Kanały technologiczne
Informacja o zamiarze przystąpienia do opracowania dokumentacji projektowej
rozbudowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału
technologicznego
Stosownie do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 późn. zm.) Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie
zawiadamia o zamiarze przystąpienia do opracowania dokumentacji projektowej pn.:
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa –
Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska na odcinku od km 26+000 do
km 43+162”
A. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w stadium Projektu Budowlanego
i Wykonawczego dla zadania p.n.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin –
Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica
Starzeńska na odcinku od km 26+000 do km 43+162” wraz z zabezpieczeniem lub
rozbudową urządzeń obcych kolidujących z rozbudowywaną drogą i obiektami
inżynierskimi.
B. Opracowanie wniosku i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej (ZRID).
C. Opracowanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach oraz uzyskanie tej decyzji.
oraz o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego.
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie informuje ponadto, że:
1. Stosownie do art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 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. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, zainteresowanie udostępnieniem kanału technologicznego można
zgłaszać w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia informacji o możliwości zgłaszania
zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego. Zainteresowanie
udostępnieniem kanału technologicznego należy zgłaszać w formie pisemnej na adres
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Turystyczna 7a, 20-207 Lublin.
Informacje dotyczące planowanej inwestycji drogowej można uzyskać pod numerem
telefonu 81 -749-53-40.
3. Stosownie do art. 39 ust. 6b ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału
technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty, jest obowiązany
zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie
udostępniono tego kanału innym podmiotom.
4. Stosownie do art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
kanały technologiczne będą udostępniane za opłatą, w drodze umowy dzierżawy lub
najmu, na zasadach określonych w art. 39 ust. 7a-7f ustawy o drogach publicznych.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie www.zdw.lublin.pl oraz przesłana do
wiadomości : Urząd Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa
uke@uke.gov.pl

