
 

 
 

Urząd Miejski w Radomiu – Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa  
Referat Oddziaływań Środowiskowych, Gospodarki Wodnej i Ściekowej ul. Jana Kilińskiego 30 (p. 315), 26-600 Radom,  

tel. 48 36 20 694, fax 4836 20 673  e-mail: srodowisko@umradom.pl 

 

         
                                  

     
  Radom,  28 marca  2019  r. 

       
 
 
 
 
OŚR.6220.61.2018.DK                     
    

   Obwieszczenie  
Prezydent Miasta Radomia 

Na podstawie art. 10 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.2096 ze zm., zwanej dalej K.p.a.), w związku                    
z art. 74 ust.3 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 środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) 

zawiadamiam strony postepowania: 
że w dniu 28.03.2019 r. wydane zostało postanowienie o zawieszeniu postępowania                        
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego 
przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego 
wraz z przestrzeniami biurowo-socjalnymi i towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami 
parkingów, zlokalizowanego w Radomiu na dz. nr ewid. 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 3, 4/1, 4/2, 5/1, 
5/2, 7/1,7/2,7/4, 7/5, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 9/1, 9/2, 10,  11, 12, 13, 14, 15, 16, obręb Krychnowice 
- do czasu przedłożenia przez Inwestora raportu  o oddziaływaniu  przedsięwzięcia na 
środowisko.  

Na powyższe postanowienie nie przysługuje zażalenie.  
Z aktami sprawy, w tym z treścią postanowienia strony postępowania mogą zapoznać 

się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu                  
ul. J. Kilińskiego, pokój 315 w godzinach od 73o do 153o od poniedziałku do piątku.  

Informuję, że postępowanie toczy się na wniosek Marka Rytycha działającego pod 
firmą Marek Rytych Architekt z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 214/6, 
reprezentowanego przez pełnomocnika Katarzynę Giersz. 

W związku z tym, że liczba stron postępowania przekracza 20, na podstawie art. 49 
K.p.a.  niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom postępowania do wiadomości                         
w sposób zwyczajowo przyjęty:   
• na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30, 
• na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomiu www.bip.radom.pl w dziale 

środowisko – inwestycje wpływające na środowisko, 
• w Urzędzie Gminy Kowala.   

Zgodnie z art.49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone stronom 
postępowania, po upływie czternastu  dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia  - 28 marca 2019 r. 
Z up. Prezydenta Miasta Radomia – mgr Grażyna Krugły Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska                  
i Rolnictwa 


