
ZAŁĄCZNIK NR 16

PREZYDENT 
MIASTA RADOMIA

OŚR.6220.41.2019.DK

Radom, listopada 2019 r.

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (i. j. Dz. U. z 2018 r., poz,2096, ze zm., zwanej dalej „Kp.a. ”), art.71 
ust.2 pkt 2, art.75 ust, 1 pkt 4 oraz art. 84 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”), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.05.2019 r. firmy 
COMBO RADOM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 4/341, działającej 
przez pełnomocnika Marcina Wiączkowskiego z firmy „DETAN” Sp. o.o. z siedzibą 
w Kielcach przy ul. Słowackiego 16 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego wraz z wyodrębnioną częścią usługowo-handlową i garażem 
podziemnym przy ul. Malczewskiego, na działce nr ew. 5/9 (ark.32, obręb Obozisko)

stwierdzam:
I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego 
przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz 
z wyodrębnioną częścią usługowo-handlową i garażem podziemnym przy 
ul. Malczewskiego, na działce nr ew. 5/9 (ark. 32, obręb Obozisko).
II. Określam istotne warunki realizacji przedsięwzięcia:
1. Zapewnić odcięcie możliwej migracji produktów ropopochodnych do wód podziemnych 
poprzez zorganizowanie miejsc postojowych urządzeń i środków transportu na utwardzonym 
podłożu.
2. Teren inwestycji wyposażyć w odpowiednią ilość sorbentów przeznaczonych do 
neutralizacji ewentualnych wycieków. W przypadku awaryjnego wycieku substancji 
ropopochodnych należy użyć sorbentu do zbierania zanieczyszczonego materiału, zużyty 
sorbent umieścić w szczelnym pojemniku, a następnie przekazać podmiotowi 
uprawnionemu do zagospodarowania tego rodzaju odpadu.
3. Ścieki socjalno-bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych; 
zbiorniki winny być systematycznie opróżniane przez uprawniony podmiot, aby nie 
dopuścić do ich przepełnienia,
5. Roboty ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo-wodnych, 
a w szczególności ograniczając ingerencję w warstwy wodonośne.
6. Wszystkie odpady mogące powstawać na etapie realizacji i eksploatacji przedmiotowego 
przedsięwzięcia magazynować selektywnie w wyznaczonych miejscach, w sposób 
zabezpieczający przed pyleniem i rozwiewaniem odpadów oraz zanieczyszczeniem
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środowiska gruntowo-wodnego; ww. odpady przekazywać uprawnionym podmiotom do 
odzysku lub unieszkodliwiania.
7, Zanieczyszczone wody opadowe i roztopowe po uprzednim podczyszczeniu kierować do 
miejskiej kanalizacji deszczowej.
8. Zapewnić stalą konserwację urządzeń podczyszczających wody opadowe z terenów 
zanieczyszczonych celem sprawnego działania tych urządzeń oraz wysokiej skuteczności 
podczyszczania wód opadowych i roztopowych.
IH.Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uzasadnienie

W dniu 22.05.2019 r. na wniosek firmy COMBO RADOM Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie przy ul. Twardej 4/341 działającej przez pełnomocnika Marcina 
Wiączkowskiego z firmy „DETAN” Sp. o.o. z siedzibą w Kielcach przy ul. Słowackiego 16, 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 
o śród owi skowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na 
budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z wyodrębnioną częścią usługowo- 
handlową i garażem podziemnym przy ul. Malczewskiego, na działce nr ew. 5/9 (ark.32, 
obręb Obozisko).

Do wniosku dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z zapisem w formie 
elektronicznej (zwaną dalej KIP); poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy 
ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane
przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; 
wypisy z rejestrów gruntów; załącznik mapowy z zaznaczonym przewidywanym terenem, na 
którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, 
na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem w formie elektronicznej.

Stosownie do zapisów art. 71 ustawy ooś uzyskanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze 
znacząco oddziaływać na środowisko lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko.

Kwalifikacja ww. przedsięwzięć następuje na podstawie przepisów rozporządzenia 
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), zwanym dalej 
„rozporządzeniem ooś”.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko 
kwalifikują przedsięwzięcie do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 
na środowisko, które jest wymienione w rozporządzeniu w § 3 ust .1 pkt 56 lit.b - garaże, 
parkingi samochodowe łub 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, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 
0,5 ha -  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.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest 
Prezydent Miasta Radomia, zwany dalej „organem”, na podstawie art. 75 ust.l pkt 4 ustawy 
ooś.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje zgodnie z art. 72 
ust. Ib ustawy ooś - przed podjęciem uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji
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mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej oraz wydaniem pozwolenia na budowę (art.72 
ust. 1 pkt 1).

