
Zarządzenie Nr 1946 /2020 
Prezydenta Miasta Radomia 

z dnia 4 listopada 
 

zmieniające Zarządzenie nr 1876/2020 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 
13 października 2020 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych 
na terenie miasta Radomia  w celu zebrania uwag i wniosków do projektu dokumentu 
pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Miasta Radomia”.  
 
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), art. 5a ustawy 
z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), uchwały 
nr 472/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 stycznia 2013 roku zmienionej uchwałą 
nr 672/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Radomia oraz 
§ 4 ust. 7 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego, zarządza się co następuje: 
 

§1 

W Zarządzeniu nr 1876/2020 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 13 października 2020 r. 
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie miasta Radomia w celu 
zebrania uwag i wniosków do projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności 
dla Gminy Miasta Radomia” wprowadza się następujące zmiany: 
 
 1) §1 pkt 2 Zarządzenia otrzymuje brzmienie: 
„Możliwość zapoznania się z treścią projektu: 
a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu,  
b) na stronie internetowej miasta Radomia www.konsultacje.radom.pl.” 
 
2) §1 pkt 5 Zarządzenia otrzymuje brzmienie: 
„Sposób i miejsce składania uwag i wniosków: 
a) elektronicznie poprzez przesłanie wypełnionego formularza (załącznik nr 2 do niniejszego 

Zarządzenia) drogą e-mailową: konsultacje@umradom.pl,  
b) w formie papierowej (załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia) poprzez wrzucenie 

wypełnionego formularza do urny znajdującej się przy wejściu do Urzędu Miejskiego 
ul. Kilińskiego 30, 

c) ustnie do protokołu w holu przy wejściu do Urzędu Miejskiego w godz. 7:30-13:45 po 
umówieniu się z pracownikiem prowadzącym sprawę tel. 36 20 672.” 

 

§2 

Pozostałe zapisy Zarządzenia Nr 1876/2020 z dnia 13 października 2020 r. pozostają 
bez zmian. 

§3 

Niniejsze Zarządzenie publikuje się:  
a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu,  
b) na tablicy ogłoszeń Wydziału Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki Urzędu 

Miejskiego w Radomiu,  
c) na stronie internetowej miasta Radomia www.konsultacje.radom.pl. 

 



§4 

Wykonanie Zarządzenia powierza się: 
a) Dyrektorowi Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu 

(zakres merytoryczny), 
b) Dyrektorowi Wydziału Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki Urzędu 

Miejskiego w Radomiu (zakres organizacyjny). 
§5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

    
   
 PREZYDENT MIASTA 

 
        (-) Radosław Witkowski 
 

 

 


