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OBWIESZCZENIE   Nr   13/2019 
Prezydenta Miasta Radomia 

        
Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 1474/ i art. 49 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zmian./ 

 

zawiadamiam, że w dniu  17.05.2019r. została wydana decyzja nr 313/2019 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

 
na wniosek Gminy Miasta Radomia, działającej przez pełnomocnika – Panią Martę Kil, dla dróg gminnych 

– rozbudowa ul. gen. Józefa Bema, ul. gen. Jakuba Jasińskiego i ul. gen. Józefa Sowińskiego 
z budową miejsc postojowych oraz przebudową infrastruktury technicznej towarzyszącej 
w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulic: Bema, Jasińskiego i Sowińskiego”. 
 

Wnioskiem objęte są działki będące w liniach rozgraniczenia dróg 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 realizację inwestycji, 
- podanie wytłuszczonego numeru działki bez nawiasu oznacza, że działka  w całości 
  przeznaczona jest pod inwestycję. 

Wykaz działek: 
obręb 0040 – Obozisko, ark. 31 
działki o numerach ewidencyjnych:     16/3, 21/1, 20/1 (20/9, 20/10), 20/3 (20/4, 20/5, 20/6), 20/2 (20/7, 
20/8), 22/16 (22/18, 22/19), 18/2, 19/29 (19/45, 19/46), 19/42 (19/47, 19/48), 19/31 (19/49, 19/50), 19/32 
(19/51, 19/52), 19/33 (19/53, 19/54), 19/34 (19/55, 19/56), 19/35 (19/57, 19/58). 
 
 Wnioskiem objete są również działki niezbędne do realizowania infrastruktury technicznej poza liniami 
rozgraniczenia dróg, o numerach ewidencyjnych wyszczególnionych w poniższym wykazie, w którym zastosowano 
następujące oznaczenie:  
- w nawiasie podano numery działek przed podziałem. 

Wykaz działek: 

Obr. 0040 – Obozisko, ark. 31 
− dz. nr 20/6 (20/3) – ułożenie kabla oświetleniowego oraz ustawienie 5 słupów oświetleniowych, 
− dz. nr 20/8 (20/2) – ułożenie kabla oświetleniowego oraz ustawienie 5 słupów oświetleniowych, 
− dz. nr 19/50 (19/31) – ułożenie kabla oświetleniowego oraz ustawienie słupa elektrycznego, 
− dz. nr 19/52 (19/32) – ułożenie kabla oświetleniowego. 
 

Z treścią decyzji 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 
ukazania się niniejszego obwieszczenia. 

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

PREZYDENT  
MIASTA RADOMIA 


