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Radom, dnia 17.02.2015 r. 

 

OBWIESZCZENIE 

o wyło żeniu do publicznego wgl ądu projektu dokumentu strategicznego 
pn. „Zintegrowany system transportu zbiorowego 
w Radomskim Obszarze Funkcjonalnym (ROF)” 

 

Na podstawie art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 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 (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 
z późniejszymi zmianami)  

PREZYDENT MIASTA RADOMIA 

zawiadamia o wyło żeniu do publicznego wgl ądu projektu dokumentu strategicznego 
pn. „Zintegrowany system transportu zbiorowego w Ra domskim Obszarze 
Funkcjonalnym (ROF)” wraz z prognoz ą oddziaływania na środowisko. 

Projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest wyłożony do 
publicznego wglądu w dniach od 19 lutego 2015 r. do 12 marca 2015 r. w siedzibie 
Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, IV piętro, sala 
konferencyjna, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz na 
stronach internetowych: http://rof.mpu.radom.pl/ oraz http://bip.radom.pl/. 
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie dokumentu rozwiązaniami odbędzie się 
w dniu 4 marca 2015 r. o godz. 14.00 w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej 
w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, IV piętro, sala konferencyjna. W tym samym dniu od 
godziny 10.00 do godz. 14.00 będzie trwał dyżur ekspertów. 
 
Uwagi i wnioski do projektu dokumentu pn. „Zintegrowany system transportu zbiorowego 
w Radomskim Obszarze Funkcjonalnym (ROF)” oraz w sprawie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone:  

- w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Radomia, na adres 26-600 Radom, 
ul. Kilińskiego 30 lub za pośrednictwem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej 
w Radomiu, 

- ustnie do protokołu w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu, 
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- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mailowy: 
rof@mpu.radom.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem 
elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 
elektronicznym, 

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu 
w nieprzekraczalnym terminie do 12 marca 2015 r.   

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

Zgodnie z art. 41 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 (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późniejszymi zmianami) 
uwagi i wnioski złożone po upływie podanego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.  

 

Prezydent Miasta Radomia 


