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Informacja
Powiatow ega Zarządu Dróg w Nlławie
Powiat l!{łarvski,

w

inrierriu ktorego działa Powiatolvy Zarz-ąd l)rog

w

Mławie,

na podstawię art. _j9 ust, 6a ustalvy z dnta 2l rnarca ]985 r. a drogach publiczrrl,ch (Dz tj
zż015 t_ poz. 460 ze znr.) inlbrmuje. ze na terenie Pclwiatu Nlłalvskiego planowana jest
r ealizac1 a na stęp r.rj ącego zadani a i n we st1, c r,j n e go

a

Prł,ehłlłox,tłdragi |łtłtłiutou,cjnr 2326Wr ł|iśniewo- Wola Szydłłnvska na odcinlłu
od km 2+970 do kłtł4+5t}{l u,nlieisctłttościWvsrryłly KoŚcielne,
W ranrach inrvesrycji może polvstac oborviązek wybudowania lł, pasie drogowym
kanału technologicznego, o ile lv ciagu 60 cini od daty umieszczęnia niniejszej inforłnacji
na stronie internetowej" zgłosi się podmiot zaitlteresowany i"rdostępnieniem takiego kałrału.
kanał udostępnian_ri Ł:ędzie na zasadach okreslorrych rł, ustałvie o drogach pr"lblicznyclr
zgodnie z art, 39 ust. 7, 7f.7g" 7b" 7j
Z.§łoszenia należy kierolŁać na piśmiena adres:
Porł,iatowy Zarząd Dróg w N{ławie
[Tl. Stefana Roweckiego ooGrotao' 10
06-500 Mława

Zgodnie z ań. 4 pkt 1,_<a wyzej 11,_ymienionej ustawv- kanał techłlologiczny to ciąg
osłcłnowych elementorv obudorł,y, studni kablorvl,gh oraz innych obiel<trlw lub urząclzeń
słuzących umie§zczaniu lub eksploatacji
urządzeń infrastruklury technicznej związanej z potrzebami zarządzania
a)
drogarłri lub potrzebami ruchu drogorvego.
linii telekomunikacyjrr_vch wraz r- zasllarięrfi oraz iinii energetycznych.
b}
niezlłiązanych z potrzeliami zarządzania droganli lłrb potrzebami ruchu
drogowego,
Ponadto informlrję, ze w,myśl aft. 39 ust. 6b ustawy o drogach pubiicznych, podmiot
ktory zgło§i zaillteresowanie rrdostępnienienr przez zarządcę drogi kanału teciinrrlogicznegtl.
a następnie po jego wy,Łludowaniu nie złozy ofbrty (ziłwarcia umowv najmu lr-rb dzierzawy
:

kanału) jest obowiązany zwrocic zarzadcy drogi kosztv wybudowania

kanałr"r

technologiczllego, o ile nię udostępniono tego kanału innyni pclclmiotclLn.
Niniejsza informacja zostaje podarla do publicznei rviadomościna stronie internetor,vej
Porviatowego Zarz.ącltl Drog \Ą/ Nlłarł,ie.ijli]] '.i:!i,i,, i'1;, 1_i,,.,l 1,1,,] .]1: l], ataz przesłana
do wiadomości Prezesor,vi Urzędu l{omunikacji Elektrontcznej \Ąi Warszawię, 01-2t 1
Warsza.wa, ul" Kasprzaka l8/20.
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