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OBWIESZCZENIE  17/ 2019 

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 2018r. poz. 1474) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.)  

zawiadamiam, że w dniu 19.06.2018r. została wydana decyzja nr 417/2019 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
 

na wniosek Gminy Miasta Radomia, ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom, Radom dla drogi gminnej, dla zadania pod nazwą: 
„Rozbudowa ulicy Bernardyńskiej w Radomiu w ramach zadania pn.: Rozbudowa ul. Lekarskiej i Tochtermana w 
Radomiu” (znak sprawy: ARI.6740.2.272.2019.KP). 
Decyzją 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 inwestycję, 
- podanie wytłuszczonego numeru działki bez nawiasu oznacza, że działka w całości jest przeznaczona pod inwestycję 
 

92/2; 74/13; 76/2; 76/1; 75/4; 75/6; 92/1 (92/3; 92/4); 75/3 (75/8, 75/9), 91/1 (91/3, 91/4); 91/2 (91/5, 
91/6). 
 
Decyzją objęte są również działki, będące poza liniami rozgraniczenia drogi, niezbędne dla dokonania budowy i przebudowy 
infrastruktury technicznej: 
 

Obręb 0050 Stare Miasto, arkusz 83,   
branża sanitarna: 74/3; 74/14; 74/2; 75/7; 75/8 (po podziale dz. 75/3); 91/5 (po podziale dz. 91/2); 91/4 (po 
podziale dz.  91/1) 
branża elektryczna: 92/3 (po podziale działki  92/1); 74/3; 74/14; 91/5 
(po podziale działki 91/2); 91/4 ( po podziale działki 91/1). 
 

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. 

 

PREZYDENT  

MIASTA RADOMIA 


