
Data i miejsce publicznego ogłoszenia 
Radom, dnia 14.05.2009r. 

Znak: AR-I-7331/473/2009/EM 
O B W I E S Z C Z E N I E 
o wszczęciu postępowania 

 
 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym /Dz.U. z 2003 r nr 80, poz.717 ze zm./, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 ze zm./  

zawiadamia się 
Ŝe w dniu 24 kwietnia 2009r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek: 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Narutowicza 9, 26-600 Radom w sprawie 
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: przebudowa istniejących 
obiektów Sportowych MOSiR Radom na potrzeby stadionu lekkoatletyczno-piłkarskiego z budową 
parkingu podziemnego na działkach nr 76/10, 76/11, 76/2, 76/4 i na części działki nr 76/5 w 
Radomiu przy ul. Narutowicza 9 (obręb IX, arkusz 92) wraz z przebudową zjazdu z ul. Narutowicza 
na części działek nr 86/2, 76/6.  
            W związku z powyŜszym moŜna się zapoznać ze sprawą w Wydziale Architektury UM w 
Radomiu, pok. 223 w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia. 
 Ewentualne zastrzeŜenia lub uwagi do sprawy moŜna składać na piśmie w Biurze Obsługi 
Mieszkańca UM w Radomiu, pok. 19, powołując się na znak sprawy. 
1. Udostępniono celem upublicznienia – na tablicy ogłoszeń U.M. oraz na stronie internetowej BIP 
U.M. w Radomiu w dniu 14.05.2009r.   
2. a/a. 
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