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Zawiadomienie - obwieszczenie
Prezydent Miasta Radomia

Na podstawie art. 10 § 1, art. 36 § 2 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, 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 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie działając na podstawie
art. 77 ust.6 ustawy ooś pismem z dnia 5 lipca 2019 r. znak: WOOŚ-I.4221.314.2018.ML.6 przedłużył
termin wydania postanowienia w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia
pn. „Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej wraz
z towarzyszącą infrastrukturą i usługami, położonego w części terenu dawnego Radiowego Centrum
Nadawczego Wacyn w Radomiu, pomiędzy ulicami Radiową, Listopadową i Uniwersytecką”.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie - wskazał nowy termin załatwienia sprawy,
tj. do dnia 12 listopada 2019 r.
Postępowanie administracyjne toczy się na wniosek Firmy UNIDEVELOPMENT S.A.,
z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 9, działającej przez pełnomocnika Krzysztofa Jarmoszewicza
„ARCADIS” Sp. z o.o., al Jerozolimskie 142B 02-305 Warszawa i dotyczy wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.
Zgodnie z art.10 § 1 K.p.a informuję, że 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 dokumentacją sprawy, w tym raportem o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na
środowisko 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.
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 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia – 23 lipca 2019 r.
/-/ z up. Prezydenta Miasta Radomia, mgr Zbigniew Majcher, Kierownik Referatu Oddziaływań
Środowiskowych, Gospodarki Wodnej i Ściekowej
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