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O B W I E S Z C Z E N I E    NR  119 / 2017 

 

 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego /Dz. U. Nr z 2016r. poz. 23 z późn. zm./ w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 

marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2016r. poz.778 z późn. zm./ 

 

zawiadamia się 

że w nawiązaniu do złożonego przez Gminę Miasta Radomia, wniosku z dnia 03.04.2017r., w sprawie 

ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na inwestycji celu 

publicznego pod nazwą: budowa oświetlenia ulicznego na części działki nr ew.349 stanowiącej 

fragment ul. Goszczewickiej oraz części działki nr ew. 708/4  stanowiącej część ul. Kleeberga 

położonych w Radomiu (obr. 0060-Zamłynie, ark. 47), zawiadamia się, że organ omyłkowo wpisał 

działkę nr ew. 349 (obr. 0060, ark. 47) przy ul. Goszczewickiej, która nie znajduje się na terenie objętym 

wnioskiem.  

Poprawna działka objęta wnioskiem, to działka nr ew. 379 (obr. 0060, ark. 47) stanowiąca 

część ul. Goszczewickiej.  

W związku z powyższym planowana inwestycja będzie polegać na: budowie oświetlenia 

ulicznego na części działki nr ew.379 stanowiącej fragment ul. Goszczewickiej oraz części działki nr ew. 

708/4  stanowiącej część ul. Kleeberga położonych w Radomiu (obr. 0060-Zamłynie, ark. 47).  

Ze sprawą można zapoznać się w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Radomiu przy                 

ul. Kilińskiego 30, w pokoju 234 w godzinach pracy Urzędu (z wyjątkiem środy). 

Zastrzeżenia, uwagi, wnioski, wyjaśnienia, dokumenty i inne dowody można składać na piśmie 

w Urzędzie Miejskim w Biurze Obsługi Mieszkańca pok. nr 19 (parter) ul. Kilińskiego 30 powołując się na 

znak sprawy.  

 

 

 

 
 
 

1. Strony według wykazu - na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomiu  
        oraz na stronie internetowej BIP UM w Radomiu,  
2. a/a. 

 


