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Informacja
Powiatowego Zaraądu Drógw Mławie

w

imieniu którego dńńa Powiatowy Zamąd Dróg w Mawie,
na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych @z. U.
z2015 r. poz. 46a ze nrr.) informuje, że na tere,lrie Powiatu Mawskiego planowana jest
realizacj a następujących zadń inwestycyjnych:
o h,zehulołla obiefuów łttostawyeh w m Ghłżek o rNI aU* 642 i JNI 0l0a5il3
oraĘw m Rumoka o JNI 0100 644 wrą z drogq ibja.urowq nr 2332W od d?ogl
nr 1640W(Biduń - Sreńsk - Młaaw) - GłażekRurnoka,
W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym
kanafu technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji
na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanafu.
Kanał udostępniany będzie na zasadach określonych w ustawie-o drogach publicznych
zgodnie z art.39 ust. 7- 7f
Powiat Mawski,

zełoszenia należy kicrować na piśmie nł adrcs:
Powiatorry Zarząd Dńg w Mławie
UL Stefana Roweckięo rrGrota'10
0G500 Mława
Zgodnie z art. 4 pkt 15a wPej wymienionej ustawy- kanał technologiczny to ciąg
osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń
sfu zących umieszczaniu lub eksploatacji :
a)
urądzń infrastruktury technicznej związanej z potrzebami zarządzańa
drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
linii tęlekomunikacyjrtych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznycĘ
b)
niezwiązanych z potrzebarti arądzartia drogarri tub potrzóami ruchu
drogowego.
Ponadto informuję, ze w myślart. 39 ust. 6b ustawy o drogach publiczrrycĘ podmiot
który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarlądą drogi karrafu technologicarcgo,
a następnie po jego wybudowaniu nie ńary oferty (zawarcia umowy najmu lub dzieżawy
kanafu) jest obowiązany anrrócić arządcy
koszty wybudowania kanału
technologiczne{1o,o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.
Niniejsza informacja zostaje podana do publiczrrej wiadomości na stronie internetowej
lvffawie: http:l/www.bip.pzdmląwa.pll oraz przesłana
Powiatowego Zarądu
dowiadómości Prezesowi Utz$u Komunikacji Elektroniczrrej w Warszawią 01-211
Warszawą ul. Kasprzaka 18120.
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