Na wstępie wszczętego postępowania administracyjnego wystąpiono do Wydziału 
Architektury Urzędu Miejskiego w Radomiu o informację w zakresie obowiązywania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego przedsięwzięciem. 
Z uzyskanych informacji (pismo z dnia 23.05,2019 r.) wynika, że teren ten jest objęty 
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tj

o Uchwała Nr 895/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 16 października 2006 r. 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 
centrum Radomia „Centrum Północ”.

o Uchwala Nr 317/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2012 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Radomia w rejonie ulic: Struga, Malczewskiego, Chrobrego oraz Potoku Północnego 
„Centrum Północ” przyjętego Uchwałą Nr 895/2006 Rady Miejskiej w Radomiu 
z dnia 16 października 2006 r; (z ze zm.), będącego zmianą miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia w rejonie ulic: Struga, 
Malczewskiego, Chrobrego oraz Potoku Północnego „Centrum Północ” przyjętego 
Uchwałą Nr 261/2000 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 marca 2000 r. 

o Uchwała Nr 604/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30.09.2013 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Radomia w rejonie ulic: Struga, Malczewskiego, Chrobrego oraz Potoku 
Północnego „Centrum Północ”.
Zgodnie z zapisami Uchwały Nr 604/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 

30.09.2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Radomia w rejonie ulic: Struga, Malczewskiego, Chrobrego oraz 
Potoku Północnego „Centrum Północ” - działka inwestycyjna o nr ew. 5/9, obręb Obozisko 
znajduje się w strefie: strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej, 2 MU, 3 MU - tereny o funkcji 
mieszkaniowo-usługowej. W planie wprowadza się obostrzenia, tj. maksymalna wysokość 
obiektów w strefie MU to 11 kondygnacji i nie większa niż 33,0 m oraz nieprzekracząjącą 
231,0 m n.p.m.

Zgodnie z art. 80 ust.2 ustawy ooś, na etapie wydawania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach nie bada się zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji mieszkaniowych oraz 
inwestycji towarzyszących realizowanych na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. 
o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji 
towarzyszących.

Na podstawie art. 27 ust.2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach 
w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszących 
(Dz. U z 2018 /*., poz. 1496) pismem z dnia 23.05.2019 r, poinformowano Samorządowe 
Kolegium Odwoławcze w Radomiu, że w dniu 22 maja 2019 r. firma COMBO RADOM 
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 4/341 złożyła wniosek w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla vvw, przedsięwzięcia.

Krąg stron przedmiotowego postępowania organ ustalił w oparciu o przepis art. 74 
ust. 3a ustawy ooś, biorąc pod uwagę: lokalizację przedsięwzięcia, rodzaj i charakter 
przedsięwzięcia, przewidywane oddziaływania (ich rodzaj i zasięg), załączone do wniosku 
dokumenty i materiały, w tym mapę ewidencyjną, załącznik mapowy terenu realizacji wraz 
z terenem oddziaływania, wypisy z rejestrów gruntów dla działki, na której ma być 
realizowane przedsięwzięcie oraz wypisy i wykazy działek bezpośrednio sąsiadujących 
z terenem realizacji. Po wnikliwej analizie zgromadzonego materiału ustalono, że Inwestor 
przedsięwzięcia oraz właściciele/władający działkami bezpośrednio graniczącymi z terenem
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planowanego przedsięwzięcia są stronami przedmiotowego postępowania i zgromadził 
z urzędu dane z ewidencji gruntów (dane w aktach sprawy).

W ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach organ bada potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko.

W myśl art. 59 ust.l ustawy ooś przeprowadzenie oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko jest wymagane dla planowanego przedsięwzięcia mogącego 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1.

Stosownie do art.63 ust.l ustawy ooś obowiązek przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza w drodze postanowienia organ 
właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po zasięgnięciu opinii 
organów, o których mowa w art. 64 list. 1 ustawy ooś.

Mając na względzie art.64 ust. 1 pkt 1 i 2 i 4 ustawy ooś, Prezydent Miasta Radomia 
pismem z dnia 27.05.2019 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Warszawie (zwanego dalej RDOŚ), Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Radomiu (zwanego dalej PPIS) oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (zwanego dalej RZGW) 
o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
dla przedmiotowego przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej konieczności -  
określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

RZGW pismem z dnia 14.06.2019 r. znak:WA.RZŚ.436.1.1084.2019.ZZ04.SP 
(data wpływu do Urzędu 21.06.2019 r.) wezwał organ do uzupełnienia KIP w zakresie: 
charakterystyki głównego zbiornika wód podziemnych w obrębie inwestycji wraz 
z określeniem stopnia jego ochrony, określenia obszaru obniżonego statycznego zwierciadła 
wód gruntowych w stosunku do jego naturalnego poziomu wokół miejsca wykopu (leja 
depresji), podania zakresu korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły, 
przedstawienia mapy z zaznaczoną lokalizacją przedsięwzięcia.

Pismem z dnia 27.06.2019 r. wezwano pełnomocnika Inwestora do uzupełnienia 
informacji zgodnie z wezwaniem, w terminie do dnia 15.07.2019 r., równocześnie informując 
o tym RZGW.

