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WOJEWODA  MAZOWIECKI  

 

WIŚ.R/PP/7111-Rm/21/2010 

 

OBWIESZCZENIE 

WOJEWODY MAZOWIECKIEGO 

 
      Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 82 ust. 3 

pkt 3a i 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r., nr 156, poz. 

1118 z późn. zm.) 

zawiadamiam 
 

o wszczęciu w dniu 7 czerwca 2010 roku na wniosek inwestora – Miejskiego Zarządu Dróg i 

Komunikacji, reprezentowanego przez Marka CzyŜa postępowania w sprawie wydania 

decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji: ,,Budowa obwodnicy południowej w 

Radomiu - III Etap od terenów PKP do ul. Wierzbickiej i ul. Potkanowskiej w Radomiu"  - w 

zakresie terenów PKP - przebudowa linii ŚN wraz z wymianą słupów, przebudowa sieci 

elektrycznej NN i eSN napowietrznej, przebudowa istniejącej sieci telekomunikacyjnej, 

przekładka sieci kanalizacji sanitarnej, budowa pod torami PKP: drogi, przejścia dolnego dla 

małych zwierząt, przejścia podziemnego dla przeprowadzenia projektowanego cieku 

wodnego i ścieŜki rowerowej i oświetlenia ulicznego poza liniami rozgraniczenia".  

 

  Inwestycja wraz z infrastrukturą techniczną realizowaną na działkach, znajdujących się poza 

liniami rozgraniczenia określonymi w decyzji o lokalizacji drogi obejmuje działki: 

Ark. 106 obr. VIII dz. nr 212/2 (pochodzi z podziału dz. nr 212), Ark. 109 obr. XII/1 dz. nr 

63/2 (pochodzi z podziału dz. nr 63) - przebudowa linii ŚN wraz z wymianą słupa, 

przebudowa sieci elektrycznej NN i eSN napowietrznej, przebudowa istniejącej sieci 

telekomunikacyjnej, przekładka sieci kanalizacji sanitarnej, budowa pod torami PKP: drogi, 

przejścia dolnego dla małych zwierząt, przejścia podziemnego dla przeprowadzenia 
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projektowanego cieku wodnego i ścieŜki rowerowej i oświetlenia ulicznego poza liniami 

rozgraniczenia.  

Ark. 114 obr. VIII dz. nr 90/5 - likwidacja sieci telekomunikacyjnej metodą bezwykopową 

(wyciągnięcie za studzienki kabla) 

    Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się z 

aktami sprawy i zakresem przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego w terminie 7 dni od 

daty doręczenia niniejszego zawiadomienia w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim – 

Delegatura – Placówka Zamiejscowa w Radomiu, adres: ul. śeromskiego 53, pokój 295 od 

godziny 10:00 do godziny 13:00 od wtorku do piątku, oraz składać uwagi i zastrzeŜenia, 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: WIŚ.R/PP/7111-Rm/21/2010 
 
Otrzymują: 
1. Inwestor - Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji - reprezentowany przez Marka CzyŜa 
2. Prezydent Miasta Radomia 
3. PKP Gospodarka Nieruchomościami 
4. A/a 
 
Do wiadomości: 
5. Telekomunikacja Polska Sp. z o. o. 
6. MNI Telecom S.A. 
7. Netia S.A. 
8. PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o. o. 


