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  OŚR.6220.63.2018.AL 

Obwieszczenie 
           Na podstawie art. 10, art. 49  i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) zwana dalej „kpa”                         
w związku  z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 poz. 2081 ze zm. ) zwana 
dalej „ustawą ooś” 

zawiadamiam  strony postepowania, 
że wszczęte w dniu 10 grudnia 2018r. na wniosek GLOBAL COSMED S.A.  
w Radomiu ul. Wielkopolska 3 postępowanie administracyjne w sprawie zmiany 
decyzji z dnia 25.06.2018. znak: OŚR.III.6220.41.2013.AL o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali 
produkcyjno-magazynowej o mieszalnię kosmetycznych wyrobów płynnych, wraz ze 
zmianą sposobu użytkowania dotychczasowej mieszalni na pomieszczenia 
laboratoriów i pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz socjalne na działkach  o nr 
ewid. 158/2, 111/14, 111/5  położonych w Radomiu przy ul. Wielkopolskiej 3, nie 
może być załatwione   w terminie ustawowym określonym w art. 35 Kpa.  

Przyczyną nie załatwienia sprawy w określonym terminie jest oczekiwanie na 
opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz konieczność 
uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia.  

W związku z powyższym wyznaczam termin wydania postanowienia co do 
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do 
dnia 8 marca  2019r.  

Zgodnie z art. 37 Kpa  stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia  do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem organu 
prowadzącego postępowanie tj. Prezydenta Miasta Radomia.  

Stosownie do art. 10 kpa strony  postępowania mają prawo do  czynnego 
udziału w każdym stadium postępowania. Z aktami sprawy można zapoznać się 
Wydziale Ochrony Środowiska  i Rolnictwa  Urzędu Miejskiego w Radomiu przy   
ul. Kilińskiego 30,  pokój  nr 315 w godzinach  od 730   do 1530    od poniedziałku do 
piątku.  

Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie uważa się za doręczone stronom 
postępowania po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia 1 lutego 2019r.  



 

 
 

W związku z tym, że liczba stron postępowania przekracza 20, niniejsze 
zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez: 
• wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Jana 

Kilińskiego 30, 
• umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomiu 

www.bip.radom.pl  w dziale środowisko – inwestycje wpływające na środowisko. 
 
 
/-/ z up. Prezydenta Miasta Radomia Kierownik Referatu Oddziaływań 
Środowiskowych , Gospodarki Wodnej i ściekowej  - Zbigniew Majcher  

 
INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
W związku z obowiązywaniem od dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie  o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuję, że:  

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia                                 
z siedzibą w Radomiu przy  ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom.  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – za pomocą adresu e-mail: 
iod.kontakt@umradom.pl. 

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków 
wynikających z przepisów prawa, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c) RODO.  

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty 
uprawnione  na podstawie przepisów prawa.  

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany 
przepisami prawa.  

6. Posiada Pan/pani prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich 
sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania. 

7. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych ma Pan/Pani prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Podanie Pana/Pani danych osobowych wynika z przepisów: 
• ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępniani informacji  o środowisku  

i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.); 

• ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego                   
(Dz. U.  z 2018r., poz.2096, ze zm) 

 

 