RDOŚ pismem z dnia 14.06.2019 r. znak: WOOŚ-I.4220.576.2019.EL (data wpływu 
do Urzędu 25.06.2019 r.) wezwał organ do uzupełnienie KIP w zakresie: uszczegółowienia 
opisu emisji hałasu i substancji do powietrza na etapie eksploatacji, sposobu prowadzenia 
prac odwodnieniowych i podczyszczania wód z odwodnienia, podania w jakiej odległości 
znajduje się najbliższa zabudowa mieszkaniowa, ustosunkowania się co do zgodności 
planowanego przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, Jednocześnie RDOŚ wskazał nowy termin wydania opinii co do konieczności 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, tj, do dnia 29 lipca 2019 r.

Pismem z dnia 2.07.2019 r. wezwano pełnomocnika Inwestora do uzupełnienia 
informacji zgodnie z wezwaniem w terminie do dnia 15.07.2019 r., równocześnie informując 
o tym RDOŚ.

Pełnomocnik Inwestora pismem z dnia 12.07.2019 r. poinformował, że wymagane 
informacje zostaną uzupełnione w terminie do dnia 30 lipca 2019 r., o czym został 
powiadomiony pismem z dnia 23.07.2019 r. RDOŚ i RZGW.

RDOŚ pismem z dnia 10.07.2019 r. wskazał nowy termin wydania opinii co do 
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, tj. do dnia 26 sierpnia 
2019 r.
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Pełnomocnik Inwestora wymagane informacje złożył w dniu 31.07.2019 r., które 
przekazano pismem z dnia 1.08.2019 r. do RDOŚ i RZGW.

Pismem z dnia 31.07.2019 r. RDOŚ wskazał nowy termin załatwienie sprawy 
w przedmiocie wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko, tj. 30 września 2019 r.

PPIS w Radomiu opinią sanitarną z dnia 11.06.2019 r. znak: ZNS.4810.33.2019 
stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 
planowanego przedsięwzięcia. Następnie pismem z dnia 08.08.2019 r. podtrzymał swoje 
stanowisko.

RZGW opinią z dnia 13.08.2019 r. znak: WA.RZŚ.436.1.1084.2019.ZZ04.SP2 
wyraził stanowisko, że dia planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazał na konieczność określenia 
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach istotnych warunków i wymagań w zakresie 
realizacji planowanego przedsięwzięcia.

RDOŚ opinią z dnia 25,09.2019 r. znak: WOOŚ-I.4220.576.2019.EL.5 wyraził 
stanowisko, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko.

Z dniem 24 września 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 
o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1712).

