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O B W I E S Z C Z E N I E   Nr   307/2010 
 

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zmian.)  i art. 49 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 200 r., Nr 98, poz. 1071  
z późn. zmian.), 

 

zawiadamia   się 
 

że w dniu 30.12.2010r. na wniosek Pana Arkadiusza Węglińskiego, Prezydent Miasta Radomia wydał decyzję 
Nr 691/2010 ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie istniejącej 
stacji tankowania gazu LPG o stację tankowania paliw płynnych (benzyny i ON),  w skład której wchodzi : 
• pawilon handlowy,  
• jeden zbiornik podziemny dwupłaszczowy paliw płynnych (benzyny Pb95, Pb98, oleju napędowego ON)  
  o pojemności 30 m3, 
• jeden zbiornik naziemny gazu propan-butan (LPG) o pojemności 4850 m3, 
• dystrybutor paliw płynnych (benzyny i oleju napędowego) ośmiowężowy, czteropaliwowy, dwustronny, 
• instalacja przeniesionego dystrybutora gazu LPG,  
• stanowiska dystrybutorów paliw pod zadaszeniem, 
• obsługa komunikacyjna (podjazdy, drogi wewnętrzne, dojazd do stacji z placem manewrowym  
   połączone z istniejącym wjazdem i zjazdem na ul. 11-go Listopada), 
• miejsca parkingowe,  
• infrastruktura techniczna (instalacja rurociągów technologicznych, podłączenia do istniejących sieci  
   uzbrojenia terenu poprzez przyłącza: energetyczne, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej  
   wraz z separatorem olejów i benzyn, śmietnik), 
na części działek nr 54/2, 54/1, 168 (obr. II, ark. 10) położonych w Radomiu przy ul. 11-go Listopada, 
w granicach oznaczonych literami ABCD. 
 

                 W związku z powyższym  mogą  się Państwo zapoznać ze sprawą w Wydziale Architektury 

Urzędu Miejskiego w Radomiu przy ul. Kilińskiego 30, w pok. 232, w godzinach  pracy  Urzędu, za wyjątkiem środy.  

 

1. Udostępniono celem upublicznienia - na tablicy ogłoszeń  U.M. i na stronie internetowej U.M. 

                                                                      w dniu 30.12.2010 r. 

2. W miejscu planowanej inwestycji w dniu 30.12.2010 r. 

3. W witrynie EKOPORTAL  

4. A/A 


