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Załącznik nr 2 
do uchwały nr 72/2011 

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 rejonie ulic:  
Słowackiego, 25 Czerwca, Ďeromskiego i terenów PKP od strony wschodniej w Radomiu  

w dniach od 22 pačdziernika 2010r. do 12 listopada 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 26 listopada 2010r. nie wpłynćła ďadna uwaga dot. projektu  
planu. 

 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr 72/2011 

Rady Miejskiej w Radomiu 
z dnia 28 lutego 2011r. 

 
Rozstrzygnićcie o sposobie realizacji inwestycji w zmianie miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Słowackiego, 25 Czerwca, Ďeromskiego i terenów PKP 
od strony wschodniej w Radomiu 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 rejonie ulic: Sło-
wackiego, 25 Czerwca, Ďeromskiego i terenów PKP od strony wschodniej w Radomiu 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 73/2011 

 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU 

z dnia 28 lutego 2011 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

na obszarze położonym przy ul. Słowackiego 346 w Radomiu uchwalonego uchwałą  
Rady Miejskiej w Radomiu nr 698/2002 z dnia 25 lutego 2002r. 

Na podstawie art. 7 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 5, 
art. 40 ust. 1, 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) oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 

2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80 z 2003r., poz. 717 z póč-
niejszymi zmianami) Rada Miejska w Radomiu 
uchwala, co nastćpuje:  
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§ 1.1. Stwierdza sić zgodnoċć uchwalanej 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego na obszarze połoďonym przy  
ul. Słowackiego 346 w Radomiu, uchwalonego 
uchwałą nr 698/2002 Rady Miejskiej w Radomiu 
z dnia 25 lutego 2002r., z ustaleniami „Studium 
uwarunkowaĉ i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Radom” zatwierdzonego 
uchwałą nr 221/1999 Rady Miejskiej w Radomiu 
z dnia 29 grudnia 1999r. z póčniejszymi zmia-
nami. 

2. Uchwala sić zmianć miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego na obszarze 
połoďonym przy ul. Słowackiego 346 w Rado-
miu, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w 
Radomiu Nr 698/2002 z dnia 25 lutego 2002r. – 
według treċci § 2 niniejszej uchwały. 

§ 2. W uchwale Rady Miejskiej w Radomiu  
nr 698/2002 z dnia 25 lutego 2002r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego na obszarze połoďonym przy  
ul. Słowackiego 346 w Radomiu wprowadza sić 
nastćpujące zmiany: 

1. w § 6 ust. 1: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

„1) zakazuje sić realizacji nowych i przy-
stosowywania istniejących obiektów zali-
czonych do przedsićwzićć mogących po-
tencjalnie lub zawsze oddziaływać na ċro-
dowisko, okreċlonych przepisami szcze-
gólnymi i odrćbnymi z zastrzeďeniem  
pkt 1a niniejszego § 6 ust. 1 oraz § 8 ust. 5 
pkt 1”, 

b) po pkt 1 dodaje sić pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) zakaz, o którym mowa w pkt 1, nie 
dotyczy przedsićwzićć polegających na 
budowie, rozbudowie, przebudowie ele-
mentów infrastruktury technicznej, nie-
zbćdnych do właċciwego funkcjonowania 
obszaru planu i terenów poza planem oraz 
zapewnienia właċciwych warunków sani-
tarno-higienicznych i zdrowotnych; doty-
czy to w szczególnoċci realizacji dróg pu-
blicznych, rurociągów do przesyłania wo-
dy, sieci kanalizacyjnych itp., a takďe insta-
lacji radiokomunikacyjnych, radionawiga-
cyjnych, radiolokacyjnych, w tym takďe 
inwestycji telekomunikacyjnych”, 

c) pkt 3 otrzymuje brzmienie:  

„3) okreċla sić nastćpujące zasady ochro-
ny powietrza, wód, gleby i ziemi przed za-
nieczyszczeniami:  

 

a) ochrona powietrza, wód, gleby i ziemi 
przed zanieczyszczeniami winna być reali-
zowana zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami szczególnymi i odrćbnymi,  

b) obowiązuje utrzymanie poziomów sub-
stancji w powietrzu poniďej dopuszczal-
nych dla nich poziomów lub co najmniej 
na tych poziomach oraz zmniejszanie po-
ziomów substancji w powietrzu co naj-
mniej do dopuszczalnych, gdy nie są one 
dotrzymane,  

c) obowiązuje utrzymanie jakoċci wód 
powyďej albo co najmniej na poziomie 
wymaganym w przepisach odrćbnych 
oraz doprowadzenie jakoċci wód co naj-
mniej do wymaganego przepisami pozio-
mu, gdy nie jest on osiągnićty,  

d) obowiązuje ochrona powierzchni ziemi, 
polegająca na zapewnieniu jak najlepszej 
jej jakoċci, w szczególnoċci, mićdzy inny-
mi, poprzez utrzymanie jakoċci gleby i 
ziemi powyďej lub co najmniej na pozio-
mie wymaganych standardów okreċlo-
nych w przepisach odrćbnych oraz do-
prowadzenie jakoċci gleby i ziemi co naj-
mniej do wymaganych standardów, jeďeli 
nie są one dotrzymane”, 

d) pkt 5 otrzymuje brzmienie:  

„5) zasady gospodarowania odpadami, 
obowiązki posiadaczy odpadów, groma-
dzenie odpadów, winny być realizowane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
podporządkowane aktualnie obowiązują-
cemu gminnemu planowi gospodarki od-
padami”, 

e) pkt 6 otrzymuje brzmienie:  