W myśl art. 4 cytowanej wyżej ustawy, do spraw wszczętych na podstawie ustawy 
zmienionej w art.l i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje 
się przepisy art.63, art. 64 ust.l i 3a, art. 65, art.74 ust. 3b-3h, art 84 ust.l i la, oraz art. 86d 
ustawy zmienionej w art.l w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Z przepisów tych wynika, że na etapie wydawania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zniesiono instytucję postanowienia stwierdzającego brak potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Mając powyższe na uwadze, organ po uwzględnieniu opinii organów opiniujących 
niniejszą decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdził brak potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Organ podejmując ww. rozstrzygnięcie dokonał własnej analizy całokształtu 
zgromadzonego materiału dowodowego, tj.; wniosku Inwestora, mapy ewidencyjnej, mapy 
z zasięgiem oddziaływania przedsięwzięcia, karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz 
z załącznikami, opinii organów opiniujących, wypisów z ewidencji gruntów. Ponadto, 
w niniejszym rozstrzygnięciu zostały uwzględnione uwarunkowania określone 
w art.63 ust.l ustawy ooś, z których wynikają następujące ustalenia.
1) rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:
a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, 
a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie na działce o nr ew. 5/9 (ark, 32, obręb 
Obozisko) budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z wyodrębnioną częścią handlowo- 
usługową i garażem podziemnym.
Bezpośrednie otoczenie terenu inwestycji stanowią: od północy droga wewnętrzna, dalej 
budynek i tereny zielone należące do Uniwersytetu Technoiogiczno-Humanistycznego, 
od wschodu dwa budynki parterowe należące do Ośrodka Interwencji Kryzysowej, 
od południa budynek Uniwersytetu Technoiogiczno-Humanistycznego oraz budynek 
mieszkalny wraz z drogami wewnętrznymi, od zachodu znajduje się ulica Jacka 
Malczewskiego.
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Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest od strony południowej w odległości 
ok.14,0 m od granicy inwestycji (budynek przy ul. Malczewskiego 20), od wschodu 
w odległości 9,0 m od granicy inwestycji znajdują się budynki Ośrodka Interwencji 
Kryzysowej (budynek 20 c i 20 d).
Działka inwestycyjna ma powierzchnię 0,3298ha (3298m2). Jest obecnie niezabudowana 
i w całości stanowi teren zielony i zadrzewiony.
Powierzchnia zabudowy części podziemnej (garażu) wynosić będzie ok. 3020 m2, 
powierzchnia zabudowy części nadziemnej wynosić będzie ok. 2070 tn2.
Elewacja od ul. Malczewskiego w najszerszym miejscu będzie wynosiła ok. 42,5m, 
a elewacja południowa w najszerszym miejscu będzie miała ok. 60,0 m. Budynek będzie 
posiadał 14 kondygnacji nadziemnych i 3 kondygnacje podziemne, wysokość budynku 
ok. 51,5 m, powyżej 7 kondygnacji obiekt będą stanowiły dwie wieże umiejscowione 
w narożniku północno-zachodnim i południowo-wschodnim.
Wstępnie przewiduje się wykonanie 152 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 
ok. 8600 m2, w części komercyjnej ok. 9 lokali usługowych oraz ok. 18 lokali biurowych 
o łącznej powierzchni użytkowej ok. 1700 in2.
W projektowanym budynku oprócz lokali mieszkalnych przewiduje się prowadzenie 
działalności usługowo -  handlowej np,: usługi fryzjerskie i kosmetyczne, handel artykułami 
spożywczymi, gospodarstwa domowego. Nie przewiduje się usług uciążliwych dla otoczenia, 
Trzy kondygnacje podziemne planuje się przeznaczyć na garaż. Łączna powierzchnia 
użytkowa przeznaczona na garaż podziemny i miejsca postojowe na terenie działki będzie 
wynosić ok. 9500 m2(0,95ha).
Na stropie garażu oraz na dachach poszczególnych segmentów budynku planuje się tereny 
rekreacyjne zielone o łącznej powierzchni ok. 1650 m2.
Wjazd na teren inwestycji przewiduje się od strony wschodniej drogą wewnętrzną, tj. 
dz. nr ew. 3/3 oraz 16/6.
Konstrukcja budynku będzie wykonana z żelbetu, z wypełnieniem z pustaków ceramicznych, 
część podziemna będzie stanowiła „biała wanna” wykonana z żelbetu o odpowiednim 
współczynniku wodoszczelności oraz specjalną izolacją przeciwwodną (współczynnik 
wodoszczelności oraz dobór izolacji zostaną zaprojektowane na etapie wykonywania projektu 
budowlanego).
Prace ziemne polegać będą na: usunięciu zieleni niskiej i wysokiej oraz zdjęcie warstwy 
próchniczej, wykonaniu i zabezpieczeniu wykopów, wykonaniu fundamentów oraz 
niezbędnych przyłączy, obsypaniu i zagęszczeniu terenu wokół budynku.
Do projektowanego obiektu będą doprowadzone następujące przyłącza: wody, kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej, energetyczne, energii cieplnej z miejskiej sieci ciepłowniczej 
(ewentualnie ogrzewanie gazowe), teletechniczne.
b)powiązań z innymi przedsiewzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań 
przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja
0 środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym nlanuie się 
realizację przedsięwzięcia' oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których 
oddziaływania mieszczą sie w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia 
w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań 
z planowanym przedsięwzięciem:
Oddziaływania planowanej inwestycji nie będą podlegały kumulacji z oddziaływaniami 
innych przedsięwzięć. Oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny, ograniczony do 
najbliższego terenu realizacji planowanej inwestycji.
cłróżnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody
1 powierzchni ziemi:
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Realizacja inwestycji nie przyczyni się do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu. 
Nie przewiduje się znaczącego wykorzystywania zasobów naturalnych.
Na etapie realizacji wykorzystywana będzie: woda, piasek, paliwa do napędzania silników 
maszyn budowlanych i środków transportu, beton, stal i inne materiały budowlane typowe 
dla tego rodzaju inwestycji. W związku z planowaną inwestycją przewiduje się wycinkę 
wszystkich drzew znajdujących się na terenie inwestycji, ponieważ będą kolidować 
