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OBWIESZCZENIE 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji  

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
 
 Na podstawie art. 11d ust. 5 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 późn. 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 późn. zmianami) - zawiadamia się, że na wniosek z                              
dnia 27.05.2019 r. Prezydenta Miasta  Piotrkowa Trybunalskiego z siedzibą w              
Piotrkowie Trybunalskim przy Pasażu Karola Rudowskiego 10, zostało wszczęte 
postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
polegającej na:  

1. budowie dróg na osiedlu Piaskowa, oznaczonych w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego jako: 20KDD (od ulicy Prostej do  
skrzyżowania z 23KDD i 28KDD), 22KDD (na odcinku od 20 KDD do  
skrzyżowania z 28KDD i 31KDD), 23KDD (brakujący odcinek od skrzyżowania z 
20KDD), 28KDD od skrzyżowania z 20KDD do skrzyżowania z 31KDD i 31 KDD, 

2. budowie sieci wodociągowej, 
3. budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w granicach pasa 

drogowego; 
4. wycince drzew kolidujących z inwestycją. 

 
I. Nieruchomości objęte wnioskiem (w całości lub w części):  

działki nr ewid.: 406/1, 405/1, 404/2 (404/3, 404/4), 405/3, 456/12, 402/4 (402/19, 
402/20, 402/21), 401/4 (401/20, 401/21, 401/22), 400/19, 430 (430/1, 430/2, 
430/3, 430/4), 457/23, 406/4 (406/9, 406/10), 406/3 (406/5, 406/6, 406/7, 406/8), 
407/3 (407/9, 407/10, 407/11), 408/2 (408/3, 408/4, 408/5), 409/2 (409/3, 409/4, 
409/5), 410/2 (410/7, 410/8), 410/4 (410/5, 410/6), 411/2 (411/7, 411/8), 411/4 
(411/5, 411/6), 412/2 (412/3, 412/4, 412/5), 413/2 (413/3, 413/4, 413/5), 414/5, 
415/5, 414/4 (414/10, 414/11), 415/4 (415/9, 415/10), 400/21, 457/24, 457/8, 
400/10, 399/2 (399/3, 399/4, 399/5, 399/6), 456/3, 402/9, 401/10, 400/8, 457/7, 
400/5, 457/3, 400/6 (400/22, 400/23), 457/4 (457/38, 457/39), 457/5 (457/40, 
457/41), 405/4, 456/13, 347 obręb 10 
  

                 (w nawiasach podano numery działek po podziale) 
 

II. Oznaczenie nieruchomości według projektu podziału i według katastru 
nieruchomości działek przeznaczonych pod realizację inwestycji drogowej: 
działki nr ewid.: 406/1, 405/1, 404/3 (powstała w wyniku podziału działki nr      

ewid. 404/2), 405/3, 456/12, 402/20 (powstała w wyniku podziału działki nr     

ewid. 402/4), 401/21 (powstała w wyniku podziału działki nr ewid. 401/4), 400/19, 



430/2 (powstała w wyniku podziału działki nr ewid. 430), 457/23, 406/8 (powstała 

w wyniku podziału działki nr ewid. 406/3), 406/10 (powstała w wyniku podziału 

działki nr ewid. 406/4), 406/6 (powstała w wyniku podziału działki nr ewid. 406/3), 

407/10 (powstała w wyniku podziału działki nr ewid. 407/3), 408/4 (powstała w 

wyniku podziału działki nr ewid. 408/2), 409/4 (powstała w wyniku podziału działki 

nr ewid. 409/2), 410/7 (powstała w wyniku podziału działki nr ewid. 410/2), 410/6 

(powstała w wyniku podziału działki nr ewid. 410/4), 411/7 (powstała w wyniku 

podziału działki nr ewid. 411/2), 411/6 (powstała w wyniku podziału działki nr 

ewid. 411/4), 412/4 (powstała w wyniku podziału działki nr ewid. 412/2), 413/4 

(powstała w wyniku podziału działki nr ewid. 413/2), 414/5, 414/11 (powstała w 

wyniku podziału działki nr ewid. 414/4), 415/5, 415/10 (powstała w wyniku 

podziału działki nr ewid. 415/4), 400/21, 430/3 (powstała w wyniku podziału działki 

nr ewid. 430), 400/10, 430/1 (powstała w wyniku podziału działki nr ewid. 430), 

399/6 (powstała w wyniku podziału działki nr      ewid. 399/2), 457/8, 456/3, 402/9, 

401/10, 400/8, 399/5 (powstała w wyniku podziału działki nr  ewid. 399/2), 457/7, 

400/5, 457/3, 399/4 (powstała w wyniku podziału działki nr ewid. 399/2), 400/23 

(powstała w wyniku podziału działki nr ewid. 400/6), 457/38 (powstała w wyniku 

podziału działki nr ewid. 457/4), 457/40 (powstała w wyniku podziału działki nr 

ewid. 457/5) obręb 10 

 

III. Oznaczenie nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na 
rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego:  
działki nr ewid.: działki nr ewid.: 406/1, 405/1, 404/3 (powstała w wyniku podziału 
działki nr ewid. 404/2), 402/20 (powstała w wyniku podziału działki nr ewid. 
402/4), 401/21 (powstała w wyniku podziału działki nr ewid. 401/4), 430/2 
(powstała w wyniku podziału działki nr ewid. 430), 406/8 (powstała w wyniku 
podziału działki nr ewid. 406/3), 406/10 (powstała w wyniku podziału działki nr 
ewid. 406/4), 406/6 (powstała w wyniku podziału działki nr ewid. 406/3), 407/10 
(powstała w wyniku podziału działki nr  ewid. 407/3), 408/4 (powstała w wyniku 
podziału działki nr ewid. 408/2), 409/4 (powstała w wyniku podziału działki nr 
ewid. 409/2), 410/7 (powstała w wyniku podziału działki nr ewid. 410/2), 410/6 
(powstała w wyniku podziału działki nr ewid. 410/4), 411/7 (powstała w wyniku 
podziału działki nr ewid. 411/2), 411/6 (powstała w wyniku podziału działki nr 
ewid. 411/4), 412/4 (powstała w wyniku podziału działki nr ewid. 412/2), 413/4 
(powstała w wyniku podziału działki nr ewid. 413/2), 414/11 (powstała w wyniku 
podziału działki nr ewid. 414/4), 415/10 (powstała w wyniku podziału działki nr 
ewid. 415/4), 430/3 (powstała w wyniku podziału działki nr ewid. 430),  430/1 
(powstała w wyniku podziału działki nr ewid. 430), 399/6 (powstała w wyniku 
podziału działki nr ewid. 399/2), 399/5 (powstała w wyniku podziału działki nr  
ewid. 399/2), 399/4 (powstała w wyniku podziału działki nr ewid. 399/2), 400/23 
(powstała w wyniku podziału działki nr ewid. 400/6), 457/38 (powstała w wyniku 
podziału działki nr ewid. 457/4), 457/40 (powstała w wyniku podziału działki nr 
ewid. 457/5) obręb 10  

 
IV. Oznaczenie nieruchomości lub ich części, z których  korzystanie będzie 

ograniczone: 
działki nr ewid.: 405/4, 456/13, 347 obręb 10 
 
 
 



W związku z powyższym informuje się, że w terminie do dnia wydania decyzji o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej strony mogą zapoznać się z projektem 
budowlanym, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, a także składać wnioski i zastrzeżenia 
dotyczące rozpatrywanej sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy 
ul. Szkolnej 28,  pokój nr 345 w godz. 7:30 do 15:30. (Sprawę prowadzi: inspektor                  
Rafał Grzybowski  tel. 44 732-18-68). 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.   

Zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w 
sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 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.               
Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna. 
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