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OBWIESZCZENIE 
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

 
 Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowej w zakresie dróg publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z 
art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późniejszymi zmianami) -  zawiadamia 
się, że w dniu 15.04.2019 r. została wydana na wniosek Prezydenta Miasta                   
Piotrkowa Trybunalskiego z siedzibą przy ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10 w                
Piotrkowie Trybunalskim, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
polegającej na:  
 

1. rozbudowie ulicy Wierzeje o ścieżkę rowerową, odcinek chodnika i ciągu 
pieszo-rowerowego, zatokę parkingową/łopatkę do zawracania, wraz z 
budową zjazdu, przebudową i rozbudową istniejącej infrastruktury 
technicznej oraz rozbiórką nawierzchni istniejących jezdni, chodników, 
zjazdu,  

2. rozbudowie/uregulowaniu skrzyżowania ulic Porannej i Roślinnej o ciąg 
pieszo-rowerowy i zjazdy wraz z rozbiórką nawierzchni istniejących 
jezdni, zjazdu,        

3. budowie/przebudowie kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, 
4. usunięciu kolizji z siecią niskiego i średniego napięcia,    
5. wycince drzew i krzewów kolidujących z przewidywanymi robotami, urządzenie 

zieleni, 
6. montażu małej architektury (m.in.: ławek, koszy, stacji napraw, stojaków) wraz z 

robotami towarzyszącymi, 

 
przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid.: 3/27, 3/89, 3/87, 106/11, 106/14, 
3/42, 3/35 obręb 18; 16/6, 84/1, 23/1, 22/1, 22/2, 23/20, 16/12, 20/31, 60/1 obręb 19 w 
Piotrkowie Trybunalskim (stan przed podziałem).  
 

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdza następujący 
projekt podziału nieruchomości: 

 

 dotychczasowy numer ewid. 3/27 – podział na działki: 3/92, 3/93         
(obręb 18), 

 dotychczasowy numer ewid. 3/35 – podział na działki: 3/98, 3/99        
(obręb 18), 



 dotychczasowy numer ewid. 3/42 – podział na działki: 3/96, 3/97        
(obręb 18), 

 dotychczasowy numer ewid. 3/87 – podział na działki: 3/94, 3/95       
(obręb 18), 

 dotychczasowy numer ewid. 106/11 – podział na działki: 106/19, 106/20     
(obręb 18), 

 dotychczasowy numer ewid. 106/14 – podział na działki: 106/17, 106/18     
(obręb 18), 

 dotychczasowy numer ewid. 16/12 – podział na działki: 16/16, 16/17, 
16/18     (obręb 19), 

 dotychczasowy numer ewid. 22/2 – podział na działki: 22/3, 22/4          
(obręb 19), 

 dotychczasowy numer ewid. 84/1 – podział na działki: 84/4, 84/5             
(obręb 19) 

 
Z treścią przedmiotowej decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Szkolnej 28  pokój 345  - III piętro w godz. 7:30 do 
15:30 (tel. /44/ 732-18-68). Stawiennictwo nie jest obowiązkowe. 

 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego 
ogłoszenia.   
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