
                         

 WOJEWODA  MAZOWIECKI                                 

Radom, dnia 28 lipca 2009 r. 

 

 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY 

MAZOWIECKIEGO 
 

      Na podstawie art. 11d ust. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 

zasadach inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r., nr 193, poz. 1194  

z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) 

zawiadamiam 

o wszczęciu na wniosek Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu, działającego w 

jego imieniu dyrektora Marka CzyŜa, postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa ulicy Kozienickiej w Radomiu na odc. od 

ronda ks. J. Popiełuszki do granic miasta”. 

 

    Zgodnie z art. 11d ust. 9 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r., nr 

193, poz.1194 z późn. zm.) z dniem ukazania się zawiadomienia, nieruchomości stanowiące 

własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem  

o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być 

przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. 

    Z dniem w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się 

ostateczna, nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren, stają się z mocy 

prawa własnością Skarbu Państwa lub odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego za 

odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji (art. 12 ust. 1-6 ustawy o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych) 

    Według art. 19 ust. 1 cytowanej powyŜszej ustawy, decyzja o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej, stanowi podstawę do wydania przez Wojewodę decyzji o wygaśnięciu 
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trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości przeznaczonej na pas drogowy, 

stanowiącej własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem 

przypadków, gdy trwały zarząd jest ustanowiony na rzecz właściwego zarządcy drogi, albo 

samorządowej jednostki organizacyjnej. 

 

Nieruchomości przewidziane pod projektowany pas drogowy: 

Wykaz działek przeznaczonych pod inwestycję do trwałego lub czasowego zajęcia, 

podlegających i nie podlegających podziałowi lub przewidziane do wykupu w całości. 

 

1. Działki znajdujące się w pasie drogi wojewódzkiej nr 737 relacji Radom – Kozienice na 

odc. od ronda ks. J. Popiełuszki do granic miasta: 

Nr ewidencyjny działki 307/1 – obręb Rajec Poduchowny, właściciel (władający) 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich  

 

2. Podział nieruchomości przeznaczonych pod inwestycję 

2.1 Wykaz zmian gruntowych zawarto w opracowaniu: „Wykaz zmian danych ewidencyjnych 

dotyczących działki” 

     Opracowanie zawiera: 

     - formularz wykazu nieruchomości na terenie inwestycji 

- projekt podziału nieruchomości (skala 1:1000)  

 

 W wykazie zastosowano oznaczenia: 

-  przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi, 

- w nawiasie numery działek po podziale, tłustym drukiem zaznaczono działki 

przeznaczone pod inwestycje, 

- podanie wytłuszczonego numeru działki bez nawiasu oznacza, Ŝe działka w całości jest 

przeznaczona pod inwestycje 

 

Ark. 7  Obr. 0020  

dz. Nr: 118/2 ( 118/3, 118/4), 144/6 (144/7, 144/9, 144/8), 145/6 (145/7, 145/9, 145/8), 146/4 (146/5, 

146/6), 147/2 (147/3, 147/4), 148/2 (148/3, 148/4), 149/6 (149/7, 149/8), 150/6 (150/7, 150/8), 151/6 

(151/7, 151/8), 152/6 (152/7, 152/8), 153/7 (153/8, 153/9), 154/5 (154/6, 154/7), 155/5 (155/6, 155/7), 

156/5(156/7, 156/8), 157/3 (157/5, 157/6), 158/3 (158/5,158/6), 159/3 (159/5, 159/6), 160/3 (160/5, 

160/6), 161/3 (161/5, 161/6), 162/3 (162/5,162/6), 163/3( 163/5, 163/6), 164/3, (164/5, 164/6), 
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165/3(165/5, 165/6), 166/3 (166/5, 166/6), 167/3 (167/7, 167/8), 168/3 (168/8, 168/9), 169/3 (169/8, 

169/9), 170/7 (170/11, 170/12), 171/7 (171/11,171/12), 172/7 (172/11, 172/12), 173/7 (173/11, 

173/12), 174/7 (174/10, 174/11), 175/7 (175/10, 175/11), 176/7 (176/10, 176/11), 177/7 (177/10, 

177/11), 178/7 (178/10, 178/11), 179/7 (179/10, 179/11), 180/7 (180/8, 180/9),182 (182/1, 182/2), 

183/3 (183/6, 183/7), 183/2 (183/8, 183/9), 223/6 (223/7, 223/8), 235/3 (235/4, 235/5),  238/8 (238/9, 

