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Informacja
Powiatowego Załządu Dróg w Mlawie

Powiat Mławski, w imieniu lłtórego dńńa Powiatouy Zarąd. Dróg w Mawie,
na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dńa 2t marc.a 1985 r. o drogach publicznych @z. U.
z2O15 r. poz.46O ze zrn.) informuje, że n& terenie Powiatu Mławskięo planowana jest
realizacj a na tępujących zadń inwestycyjnych:

o poprałła spójności komunikaą$nej poprzez "rońudłłpania skł4lźłoałania ulie
KościuszJei, Lelewela i Sienkźewiczg na skrąlźaułanie typu rondł w?aĘ z móudowq
i płzebadmłq ulic: Lelewelł w eiqgu dros, pawiałowęi nr 4640Ę KŃciuszki
w ciqgU &ogl nr 2370Ę Granicznei i uI Brukałłl{ v, ciqgu eogi
powiaołlej nr 2369Wnatqenie Miasta Młmya
W ramach inwestycji moze powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym

kanału technologicunego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji
na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.
Kanał udostępniany będzie na zasadach określonych w ustawie_ o drogach publiczrrych
zgodnie z art.39 ust. 7- 7f

zelosz nia należy kierować na piśmie nł adre :

Powiatowy Zarząd Dńg w Mlłwie
Ul. tefana Roweckięo rrGrota'l0
0G500 Mława

Zgodnie z art. 4 pkt 15a wyZej wymienionej ustawy- kąnał technologiczny to ciąg
osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń
służących umieszczaniu lub eksploatacji :

a) urządzń infrastruktur1, technicznej mńęanej z potrzebami zarządzania
drOgami lub potrzebami ruchu drogowęo,

b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energeĘcanycĘ
niezwiązanych z potrzebami zarądzania drogami lub potruebami ruchu
drogowego.

Ponadto informują ze w myśl art.39 ust. 6b ustawy o drogach pólicznycĄ podmiot
który zgłosi ząintęresowanie udostępnieniem przez zarządą drogi kanafu technologicznęo,
anastępnie po jego wybudowaniu nie ńazy oferty (zawarcia umowy najmu lub dzieżawy
kanafu) jest obwiązany zrłrócić zaruądcy drogi koszty wybudowania kanafu
technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanafu innym podmiotom.

Niniejsza informacja zosĘe podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej
Powiatoivego Zarządu Dróg w Mawie: hĘ://www.bip.pzdmlawa.pl/ oraz przesłana
do wiądomości Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektroniczrrej ,w Warszawie, 01-21l
Warszawą ul. Kasprzaka 18ł20.
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