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UCHWAŁA Nr 71/2011 

RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU 

z dnia 28 lutego 2011 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ulic:  
Armii Krajowej, Witkacego, Godowskiej i Wiejskiej „Godów-Malczew” w Radomiu. 

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póč-
niejszymi zmianami), art. 18 ust. 2, pkt 5, art. 40 
ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póčniejszymi 
zmianami) Rada Miejska w Radomiu uchwala, 
co nastćpuje:  

§ 1.1. Stwierdza sić zgodnoċć zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego w obrćbie ulic: Armii Krajowej, Witkacego, 
Godowskiej i Wiejskiej „Godów-Malczew” w 
Radomiu z ustaleniami „Studium uwarunkowaĉ 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Radomia”, zatwierdzonego uchwałą Rady 
Miejskiej w Radomiu nr 221/99 z dnia 29 grudnia 
1999r. z póčniejszymi zmianami. 

2. Uchwala sić zmianć miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w obrćbie 
ulic: Armii Krajowej, Witkacego, Godowskiej i 
Wiejskiej „Godów-Malczew” w Radomiu – we-
dług treċci § 2 niniejszej uchwały. 

§ 2. W uchwale Rady Miejskiej w Radomiu  
nr 484/2004 z dnia 13 wrzeċnia 2004r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Radomia w obrćbie ulic:  
Armii Krajowej, Witkacego, Godowskiej i Wiej-
skiej „Godów-Malczew” § 6 ust. 2 pkt 7 ppkt c) 
otrzymuje brzmienie: „nieprzekraczalna linia 
zabudowy mieszkaniowej od linii rozgraniczenia 
z ulicami dojazdowymi i lokalnymi – w odległo-
ċci minimum 5,0m, za wyjątkiem terenu ozna-
czonego symbolem MN8, dla którego nieprze-
kraczalna linia zabudowy od strony ulicy KL7 
wynosi minimum 4,0m”. 

§ 3. Zmiana planu dotyczy przebiegu nieprze-
kraczalnej linii zabudowy w terenie oznaczonym 
symbolem MN8 dla działki nr 324 oraz działki nr 
333. 

§ 4. Na terenie objćtym zmianą planu, o któ-
rej mowa w § 1 zmienia sić rysunek planu jak na 
załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 5.1. Integralną czćċcią planu są nastćpujące 
załączniki do uchwały: 

1) załącznik nr 1 – rysunek planu, 

2) załącznik nr 2 – wykaz uwag wniesionych do 
projektu planu, 

3) załącznik nr 3 – okreċlenie sposobu realizacji 
zapisanych w planie inwestycji infrastruktury 
technicznej z zakresu zadaĉ własnych gminy. 

2. Obowiązującymi ustaleniami planu są na-
stćpujące oznaczenia graficzne na rysunku pla-
nu: 

1) granice terenu objćtego zmianą planu, 

2) linie rozgraniczające tereny stref funkcjonal-
nych, 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

4) oznaczenia funkcji literowe i cyfrowe, 

5) zabudowa istniejąca. 

§ 6. Pozostałe ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w obrćbie 
ulic: Armii Krajowej, Witkacego, Godowskiej  
i Wiejskiej „Godów - Malczew” w Radomiu, 
uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Rado-
miu nr 484/2004 z dnia 13 wrzeċnia 2004r. pozo-
stają bez zmian. 

§ 7. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
sić Prezydentowi Miasta Radomia. 

§ 8. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie  
30 dni od daty ogłoszenia niniejszej uchwały w 
Dzienniku Urzćdowym Województwa Mazo-
wieckiego. 

 
 Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu: 

Dariusz Wójcik 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr 71/2011 

Rady Miejskiej w Radomiu 
z dnia 28 lutego 2011r. 

 
Lista nieuwzglćdnionych uwag wniesionych do wyłoďonego do publicznego wglądu  

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrćbie ulic:  
Armii Krajowej, Witkacego, Godowskiej i Wiejskiej „Godów-Malczew” w Radomiu  

w dniach od 16 listopada 2010r. do 6 grudnia 2010r. 
 

Lp. 
 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imić, 
nazwa jednostki organizacyjnej  

i adres zgłaszającego uwagi 

Treċć uwagi 
 

Oznaczenie 
nieruchomoċci, 

której dotyczy uwaga 

Ustalenia  
projektu planu  

dla nieruchomoċci 
której dotyczy uwaga 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 
W w/w terminie wyłoďenia oraz do dnia 20 grudnia 2010r. nie wpłynćła ďadna uwaga dot. projektu  
planu. 

 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr 71/2011 

Rady Miejskiej w Radomiu 
z dnia 28 lutego 2011r. 

 
Rozstrzygnićcie o sposobie realizacji inwestycji w zmianie miejscowego planu zagospodarowania  

przestrzennego w obrćbie ulic: Armii Krajowej, Witkacego, Godowskiej i Wiejskiej „Godów-Malczew” 
 
Z zakresu infrastruktury technicznej, której realizacja naleďy do zadaĉ własnych gminy oraz o zasadach 
ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych 
W ramach realizacji zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrćbie ulic: Armii 
Krajowej, Witkacego, Godowskiej i Wiejskiej „Godów-Malczew” nie przewiduje sić wykonania inwestycji 
dotyczących uzbrojenia komunalnego naleďącego do zadaĉ Gminy. 
Wykonanie inwestycji dotyczących uzbrojenia komunalnego w dziedzinach: 
- zaopatrzenia w wodć, 
- odprowadzenia ċcieków bytowo-gospodarczych, 
- odprowadzenia wód deszczowych 
nie jest wymagane gdyď w/w infrastruktura istnieje i funkcjonuje w komunalnych ciągach komunikacyj-
nych obsługujących rozpatrywany teren. 
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UCHWAŁA Nr 72/2011 

RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU 

z dnia 28 lutego 2011 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: 

Słowackiego, 25 Czerwca, Żeromskiego i terenów PKP od strony wschodniej w Radomiu. 

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póč-
niejszymi zmianami), art. 18 ust. 2, pkt 5, art. 40 
ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póčniejszymi 
zmianami) Rada Miejska w Radomiu uchwala, 
co nastćpuje:  