238/10),242/1 (242/3, 242/4), 247/114 (247/121, 247/122), 247/115 (247/123, 247/124), 247/116 

(247/125, 247/126), 247/98 (247/127, 247/128), 143/4, 242/2, 247/94, 247/96,  

 

Ark. 228 Obr. 0300 

dz. Nr:  170/3 (170/4, 170/5) 

 

Ark. 231 Obr. 0320 

dz. Nr: 1/4 (1/5, 1/6), 23 (23/1, 23/2), 24 ( 24/1, 24/2), 26/7 (26/12, 26/13), 26/9 (26/10, 26/11) 

 

Ark. 242  Obr.  0330 

dz. Nr: 1 (1/1, 1/2, ) 2 (2/1,2/2), 15 (15/1, 15/3, 15/2), 16 ( 16/1, 16/3, 16/2), 17/1 (17/3, 17/4), 17/2 

(17/5, 17/7, 17/6), 18/3 ( 18/5, 18/4), 19/9 (19/10, 19/11, 19/12), 23 (23/1, 23/2), 24/2 (24/5, 24/6), 

24/3 (24/7, 24/8), 25 (25/1,25/2), 26/2 (26/3, 26/4), 27 (27/1, 27/2),  30/1 ( 30/7, 30/8), 30/2 (30/9, 

30/10), 32/1 (32/5, 32/6), 34/1 (34/2, 34/3), 35 (35/1,35/2), 37 (37/1, 37/2), 39/1 (39/5, 39/6), 40/1 

(40/5, 40/6), 41 ( 41/1, 41/2), 42/1 (42/4, 42/5), 42/3(42/6, 42/7), 43 (43/1, 43/2), 44 (44/1, 44/2), 46 

(46/1, 46/2), 48/1 (48/6,48/7), 50 (50/1, 50/2), 54 ( 54/1, 54/2), 57 (57/1, 57/2), 75 (75/1, 75/2), 78/1 

(78/3,78/4), 109 (109/1, 109/2), 110 (110/1, 110/2), 111 (111/1, 111/2), 114 (114/1, 114/2), 115/1 

(115/5, 115/6), 117 (117/1, 117/2), 120/2 (120/16, 120/17), 120/3 (120/18, 120/19), 120/15 (120/20, 

120/21), 14, 18/1, 18/2, 21/17, 22/19, 70/1, 71/1, 72/1, 73/1, 74/1, 76/1 

 

Działki niezbędne do zrealizowania infrastruktury technicznej poza liniami 

rozgraniczenia 

 

Ark.  242 obr. 0330 

dz. nr 78/4 - podłączenie się z kablem oświetleniowym do szafy oświetleniowej „RONDO” 

wraz z lokalizacja słupa, z u wagi na konieczność zachowania odpowiednich odległości 

między słupami ( zachowanie odpowiedniego natęŜenia oświetlenia), 

Ark.  7 obr. 0020 

 dz. nr  247/120 - przestawienie istniejącego słupa kolidującego projektowaną drogą, 
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             247/95 - przebudowa przyłącza kablowego n.n. do budynku nr 107, 

             247/93 - przebudowa kabla 15 kV w związku z kolizją rozwiązania drogowego, 

Ark. 231 obr. 0320 

dz. nr  24/2 -  przebudowa istniejącej linii n.n. w związku  z kolizją z projektowanym rozwiązaniem 

drogowym, 

Ark. 4 obr. Rajec Poduchowny 

dz. nr 307/1 – rozbudowa drogi, oświetlenia ulicznego, kan. deszczowej, przebudowa sieci 

telekomunikacyjnej, przebudowa kabli 15 kV i 1kV 

 

    Zgodnie z art. 10 § 1 oraz 49 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą 

zapoznać się z aktami sprawy i zakresem przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego przez 

cały czas trwania postępowania (do dnia wydania decyzji), począwszy od daty publikacji 

niniejszego zawiadomienia. Miejsce w którym mogą to uczynić to Mazowiecki Urząd 

Wojewódzki – Delegatura – Placówka Zamiejscowa w Radomiu, adres: ul. śeromskiego 53, 

pokój 295. Dni w których moŜliwe jest zapoznanie się z aktami sprawy to czwartki i piątki  

w godzinach 10:00 - 13:00, moŜliwe jest równieŜ składanie uwag i zastrzeŜeń, co do 

zebranych dowodów i materiałów. 

 

  Wgląd w akta nie jest obowiązkowy. 

 

   Po wyŜej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane 

dowody i materiały. 

 

Znak sprawy: WI.R-PP/7119-Rm/6/09 

 

 


