OGŁOSZENIE
o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania
udostępnieniem kanału technologicznego

Stosownie do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z póżn. zm.) Burmistrz Dzielnicy Ursus działając z upoważnienia
Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy zawiadamia o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi oraz
o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego dla inwestycji
drogowej polegającej budowie dróg oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich – część I jako
47KD-D(g) (ul. Centralna) na odcinku od drogi 49KD-D(g) do drogi 19KD-L(g) oraz drogi 49KD-D
(ul. Dyrekcyjna) na odcinku od drogi 48KD-D(g) do drogi 47KD-D(g) w Warszawie.
Stosownie do art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity
Dz.U.2018.2068 z póżn. zm.) pod pojęciem kanału technologicznego rozumie się ciąg osłonowych
elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu
lub eksploatacji:
1. urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego,
2. linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Stosownie do art. 39 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
jednolity Dz.U.2018.2068 z późn. zm.) zainteresowanie udostępnieniem kanału technologicznego
można zgłaszać w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia informacji o możliwości zgłaszania
zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego.
Zainteresowanie udostępnieniem kanału technologicznego należy zgłaszać w formie pisemnej na
adres:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Dzielnica Ursus
pl. Czerwca 1976 r. nr 1
02-495 Warszawa
(Wydział Infrastruktury)
Informację dotyczącą planowanej inwestycji drogowej można uzyskać pod numerem 22 44 36 195.
W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału
technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie
internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.
Stosownie do art. 39 ust. 6b ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity
Dz.U.2018.2096 z późn. zm.) podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę
drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty ( w terminie 21 dni
od daty złożenia oferty nie zawrze umowy) jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty
wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.
Stosownie do art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity
Dz.U.2018.2096 z późn. zm.) kanały technologiczne będą udostępniane za opłatą w drodze umowy
dzierżawy lub najmu, na zasadach określonych w art. 39 ust. 7a-7f ustawy o drogach publicznych.
Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta
Stołecznego Warszawy Dzielnicy Ursus oraz przesłana do wiadomości Urzędu Komunikacji
Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa.

