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Obwieszczenie  
 
           Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z  2021 r. poz. 735, zwanej dalej „K.p.a.”),                     
w związku z art.74 ust. 3f 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 2021 r. poz. 247, zwanej dalej ustawą ooś) 

zawiadamiam strony postępowania 
którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości o nr ew.: 64/1 oraz 230/10 (ark.7, 
obręb 0020), że w dniu 30 czerwca 2021 r. została wydana decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. ”Przebudowa i modernizacja pieca 
szklarskiego W2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Postępowanie zostało wszczęte na 
wniosek TREND GLASS Sp. z o.o. ul.M.Fołtyn 11 26-600 Radom. 

Niniejsze obwieszczenie dotyczy nieruchomości z nieuregulowanym lub 
nieujawnionym stanem prawnym, znajdujących się w obszarze, na który będzie 
oddziaływać wyżej wymienione przedsięwzięcie.  

Stosownie do treści art.74 ust. 3f ustawy ooś - nieuregulowany lub nieujawniony stan 
prawny nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać 
przedsięwzięcie, nie stanowi przeszkody do wszczęcia i prowadzenia postępowania oraz 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Do zawiadomień o decyzjach i innych 
czynnościach organu osób, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości                            
o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu 
postępowania administracyjnego. 

Przez nieuregulowany stan prawny należy rozumieć sytuację, w której: 
1)dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie 
przeprowadzono postępowania spadkowego lub nie zostało ono zakończone; 
2)nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo 
innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe                  
(zgodnie z art.74.ust.3g ustawy ooś). 

Przez nieujawniony stan prawny należy rozumieć sytuację, w której rejestry lub 
ewidencje właściwe dla ustalenia osób, o których mowa w ust. 3a, nie zawierają danych 
umożliwiających ich ustalenie, w szczególności danych osobowych, w tym adresu, 
właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który 
będzie oddziaływać przedsięwzięcie (zgodnie z art.74 ust.3h ustawy ooś). 

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 
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Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znaczącą 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) w § 3 ust.2 pkt 2, tj.: - 
przedsięwzięcia polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub 
zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków,                       
w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu 
część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych                  
w ust. 1, o ile zostały one określone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, 
przebudowa lub montaż, sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy lub 
montażu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one 
objęte decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach; w związku z  § 3 ust.1 pkt 24 -
instalacje do produkcji szkła, w tym włókna szklanego. 

Z aktami sprawy, w tym z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach strony 
postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Radomiu, ul. Kilińskiego 30                       
w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa (w godzinach urzędowania) lub w sposób 
wskazany w art. 49b  § 1 K.p.a. 

Z uwagi na ogłoszony stan epidemii z powodu C COVID-19  zapoznanie się  z aktami 
sprawy możliwe będzie po wcześniejszym zgłoszeniu takiego zamiaru telefonicznie 
(pracownik prowadzący sprawę: Danuta Kaczmarek tel. 48 36 20 694) w celu ustalenia 
terminu i sposobu na dokonanie powyższej czynności. W czasie wizyty konieczne będzie 
zachowanie przez klienta wszelkich środków ostrożności związanych ze stanem epidemii 
COVID-19. 

Stosownie do treści art.49 K.p.a. informuję, że zawiadomienie stron o decyzjach                         
i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego 
obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej 
miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 
podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.  

Mając na względzie powyższy przepis - niniejsze obwieszczenie zostaje podane 
stronom do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego                     
w Radomiu, ul. Jana Kilińskiego 30 oraz poprzez 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 obwieszczenia. 

Wskazuję dzień publicznego obwieszczenia   – 30  czerwca  2021 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: 
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1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia                    
z siedzibą  w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Pana Mateusza Szczypior 
Kierownika Biura Danych Osobowych z którym mogą się Państwo skontaktować 
pod adresem  e-mail: 

• iod.kontakt@umradom.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach. 
4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy: 

• art. 6 ust.1 lit c) RODO,  tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne 
dla wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze, 

• ustawa 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 2021 r., poz. 247, zwanej dalej 
ustawą ooś), 

• ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego                       
(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.256, ze zm.). 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty 
uprawnione do pozyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 
w szczególności:  

• organy opiniujące 
• organy uzgadniające  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 
celów przetwarzania określonych powyżej, a po tym czasie przez okres wynikający                                      
z przepisów prawa, tj.: ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.  o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach (j.t. Dz. U. 2020 r., poz.164),  w tym  rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji  i zakresu 
działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 r. nr 14, poz.67). 

7. Posiada Pani/Pan następujące prawa związane z przetwarzaniem danych 
osobowych: 

• prawo dostępu do treści swoich danych  
• prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,  
• prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.  

8. W przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia                               
27 kwietnia 2016 r. proszę o kontakt  z  Inspektorem danych Osobowych w celu 
uzyskania wyjaśnień oraz ma Pani/Pana prawo do powiadomienia o naruszeniu 
przepisów Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie 
przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym,  
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie 
Administratorowi wykonania nałożonego ustawami obowiązku określonego                
w pkt. 3. 

 
 

 
 

 


