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ZAWIADOMIENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 
1380) zawiadamiam, że w dniu 10 kwietnia 2020 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie 
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa lotniska użytku 
publicznego w Radomiu polegająca na budowie drogi dojazdowej do lotniska od strony Al. Wojska 
Polskiego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą elektroenergetyczną (w tym oświetlenia 
ulicznego), teletechniczną, kanalizacji deszczowej, budową ogrodzenia terenu lotniska i rozbiórką 
obiektów budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie projektu budowlanego 
wraz z programem fukcjonalno-użytkowym w zakresie parkingów, dróg miejskich, miejsc 
postojowych i dworców (zadanie 2).” 

Inwestorem przedsięwzięcia jest Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, 
ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa.
Działki usytuowania obiektu: inwestycja zlokalizowana jest na terenie Miasta Radom, woj. 
mazowieckie (w nawiasie – tłustym drukiem działki przeznaczone do przejęcia pod inwestycję):
Obręb 0110 Długojów: działka o nr ewid.: 94, 65/9, 66/21, 64/11 (64/13, 64/14, 64/15).
Nieruchomości przechodzące na rzecz Skarbu Państwa (w nawiasie numer działki przed 
podziałem):
Obręb 0110 Długojów: działka o nr ewid.: 64/14 (64/11).

Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele lub użytkownicy 
wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem (powiadomieni w drodze zawiadomień), oraz 
pozostałe strony (powiadomione w drodze obwieszczeń).

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.).

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 256), doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia 
publicznego ogłoszenia. Jednocześnie informuję, iż w trakcie prowadzonego postępowania, 
o czynnościach tutejszego organu, strony postępowania będą informowane w drodze publicznych 
obwieszczeń, zgodnie z art. 49 § 1 Kpa.
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Na tablicy ogłoszeń:

wywieszono dnia: ……………………………
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