
Załącznik 
    do Zarządzenia Nr 71/2021
Prezydenta Miasta Radomska

z dnia 06 kwietnia 2021 r.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Radomska
o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Radomsku 
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Radomska

1. Przedmiot i termin konsultacji

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Radomsku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i 
obszaru rewitalizacji Miasta Radomska.

Projekt wraz z mapą i diagnozą miasta Radomska oraz formularzem konsultacyjnym dostępne  będą 
w okresie od 13 kwietnia 2021 r. do 12 maja 2021 r.

– w  wersji  elektronicznej  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  Urzędu  Miasta  Radomska 
https://bip.radomsko.pl/     oraz na stronie internetowej  https://radomsko.pl/biuro-funduszy-
zewnetrznych-i-strategii-miasta/rewitalizacja

– w wersji papierowej w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 
5, 97-500 Radomsko, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu.

2. Cel i odbiorcy konsultacji

Konsultacje  mają  na  celu  zapewnienie  udziału  interesariuszy1 w  przygotowaniu  dokumentów 
dotyczących  procesu  rewitalizacji  oraz  wymianę  wiedzy,  informacji,  poznanie  uwag  i  opinii 
dotyczących propozycji granic i sposobu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji  
w Radomsku.

3. Formy konsultacji

Konsultacje przeprowadzone zostaną w następujących formach:

1) Spotkania  otwartego  on-line umożliwiającego  wyrażenie  do  protokołu  uwag,  opinii  i 
propozycji do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Radomsku w sprawie wyznaczenia obszaru 
zdegradowanego i  obszaru rewitalizacji  Miasta Radomska.  Spotkanie odbędzie  się w dniu 
7 maja 2021 r. od godziny 16:00 do godziny 17:00, na platformie Zoom;

1 Interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji są:
a) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele nieruchomości,
b) użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym 
obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
c) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w a);
d) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
e) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym 
organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
f) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
g) organy władzy publicznej;
h) inne podmioty, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.  

https://bip.radomsko.pl/
https://radomsko.pl/biuro-funduszy-zewnetrznych-i-strategii-miasta/rewitalizacja
https://radomsko.pl/biuro-funduszy-zewnetrznych-i-strategii-miasta/rewitalizacja


2) Spotkania on -line dla Zespołu ds. rewitalizacji oraz radnych Rady Miejskiej w Radomsku 
umożliwiającego wyrażenie do protokołu uwag, opinii i propozycji do Projektu Uchwały Rady  
Miejskiej  w  Radomsku  w  sprawie  wyznaczenia  obszaru  zdegradowanego  i  obszaru 
rewitalizacji Miasta Radomska. Spotkanie odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2021r. od godziny  
16:00 do godziny 17:00;

3) Zbieranie uwag ustnych do protokołu:

a. w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Radomska, ul.  Tysiąclecia 5,  97-500 
Radomsko, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu 2;

b. telefonicznie pod numerem  44/685 44 77, od poniedziałku do piątku, w godzinach 
pracy urzędu;

4) Zbieranie  uwag  w  postaci  elektronicznej  lub  papierowej  z  wykorzystaniem formularza 
konsultacyjnego.
Wypełnione formularze można dostarczyć:

a. drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@radomsko.pl,

b. drogą  korespondencyjną  na  adres:  Urząd  Miasta  Radomska,  ul.  Tysiąclecia  5,  97-500 
Radomsko,

c. osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-
500 Radomsko, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu.

4. Informacja o wynikach konsultacji

Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich prze-
bieg, zawierająca wykaz zgłoszonych uwag wraz z ustosunkowaniem się do nich. Informacja zamiesz-
czona zostanie w w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radomska https://bip.radomsko-
.pl/ w zakładce Komunikaty i ogłoszenia oraz na stronie internetowej https://radomsko.pl/biuro-fun-
duszy-zewnetrznych-i-strategii-miasta/rewitalizacja   .  

