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Obwieszczenie 
o wszczęciu postępowania  

           Na podstawie art. 10, art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 zez zm. zwana 
dalej „kpa”) w związku z art. 73 ust. 1  i  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)  

 
z a w i a d a m i a m 

strony postępowania, że w dniu 20 grudnia 2018r. na wniosek Intersnack  Poland  Sp. 
z o.o. z siedzibą Niedźwiedź 64, 32-090 Słomniki działającej przez pełnomocnika 
Pawła Krzyżanowskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne  
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 
polegającego na budowie stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG wraz  
z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr 19/6 w Radomiu przy  
ul. Samorządowej 12. 

Ponadto informuję, że Prezydent Miasta Radomia wystąpił do Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Radomiu, Regionalnego  Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Warszawie oraz Regionalnego Dyrektora  Zarządu Gospodarki Wodnej                                
w Warszawie o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko dla ww. przedsięwzięcia, oraz o ustalenie  zakresu raportu  
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

Stosownie do art. 10 kpa strony  postępowania mają prawo do  czynnego 
udziału  w każdym stadium postępowania.  

Z treścią wniosku oraz jego załącznikami 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  7  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  

 
 
 
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą  
w Radomiu ul. Kilińskiego 30 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.kontakt@umradom.pl, 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu -  

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  
27 kwietnia 2016 r. 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa  

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, 
zgodnie z instrukcją kancelaryjną 

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
 ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem: 

- art. 8-12, 16, 21-26, 59-61 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz                       
o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. 2018 poz. 2081 z późn. zm.)  
jest obligatoryjne. 

 