z planowaną zabudową. Przewidziana do wycinki zieleń będzie zinwentaryzowana i usuwana 
na podstawie odrębnych przepisów prawa.
Gleba i ziemia wydobyta z wykopów zostanie częściowo wykorzystana do wyrównania 
powierzchni terenu, natomiast nadmiar ziemi będzie traktowany jako odpad o kodzie 17 05 04 
-  gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03* i zagospodarowany 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Na etapie użytkowania przedsięwzięcia 
w szczególności wykorzystana będzie energia elektryczna i cieplna oraz woda.
Szacunkowe zapotrzebowanie:
■ na energię elektryczną będzie wynosić ok. 950 kW
■ na wodę będzie wynosić ok. 80 m3/dobę
■ na energię cieplną ok. 1 150 kW
d) emisji i występowania innych uciążliwości:
Etap realizacji inwestycji będzie związany z emisją hałasu i substancji do powietrza oraz 
powstawaniem odpadów i ścieków. Emisja hałasu i substancji do powierza będzie związana 
z ruchem pojazdów transportujących materiały budowlane oraz pracą maszyn i urządzeń 
budowlanych.
Z KIP wynika, że praca maszyn i urządzeń montażowych zostanie ograniczona do pory 
dziennej. Zaplecze budowy zorganizowane będzie na działce nr 5/4, która to działka po 
zakończeniu budowy zostanie doprowadzona do stanu pierwotnego.
Ścieki socjalno-bytowe gromadzone będą w szczelnych zbiornikach bezodpływowych 
(tak, aby nie dopuścić do ich przepełnienia) i systematycznie opróżniane przez uprawniony 
podmiot. Powstające na etapie realizacji odpady będą magazynowane selektywnie, w sposób 
chroniący środowisko przed zanieczyszczeniem, a następnie przekazywane uprawnionym 
podmiotom do zagospodarowania. Teren budowy wyposażony będzie w odpowiednią ilość 
środków do neutralizacji ewentualnych wycieków, W przypadku awaryjnego wycieku 
substancji ropopochodnych na powierzchnię ziemi stosowane będą odpowiednie sorbenty. 
Zużyty sorbent zostanie umieszczony w szczelnym pojemniku, a następnie przekazany 
podmiotom uprawnionym do zagospodarowania tego rodzaju odpadu.
Ograniczenie pylenia na placu budowy osiągnięte zostanie poprzez polewanie wodą terenu 
w okresach suszy, zabezpieczenie pylistych materiałów budowlanych przed ich 
rozwiewaniem (np. poprzez przykrywanie miejsc magazynowania materiałów budowlanych 
plandekami lub ich zwilżanie w okresach suszy), ograniczenie pylenia z prac powodujących 
powstawanie pyłu, jak np. cięcie płyt i krawężników brukowych poprzez ich zwilżanie przed 
cięciem oraz systematycznie usuwanie pyłu z utwardzonych ciągów jezdnych, zapobiegające 
jego wtórnej emisji.
Z KIP wynika, że głębokość wykopów pod kondygnację garażu będzie wynosiła do spodu 
płyty fundamentowej ok. 9,5 m. Poziom wody gruntowej dla terenu inwestycji oscyluje na 
poziomie ok. 3,0 - 4,0 m. Wystąpi konieczność prowadzenia prac odwodnieniowych. Woda 
z wykopu wypompowana będzie do miejskiej kanalizacji deszczowej po uzyskaniu 
niezbędnych pozwoleń. Prace odwodnieniowe prowadzone będą za pomocą igłofiltrów 
i studni wierconych, tak zwane odwodnienie wgłębne, proces wypompowywania będzie 
kontrolowany za pomocą piezometrów, prędkość obniżania zwierciadła wody gruntowej 
będzie określona na podstawie dokładnych obliczeń przy projekcie odwodnienia wykopu. 
Przyjmuje się, że powstający lej depresyjny (przy wypompowywaniu wody gruntowej) będzie
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miał niewielki zasięg. Po wykonaniu garażu podziemnego nastąpi przerwanie odwadniania 
wykopu, co spowoduje przywrócenie do pierwotnego stanu poziomu wody gruntowej w 
okolicy inwestycji. Dokładną analizę wykonania zabezpieczenia wykopu oraz zasięgu 
występowania leja depresyjnego będzie określona na etapie projektu budowlanego.
Na etapie użytkowania przedsięwzięcia wystąpi emisja typowa dla terenów miejskich, 
zurbanizowanych. Powstawać będą odpady (głównie komunalne) i ścieki bytowe oraz 
emisja hałasu do środowiska i zanieczyszczeń do powietrza.
Głównym źródłem emisji zanieczyszczeń gazowo-pyłowych do powietrza oraz emisji hałasu 
będą urządzenia wentylacyjne (system wentylacji garaży podziemnych) oraz ruch 
pojazdów po terenie (głównie samochodów osobowych). Wentylatory zostaną usytuowane 
na dachu będą posiadały tłumiki. Posiadaczami aut parkujących w garażu będą mieszkańcy 
budynku. Przewiduje się, że wjazd i wyjazd samochodu będzie odbywał się średnio dwa razy 
w ciągu doby. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że w trakcie eksploatacji 
przedsięwzięcia dopuszczalne poziomy hałasu na terenach chronionych akustycznie oraz 
dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu będą dotrzymane.
Planowane przedsięwzięcie zaopatrywane będzie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej. 
Ścieki bytowe odprowadzane będą szczelnym systemem kanalizacji do miejskiej sieci 
kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą do miejskiej sieci 
kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni 
zanieczyszczonych (garaż) będą podczyszczane w separatorze substancji ropopochodnych. 
Infrastruktura sieci kanalizacyjnych i urządzeń podczyszczających będzie poddawana 
systematycznym przeglądom technicznym. Zapewniona będzie stała konserwacja urządzeń 
podczyszczających wody opadowe z terenów zanieczyszczonych celem sprawnego działania 
tych urządzeń oraz wysokiej skuteczności podczyszczania wód opadowych i roztopowych. 
Ogrzewanie budynków będzie zapewnione z miejskiej sieci ciepłowniczej. W razie 
niemożliwości podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, źródłem ogrzewania budynku 
będzie kotłownia gazowa.
Biorąc pod uwagę przewidziane rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, 
realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie wpłynie znacząco na klimat akustyczny, 
na jakość powietrza atmosferycznego i środowisko gruntowo-wodne.
docenionego w oparciu o wiedzę naukowa ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub 
katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji 
i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmiana klimatu:
Planowane przedsięwzięcie nie należy do przed sięwzięć stwarzających zagrożenie 
wystąpienia poważnej awarii. Jego skała i usytuowanie nie wpłynie na klimat i jego zmiany. 
Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia z zachowaniem technologii, wszelkich wymogów 
z zakresu ochrony środowiska, czystości i porządku, BHP i p.poż. oraz dobrej organizacji 
pracy, pozwoli uniknąć sytuacji awaryjnej i nie będzie stwarzać zagrożenia dla środowiska 
oraz nie spowoduje wystąpienia katastrofy budowlanej lub naturalnej, 
f)przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, 
w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie:
Na etapie realizacji przedsięwzięcia źródłem powstawania odpadów będą prace: ziemne, 
budowlane oraz wykończeniowe planowanych obiektów. Powstawać będą również odpady 
komunalne. W trakcie użytkowania przedsięwzięcia będą powstawać odpady 
charakterystyczne dla bytowania człowieka. Wszystkie odpady powstające na etapie 
realizacji i użytkowania przedsięwzięcia będą magazynowane selektywnie, w zamkniętych, 
szczelnych i oznakowanych pojemnikach, zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu 
o utwardzonym podłożu, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom do 
zagospodarowania.
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Biorąc powyższe pod uwagę, przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na 
środowisko.
g)zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:
Przedmiotowe przedsięwzięcie nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi.
2)usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, 
w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności 
samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów 
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego -  uwzględniające:
a) obszary wodno-błotne., inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych^ w tym 
siedliska lęgowe oraz ujścia rzek;
Planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach wodno-błotnych oraz na 
innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym na terenie siedlisk lęgowych 
bądź w ujściach rzek.
b) obszary wybrzeży i środowisko morskie:
Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i środowiskiem morskim. 
cłobszary górskie lub leśne:
Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi leśnymi.
d) obszarv objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników 
wód śródlądowych:
Teren inwestycji znajduje się w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) 
Nr 405 Niecka Radomska. Planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na stan 
i zasoby GZWP Nr 405 Niecka Radomska, Woda na potrzeby planowanej zabudowy 
mieszkaniowej pobierana będzie z komunalnego ujęcia wód, eksploatowanego przez 
Wodociągi Miejskie w Radomiu, Szacunkowe zapotrzebowanie na wodę ok, 104 m3/dobę. 
Ścieki bytowe odprowadzane będą szczelnym systemem kanalizacji do miejskiej sieci 
kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą do miejskiej sieci 
kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni 
zanieczyszczonych (garażu) będą podczyszczane w separatorze substancji 
ropopochodnych.
e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, 
grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tvm 
obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody:
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza granicami obszarów podlegających 
ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r, o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1614 ze zm.). Najbliższe obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 to: obszar 
specjalnej ochrony ptaków Ostoja KozienickaPLB140013, oddalony o ok. 6,8 km w kierunku 
północno wschodnim oraz specjalny obszar ochrony siedlisk Puszcza Kozienicka PLH 
140035, oddalony o ok. 7,4 km w kierunku północno wschodnim.
Teren wokół inwestycji jest przekształcony antropogenicznie w wyniku działalności 
człowieka. Inwestycja nie znajduje się w obszarze Natura 2000 jak również nie znajduje się 
w granicach korytarzy ekologicznych zapewniających spójność sieci Natura 2000. Zakres 
prac gwarantuje, że zamierzona inwestycja nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych 
i gatunków ptaków będących przedmiotem ochrony ww. obszarów Natura 2000. Mając na 
uwadze skalę, zakres oraz położenie inwestycji, stwierdza się, iż powyższe przedsięwzięcie 
nie wpłynie negatywnie na etapie realizacji i eksploatacji na środowisko przyrodnicze. 
Ponadto, realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zwiększenia wrażliwości 
elementów środowiska na zmiany klimatu oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej 
terenu. Realizacja inwestycji nie spowoduje również znacząco negatywnej zmiany 
postrzeganej przestrzeni, zawierającej elementy przyrodnicze.
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flobszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje 
prawdopodobieństwo ich przekroczenia:
Przedmiotowa inwestycja nie generuje zanieczyszczeń, które mogłyby wpłynąć na 
pogorszenie stanu jakości środowiska. Zaproponowany sposób ogrzewania budynków 
(z miejskiej sieci ciepłowniczej łub ogrzewanie gazowe) nie wpłynie negatywnie na jakość 
powietrza atmosferycznego.
globszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
Z przedłożonej dokumentacji wynika, że planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane 
na obszarach mających znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. 
hlgęstość zaludnienia:
Gęstość zaludnienia miasta Radom wynosi 1919 os./km2 (wg danych G U Sz2018r.).
Oobszary przylegające do jezior:
W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora. 
Ouzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej;
W rejonie realizacji przedsięwzięcia nie występują uzdrowiska i obszary ochrony 
uzdrowiskowej.
klwody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe:
Zgodnie z przyjętym Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły - 
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r,, poz.1911 
ze zm.) przedsięwzięcie położone jest w obszarze JCWP o oznaczeniu RW20001725269.
W Planie gospodarowania wodami dla dorzecza Wisły przedstawiona została charakterystyka 
jednolitych części wód rzecznych (RW20001725269).
Wody powierzchniowe

