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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:  
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§ 1.1. Stwierdza sić zgodnoċć zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego w rejonie ulic: Słowackiego, 25 Czerwca, 
Ďeromskiego i terenów PKP od strony wschod-
niej w Radomiu z ustaleniami „Studium uwa-
runkowaĉ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego 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 rejonie 
ulic: Słowackiego, 25 Czerwca, Ďeromskiego i 
terenów PKP od strony wschodniej w Radomiu 
– według treċci § 2 niniejszej uchwały. 

§ 2. W uchwale Rady Miejskiej w Radomiu  
nr 354/2000 z dnia 3 lipca 2000r. w sprawie miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Radomia w rejonie ulic: Słowackie-
go, 25 Czerwca, Ďeromskiego i terenów PKP od 
strony wschodniej w Radomiu wprowadza sić 
nastćpujące zmiany: 

1. W § 5 w pierwszym zdaniu po słowach „Wa-
runki zabudowy i zagospodarowania terenu” 
skreċla sić słowa: „w decyzjach administracyj-
nych”. 

2. § 6 otrzymuje brzmienie: „Na obszarze objć-
tym planem obowiązują nastćpujące wymogi w 
zakresie ochrony ċrodowiska: 

1) nie dopuszcza sić realizacji przedsićwzićć 
mogących znacząco oddziaływać na ċrodo-
wisko, 

2) zakaz, o którym mowa w pkt 1 nie dotyczy 
przedsićwzićć polegających na budowie, 
przebudowie lub rozbudowie elementów in-
frastruktury technicznej niezbćdnej do wła-
ċciwego funkcjonowania obszaru planu i te-
renów poza planem, zapewnienia właċciwych 
warunków sanitarno - higienicznych i zdro-
wotnych oraz przedsićwzićć słuďących obsłu-
dze ruchu komunikacyjnego, 

3) okreċla sić nastćpujące zasady ochrony  
powietrza, wód, gleby i ziemi przed zanie-
czyszczeniami, realizowane zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami szczególnymi i od-
rćbnymi: 

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

b) obowiązuje utrzymanie jakoċci wód co 
najmniej na poziomie wymaganym w 
przepisach odrćbnych oraz doprowadze-

nie jakoċci wód co najmniej do wymaga-
nego przepisami poziomu, gdy nie jest on 
osiągnićty, 

c) obowiązuje ochrona powierzchni ziemi, 
polegająca na zapewnieniu jak najlepszej 
jej jakoċci, w szczególnoċci poprzez 
utrzymanie jakoċci gleby i ziemi co naj-
mniej na poziomie lub powyďej wymaga-
nych standardów okreċlonych w przepi-
sach odrćbnych oraz doprowadzenie jako-
ċci gleby i ziemi co najmniej do wymaga-
nych standardów, gdy nie są one dotrzy-
mane, 

4) ochrona akustyczna zabudowy winna być 
realizowana zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami szczególnymi i odrćbnymi, 

5) zasady gospodarowania odpadami, obowiąz-
ki posiadaczy odpadów oraz gromadzenie 
odpadów, winny być realizowane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami szczególnymi i 
odrćbnymi oraz podporządkowane aktualnie 
obowiązującemu planowi gospodarki odpa-
dami, 

6) zaopatrzenie w wodć i odprowadzanie ċcie-
ków odbywać sić bćdzie na bazie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodć i zbiorowego odprowa-
dzania ċcieków, przy czym zasady i warunki 
zbiorowego zaopatrzenia w wodć oraz zbio-
rowego odprowadzania ċcieków winny być 
zgodne z obowiązującymi przepisami szcze-
gólnymi i odrćbnymi.” 

3. § 8 ust.2, pkt 4), ppkt a) otrzymuje brzmienie: 
„Intensywnoċć netto zabudowy mieszkaniowej 
(w tym takďe z usługami wbudowanymi) ustala 
sić w przedziale 0,55 do 2,30.” 

4. W § 9 w ustćpie 4 po pkt 3) dodaje sić w czć-
ċci pkt 4) w brzmieniu: „4) naleďy zapewnić ob-
sługć komunikacyjną działek nr 73/7 i 73/8 zloka-
lizowanych u zbiegu ulicy Czachowskiego i Ďe-
romskiego od strony ulicy Ďeromskiego lub Cza-
chowskiego.” 

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

§ 4.1. 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. 
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2. Obowiązującymi ustaleniami planu są na-
stćpujące oznaczenia graficzne na rysunku pla-
nu: 

1) granice terenu objćtego planem, 

2) linie rozgraniczające tereny stref funkcjonal-
nych, 

3) obowiązujące linie zabudowy, 

4) oznaczenia funkcji cyfrowe i literowe, 

5) zabudowa istniejąca. 

 

§ 5. Pozostałe ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie 
ulic: Słowackiego, 25 Czerwca, Ďeromskiego i 
terenów PKP od strony wschodniej w Radomiu 
uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Rado-
miu nr 354/2000 z dnia 3 lipca 2000r. pozostają 
bez zmian. 

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

§ 7. 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 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:  


