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OBWIESZCZENIE   1  /11 

Prezydenta Miasta Radomia 

Na podstawie art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. dz. U. z 2008 r. nr 193, poz. 1194 z późn. 
zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, 
poz. 1071 ze zm.)   

zawiadamiam, że w dniu 05.01.2011r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne 
w sprawie wydania 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
 

na wniosek Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji, ul. Traugutta 30/30A, 26-000 Radom, dla drogi 

gminnej, dla zadania pod nazwą: „Rozbiórka i budowa kładki dla pieszych (Nr 2) nad ul. Osiedlową w ciągu 

ruchu pieszego na wys. budynków Osiedlowa 6 - 14, kładki dla pieszych (Nr 3) nad ul. Osiedlową w ciągu 

ruchu pieszego na wys. budynku Osiedlowa 2 w Radomiu”, (znak sprawy: Ar I 7335/1/11/KP). Wnioskiem 

objęte są działki będące w liniach rozgraniczenia drogi o numerach ewidencyjnych wyszczególnionych w 

poniższym wykazie, w którym zastosowano następujące oznaczenia: 

� przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi, 
� w nawiasie podano numery działek po podziale, tłustym drukiem oznaczono działki przeznaczone pod 

inwestycję, 
� numer działki wytłuszczony bez nawiasu oznacza, że działka w całości przeznaczona jest pod inwestycję 
   
Arkusz 122, obręb XII/2 

dz. nr  176/5, 176/8 (176/33, 176/32), 176/28 (176/29, 176/30), 177/2 (177/3, 177/4), 

Arkusz 121, obręb XII/2 

dz. nr  156/37, 156/25 (156/43, 156/42), 156/35 (156/45, 156/46). 

 

Wnioskiem objęte są również działki będące poza liniami rozgraniczenia drogi, niezbędna dla dokonania 

przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu o numerze ewidencyjnym:  

Arkusz 121, obręb XII/2  

dz. nr 156/42 (przed podziałem dz. nr 156/25) – przełożenie i zabezpieczenie sieci elektrycznej WN, 

dz. nr 156/46 (przed podziałem dz. nr 156/35) – przełożenie i zabezpieczenie sieci elektrycznej WN. 

 

Z aktami sprawy można się zapoznać w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Kilińskiego 30,  

II piętro, pokój nr 233 w godz. pracy urzędu tj. od 730-1530 poza środą, w terminie 14 dni od dnia ukazania się 

niniejszego obwieszczenia. 

 

 


