Radom, 31 maja 2019 r.
OŚR.6220.61.2018.DK

INFORMACJA
o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa
Na podstawie art. 33 i 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępniani informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) informuje, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko w ramach prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu magazynowousługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo-socjalnymi i towarzyszącą infrastrukturą, w tym
zespołami parkingów, zlokalizowanego w Radomiu na dz. nr ewid. 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 3, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2,
7/1,7/2,7/4, 7/5, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 9/1, 9/2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, obręb Krychnowice.
1.Postępowanie wszczęto w dniu 29.11.2018 r. na wniosek Marka Rytycha działającego pod firmą Marek
Rytych Architekt z siedzibą al. Niepodległości 214/16,00-608 Warszawa reprezentowanego przez pełnomocnika
Katarzynę Giersz.
Prezydent Miasta Radomia postanowieniem z dnia 27.02.2019 r. stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia i określił zakres raportu ooś.
Inwestor przedsięwzięcia w dniu 6.05.2019 r. przedłożył raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego
przedsięwzięcia.
2. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Prezydent Miasta
Radomia.
3. Organem właściwym do dokonania uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie,
a wydania opinii są jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu.
4. W postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, każdy zainteresowany ma możliwość:
• zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy dostępną w Wydziale Ochrony Środowiska
i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. J. Kilińskiego 30, pokój nr 315, w godzinach pracy
Urzędu, tj. od 730 do 1530;
• składania uwag i wniosków.
5.Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
a) w formie pisemnej, na adres:
•
Urząd Miejski w Radomiu, ul. J. Kilińskiego 30, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
• b) ustnie do protokołu w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu,
ul. J. Kilińskiego 30, pokój nr 315, w godzinach pracy Urzędu, tj. od 730 do 1530;
c) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem
elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym
(Dz. U. Nr 130, poz. 1450, ze zm.), na adres poczty elektronicznej:
• e-mail: srodowisko@umradom.pl
w terminie 30 dni, tj. od 10 czerwca 2019 r. do 9 lipca 2019 r.
6. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Radomia.
7. Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w pkt 5 pozostawia się bez rozpatrzenia.
Jednocześnie informuję, że strony postępowania mają możliwość składania uwag i wniosków przez cały okres
trwania ww. postępowania.
Informacje opublikowano poprzez:
o wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego
w Radomiu ul. J. Kilińskiego 30,
o umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomiu www.bip.radom.pl w dziale
środowisko – inwestycje wpływające na środowisko,
o wywieszeniu w miejscu realizacji planowego przedsięwzięcia,
o w Urzędzie Gminy Kowala.
/-/ z up. Prezydenta Miasta Radomia, mgr Zbigniew Majcher, Kierownik Referatu Oddziaływań
Środowiskowych, Gospodarki Wodnej i Ściekowej

