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OBWIESZCZENIE 
o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulic: Wierzbickiej, Toruńskiej i Starowiejskiej  
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

 
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 
ust. 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) 

zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ulic: Wierzbickiej, Toruńskiej i Starowiejskiej wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko w dniach od 29.08.2019 r. do 19.09.2019 r. w siedzibie 
Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, IV piętro w dni robocze 
w godzinach od 9:00 do 15:00. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się 
w dniu 10.09.2019 r. o godzinie 16:00 w sali nr 114 U.M. w Radomiu, ul. Kilińskiego 30. 
 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu może wnieść 
uwagi. Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz 
prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Prezydenta Miasta Radomia 
ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom w terminie do dnia 04.10.2019 r. 

Uwagi należy wnosić na piśmie z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. 

Dodatkowo uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko można składać ustnie 
do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: 
mpu@mpu.radom.pl (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem 
elektronicznym). 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Radomia. 
 
 Prezydent Miasta Radomia 

 
 
 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu: 
Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późn. zm.), w związku z art. 17a ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. 
zm.), informuję, iż:  
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1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Pracownia Urbanistyczna z siedzibą w Radomiu, 
ul. Żeromskiego 53; 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych MPU – kontakt.iod@gmail.com; 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Miejskiej 

Pracowni Urbanistycznej w Radomiu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywania zadań realizowanych 
w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, realizowanych w postaci sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego w Radomiu; 

4) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Pani/Pana, przysługują Pani/Panu wszelkie dostępne informacje 
o ich źródle, jeżeli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano (art. 8a ust. 1 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym); 

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa;  

6) Pani/Pana dane osobowe po realizacji celu, dla którego zostały zebrane, będą przechowywane w celach 
archiwalnych przez okres niezbędny do realizacji przepisów prawa, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem 
akt;  

7) posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia lub 
ograniczenia przetwarzania - zgodnie z RODO; 

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa); 

9) podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe. 
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