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Pliki do pobrania
Zarządzenie Prezydenta Radomia

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Radomia

Zarządzenie Nr 3240/2022 zmieniające zarządzenie nr 3151/2021 Prezydenta Miasta Radomia z dnia
27 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie miasta Radomia
w celu zebrania uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu uchwały w sprawie granic, sposobu
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Radomia w sprawie przedłużenia do 5.02.2022 r. terminu do
wyrażenia stanowiska w postępowaniu konsultacyjnym dotyczącym projektu uchwały Rady Miejskiej
w Radomiu ws. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
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Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Radomia
pdf, 10.06 MB, 03.01.2022

Formularz konsultacyjny

Sprawozdanie z konultacji społecznych projektu uchwały w sprawie granic, sposobu wyznaczenia
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Radomiu pdf, 1.21 MB, 01.03.2022
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Załącznik nr 4 do Sprawozdania pdf, 1.26 MB, 01.03.2022
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Raport z konsultacji - podsumowanie rozpatrzenia uwag pdf, 9.06 MB, 21.03.2022
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