Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach
ZDM.482.3.2019.JCS

Gliwice, 19.03.2019

URZĄD KOMUNIKACJI
ELEKTRONICZNEJ
ul. GIEŁDOWA 7/9
01-211 WARSZAWA
nr kor. ZDM.17883.2019/JCS

W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: ZDM.482.3.2019.JCS

Na podstawie art. 39 ust. 6 Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku
o drogach publicznych t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2068) Zarząd Dróg
Miejskich w Gliwicach informuje, że na terenie miasta Gliwice planowane
jest przystąpienie do realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa układu
drogowego w obrębie stacji Gliwice-Łabędy - Budowa ronda
na skrzyżowaniu dróg powiatowych ulic Głównej i Strzelców Bytomskich"
w pasach drogowych następujących dróg publicznych:
L.p
.

ulica

Przybliżona
długość kanału w
km

1.
Główna – droga powiatowa
0,900
2.
Strzelców Bytomskich – droga powiatowa
3.
Przyszowska – droga powiatowa
4.
Wolności – droga gminna
Uwaga: terminy przystąpienia do realizacji zadania uzależnione są
od wielu czynników niezależnych od inwestora, w związku z czym na tym
etapie nie zostały one określone
Zainteresowani udostępnieniem kanału technologicznego winni
zgłosić ten fakt w formie pisemnej w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia
niniejszej informacji do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach,
ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice.
Planowane do przebudowy ulice posiadają odpowiednio kategorie
drogi powiatowej i gminnej, dlatego w przypadku niezgłoszenia się
w ww. terminie podmiotu zainteresowanego udostępnieniem kanału,
zarządca drogi nie będzie zobowiązany do jego budowy.
Ponadto informujemy, że w myśl art. 39 ust 6b Ustawy 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.
Niniejsza informacja podlega podaniu do publicznej wiadomości
na stronach internetowych Urzędu Miasta Gliwice www.um.gliwice.pl/bip,
Zarządu
Dróg
Miejskich
w
Gliwicach
www.zdm.gliwice.pl
oraz przekazaniu do wiadomości Prezesowi Urzędu Komunikacji
Elektronicznej.
podpis elektroniczny
Anna Gilner
Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich

Opracowała: Joanna Cetnarska-Słowik, tel. 32 300 86 21

