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Obwieszczenie 
 
OŚR.6220.21.2018.DK 
 
 Prezydent Miasta Radomia działając na podstawie:  
o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego                      

(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.2096 ze zm., zwanej dalej K.p.a.), w związku z art. 74 ust.3 
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. 2018 r., poz. 2081 ze zm., zwanej dalej ustawą ooś)  zawiadamia 
strony postępowania, 

o art.85 ust.3 ustawy ooś zawiadamia  społeczeństwo, 
 
że w dniu 7 lutego 2020 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  dla 
planowanego przedsięwzięcia pn. „Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i jednorodzinnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą i usługami, położonego  
w części terenu dawnego Radiowego Centrum Nadawczego Wacyn w Radomiu, pomiędzy 
ulicami Radiową, Listopadową i Uniwersytecką”.  

Wnioskodawca: UNIDEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Warszawie przy                          
ul. Kondratowicza 37. 
 Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy strony postępowania oraz wszyscy 
zainteresowani mogą zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu 
Miejskiego  w Radomiu ul. J. Kilińskiego, pokój 315, w godzinach urzędowania, tj. od 73o do 
153o, od poniedziałku do piątku.  

Jednocześnie informuję, że stronom postępowania służy prawo wniesienia odwołania 
od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu                             
ul. Żeromskiego 53 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia,  w terminie 14 dni od 
dnia uznania niniejszej decyzji za doręczoną.  

Zgodnie z art.49 K.p.a. zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od 
dnia publicznego obwieszczenia.  

Wskazuję dzień publicznego obwieszczenia  - 7 lutego 2020 r. 
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do wiadomości poprzez: 

• wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30, 
• umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomiu  

www.bip.radom.pl   w dziale środowisko – inwestycje wpływające na środowisko,  
•   wywieszenie w miejscu realizacji przedsięwzięcia. 
 
/-/ z up. Prezydenta Miasta Radomia, mgr Zbigniew Majcher, Kierownik Referatu 
Oddziaływań Środowiskowych, Gospodarki Wodnej i Ściekowej   


