemnej na adres:

Biuro lnwestycji i Remontów Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

ul. Szko|na 28 , 97- 300 Piotrków Trybunalski

Zgodnie z art. 4 pkt 15a ustawy o drogach publicznych, kanał techno|ogiczny to ciąg
osłonowych e|ementów obudowy, studni kab|owych oraz innych obiektÓw |ub urządzen
słuzących umieszczaniu lub eksp|oatacji:

. urządzeń infrastruktury technicznĄ związanej z potrzebami zarządzania drogami |ub
potrzebam i ruchu drogowego,

o |inii te|ekomunikacyjnych wrazz zasi|aniem oraz |inii energetycznych, niezwiązanych
z potzebami zaządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

|nformuję ponadto, ze w myśl ań. 39 ust. 6b ustawy o drogach pub|icznych podmiot,
ktory zgłosi zainteresowanie udostępnieniem pzez zarządcę drogi kanału technologicznego,
a następnie po jego wybudowaniu nie złoŻy oferŁy, jest obowiązany zwrÓcic zarządcy drogi
koszty wybudowania kanału techno|ogicznego, o i|e nie udostępniono tego kanału innym
podmiotom.

Niniejsza informacja zostaje podana do pub|icznej wiadomości na stronie internetowej
Uzędu Miasta Piotrkowa Trybuna|skiego www.piotrkow.p| oraz przesłana do wiadomoŚci:
Prezesowi Uzędu Komunikacji E|ektronicznej, u|. Kaspzaka 18l2o,01-211 Warszawa.
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