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Na podstawie art. 61 § 4, art. 106 § 2 oraz art. 36 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm., zwanej dalej „Kpa”), 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 (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 2081, ze zm., zwanej dalej „ustawą ooś”), w związku z art. 49 Kpa, Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie zawiadamia Strony, że:
-  prowadzi postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek z dnia 29 sierpnia 2019 r., znak: 

T4/TP/TPPPP/538/08/2019, Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”, reprezentowanego 
przez pełnomocnika — Radosława Rybaka (uzupełniony pismem z dnia 7 października 2019 r., 
znak: T4/TP/TPPPP/538/08/20190, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia polegającego na zmianie przedsięwzięcia realizowanego polegającej na 
zwiększeniu operacji lotniczych w ramach działalności Portu Lotniczego w Radomiu',

-  w dniu 5 grudnia 2019 r. stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś wystąpił do Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu o wydanie opinii co do obowiązku 
przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko oraz -  w przypadku 
stwierdzenia takiego obowiązku -  wyrażenie stanowiska nt. zakresu przewidzianego do 
wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko;

-  w dniu 5 grudnia 2019 r. stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś wystąpił do Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o wydanie opinii w sprawie obowiązku 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia oraz -  
w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku — o uzgodnienie w drodze postanowienia, o którym 
mowa w art. 64 ust. lc ustawy ooś;

-  wydanie ewentualnego postanowienia co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko dla ww. zamierzenia inwestycyjnego nastąpi w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r., 
a przyczyną zwłoki jest konieczność uzyskania przez tutejszy organ opinii ww. organu Inspekcji 
Sanitarnej oraz organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej;

-  załatwienie sprawy w przedmiocie wydania decyzj i o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przytaczanego powyżej przedsięwzięcia nastąpi w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r., co 
wynika z przedstawionego powyżej uzasadnienia, potrzeby przeprowadzenia niezbędnych 
czynności urzędowych w sprawie oraz konieczności zapewnienia Stronom postępowania 
możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem rozstrzygnięcia w sprawie co do zebranych 
dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań;

-  Stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia za pośrednictwem tutejszego organu do 
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Z treścią wniosku i z jego załącznikami można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Warszawie przy ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa (zwanej dalej 
„RDOŚ”), od poniedziałku do piątku w godzinach 900 - 1500. Informacje o możliwości zapoznania się 
z ww. dokumentami można uzyskać w pokoju nr 2, na parterze, w siedzibie RDOŚ.
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