Radom, 30 kwietnia 2019r.

OŚR.6220.17.2019.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”
oraz art. 74 ust. 3 pkt 1 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 postępowania,
że postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu

użytkowania budynku magazynowo-produkcyjnego, na budynek produkcyjnomagazynowy (w związku z podjęciem w obiekcie budowlanym działalności
zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, pracy, ochrony
środowiska, wielkości i układu obciążeń), przebudowa wewnętrznej instalacji
gazowej wraz z budową jej ziemnego oraz napowietrznego odcinka, budowa
instalacji wewnętrznych z podczyszczalnią ścieków, budowa dwóch
zewnętrznych kontenerów na instalacje technologiczne, budowa wiaty,
budowa zbiornika na azot wraz z parownicami, budowa estakady instalacyjnej
dla potrzeb zmian w układzie technologiczno-produkcyjnym zakładu wraz
z montażem nowych linii produkcyjnych” na działce o nr 19/6 w Radomiu przy
ul. Samorządowej 12, nie może być wydane w terminie ustawowym określonym
w art. 35 Kpa.
Przyczyną nie załatwienia sprawy w określonym terminie jest wezwanie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie do uzupełnienia karty
informacyjnej przedsięwzięcia oraz oczekiwanie na opinię Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie w Warszawie.
W związku z powyższym wyznaczam termin wydania postanowienia co do
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do
dnia 21 czerwca 2019r.
Zgodnie z art. 37 Kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem organu
prowadzącego postępowanie - 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
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

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 30 kwietnia 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.
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