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Informacja Dyrektora
Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego

o możliwości zgłas zania zainteresowania udostępnieniem kanału
technologicznego

Na podstawię art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tj. Dz.U. z2007, Nr 19, poz l15 za zmianami) Dyrektor Zuząda Dróg Powiatu Krakowskiego
jako zarządca drogi informuje, że przygotowywana jest dokumentacja projektowa pn.: ,,Budowa
odcinka drogi powiatowej Nr 2142K w miejscowości Smrokó#'.

W ramach inwestycji może powstać obowią,zek wybudowania w pasie drogowym kanaŁu
technologicznego o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie
internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udoĘpnieniem takiego kanału. Kanał
udostępniony jest nazasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenia na\eży kierować w formie pisemnej na adres: Zatząd Dróg Powiatu
Krakowskiego ul. Włościńska 4, 30-138 Kraków.

Zgodńe z art. 4 pkt. 15a w/w ustawy kanał technologiczny - to ciąg osłonowych
elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub vrządzeń służących
umieszczeniu lub eksploatacj i :

I) vządzeń infrastruktury technicznej nviązanychzpoftzebami ruchu drogowego,
2) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, ńezwtązanych

zpotrzebałrtizarządzańadrogamilubpotrzebamiruchudrogowego.
Ponadto informuję, że w myśl aft.39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który

zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zaruądcę drogi kanału technologiczllięEo) następnie
po jego wybudowaniu nie ńozry oferty (zawarcia umowy wyrrajmu lub dzierżawy kanału)
jest zobowiryarry zwróció zarządcy drogi kosź wybudowania kanału technologicznego, o ile nie
udosĘpniono tego kanału innym podmiotom.

Dodatkowe informacje dotyczące planowanej inwestycji drogowej można uzyskaó pod
numerem telefonu 12 637-18-11, od poniedziałku do piątku, w godzinach7-15.

Informacja w powyższej sprawie zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie
internetowej Zaruąół Dróg Powiatu Krakowskiego www.zdpk.krakow.pl.

Otrąvmuja:
1. Urząd Komunikacji Elekłonicmej

uke@uke.gov.pl
Pro-Bud Biuro Frojektów, ul. Łagiewnicka 39,304717 Kraków
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