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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   
16 marca 2020r. 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. z siedzibą  
w Częstochowie i autora Raportu oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.  

W związku z powyższym wzywam wszystkie zainteresowane osoby  
i zainteresowane strony w przedmiotowym postępowaniu (osobiście lub przez pełnomocnika) 
do udziału w rozprawie. 
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  19  lutego 2020r. tj. wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa  Urzędu Miejskiego  w Radomiu  ul. J. Kilińskiego 30.  
Ponadto, poprzez :   

o umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomiu www.bip.radom.pl  
w dziale środowisko – inwestycje wpływające na środowisko 

o w miejscu realizacji przedsięwzięcia. 
 
/-/ z up. Prezydenta Miasta Radomia Kierownik Referatu Oddziaływań Środowiskowych, Gospodarki 
Wodnej i ściekowej  - Zbigniew Majcher  
 



 

 
 

Upublicznienie obwieszczenia  w sposób zwyczajowo przyjęty 
o Wywieszono dnia 19.02.2020r. 
o Zdjęto dnia ……………………………………… 
o Pieczęć urzędu oraz podpis upoważnionej osoby 
o do wywieszania i zdjęcia informacji. 

 


