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INFORMACJA  
o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa 

Prezydent Miasta Radomia na podstawie art. 33 i art. 79 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008r.                      
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz                           
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405) podaje do publicznej wiadomości,                           
że w ramach oceny oddziaływania na środowisko  przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla przedsięwzięcia polegającego na demontażu (rozbiórce) linii produkcyjnej mas bitumicznych typu „WIBAN”                   
o wydajności 100 Mg/h i posadowieniu (montażu) nowej linii produkcyjnej mas bitumicznych typu BENNINGHOVEN 
TBA 2000 o wydajności 160 Mg/h z wykorzystaniem odpadu destruktu ( kod odpadu : 17 03 02- asfalt inny niż 
wymieniony w 17 03 01) na działkach  o nr ewid. 31/23 i 31/11 usytuowanej w obrębie nieruchomości na 
potrzeby przemysłowe Spółki „ZYKO-DRÓG” sp. z o.o. ul. Żelazna 3 w Radomiu przystąpiono do procedury udziału 
społeczeństwa.  

Postępowanie wszczęto w dniu 12.09.2017r. na wniosek „ZYKO-DRÓG” sp. z o.o. z siedzibą                                 
w Radomiu, ul. Żelazna 3. Prezydent Miasta Radomia postanowieniem z dnia 27.11.2017r. stwierdził obowiązek 
przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na  środowisko oraz ustalił zakres raportu. Raport 
oddziaływania na środowisko Inwestor złożył  w dniu  04.12.2017r.    
1. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Prezydent Miasta Radomia. 
2. Organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do dokonania uzgodnienia                      

i wydania opinii są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie  oraz Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Radomiu.  

3. W postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, każdy  zainteresowany ma możliwość : 
• zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego                            

w Radomiu przy ul. Jana  Kilińskiego 30, pokój nr 315  w  godzinach 730-1530 od poniedziałku do piątku, 
• składania uwag i wniosków. 
4.   Uwagi i wnioski  mogą być wnoszone:  
• w formie pisemnej na adres: Urzędu Miejskiego w Radomiu, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,  26-600 

Radom ul. Jana Kilińskiego 30, w godzinach 730-1530 od poniedziałku do piątku;    
• ustnej do protokołu, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Radomiu – Wydział Ochrony Środowiska                         

i Rolnictwa 26-600 Radom ul. Jana Kilińskiego 30 pokój 315; 
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem 

elektronicznym , o którym mowa w ustawie z dnia 18.09.2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. nr 130, poz. 
1450 ze zm.) na adres:  e-mail: srodowisko@umradom.pl 

 w terminie od dnia 11 grudnia 2017r. do dnia 9 stycznia 2018r. 
5. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Prezydent Miasta 

Radomia. Złożone uwagi i wniosku zostaną rozpatrzone przed wydaniem decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. 

6.   Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w pkt 5 pozostawia się bez rozpatrzenia.   
Informacje opublikowano poprzez; 

o wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa  Urzędu Miejskiego                              
w Radomiu  ul. J. Kilińskiego 30,  

o umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomiu  www.bip.radom.pl  
w dziale środowisko – inwestycje wpływające na środowisko, 

o wywieszeniu w miejscu realizacji planowego przedsięwzięcia. 
 

/-/ z up. Prezydenta Miasta Radomia Kierownik Referatu Oddziaływań Środowiskowych , Gospodarki 
Wodnej i ściekowej  - Zbigniew Majcher  
 


