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OBWIESZCZENIE   165 / 2015 

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 z późn. zm.) i art. 49 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2013r. poz.267 z późn. 
zm.)  

zawiadamiam, że w dniu 25.08.2015r. została wydana decyzja nr 639/2014 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
 

na wniosek Pana Pana Dariusza Tkaczyka „Miastoprojekt”, ul. Skłodowskiej 18, 26-600 Radom, działającego w 

imieniu i na rzecz Gminy Miasta Radomia dla drogi gminnej, dla zadania pod nazwą: „Budowa ulicy Wiertniczej w 
Radomiu na odcinku od ulicy Sadowej do działki nr 83, wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Jagodową, oraz 
oświetleniem i przebudową w niezbędnym zakresie infrastruktury technicznej”. 

 
Decyzją objęta jest działka będąca w liniach rozgraniczenia:  

Ark.136, Obr. 0111 Idalin 

Dz. nr: 652. 

 
Decyzją objete są również działki, będące poza liniami rozgraniczenia drogi, niezbędne dla dokonania 

przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu: 

Ark. 134, Obr. 0110 Długojów 

Dz. nr 640 – budowa słupa oświetleniowego wraz z przyłączeniem kablem oświetleniowym. 

Ark. 135, Obr. 0110 Długojów 

Dz. nr 648 – budowa słupa oświetleniowego wraz z przyłączeniem kablem oświetleniowym. 

Dz. nr 649/1 – przełożenie kabli nn, przełożenie kabli Sn, przebudowa istn. Szafy SO, demontaż istniejącego 

oświetlenia, ułożenie kabli oświetleniowych, korekta geometrii skrzyżowania – włączenie ulicy Jagodowej do ulicy 

Wiertniczej, budowa nawierzchni bitumicznej, budowa nawierzchni chodnika, budowa wlotu betonowego do studni 

osadnikowej, budowa studni rewizyjnych, wpustu ulicznego ułożenie rur kanalizacji deszczowej. 

Ark. 136, Obr. 0111 Idalin 

Dz. nr 116/8 – likwidacja istniejącego slupa oswietleniowego, przełożenie kabli nn. 

Ark. 153, Obr. 0150 Janiszpol 

Dz. nr 84 – budowa słupa oświetleniowego wraz z przyłączeniem kablem oswietleniowym, włączenie kabla. 

Dz. nr 49 – demontaż istniejącego oświetleniowego napowietrznego. 

Ark. 136, Obr. 0111 Idalin 

Dz. nr 116/7 – demontaż kabla oświetlenia ulicznego. 

Dz. nr 116/5 – demontaż istniejącego kabla oświetlenia ulicznego. 

Ark. 135, Obr. 0110 Długojów 

Dz. nr 39/1 – demontaż istniejącego oświetleniowego napowietrznego. 
 

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. Decyzja staje się 
ostateczna po upływie 28 dni od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu, gdy nie zostało od niej złożone 
odwołanie. 


