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OBWIESZCZENIE 72 / 2013 

Prezydenta Miasta Radomia 

              Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz.U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) i art. 
49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2013r. poz.267)  

zawiadamiam, że w dniu 13.05.2013r. została wydana decyzja nr  300/2013 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

 
na wniosek Pana Kamila Tkaczyka dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji, ul. Traugutta 30/30A, 26-000 
Radom działającego w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Radomia dla drogi powiatowej „Budowa ulicy 
Młodzianowskiej w Radomiu – etap III, na odcinku od ulicy Orzechowej do ulicy Armii Ludowej wraz z 
budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz z przebudową gazociągu i przyłączy, 

przebudową urządzeń energetycznych, sieci wodociągowej, sieci cieplnej, kanalizacji sanitarnej, 
likwidacją kolizji teletechnicznych”. 

Decyzją 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 zaznaczono, działki przeznaczone pod 
inwestycję, 
- podanie wytłuszczonego numeru działki bez nawiasu oznacza, że działka w całości jest przeznaczona pod 
inwestycję 
ark.  123   obr. XII 

dz. nr 304/22, 250/11, 313/5,  314/16, 313/27,  313/31, 313/29,  316/1,  313/33, 280/10, 280/3, 315/1, 

315/7, 328/3 (328/6, 328/7), 328/4 (328/8, 328/9), 328/5 (328/10, 328/11), 305/10 (305/13, 305/14), 314/17 

(314/21,314/22)  

ark. 131 obr. XII/1 

dz. nr   290/59,  290/1, 290/57, 134/1, 134/2, 274/1, 51/3,  291/17, 291/18, 292/6, 290/64( 290/72, 

290/73), 533 (533/1, 533/2) - „uwaga: działka nr 533 powstała w wyniku scalenia działek  290/38, 292/4, 51/17”, 

320/7, 319/8, 141/5, 291/13, 291/11, 291/15, 291/19, 300/2, 300/3, 156/1, 320/5 

Decyzją objęte są również działki będące poza liniami rozgraniczenia drogi, niezbędne dla 
dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu: 
ark 123 obr. XII 
dz. nr 313/16 - włączenie projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejącej studni  
dz. nr 313/28, 313/30 – podłączenie gazociągu do istniejących przyłączy  
dz. nr 305/14 (pochodzi z podziału działki nr 305/10) – włączenie projektowanej sieci w istniejący wodociąg 

ark. 131 obr. XII/1 
dz. nr   301/29  – włączenie projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejącej studni  
dz. nr 300/4 – włączenie projektowanej kanalizacji deszczowej do projektowanych wpustów ulicznych, włączenie 

projektowanej sieci oświetlenia ulicznego do istniejącego słupa 
dz. nr  291/16 – włączenie projektowanej sieci w istniejącą sieć cieplną kanałową 
dz. nr 51/2 – przestawienie słupa linii n.n. i przesunięcie istniejącego kabla 
dz. nr 290/61 – przebudowa kabla średniego napięcia 

Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Radomiu, 

ul.Kilińskiego 30, II piętro, pokój nr 233 w godz. pracy urzędu tj. od 7.30-15.30 poza środą. 


