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OŚR.6220.65.2018.AL 
 

Obwieszczenie  
  Na podstawie art. 9, art. 10, art. 36  i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. 

Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z  2018r.,  poz. 2096 ze zm.) zwana 
dalej K.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.                                  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                      
w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018, 
poz. 2081 ze zm. ) Prezydent Miasta Radomia   

zawiadamiam strony postępowania, 
że w toku prowadzonego postępowania wszczętego 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, w dniu 02.05.2019r. wydane zostało 
postanowienie stwierdzające brak potrzeby  przeprowadzenia oceny oddziaływania 
w/w przedsięwzięcia na środowisko. Na niniejsze postanowienie stronom  nie służy 
prawo wniesienia zażalenia.   
Wyżej wymienione postanowienie wydane zostało po zasięgnięciu opinii : 
• Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu, który opinią 

sanitarną z dnia 22.02.2019r. znak: ZNS.4810.8.2019 uznał za konieczne  
przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego 
przedsięwzięcia 

• Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie – opinią z dnia 
25.02.2019r. znak: WOOŚ-I.4220.122.2019.EL o braku konieczności 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  

• Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa  
Wodnego Wody Polskie w Warszawie  z dnia 9.04.2019r.  znak: 
WA.RZŚ.436.1.480.2019.ZZ04.AG2 o braku potrzeby  przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko. 

Jednocześnie zawiadamiam, że organ zakończył postępowanie dowodowe                     
w/w sprawie. 

 



 

 
 

W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z aktami 
sprawy w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia.   

Zgodnie z art. 49 kpa w przypadku zawiadomienia stron poprzez 
obwieszczenie doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 
publicznego ogłoszenia. 

Z treścią postanowienia Prezydenta Miasta Radomia, powyższymi opiniami 
oraz z aktami zgromadzonymi w sprawie można zapoznać się  w Wydziale Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu przy ul. Kilińskiego 30, pokój                 
nr 315, w godzinach pracy Urzędu,  tj. od 73o do 153o,  od poniedziałku do piątku. 

 
Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia 2.05.2019r.  

 
W związku z tym, że liczba stron postępowania przekracza 20, niniejsze 

obwieszczenie  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  

 

 


