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Ar II.6740.2.167.2019.UM 
nr rejestru : 69976 

Z a w i a d o m i e n i e 
o wszczęciu postępowania 

        
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego /j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zmian./ oraz na podstawie 
art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /j.t. Dz. U. z 2018r. 
poz. 1474/, 

zawiadamia się 
 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, na wniosek złożony 
w dniu 20.02.2019r. przez Gminę Miasta Radomia, w imieniu i na rzecz której działa 
Pan Artur Dróżdż – Z-ca Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu 
przy ul. Traugutta 30/30a, dla dróg gminnych – "Budowa dróg lokalnych na terenie 
objętym MPZP obszaru ogrodów działkowych położonego przy ulicy 
Warszawskiej i Witosa w Radomiu" – w ramach zadania pn. "Przebudowa 
infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych Wólka Klwatecka II". 
 

Wnioskiem objęte są działki niezbędne do realizacji inwestycji drogowej, 
o numerach ewidencyjnych wyszczególnionych w poniższym wykazie, w którym 
zastosowano następujące oznaczenia: 
-przed nawiasem podano numer ewidencyjny działki podlegającej podziałowi, 
-w nawiasie podano numery działek po podziale, tłustym drukiem oznaczono działki 
przeznaczone pod realizację inwestycji, 
- wytłuszczony  numer działki bez nawiasu oznacza, że działka w całości przeznaczona 
jest pod realizację inwestycji 
 

Wykaz działek: 
 
ark. 190, obr.0230 Wincentów, jednostka ewidencyjna: 146301_1,M.Radom 
działki nr nr 2/7(2149,2/150), 2/9(2/83,2/84,2/85), 2/10(2/88,2/89,2/90,2/91), 
2/11(2/92,2/93,2/94,2/95),2/12(2/96,2/97,2/98,2/99), 
2/13(2/100,2/101,2/102,2/103),2/14(2/104,2/105,2/106,2/107), 
2/15(2/108,2/109,2/110,2/111), 
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2/16(2/112,2/113,2/114,2/115), 2/17(2/116,2/117,2/118,2/119), 
2/18(2/120,2/121,2/122,2/123), 2/19(2/124,2/125,2/126,2/127), 
2/21(2/136,2/137,2/138,2/139), 2/22(2/140,2/141,2/142,2/143), 
2/23(2/144,2/145,2/146,2/147,2/148), 2/24(2/77,2/78,2/79,2/80), 
2/25(2/75,2/76), 2/26(2/73,2/74), 2/27(2/71,2/72), 2/28(2/69,2/70), 
2/29(2/67,2/68), 2/30(2/65,2/66),  
2/31(2/151,2/152), 2/40(2/153,2/154,2/155), 2/41(2/128,2/129,2/130,2/131), 
2/42(2/132,2/133,2/134,2/135), 
2/43(2/81,2/82), 2/48(2/156,2/157), 2/53(2/158,2/159), 2/58(2/86,2/87) 
3(3/1,3/2), 4(4/1,4/2), 5(5/1,5/2), 6/1(6/3,6/4), 32/3(32/9,32/10), 
32/4(32/11,32/12), 32/5(32/13,32/14), 32/8(32/15, 32/16),  
2/39, 2/44, 2/49, 2/54, 2/59, 
 
ark.201 obr.0240 Wielogóra, jednostka ewidencyjna: 146301_1,M.Radom 
działka nr 1**. 
 
 Wnioskiem objete są również działki niezbędne do realizacji infrastruktury 
technicznej poza liniami rozgraniczającymi, o numerach ewidencyjnych 
wyszczególnionych w poniższym wykazie, w którym zastosowano następujące 
oznaczenia:  
-w nawiasie podano numery działek przed podziałem 
 

Wykaz działek: 
 

ark. 190, obr.0230 Wincentów, jednostka ewidencyjna: 146301_1,M.Radom 
dz. nr 1**  – ul. Warszawska – wykonanie wlotu skrzyżowania – połączenie jezdni,  
  wykonanie dodatkowego pasa do skrętu w prawo (poszerzenie  
  istniejącej jezdni), wykonanie odcinka pasa włączenia(poszerzenie  
  istniejącej jezdni), przesunięcie istniejącego rowu, przedłużenie  
  istniejącego przepustu, zasilanie oświetlenia przy ulicy Rataja wraz 
  z przebudową istniejącego oświetlenia, usunięcie zieleni kolidującej przy 
  projektowanym skrzyżowaniu, wykonanie nasadzeń drzew   
  projektowanych, 
dz. nr 63/2 - ul. Witosa – wykonanie wlotu skrzyżowania – połączenie jezdni  

i chodników, zasilanie oświetlenia, 
dz. nr 2/45, 2/46, 2/47 –  zasilanie oświetlenia przy skrzyżowaniu ul. Witosa  

i Warszawskiej, 
dz. nr  6/4 (6/1) – rozbiórka budynku mieszkalnego, 
dz. nr  2/152 (2/31) – rozbiórka budynku działkowego, 
 
ark. 189, obr.0220 Wólka Klwatecka, jednostka ewidencyjna: 146301_1,M.Radom: 
36/1*– zasilanie oświetlenia przy ulicy Rataja. 
 
* działka własnością Skarbu Państwa 
**działka – właściciel nieustalony, we władaniu Skarbu Państwa 
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Z aktami sprawy można się zapoznać w Wydziale Architektury Urzędu 
Miejskiego w Radomiu przy ul. Jana Kilińskiego 30, II piętro, pokój nr 232 w godzinach 
pracy urzędu tj. od 730÷1530, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego 
zawiadomienia. 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1. – 38. Strony wg wykazu 
39. A/a 
 
 


