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OBWIESZCZENIE         172 / 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 2013 r. poz. 687) 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  20.09.2013r. została wydana decyzja nr 699/2013 
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 Koneckiej w 
Radomiu, na odcinku od ulicy Przytyckiej do działki nr 593 oraz ulicy Potworowskiej na odcinku od ulicy 
Koneckiej do ulicy Kleeberga wraz z infrastrukturą techniczną. 

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.  48  obr. Zamłynie 

dz. nr 109, 120/1, 120/3, 4/3(4/8, 4/9), 4/4(4/10, 4/11), 4/5(4/12, 4/13), 4/6(4/14, 4/15), 120/4(120/11, 120/12), 

120/2(120/9, 120/10), 31/1(31/3, 31/4), 34/1(34/4, 34/5), 35(35/1, 35/2)  

ark.  47  obr. Zamłynie 

dz. nr 44/27(44/28, 44/29), 526, 528/1, 528/2 

ark.  49  obr. Zamłynie 

dz. nr 556, 24, 593, 594. 

 

Wnioskiem objęte są również działki, będące poza liniami rozgraniczenia drogi, niezbędne do realizacji 
infrastruktury technicznej:  
ark.  48  obr. Zamłynie 

dz. nr 107 – budowa studni i przyłącza kanalizacji deszczowej, 

dz. nr 121 – budowa zjazdu w ulicę dojazdową od ul. Koneckiej oraz przyłącza kanalizacji deszczowej, 

ark.  47  obr. Zamłynie 

dz. nr 523, 708/4 – budowa przyłącza kanalizacji deszczowej, 

ark.  49  obr. Zamłynie 

dz. nr 595/1 – dostosowanie wysokościowe nawierzchni, przebudowa kabla oświetleniowego, zakończenie kanalizacji 

deszczowej oraz wybudowanie słupa oświetleniowego. 

 

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

Kilińskiego 30, II piętro, pokój nr 228 w godz. pracy Urzędu tj. od 7.30-15.30 poza środą. 


