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Zawiadomienie - obwieszczenie 

o wszczęciu postępowania 
 

 
Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 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, zwanej dalej ustawą 
ooś) 

zawiadamiam strony postępowania: 
że w dniu 13.06.2019 r. na wniosek Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Łucznik”                              
ul. Paderewskiego 23 26-600 Radom, działającej przez pełnomocnika Marcina 
Wiączkowskiego z firmy DETAN Sp. z o.o.  ul. Słowackiego 16, 26-365 Kielce zostało 
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na  budowie zespołu 
budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz  z garażami podziemnymi w Radomiu przy 
ul.Dzierzkowskiej 26, działka nr 62, obręb nr 0091 Śródmieście 2. 

Zgodnie z art.75 ust.1 pkt 4 ustawy ooś organem właściwym do wydania decyzji                     
o środowiskowych uwarunkowaniach jest Prezydent Miasta Radomia. 
 Planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko, które wymienione jest w rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016, poz.71), tj. w § 3   ust. 1 pkt 56b, 
tj.:  
- garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów, w tym na potrzeby planowanych, 
realizowanych lub zrealizowanych przedsięwzięć, o których mowa w pkt 50, 52-55 i 57, wraz 
z towarzyszącą im infrastrukturą, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż: 
b)0,5 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a 
- przy czym przez powierzchnię użytkową rozumie się sumę powierzchni zabudowy                          
i powierzchni zajętej przez pozostałe kondygnacje nadziemne i podziemne mierzone po 
obrysie zewnętrznym rzutu pionowego obiektu budowlanego. 
  Jednocześnie informuję, że Prezydent Miasta Radomia wystąpił na podstawie                         
art. 64.ust.1 ustawy ooś o wydanie opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko do niżej wymienionych organów, tj.:  

o Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, 
o Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu,  
o Dyrektora  Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie  

 
 



 
 

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed podjęciem 
uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej          
- art. 72 ust. 1b ustawy ooś. 

Zgodnie z  art.10 § 1 K.p.a. strony postępowania mają prawo czynnego udziału                         
w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia 
się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu przy ul. Kilińskiego 30,  pokój                      
nr 315, w godzinach urzędowania od 73o do 153o,  od poniedziałku do piątku.  

W związku z tym, że liczba stron postępowania przekracza 20, na podstawie art. 49 
K.p.a.  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.  
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 –  26 czerwca  2019 r. 

/-/ z up. Prezydenta Miasta Radomia, mgr Zbigniew Majcher, Kierownik Referatu 
Oddziaływań Środowiskowych, Gospodarki Wodnej i Ściekowej 
 
INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
Na podstawie art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                           
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej 
RODO informuję, że:  

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia                                 
z siedzibą w Radomiu przy  ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom.  

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony 
Danych za pomocą adresu e-mail: iod.kontakt@umradom.pl. 

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z  art. 6 ust.1 lit. c) RODO.  
Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią przepisy: 

• ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępniani 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.). 

• ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego                              
(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.2096, ze zm.). 

4. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym i obowiązkowym, 
niezbędnym do rozpatrzenia sprawy, tj. wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. 
Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości rozpatrzenia 
sprawy. 

5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione  na 
podstawie przepisów prawa. 

6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami 
prawa (zgodnie z instrukcją kancelaryjną i realizacją obowiązku archiwizacyjnego).  

7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich 
sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania. 



 
 

8. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych ma Pan/Pani prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
podlegać profilowaniu. 

10. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państw 
trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

 


