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Ar II.6740.1.27.2019.UM 
nr rejestru : 69848 
 

O B W I E S Z C Z E N I E    Nr 3/2019 
 

PREZYDENTA MIASTA RADOMIA 
 
 

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 10 i art. 72 ust. 6  ustawy z dnia 03 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 2081) i art. 49 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2018r., poz. 2096), 

 
zawiadamia   się 

 

że w dniu 07.02.2019 roku  na wniosek Pana Łukasza Kapusty – prowadzącego 
działalność gospodarczą pod nazwą LANDOIA Kapusta Łukasz 26-631 Jastrzębia, 
Jastrzębia 120, Prezydent Miasta Radomia wydał decyzję Nr 85/2019 zatwierdzającą 
projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę inwestycji pod nazwą: 
budowa hali produkcyjno-magazynowej z hartownią (część jednokondygnacyjna), 

zapleczem socjalno-biurowym i technicznym (część trzykondygnacyjna) 
– o powierzchni zabudowy 4109,72 m2 i powierzchni użytkowej 4288,79 m2 – 

 zbiornikiem retencyjnym (pojemności 36 m3) oraz parkingiem (25 miejsc postojowych), 
na działkach nr 9/155 i 9/154 (obr. 0290-Nowa Wola Gołębiowska, ark. 221) 

położonych w Radomiu przy ul. Energetyków / ul. Marii Gajl. 
 
 Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury Urzędu 
Miejskiego w Radomiu przy ul. Kilińskiego 30, w pok. 232, w godzinach  od 730 do 1530, za wyjątkiem 
środy.  
 Zawiadomienie o wydanej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 
publicznego ogłoszenia. 
 
 
 
 
 
 
Udostępniono w dniu 07.02.2019 roku: 
1. Na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Radomiu. 
2. W miejscu planowanej inwestycji. 
3. W publicznie dostępnych wykazach na stronach internetowych bip.radom.pl 
    oraz wykaz.ekoportal.pl pod nr 27/2019. 
4. A/A 

PREZYDENT  
MIASTA RADOMIA 


