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OŚR.6220.42.2019.AL  

Obwieszczenie  
o miejscu i terminie rozprawy otwartej dla społeczeństwa  

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 9  oraz  art. 36 ustawy z dnia  3 października 2008r.                   
o udostępniani informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                         
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. 
poz. 2081 ze. zm.) art. 89 § 2, art. 90, art. 91  ustawy z dnia 16.06.1960 r. Kodeks 
postępowania  administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) Prezydent Miasta 
Radomia  

zawiadamia społeczeństwo i strony  
o terminie i miejscu rozprawy administracyjnej  

w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwarzania odpadów innych niż 
niebezpieczne w celu produkcji wysokokalorycznej mieszanki, stosowanej jako paliwo 
alternatywne  oraz wosku poliolefinowego – karbonizatu  na terenie działek o nr ewid. 
8, 9, 10, 11, 12 ( obręb Wielogóra, Ark. 202) przy ul. Ziemowita w Radomiu.  
Rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa odbędzie się  w dniu   
29 stycznia 2019r. o godz. 16oo w Urzędzie Miejskim w Radomiu  przy ul. Jana 
Kilińskiego 30 w sali  konferencyjnej nr  114 (I piętro). 
 
Rozprawa odbędzie się z udziałem Inwestora 4 GREEN ENERGY Sp. z o. o. i autora 
Raportu oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.  
 

W związku z powyższym wzywam do udziału w rozprawie wszystkie 
zainteresowane osoby i zainteresowane strony w przedmiotowym postępowaniu 
(osobiście lub przez pełnomocnika).  
Pełnomocnictwo winno być stwierdzone na piśmie i doręczone prowadzącemu 
rozprawę. Uprzedza się, że nieobecność na rozprawie stron należycie wezwanych, nie 
stanowi  przeszkody do jej przeprowadzenia ( art. 94 § 1 kpa). 

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska  
i Rolnictwa  Urzędu Miejskiego w Radomiu przy ul. Kilińskiego 30,  pokój  nr 315  
w godzinach  od 730   do 1530    od poniedziałku do piątku.  
         



 

 
 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w dniu 
17 stycznia 2020r. tj.: 

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. 

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

 
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: 

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 2008r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz   
o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2018 poz. 2081 z późn. zm.) 

• ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego                   
(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.2096, 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 1983r.  o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach (j.t. Dz. U. 2019, poz.553 ze zm.),  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 2016r. proszę o kontakt  z  Inspektorem danych Osobowych w celu 
uzyskania wyjaśnień oraz ma Pan/Pani 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 Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym,  
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie 
Administratorowi wykonania nałożonego ustawami obowiązku określonego w pkt. 3. 

 
 

 
 
 


