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OBWIESZCZENIE 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 
ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 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 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Radomiu: 
1) uchwały nr 729/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Brzustówka - Północ”, 
2) uchwały nr 730/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jeżowa Wola - Wschód”, 
3) uchwały nr 731/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wólka Klwatecka” 
oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognoz oddziaływania na środowisko. 

Załączniki graficzne do uchwał, na których uwidoczniono obszary objęte planami, 
udostępniono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomiu www.bip.radom.pl. 

 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych  

lub do prognoz oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta 
Radomia, ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom lub za pośrednictwem Miejskiej Pracowni 
Urbanistycznej, ul. Żeromskiego 53, IV piętro, pokój 408, 26-600 Radom w terminie  
do 26 października 2018 r. 

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej na adres: mpu@mpu.radom.pl (bez konieczności 
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym). 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Radomia. 
 

 Prezydent Miasta Radomia 


