
Radom, 15 stycznia 2018 r. 

Informacja o planowanych inwestycjach drogowych w subregionie radomskim 

 W związku z koniecznością wypełnienia obowiązków zarządcy drogi, wynikających                              
z ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych z 7 maja 2010 r. (Dz. U. Nr 106 poz. 
675), Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich Rejon Drogowy w Radomiu informuje                             
o planowanych inwestycjach drogowych, które mogą być związane z obowiązkiem wybudowania 
kanału technologicznego w pasie drogowym.   

Wykaz planowanych inwestycji: 

1. Informacja w sprawie projektowania przebudowy drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od km 
15+270 (skrzyżowanie z drogą krajową nr 7) do km 17+517 na terenie gminy Kowala, powiat 
radomski. 

2. Informacja w sprawie projektowania przebudowy drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od km 
23+130 do km 23+980 na terenie gminy Kowala, powiat radomski. 

3. Informacja w sprawie projektowania rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 737 na odcinku od km 
34+720 do km 36+612 na terenie gminy Kozienice, powiat kozienicki. 

4. Informacja w sprawie projektowania przebudowy drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od km 
3+208 do km 5+000 w miejscowości Milejowice, gmina Zakrzew, powiat radomski. 

5. Informacja w sprawie projektowania przebudowy drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od km 
5+000 do km 6+900 (skrzyżowanie z drogą krajową S-7) na terenie gminy Zakrzew, powiat 
radomski. 

6. Informacja w sprawie projektowania przebudowy drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od km 
14+650 do km 15+530 w miejscowości Oblas, gmina Przytyk, powiat radomski. 

7. Informacja w sprawie projektowania przebudowy drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 
49+500 do km 56+782 na terenie gminy Lipsko, powiat lipski. 

 
 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.               
Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7 – 7f ustawy o drogach 
publicznych. 
 
Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres: 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich 
00-048  Warszawa, ul. Mazowiecka 14 

 
 Jak stanowi art. 4 pkt. 15a powołanej ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych 
elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu 
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. 

 Informujemy ponadto, 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 oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału), jest obowiązany 

zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego 

kanału innym podmiotom.  

 Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronach internetowych 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl i Mazowieckiego Zarządu 

Dróg Wojewódzkich w Warszawie www.mzdw.pl oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej                                  

w Warszawie www.uke.gov.pl . 


