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DECYZJA
o środowĺskowych uwaľunkowanĺach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 t. Kodeks postępowania
ądministracyjnego (t j Dz. U. z 2018 r., poz.2096, ze Zm., nvanej dalej ,,K.p.a."), art.7l
ust.2 pkt 2, art.75 ust. l pkt 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 3 pażdziernika 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 20]8 r., poz. 208I
ze zm., nłanej dalej ,,ustawq ooś"), po tozpatrzeniu wniosku z dnia lI.6.2019 r. Spółdzielni
Budownictwa Mieszkaniowego ,,ŁUCZNIK'' w Radomiu ul. Paderewskiego 23, działającej
ptzez pełnomocnika Maľcina Wiączkowskiego z firmy ',DETAN'' Sp' o.o. z siedzibą
w Kielcach przy ul. Słowackiego 16 w spľawie wydania decyzji o śľodowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego pľzedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu
budynków mieszkalnych wielorodzinnychvłľaz z garużani podziemnymi w Radomiu przy
ul. Dzíerukowskiej 26, dzíałka nľ 62 (ark.88, obľęb nľ 0091 Sródmieście 2).

stwieľdzam:

I. Bľak potľzeby pĽepľowadzenĺa oceny oddzĺaĘwanĺa na śľodowisko dla planowanego
przedsĺęwzíęcia polegającego na budowĺe zespolu budynków mĺeszkalnych
wieloľodzinnych wraz z garażami podzĺemnymĺ w Radomĺu pzy ut. Dzierzkowskiej 26,
dzialka nr 6Ż (aľk. 88, obľęb nľ 0091 Śrĺódmĺeście 2).
II. okľeśIam istotne waľunki ľealĺzacjĺ pzedsięwzięciaz
l.Zapewnić, odcięcie mozliwej migracji produktów ropopochodnych do wód podziemnych
poptzez zorgantzowanie miejsc postojowych urządzeń i śľodków transportu na utwardzonym
podłożu'
2.Teren inwestycji wyposazyó w odpowiednią ilośó soľbentów przeznaczonych do
neutralizacji ewentualnych wycieków. W przypadku awaľyjnego wycieku substancji
ľopopochodnych należy użyó sorbentu do zbíerartia zaĺieczyszczonego mateľiału, zużýy
soľbent umieśció w szczelnym pojemniku, a następnie przekazać podmiotowi uprawnionemu
do zagospodaľowania tego ľodzaju odpadu.
3.Scieki socjalno-byowe odptowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych;
zbiorniki winny byó systematycznie opróżniane przęz uprawniony podmiot, aby nie
dopuśció do ich przepełnienia.
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