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OŚR.6220.25.2021.AL 
Obwieszczenie  

Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks 
postępowania administracyjnego  (Dz. U. z  2021r.,  poz. 735) zwana dalej K.p.a.,                     
w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021, poz. 247) Prezydent 
Miasta Radomia   

 
zawiadamia strony postępowania  

o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku 
produkcyjno-magazynowego o część produkcyjno-magazynową wraz z częścią  
socjalną oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Sadowniczej 7 w Radomiu.  

Przed wydaniem decyzji strony postępowania mają prawo zapoznać się ze 
zgromadzoną dokumentacją,  w tym : 
• opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie – z dnia 

8.07.2021r. znak: WOOŚ-I.4220.920.2021.JC wyrażającą opinię, że dla w/w 
przedsięwzięcia nie istnieje  konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania 
na środowisko, 

• opinią Dyrektora Zarządu Zlewni  Państwowego Gospodarstwa  Wodnego Wody 
Polskie w Radomiu  z dnia 7.07.2021r.  znak: WA.ZZŚ.4.435.1.193.2021.KB  
stwierdzająca, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba  przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko,  

• opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu z dnia 
7.07.2021r. znak: ZNS.4810.58.2021 stwierdzającą brak konieczności 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższej inwestycji, 

oraz możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz 
zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty publicznego doręczenia.    

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia 
w sprawie, składać wnioski i uwagi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomiu przy                  
ul. Kilińskiego 30, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu. Udział w tych 
czynnościach może nastąpić po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod nr 
483620694  z pracownikiem prowadzącym dane  postępowanie .                 



 
 

W przypadku braku uwag i wniosków stron postępowania lub zgłoszenia 
żądania, po upływie ww. terminu, postępowanie zostanie zakończone decyzją wydaną 
na podstawie dowodów  zgromadzonych przez organ.  

W przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, na 
podstawie art.49 K.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś – 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 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia 19 lipca 2021r.  
 

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

 
 
 
 


