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Radom, dn. 14 .12.2021 r. 

WKS-II. 152. 43. 7 .2021 

 

SPRAWOZDANIE 

 

z w celu zebrania 

rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Radomia na lata 2022 - 2030". 

 

W okresie od dnia 12 listopada 2021 do 03 grudnia 2021 r. z

przeprowadzone konsultacje sp czne na terenie miasta Radomia w celu zebrania 

propozycji, uwag i wniosków do projektu aktualiza

rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Radomia na lata 2022 - 2030". 

 

Konsultacje przeprowadzono zgodnie z Zar 2950/2021 Prezydenta 

Miasta Radomia z dnia 05 listopada 2021 r w sprawie: przeprowadzenia konsultacji 

transportu zbiorowego dla miasta Radomia na lata 2022 - 2030",  na podstawie 

a 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 o s

1372 ze 

27 stycznia 2014 roku w sprawie zasad i trybu przepr

na terenie Miasta Radomia, § 4 ust. 7 

oraz art. 9, ust. 1, pkt. 1a ustawy o publicznym transporcie zbiorowym 

(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1371). 

 

 ogólnomiejski, uczest

 

 

: 

a) w formie elektronicznej poprzez  wype nionego formularza 

 r 2 do a na adres: konsultacje@umradom.pl, 

b)  

nr 2 do  w jednym z ów 

konsultacje:  

− Biuro Rady Miejskiej, ul. Rynek 1, 

−  (pok. 19)  

− Centrum Or h i 

ul.  

−  , ul. Struga 1. 
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W terminie  konsultacjami  11 uwag, w tym: 6 formularzy 

2 formularze e w formie papierowej, jedno pismo oraz 

dwie uwagi e . Odwzorowanie  formularzy stanowi 

za  1 do Sprawozdania. poza formularzem 

2 do Sprawozdania.  

 

W rama w dniu 19.11.2021 r. w godz. od 16:00 

do 18:00 spotkanie w Kamienicy Deskurów. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 

Miejsk g i Komunikacji  Dyrektora Pan , Kierownik 

rzewoz  Pan , którzy wraz z Panem Marcinem 

Gromadzkim z firmy Public Transport Consulting ej przedmiotowy Plan 

odpowiadali na pytania zgromadzonych w (3 osoby). Z ramienia 

Miejskiego w spotkaniu uczestniczyli: Pan Tomasz Dybalski z W oraz 

Panie Paulina Kwie  Wioleta Ch ydzia Komunikacji , 

Promocji Miasta i Turystyki. Spotkanie mia harakter informacyjny, uczestnicy 

po uzyskaniu odpowiedzi na pytania dotyc ce dokumentu i wskazanych w nich 

kierunkach rozwoju tr  swoje uwagi 

na formularzach po spotkaniu.  

 

Jednostki odpowiedzialne  

a)  Radomiu (zakres merytoryczny), 

b) Wydz Miasta i Turystyki Miejskiego 

w Radomiu (zakres organizacyjny). 

 

Niniejsze sprawozdanie p : 

a) w Biuletynie Informacji Pu  

b) na tablic omunikacji Spo mocji Miasta i Turystyki 

u Miejskiego w Radomiu, 

c) na stronie internetowej miasta Radomia www.konsultacje.radom.pl. 

 

http://www.konsultacje.radom.pl/