- RW20001725269
- Mleczna bez Pacynki
- Zlewnia Radomki
- szew
- zły
- dobry potencjał ekologiczny/dobry stan

Europejski kod JCWP 
Nazwa JCWP 
Zlewnia bilansowa 
Status
Aktualny stan lub potencjał 
Cele środowiskowe 
chemiczny
Ryzyko nieosiągnięcia 
celów środowiskowych 
Derogacje (odstępstwa)
Typ odstępstwa

zagrożona 
tak.

- brak możliwości technicznych środowiskowych 
osiągnięcia celów. W zlewni JCWP występuje presja komunalna. W programie działań 
zaplanowano działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej, 
które są wystarczające, aby zredukować tą presję w zakresie wystarczającym dla 
osiągnięcia dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, 
a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan 
będzie mógł być osiągnięty do roku 2021.
Mając na uwadze informacje zawarte w powyższej tabeli celem środowiskowym jest 
osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego i co najmniej dobrego stanu 
chemicznego do roku 2021.
Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły przedsięwzięcie 
położone jest w obszarze JCWPd o oznaczeniu PLGW 200087.
W Planie przedstawiona została charakterystyka jednolitych części wód podziemnych kod 
PLGW 200087,
Wody podziemne
Kod JCWPd - PLGW 200087
Stan ilościowy - dobry
Stan chemiczny - dobry
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Ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych - niezagrożone
Cele środowiskowe - dobry stan chemiczny / dobry stan
ilościowy
Derogacje (odstępstwa) - brak
Mając na uwadze informacje zawarte w powyższej tabeli, celem środowiskowym jest 
utrzymanie dobrego stanu chemicznego i ilościowego.
Z opinii RZGW wynika, że planowane przedsięwzięcie nie spowoduje wprowadzenia do 
środowiska wodnego substancji zanieczyszczających, które mogłyby znacząco zmienić stan 
fizyko-chemiczny i biologiczny wód na obszarze JCWP i JCWPd. Realizacja przedsięwzięcia 
nie będzie się również wiązać ze zmianami poziomu wód podziemnych w sposób, który 
powodowałby pogorszenie stanu wód lub skutkowałoby brakiem osiągnięcia dobrego 
stanu/potencjału tych wód. Występować będzie tylko krótkotrwałe obniżenie wody gruntowej 
w trakcie wykonywania robót ziemnych. Pobór wód będzie następował z wodociągu 
miejskiego. Inwestycja położona jest poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią. 
Ścieki bytowe odprowadzane będą do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe 
i roztopowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych (garaż) będą podczyszczane 
w separatorze substancji ropopochodnych, a następnie odprowadzane szczelnym systemem 
kanalizacji do miejskiej kanalizacji deszczowej.
Z uwagi na rodzaj, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane do zastosowania 
rozwiązania chroniące środowisko przewiduje się, iż realizacja i eksploatacja oraz likwidacja 
przedsięwzięcia nie spowoduje ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych, ponadto 
będzie odbywała się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych, 
dotyczących ochrony wód, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 
Wisły (Dz.U z 2016 r. poz.1911 ze zm.).
3)rodzań cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów 
wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 nkt K wynikające z:
a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na która 
przedsięwzięcie może oddziaływać:
Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia 
miejsca jego realizacji.
b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy 
przyrodnicze:
Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie wystąpi transgraniczne 
oddziaływanie na środowisko.
cłcharakterm wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem 
obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia 
oddziaływania:
Ze względu na rodzaj i charakter przedsięwzięcia nie wystąpią oddziaływania o znacznej 
wielkości, intensywności i złożoności. Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie 
spowoduje obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej.
d) prawdopodobieństwa oddziaływania:
Oddziaływania związane będą głównie z etapem realizacji przedsięwzięcia, które ustąpią 
z chwilą zakończenia prac budowlanych.
e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:
Oddziaływania na etapie realizacji będą okresowe, krótkotrwałe i ustąpią z chwilą 
zakończenia prac inwestycyjnych. Czas trwania możliwego oddziaływania na środowisko na 
etapie eksploatacji będzie wynikał z okresu jego użytkowania.
ftpowiazań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań 
przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja
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o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się 
realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których 
oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - 
w zakresie, w jakim ich oddziaływania moaą prowadzić do skumulowania oddziaływań 
z planowanym przedsięwzięciem:
Oddziaływania planowanej inwestycji nie będą podlegały kumulacji z oddziaływaniami 
innych przedsięwzięć. Oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny, ograniczony do 
najbliższego terenu realizacji planowanej inwestycji.
^możliwości ograniczenia oddziaływania.
Przewidziane przez Inwestora na etapie realizacji i użytkowania przedsięwzięcia środki 
techniczne, technologiczne i organizacyjne ograniczą prognozowane oddziaływanie na 
środowisko.

