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INFORMACJA

W imieniu Prezydenta m. Watbrzycha -zarzqdcy drag publicznych na terenie miasta
Watbrzycha -zgodnie z tresciq art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 0 drogach publicznych
(Oz. U. Nr 19 z 2007r. Doz. 115 z paIn. zmianami) informuj~, ze przygotowywane jest nast~pujqce
zadanie inwestycyjne:

, (cz~sc I zamowienia) Zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych zwiClzanych
z przebudowCl drogi krajowej nr 35 na odcinku ul. Wroctawskiej w Watbrzychu (od ul.
Stacyjnej do ul. Ogrodowej) od km 26+640 -27+050,
(cz~sc II zamowienia) Zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych zwiClzanych
z przebudowCl mostu nad rzekCl PetcznicCl w ciClgu drogi krajowej nr 35 ul. Wroctawska
w Watbrzychu w km 26+930
realizowane w ramach zadania budzetowego pn. "Przebudowa mostu nad rzekCl
PetcznicCl w ciClgu ulicy Wroctawskiej w Watbrzychu wraz z przebudowCl odcinkow drogi
krajowej nr 35 umozliwiajClcych racjonalne korzystanie z mostu w granicach
administracyjnych miasta Watbrzycha".

W ramach inwestycji powstaje obowiqzek wybudowania w pasie drogowym kana~u

technologicznego.
Stosownie do art. 39 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach publicznych,
zainteresowanie udost~pnieniem kanatu technologicznego mozna zg~aszac w terminie 60 dni od

daty ogloszenia przedmiotowej informacji.
Kana~ udost~pniany jest na zasadach uregulowanych wart. 39 ust. 7-7f ustawy
0 drogach publicznych.

Zg~oszenia nalezy kierowac na pismie na adres

Zarz~d Drag Komunikacji i Utrzymania Miasta
ul. Matejki 1
58-300 Walbrzych

Jak stanowi art. 4 pkt. 15a przywotywanej ustawy, kanat technologiczny to ciqg ostonowych
elementow obudowy, studni kablowych oraz innych obiektow lub urzqdzen stuzqcych umieszczeniu
lub eksploatacji:

a) urzqdzen infrastruktury technicznej zwiqzanych z potrzebami zarzqdzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego,

b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiqzanych z
potrzebami zarzqdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

~

Informuj~ ponadto, ze w mysl art. 39 ust. 6b ustawy 0 drogach publicznych, podmiot kt6ry zgtosi
zainteresowanie udost~pnieniem przez zarzqdc~ drogi kanatu technologicznego, a nast~pnie po
jego wybudowaniu nie ztozy oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierZawy kanatu), jest obowiqzany
zwrocic zarzqdcy drogi koszty wybudowania kanatu technologicznego, 0 ile nie ,..J-""'--_:_-~ tego

kanatu innym podmiotom.
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Niniejsza informacja zostanie podana do pubficznej wiadomosci na stronach internetowych Urz~du
Miejskiego w Wa/brzychu www.biD.um-wafbrzvch.dofnvsfask.Df/ i Zarzqdu Drag Komunikacji i
Utrzymania Miasta w Wa/brzychu www.zdkium. wafbrzvch.Df/ oraz przes/ana do wiadomosci Urz~du
Komunikacji Efektronicznej, uf. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa


