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Prezydent Miasta Ostrowiec Świętokrzyski - Zarządca dróg miejskich - na podstawie art. 39
usl. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 19 poz.
lIS ze zmianami) informuję, że przygotowywane są niżej \\ymienione zadania inwestycyjne:
l. " Budowy i przebudowy
dróg wewnętrl.nych
tercnu inwcstycyjncgo
realizowanego w ramach programu inwestycyjnego pn.: "Utworzenie i udostępnienie
terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I - budowa dróg
wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą".
2. "Budowy drogi publiczncj gminncj klasy L wraz z infrastrukturą
towarzyszllcą"
- realizowanej w ramach programu inwestycyjnego pn.: "Utworzenie i udostępnienie
terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I - budowa otwarcia
komunikacyjnego WTazz infrastrukturą towarzyszącą".
W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania 'v pasie drogowym kanału
technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia nimejszej informacji na stronie
internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał
udostępniany jest na zasadach uregulowanych wart. 39 usl. 7 - 7f ustawy o drogach
publicznych.
Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres:
Url.ąd Miasta w Ostrowcu Świętoknyskim,
ul. .Jana Glogowskiego 3/5 27-400 Ostrowiec
Świętokrzyski.
Jak stanowi art. 4 pkt 15a powołanej ustawy, kanal technologiczny to ciąg osłonowych
elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących
umieszczeniu lub eksploatacji:
a. urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami ruchu drogowego,
b. linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych. niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Informuję ponadto, że w myśl art. 39 usl. 6b usta\\y o drogach publicznych, podmiot, który
zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego
a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia um)wy najmu lub dzierżawy
kanału), jest obowiązany
zwrócić zarządcy
drogi kosz'"
wybudowania
kanału
technologicznego o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.
Niniejsza il1formacja zostaje podli/W do publicznej wiadomości na stronie Urząd Miasta
w Ostrowcu Świętokrzyskim www.um.ostrowiecpl
oraz przesiane do wiadomo.\:ci Urzędu
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