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OŚR.6220.68.2019.AL 

Obwieszczenie 
Prezydent Miasta Radomia na podstawie:  

• art. 49 i 10  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm. zwanej „KPA”)                            
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 2018r. poz. 2081 ze zm.) zawiadamia strony 
postępowania, 

• art. 85 ust. 3 ustawy ooś zawiadamia społeczeństwo,   
informuje, że  stycznia 2020r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 
przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu suszarni mikrosfery na działkach  
o nr ew. 21, 23, 27 (ark, 150, obręb Długojów Górny) w Radomiu  przy ul. 
Skaryszewskiej 126. 
Decyzja została wydana dla inwestora Centrum Ciepła sp. z o. o. z siedzibą w Radomiu 
przy ul. Skaryszewskiej 126. 

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

Stronom postępowania od w/w decyzji służy prawo wniesienia odwołania do 
Samorządowego  Kolegium Odwoławczego w Radomiu ul. Żeromskiego 53 za 
pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia  w terminie 14 dni od uznania niniejszej 
decyzji za doręczoną zgodnie z art. 49 KPA.  

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do 
wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.  
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się 
prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje 
się ostateczna  i prawomocna, co oznacza, że decyzja podlega wykonaniu i brak jest 
możliwości jej zaskarżenia. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia  
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. 

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uważa się za doręczone stronom 
postępowania po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.  

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



 

 
 

 
 
Upublicznienie informacji  w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni). 
Wywieszono dnia 28.01.2020r. 
Zdjęto dnia ……………………………………… 
Pieczęć urzędu oraz podpis upoważnionej osoby 
do wywieszania i zdjęcia informacji. 
 

 

 
 
 
 