Nie będą rozpatrywane uwagi i opinie, które: 
-  wpłyną przed 13 kwietnia 2021 r. i po 12 maja 2021 r.,
-  bez czytelnego podpisu imieniem i nazwiskiem osoby zgłaszającej ( za wyjątkiem zgłaszanych w 
formie ustnej),
- przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem propozycji i opinii 
zgłoszonych do protokołu w trakcie otwartego spotkania on-line z interesariuszami rewitalizacji i 
spotkania on-line dla Zespołu ds. rewitalizacji oraz Radnych Rady Miejskiej w Radomsku oraz podczas 
zbierania uwag ustnych).

2 Z uwagi na obostrzenia wynikające z epidemii COVID-19 ograniczające dostęp do instytucji publicznych, 
wskazuje się na potrzeby organizacji procesu konsultacji społecznych Punkt Obsługi Interesanta jako jedyną 
komórkę Urzędu Miasta, z którą możliwy jest bezpośredni kontakt interesariuszy zewnętrznych. W Punkcie 
Obsługi Interesanta zostaną udostępniane mieszkańcom drukowane wersje projektu uchwały.
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z konsultacjami społecznymi 
dotyczącymi projektu uchwały Rady Miejskiej w Radomsku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i 

obszaru rewitalizacji Miasta Radomska

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej  
„RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem  danych  osobowych  jest  Prezydent  Miasta  Radomska,  97-500  Radomsko,  ul. 
Tysiąclecia 5, tel. 44 6854500 e-mail: um@radomsko.pl;

2. Na podstawie obowiązujących przepisów administrator wyznaczył inspektora ochrony danych oraz 
zastępcę  inspektora  ochrony  danych,  z  którymi  może  się  Pani/Pan  kontaktować  we  wszystkich 
sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  oraz  korzystania  z  praw  związanych  z 
przetwarzaniem danych: pisemnie na adres siedziby, telefonicznie 44 6854472 lub 44 6854510 oraz 
poprzez pocztę elektroniczną: abi@radomsko.pl;

3. Dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  przeprowadzenia  konsultacji  społecznych  i  /lub 
rozpatrzenia formularza konsultacyjnego dotyczący projektu uchwały Rady Miejskiej w Radomsku 
w  sprawie  wyznaczenia  obszaru  zdegradowanego  i  obszaru  rewitalizacji  Miasta  Radomska  na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO (wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w 
ramach  sprawowania  władzy  publicznej),  w  związku  z  Ustawą  z  dnia  9  października  2015r.  o 
rewitalizacji oraz Uchwałą Nr XXXIV/281/13 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 31stycznia 2013r. 
w  sprawie  określenia  zasad  i  trybu  przeprowadzenia  konsultacji  społecznych  z  mieszkańcami 
Radomska. Dane w zakresie adresu e-mail są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody;

4. Odbiorcami  danych  osobowych  będą  osoby lub  podmioty,  uprawnione  do  ich  otrzymywania  na 
podstawie  obowiązujących  przepisów  prawa,  bądź  stosownych  umów  lub  innych  instrumentów 
prawnych zawartych z administratorem;

5. Dane osobowe będą przechowywane oraz archiwizowane przez okres wynikający z obowiązujących 
przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym 
i  archiwach  oraz  rozporządzenia  Prezesa  Rady Ministrów z  dnia  18  stycznia  2011r.  w  sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i 
zakresu działania archiwów zakładowych;

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu określonego w pkt 3, 
natomiast wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana adresu e-mail jest dobrowolne;

7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO;

8. Przysługują Pani/Panu następujące prawa, których realizacja musi być zgodna z przepisami prawa 
na podstawie, którego odbywa się przetwarzanie danych:
 na  podstawie  art.  15  RODO  prawo  dostępu  do  danych  osobowych,  w  tym  prawo  do 

uzyskania kopii;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych      
     osobowych  z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 na podstawie art.  21 RODO prawo sprzeciwu,  wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż
     podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO;

 w  przypadku  gdy  przetwarzanie  danych  odbywa  się  na  podstawie  zgody,  przysługuje 
Pani/Panu 

     prawo  do cofnięcia  tej  zgody w dowolnym momencie.  Cofnięcie  to  nie  ma wpływu na 
zgodność 
     przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  (00-193 

Warszawa  
     ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
     narusza przepisy RODO;

9. Administrator  nie  przekazuje  ani  nie  zamierza  przekazywać  danych  osobowych  do  państwa 
trzeciego czy organizacji międzynarodowych.


