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OŚR.6220.42.2019.AL 

Obwieszczenie 
 

  Na podstawie art. 9, art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks 
postępowania administracyjnego  (Dz. U. z  2018r.,  poz. 2091 ze zm.) zwana dalej kpa,                         
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 (Dz. U. z 2018, poz. 2081 ze zm. ) Prezydent Miasta Radomia   

zawiadamia 
strony postępowania, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji                                          
o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu 
przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne w celu produkcji wysokokalorycznej 
mieszanki, stosowanej jako paliwo alternatywne  oraz wosku poliolefinowego – karbonizatu  
na terenie działek  o nr ewid. 8, 9, 10, 11, 12 ( obręb Wielogóra,  Ark. 202) przy ul. Ziemowita 
w Radomiu, w dniu 19.08.2019r. wydał postanowienie stwierdzające obowiązek 
przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w  przedsięwzięcia na środowisko.  Na niniejsze 
postanowienie stronom służy prawo wniesienia zażalenia w terminie 7 dni od uznania 
niniejszego postanowienia za doręczone zgodnie z art. 49kpa.   
Wyżej wymienione postanowienie wydane zostało po zasięgnięciu opinii : 
• Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu opinią sanitarną z dnia 

2.07.22019r. znak: ZNS.410.39.2019 uznał za konieczne przeprowadzenie oceny 
oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia. 

• Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie opinią  z dnia  10.07.2019r. znak: 
WOOŚ-I.4220.670.2019.RP wyraził opinię, że w/w  przedsięwzięcia nie istnieje 
konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

• Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie w Warszawie pismem z dnia 4.07.2019r. znak: 
WA.RZŚ.436.1.1094.2019.ZZO4.AG wyraził opinię nie istnieje konieczność 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Postępowanie w powyższej sprawie toczy się na wniosek 4 GREEN ENERGY sp. z o.o.  
z siedzibą w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 15 lok. 13 

Z treścią postanowienia Prezydenta Miasta Radomia, powyższymi opiniami oraz  
z aktami zgromadzonymi w sprawie, strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Radomiu przy ul. Kilińskiego 30 w Wydziale Ochrony Środowiska  
i Rolnictwa, pokój  nr 315 w godzinach od 730  do 1530   od poniedziałku do piątku,. 

Stosownie do art. 10 § 1. Kpa strony  postępowania mają prawo do  czynnego udziału                        
w każdym stadium postępowania.  

W myśl art. 41 § 1 kpa, w toku postępowania  strony oraz ich przedstawiciele  



 

 
 

i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdorazowej 
zmianie w swojego adresu. Brak takiego zawiadomienia oraz doręczenie pism pod adres 
dotychczasowy uznaje się za doręczenie skuteczne. 

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

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia 19 sierpnia 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. 
 

/-/ z up. Prezydenta Miasta Radomia Kierownik Referatu Oddziaływań Środowiskowych , 
Gospodarki Wodnej i ściekowej  - Zbigniew Majcher  


