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OBWIESZCZENIE   111 /2017 
Prezydenta Miasta Radomia  

 
              Na podstawie art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 2031 z późn. zm.) i art. 49 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2016r. poz.23 z późn. zm.) 

 

zawiadamiam, że w dniu  31.03.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne 

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

 
na wniosek Gminy Miasta Radomia w imieniu i na rzecz której działa Pan Andrzej Piekarski, ZT-H „Poster”, ul. 

Toruńska 12a, 26-600 Radom, dla drogi gminnej, dla zadania pod nazwą: „Budowa ulicy Radostowskiej na 
odcinku od ulicy Gajowej do ulicy Godowskiej wraz z oświetleniem i odwodnieniem z odprowadzeniem 
wód opadowych do rzeki Mlecznej oraz ul. Działkowej na odcinku od ulicy Radostowskiej do ulicy 
Wydmowej”, (znak sprawy: ARI.6740.2.305.2017.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 zaznaczono, działki przeznaczone pod 

inwestycje, 
- podanie wytłuszczonego numeru działki bez nawiasu oznacza, że działka w całości jest przeznaczona pod 

inwestycje 
Arkusz 127;  Obręb 0121 - Godów 
153/3, 154/5, 156/3, 156/5, 184/7, 185/3, 185/5, 186/3, 186/4, 187/1, 251/11,  251/13, 251/15, 

251/17, 251/19, 251/21, 
184/15 (184/33, 184/34),  308 (308/1, 308/2),  356 (356/1, 356/2), 184/26 (184/32, 184/31),  188 (188/1, 
188/2),  189 (189/1, 189/2), 190/1 (190/2, 190/3), 470 powstała z połączenia dz. 184/17 i 184/25 (470/1, 470/2) 
 
Wnioskiem objete są również działki, będące poza liniami rozgraniczenia drogi, niezbędne dla budowy sieci 
uzbrojenia terenu: 

Arkusz 127; Obręb 0121 - Godów 
153/1, 32, 38 – kanał deszczowy i oświetlenie 
251/12, 251/23, 273/1 – kanał deszczowy  
184/3 – budowa kabla  
185/6, 251/14 – likwidacja słupa 
152/3, 328, 156/6, 156/4, 356/2 (powstała z dz. 356) – budowa chodnika i jezdni  

Arkusz 128; Obręb 0121 - Godów 
14/5, 14/9, 14/10, 14/11, 14/12, 14/8 – budowa kanału deszczowego 
15/2, 37/1, 48 – budowa kanału deszczowego 
 
 
 

Z aktami sprawy można się zapoznać w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Radomiu, ulica 
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. 


