Wójt Gminy
Nowy Kawęczyn

Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi
oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego
Stosownie do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tj. Dz.U. z 2016 poz. 1440) Wójt Gminy Nowy Kawęczyn zawiadamia o zamiarze
rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi oraz o możliwości zgłaszania zainteresowania
udostępnieniem kanału technologicznego dla wyszczególnionych poniżej inwestycji
drogowych.
Wójt Gminy Nowy Kawęczyn informuje ponadto, że:
1. Stosownie do art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych pod
pojęciem kanału technologicznego rozumie się ciąg osłonowych elementów obudowy, studni
kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczaniu lub eksploatacji:
a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego,
b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z
potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
2. Stosownie do art. 39 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
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 Gminy w Nowym Kawęczynie, Nowy Kawęczyn
32, 96-115 Nowy Kawęczyn.. Informacje dotyczące planowanej inwestycji drogowej można
uzyskać pod numerem telefonu 0-46 831-42-89.
3. Stosownie do art. 39 ust. 6b ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału
technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży wniosku, o którym mowa w
ust. 7, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału
technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.
4. Stosownie do art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, kanały
technologiczne będą udostępniane za opłatą, w drodze decyzji, w której określa warunki
udostępnienia tego kanału, na zasadach określonych w art. 39 ust. 7a-7i ustawy o drogach
publicznych.

Wykaz planowanych inwestycji:

Numer
L.p.

Identyfikacyjny

Przebieg

drogi
1

113101E

(Wołucza) – gr. gm. Rawa Mazowiecka – Nowy Dwór

2

113103E

(Kolonia Wołucza) – gr. gm. Rawa Mazowiecka – Kazimierzów –
Kwasowiec
Kwasowiec – Marianów – Nowy Kawęczyn
Nowy Kawęczyn - Trzcianna

3

115153E

(Lisna) – gr. gm. Kowiesy – Psary
Psary – Dzwonkowice -Doleck

4

115301E

Rawiczów – Prandotów – dr. pow. 1318E (Kamion)

5

115302E

Strobów – Rawiczów – Trzcianna
Trzcianna – Suliszew – gr. woj. mazowieckiego

6

115303E

Kaczorów – Franciszkany - Strzyboga

7

115304E

Kwasowiec – Rzędków – gr. gm. Skierniewice (Żelazna)

8

115305E

(Lisowola) – gr. woj. mazowieckiego – Doleck Stary

9

115306E

Zglinna Duża – gr. gm. Rawa Mazowiecka – (Rosocha Stara)

10

115307E

Stary Rzędków – Rzędków – Zglinna Duża

11

115308E

Strzyboga – Nowy Rzędków –Stary Rzędków - gr gm. Skierniewice
(Józefatów)

12

115309E

Strzyboga - Kwasowiec

13

115310E

Trzcianna – Stara Rawa

14

115311E

(Kamion) – gr. woj. mazowieckiego – Suliszew – Stara Rawa

15

115313E

Trzcianna - Doleck

16

115314E

Zglinna Mała – gr. gm. Rawa Mazowiecka –(Nowa Rossocha)

17

115315E

Zglinna Duża- Zglinna Mała

18

115316E

Marianów-Dukaczew – gr. gm. Rawa Mazowiecka – (Kolonia Wołucza)

19

115317E

Dukaczew Marianka – do dr woj. nr 707

20

115318E

od dr. pow. Nr 1316E - Dukaczew

21

115319E

Stary Rzędków- Kwasowiec

22

115320E

Marianów-Kawęczyn B- Nowy Dwór-Parcela –Stara Rawa

23

115321E

Franciszkany- Nowa Trzcianna- do dr gm. nr 115310E

24

115322E

Strzyboga - Budy Trzcińskie- dr. pow. Nr 1318E

25

115323E

obręb Trzcianna

26

115324E

Suliszew - Sewerynów

27

115325E

Doleck-Esterka - gr. gm. Kowiesy- (Chełmce)

28

115326E

Dzwonkowice - Esterka- do dr. pow. 1316E

29

115327E

od dr. woj. nr 707 – do dr. pow. Nr 1324E

30

115328E

od dr. pow. Nr 1316E - Nowy Dwór-Parcela do dr. pow. Nr 1324E

31

115329E

od dr. woj.. nr 707 – nowy Dwór-Parcela do dr. pow. Nr 1316E

32

115330E

od dr. pow. nr 1318E – Strzyboga – do dr. woj. nr 707

33

115331E

od dr pow. nr 1316E –Esterka – gr. gm. Kowiesy- (Lisna)

34

115332E

Franciszkany – do dr. gm. nr 115303E

35

115333E

Od dr. gm. nr 115309E – Strzyboga – do dr. woj. nr 707

36

115334E

Od dr. woj. nr 707 –Nowy Dwór-Parcela do dr. pow. nr 1324E

Wójt Gminy Nowy Kawęczyn
/-/ Włodzimierz Ciok

