ZARZ4D DROG POWIATOWYCH
44-200 RYBNIK, UL. JANKOWICKA 49
telefon nr 32 42 27 478 , 32 42 27 874
telefax nr 32 42 27 479
Rybnik , 18 lipca 2018 r.

INFORMACJA 0 PLANOWANEJ INWESTYCJI
Zarzqd Drog Powiatowych w Rybniku, dzialajqc w imieniu Powiatu Rybnickiego, na podstawie art. 39
ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 2222 ze zm.) informuje,
ze przygotowywana jest dokumentacja projektowa na niZej wymienione zadanie inwestycyjne:

Przebudowa drogi powiatowej 5311S na odcinku ulicy Palowickiej w Szczejkowicach
na odcinku od skrzyzowania z DW 924 w kierunku Palowic, dlugas'ci 0,33km.

W ramach inwestycji mote powstaa obowiqzek wybudowania w pasie drogowym kanalu
technologicznego , o ile w ciqgu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie
internetowej , zglosi sic podmiot zainteresowany udostepnieniem takiego kanalu. Karla" udostepniany jest
na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7 — 7k ustawy o drogach publicznych.
Zgloszenia nale2y kierowae na piknie na adres :
Zarzqd Drog Powiatowych , 44-200 Rybnik , ul. Jankowicka 49.
Jak stanowi art. 4 pkt 15a powolanej ustawy, kanal technologiczny to ciqg oslonowych elementow
obudowy , studni kablowych oraz innych obiektow lub urzqdzen slu2qcych umieszczeniu lub
eksploatacj is
a. urzqdzen infrastruktury technicznej zwiqzanych z potrzebami ruchu drogowego,
b. linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych,
niezwiqzanych z potrzebami zarzqdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Informuje ponadto, ze w myk art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych, podmiot, kt6ry zglosi
zainteresowanie udostepnieniem przez zarzqdce drogi kanalu technologicznego a nastepnie po jego
wybudowaniu nie zloty wniosku( zawarcia umowy najmu lub dzier2awy kanalu) , jest obowiqzany
zwrocie zarzqdcy drogi koszty wybudowania kanalu technologicznego o ile nie udostepniono tego kanalu
innym podmiotom.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomoSci na stronie internetowej Zarzgdu Dr6g Powiatowych w Rybniku
www.bipszdp.powiatrybnicki.n1 oraz przeslana do wiadomoSci Urzedu Komunikacji Elektronicznej uke@uke.gov.pl

DYREKTOR
Zar du pro Powiatowych
wR.hr'

in±. Bernard Simon

