Swarzędz, dnia 26.01.2017r.
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Informacja Gmina Swarzędz

Na podstawie art. 39 ust. 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U.
z dnia 2007r. Nr 19 poz. 115 ze zmianami) informuje, że przygotowywane są niżej wymienione
zadania inwestycyjne:
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budowa pętli autobusowej, parkingu oraz drogi dojazdowej do kościoła w Wierzenicy,
przebudowa ul. Katarzyńskiej w Gruszczynie na odcinku od ul. Swarzędzkiej do ul. Promyk,
przebudowa ulicy Krawieckiej w Swarzędzu,
budowa ul. Polskiej w Zalasewie,
przebudowa ulic na terenie osiedla Czwartaków i Kościuszkowców w Swarzędzu,
przebudowa ulic na terenie osiedla Dąbrowszczaków w Swarzędzu,
przebudowa ul. Greckiej i Irlandzkiej w Zalasewie,
przebudowa ul. Gwiaździstej w Swarzędzu,
przebudowa ul. Hebanowej i Botanicznej w Zalasewie,
przebudowa ul. Ogrodowej w Paczkowie,
przebudowa ul. Spacerowej w Zalasewie od ul. Kórnickiej do Równej,
przebudowa ul. Sokolnickiej w Paczkowie,
przebudowa ul. Szewskiej w Swarzędzu,
przebudowa ul. Szkolnej w Kobylnicy,
przebudowa ul. Helikopterowej w Bogucinie,
przebudowa ul. Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kossaka i Kopernika w Swarzędzu,
budowa obwodnicy Swarzędza etap I – odcinek od ul. Rabowickiej w Jasiniu do ul.
Średzkiej w Rabowicach,
przebudowa ul. Różanej w Bogucinie,
budowa ul. Rutkowskiego i Leszka, Jasin,
budowa obwodnicy Swarzędza – odcinek od ul. Średzkiej w Rabowicach do ul. Tuleckiej w
Garbach,
przebudowa ul. Swarzędzkiej / Asfaltowej w Janikowie od ul. Cichej do ul. Podgórnej.
budowa ul. Rabowickiej od wiaduktu do ul. Średzkiej w Paczkowie,
przebudowa ul. Wiatrakowej w Kobylnicy,
przebudowa ul. Poziomkowej w Zalasewie,
przebudowa ul. Przybylskiego w Swarzędzu,
przebudowa ul. Bednarskiej, Murarskiej, Kuśnierskiej, Garbarskiej i Płócienniczej w
Swarzędzu,
przebudowa głównego ciągu komunikacyjnego we wsi Wierzenica.

W ramach wyżej wymienionych 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. Kanały

udostępnione są na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.
Zgłoszenie zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego należy kierować w formie
pisemnej na adres:
Gmina Swarzędz
Rynek 1
62-020 Swarzędz
Zgodnie z zapisami zawartymi w 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.
Stosownie do art. 39 ust. 6a 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 oferty, jest obowiązany zwrócić
zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału
innym podmiotom.
Zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 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.
Jednocześnie informujemy, że powyższe ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie
internetowej Gminy Swarzędz http://bip.swarzedz.eu/ .

Do wiadomości:
1. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa

