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OBWIESZCZENIE 
o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji  

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
 
 Na podstawie art. 11d ust. 5, 11f ust. 7 i 8 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 w dniu  30.07.2019 r. zostało wszczęte na wniosek Prezydenta 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy             
Pasażu Karola Rudowskiego 10, postępowanie w sprawie zmiany na podstawie         
art. 155 K.P.A. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 2/2018 z 
dnia 18.12.2018 r. znak IMA.6740.223.2018, polegającej na:  budowie układu 
komunikacyjnego dla potrzeb Parku Handlowego „CASTORAMA” obejmującej:  

 remont Al. Gen. Sikorskiego,  

 budowę ronda w ciągu Al. Gen. Sikorskiego,  

 budowę drogi serwisowej (odcinek od ronda do ul. Zawodzie),  

 budowę drogi gminnej łączącej rondo przy Al. Gen. Sikorskiego z ul. Belzacką 
opisanej w projekcie budowlanym jako tzw. „ESKA”,  

 budowę ul. Zawodzie wraz z remontem ul. Dworskiej i Folwarcznej,  

 budowę kanalizacji deszczowej w projektowanej drodze gminnej opisanej w 
projekcie budowlanym jako tzw. „ESKA”,  

 budowę kanalizacji deszczowej w ul. Dworskiej,  

 budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej w Al. Gen. Sikorskiego,  

 budowę kanalizacji deszczowej w ul. Zawodzie,  

 budowę kanalizacji deszczowej w ul. Folwarcznej,  

 budowę kanalizacji deszczowej w drodze serwisowej, 

 budowę oświetlenia ulic w obrębie wjazdu do CASTORAMY                                
(Al. Gen. Sikorskiego odcinek ul. Zawodzie – ul. Dworska oraz droga 
serwisowa odcinek rondo – ul. Zawodzie),  

 budowę oświetlenia ulic: Zawodzie, Belzacka, Dworska, opisanej w projekcie 
budowlanym jako tzw. „ESKA”  

 usunięcie kolizji elektroenergetycznych w: Al. Gen. Sikorskiego, Belzackiej i 
Folwarcznej. 
 
 
 



Zasięg przestrzenny inwestycji obejmuje nieruchomości:  
działki nr ewid.: 114/6, 114/4, 114/12, 114/11, 131/13, 112, 113, 109/7, 109/4, 108/2, 
107/2, 105/2, 104 obręb 26; 131/13, 103, 131/18, 131/17, 79, 131/2, 131/15, 108, 
109, 112 obręb 27; 99/4, 99/48, 99/46, 99/50, 39, 101/7, 114, 135/8, 101/6, 101/9, 
102, 103, 99/7 obręb 29 
 

Zmiana dotyczy: 

 dodania w pkt VI decyzji do zbioru nieruchomości, które z mocy prawa 

stają się własnością  Miasta Piotrków Trybunalski z dniem, w którym 

niniejsza decyzja stanie się ostateczna – działki nr ewid. 105/2 w              

obrębie 26   

W związku z powyższym informuje się, że do dnia wydania decyzji 
zmieniającej strony mogą 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 (III piętro), 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.   
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