„6) zaopatrzenie w wodć i odprowadzanie 
ċcieków odbywać sić bćdzie na bazie zbio-
rowego zaopatrzenia w wodć i zbiorowe-
go odprowadzania ċcieków, przy czym za-
sady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w 
wodć oraz zbiorowego odprowadzania 
ċcieków winny być zgodne z obowiązują-
cymi przepisami szczególnymi i odrćbny-
mi; nie dopuszcza sić odprowadzania wód 
opadowych na wszelkie nawierzchnie ko-
munikacyjne; dopuszcza sić podniesienie 
poziomu powierzchni działki do poziomu 
nawierzchni korony jezdni z zachowaniem 
przekroju poprzecznego koryta Potoku 
Malczewskiego umoďliwiającego przepływ 
wód o dwukrotnej wartoċci przepływu 
okreċlanego dla wody stuletniej”, 
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f) po pkt 8 dodaje sić pkt 9, 10 w brzmieniu:  

„9) ochrona akustyczna zabudowy winna 
być realizowana zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami szczególnymi i odrćbnymi”,  

„10) w obiektach kubaturowych obowiązu-
je stosowanie ogrzewania niskoemisyjne-
go, nie powodującego zanieczyszczania 
ċrodowiska (np. gazowego, elektrycznego, 
olejowego itp.)”. 

2. § 8 ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

„1) przedsićwzićć mogących potencjalnie lub 
zawsze oddziaływać na ċrodowisko okreċlo-
nych przepisami szczególnymi i odrćbnymi; 
zakaz nie dotyczy moďliwoċci lokalizacji na 
czćċci terenu działek o nr. ewidencyjnych 
19/10 i 20/11, stacji paliw płynnych z instala-
cjami do magazynowania i dystrybucji ropy 
naftowej, produktów naftowych itp. o łącznej 
pojemnoċci niďszej niď 10 000m3, wraz z urzą-
dzeniami do przeładunku”. 

§ 3.1. Integralną czćċcią planu są nastćpujące 
załączniki do niniejszej uchwały: 

4) załącznik nr 1 – rysunek zmiany planu wyko-
nany w skali 1:1000, 

2) załącznik nr 2 – wykaz nieuwzglćdnionych 
uwag wniesionych do wyłoďonego do pu-
blicznego wglądu projektu planu, 

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnićcie o sposobie 
realizacji zapisanych w planie inwestycji z za-
kresu infrastruktury, które naleďą do zadaĉ 
własnych gminy oraz o zasadach ich finan-
sowania zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych. 

2. Obowiązującymi ustaleniami planu są na-
stćpujące oznaczenia graficzne w załączniku nr 1 
do niniejszej uchwały:  

- granice terenu objćtego zmianą planu. 

§ 4. Pozostałe ustalenia obowiązującego 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego na obszarze połoďonym przy ul. 
Słowackiego 346 w Radomiu, uchwalonego 
uchwałą nr 698/2002 Rady Miejskiej w Radomiu 
z dnia 25 lutego 2002r. (Dz. Urz. Woj. Mazowiec-
kiego Nr 73 z 2002r., poz. 1491) pozostają bez 
zmian. 

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

§ 6. 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 37 – 7063 – Poz. 1236 
 

 
 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 37 – 7064 – Poz. 1236 
 

 
 
 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 37 – 7065 – Poz. 1236,1237 
 

Załącznik nr 2 
do uchwały nr 73/2011 

Rady Miejskiej w Radomiu 
z dnia 28 lutego 2011r. 

 
Wykaz uwag nieuwzglćdnionych do wyłoďonego do publicznego wglądu  
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

na obszarze połoďonym przy ulicy Słowackiego 346 w Radomiu 
 

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 

Rozstrzygnićcie 
Prezydenta 

__________________ 

uwaga 
nieuwzglćdniona 

Rozstrzygnićcie Rady 
Miejskiej 

________________ 

uwaga 
nieuwzglćdniona 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 
 

         

 
Nie wniesiono ďadnych uwag do w/w projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego. 

 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr 73/2011 

Rady Miejskiej w Radomiu 
z dnia 28 lutego 2011r. 

 
Rozstrzygnićcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu zagospodarowania przestrzennego 

na obszarze połoďonym przy ulicy słowackiego 346 w Radomiu, inwestycji z zakresu 
infrastruktury komunalnej, które naleďą do zadaĉ własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych 
 
W ramach realizacji niniejszego planu, wykonanie inwestycji dotyczących uzbrojenia komunalnego  
(naleďącego do zadaĉ Gminy) w dziedzinach:  
- zaopatrzenia w wodć, 
- odprowadzenia ċcieków bytowo-gospodarczych, 
- odprowadzenia wód opadowych 
nie jest wymagane gdyď w/w infrastruktura komunalna istnieje i funkcjonuje w komunalnych ciągach 
komunikacyjnych obsługujących rozpatrywany teren. 
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UCHWAŁA Nr 74/2011 

RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU 

z dnia 28 lutego 2011 r. 

w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Radomiu  

oraz ustalenia cen grobów murowanych i prefabrykatów, cen usług pogrzebowych 

i stawek opłat cmentarnych obowiązujących na Cmentarzu Komunalnym w Radomiu. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13 i art. 40  
ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o sa-
morządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,  
poz. 1591, z póčn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 
ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce 
komunalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 z póčn. 

zm.) Rada Miejska w Radomiu uchwala, co na-
stćpuje: 

§ 1. Ustala sić Regulamin Cmentarza Komu-
nalnego w Radomiu przy ul. Ofiar Firleja 45 sta-
nowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 