Wskazane w niniejszej decyzji rozwiązania techniczne, technologiczne, organizacyjne 
winny zminimalizować oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko i zapewnić prawidłową 
ochronę środowiska gruntowo - wodnego, powietrza atmosferycznego i klimatu 
akustycznego. W związku z czym przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać 
ponadnormatywnie na środowisko, a w szczególności na zdrowie i warunki życia ludzi.

Na podstawie art.10 K.p.a. organ prowadzący postępowanie zapewnił stronom czynny 
udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił im 
wypowiedzenie się co do zebranych materiałów i dowodów. W terminie określonym w piśmie 
z dnia 7.10.2019 r. strony postępowania nie wniosły żadnych uwag i wniosków.

Zgodnie z art.21 ustawy ooś dane o dokumentach zawierających informacje 
o środowisku zostały zamieszczone w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie 
internetowej organu www.bip.radom.pl w dziale środowisko -  publicznie dostępny wykaz 
danych o dokumentach ochrony środowiska.

Biorąc powyższe pod uwagę Prezydent Miasta Radomia orzekł jak w sentencji, tj. 
stwierdzając brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 
planowanego przedsięwzięcia. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do 
niniejszej decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Radomiu, ul. Żeromskiego 53. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem 
Prezydenta Miasta Radomia w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronom.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia 
organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia 
odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Za wydanie niniejszej decyzji dokonano zapłaty ' op|4iy\ śj^rbowe w wysokości 205 zł (słownie: 
dw-ieście pięć zł) zgodnie z art. 6 ust. I pkt I oraz załącznikiem część j^ust. 45 ustawy z dnia 16 listopada
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zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt
2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2018 r.,poz. 11 
Otrzymują:
1. Strony postępowania zawiadomione 
zgodnie z wykazem.
2. Aa.
Do wiadomości:
1 .Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Warszawie ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa.
2. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
ul. Zarzecze 13b, 03-194 Warszawa.
3. Państwo wy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu
ul. gen. Okulickiego 9 D, 26-600 Radom ? Up
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Prezydenta Miasta Radomia 
z dnia Ą b listopada 2019 r. 
znak: OŚR.6220.41.2019.DK

Załącznik do Decyzji

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie na działce o nr ew. 5/9 (ark. 32, obręb 
Obozisko) budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z wyodrębnioną częścią handlowo- 
usługową i garażem podziemnym.
Budynek będzie posiadał 14 kondygnacji nadziemnych i 3 kondygnacje podziemne, wysokość 
budynku ok. 51,5 m, powyżej 7 kondygnacji obiekt będą stanowiły dwie wieże 
umiejscowione w narożniku północno-zachodnim i południowo-wschodnim. Elewacja 
od ul. Malczewskiego w najszerszym miejscu będzie wynosiła ok. 42,5 m, a elewacja 
południowa w najszerszym miejscu będzie miała ok. 60,0 m. Powierzchnia zabudowy części 
podziemnej (garażu) wynosić będzie ok. 3020 m2, powierzchnia zabudowy części nadziemnej 
wynosić będzie ok. 2070 m2.
Wstępnie przewiduje się wykonanie 152 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 
ok. 8600 m2, w części komercyjnej ok. 9 lokali usługowych oraz ok. 18 lokali biurowych 
o łącznej powierzchni użytkowej ok. 1700 m2.
Garaż podziemny oraz miejsca postojowe na terenie inwestycji przekraczają 0,5 ha 
powierzchni użytkowej. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 lit.b rozporządzenia ooś przedsięwzięcie 
kwalifikuje się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Łączna powierzchnia użytkowa przeznaczona na garaż podziemny (trzy kondygnacje 
podziemne) oraz miejsca postojowe na terenie działki będzie wynosić ok. 9500 n r  (0,95ha).
Na stropie garażu oraz na dachach poszczególnych segmentów budynku planuje się tereny 
rekreacyjne zielone o łącznej powierzchni ok. 1650 m2.
Wjazd na teren inwestycji przewiduje się od strony wschodniej drogą wewnętrzną, 
tj. dz. nrew. 3/3 oraz 16/6.
Konstrukcja budynku będzie wykonana z żelbetu, z wypełnieniem z pustaków ceramicznych, 
część podziemna będzie stanowiła „biała wanna” wykonana z żelbetu o odpowiednim 
współczynniku wodoszczelności oraz specjalną izolacją przeciwwodną (współczynnik 
wodoszczelności oraz dobór izolacji zostaną zaprojektowane na etapie wykonywania projektu 
budowlanego).
Do projektowanego obiektu będą doprowadzone następujące przyłącza: wody, kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej, energetyczne, energii cieplnej (z miejskiej sieci ciepłowniczej 
ewentualnie ogrzewanie gazowe), teletechniczne.
Zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej.
Ścieki bytowe odprowadzane będą do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.
Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. 
Wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych (garaż) będą
podczyszczane w separatorze substancji ropopochodnych---- ...
Ogrzewanie budynków z miejskiej sieci cicpłowi
będą kotłownie gazowe.
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