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UCHWAŁA Nr XLII/227/10 

RADY GMINY PNIEWY 

z dnia 11 stycznia 2010 r. 

w sprawie rozszerzenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pniewach. 

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 
30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej 
(t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 ze zm.) uchwala 
sić, co nastćpuje: 

§ 1. Rozszerza sić zakres działania Samodziel-
nego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Pniewach o działanie w jego strukturze gabinetu 
konsultacji: neurologicznych, diabetologicznych, 
laryngologicznych, alergologicznych, urologicz-

nych, pulmonologicznych, ortopedycznych, chi-
rurgicznych i reumatologicznych. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Dyrekto-
rowi SPZOZ w Pniewach. 

§ 3. Uchyla sić uchwałć nr XXXIX/209/09 z dnia 
6 listopada 2009r. Rady Gminy Pniewy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w ďycie po 14 dniach od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Wojewódz-
twa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczący Rady Gminy: 

Zofia Rokosz 
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UCHWAŁA Nr 689/2010 

RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU 

z dnia 22 lutego 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

obszaru ogrodów działkowych położonego przy ul. Warszawskiej i Wincentego Witosa w Radomiu. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 
z póčn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 
41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzą-
dzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 
z póčn. zm.) Rada Miejska w Radomiu uchwala, co 
nastćpuje: 

Rozdział I 
Ustalenia ogólne 

§ 1.1. Stwierdza sić zgodnoċć uchwalanego 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Radomia na obszarze ogrodów 
działkowych połoďonym przy ul. Warszawskiej i 
Wincentego Witosa z ustaleniami zmiany „Stu-
dium uwarunkowaĉ i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Radomia”, uchwalone-
go uchwałą nr 594/2009 RM w Radomiu z dnia 
7 wrzeċnia 2009r. 

2. Uchwala sić miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Radomia na obsza-
rze ogrodów działkowych połoďonym przy 
ul. Warszawskiej i Wincentego Witosa – zwany 
dalej planem.  

§ 2. Plan obejmuje obszar zlokalizowany w 
północnej czćċci miasta Radomia ograniczony: 

- istniejącą linią rozgraniczenia ul. Rataja od 
strony północno-zachodniej, 

- istniejącą linią rozgraniczenia ul. Warszawskiej 
od strony zachodniej, 

- działkami nr 1/7, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 
1/19, 1/11,1/10, 1/9, 1/5, 1/4, 1/21 od strony pół-
nocno – wschodniej,  

- istniejącą linią rozgraniczenia ul. Witosa od 
strony południowo – wschodniej.  
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§ 3.1. Celem regulacji zawartych w planie jest: 

1) jednoznaczne okreċlenie przeznaczenia terenu, 
zasad jego wykorzystania, zasad obsługi ko-
munikacyjnej i wyposaďenia w infrastrukturć 
techniczną terenu mićdzy ulicami: Warszawską, 
Wincentego Witosa i Rataja,  

2) ustalenie wymagaĉ ładu przestrzennego, 

3) ustalenie wymagaĉ ochrony ċrodowiska przy-
rodniczego, 

4) ustalenie przesłanek do minimalizacji konflik-
tów mićdzy interesami obywateli, samorządu 
i paĉstwa w aspekcie prawa własnoċci, 

5) umoďliwienie działalnoċci róďnorodnych pod-
miotów gospodarczych w zakresie funkcji okre-
ċlonych w planie. 

2. Zadaniem planu jest stworzenie podstaw do 
prowadzenia działalnoċci realizacyjnej na obszarze 
planu zgodnie z funkcją okreċloną w planie z za-
chowaniem zasady rozwoju zrównowaďonego. 

§ 4.1. Przedmiotem planu jest przeznaczenie te-
renu i podział na strefy funkcjonalne, a w tym: 

1) tereny strefy kształtowania i koncentracji obiek-
tów usług technicznych i obiektów produkcyj-
nych o charakterze ogólnomiejskim i regional-
nym, oznaczone symbolem U/P, 

2) tereny strefy mieszkaniowo-usługowej ozna-
czone symbolem MN/U, 

3) teren strefy istniejących ogrodów działkowych 
oznaczony symbolem ZD, 

4) teren strefy zieleni izolacyjnej oznaczony sym-
bolem ZI, 

5) tereny przeznaczone na trasy komunikacji 
oznaczone symbolem KDL.  

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala 
sić przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne. 
Tereny, o których mowa w ust. 1, mogą być w 
całoċci wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem 
podstawowym i dopuszczalnym na zasadach 
okreċlonych w dalszych przepisach. 

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

1) załącznik nr 1 – rysunek planu wykonany w 
skali 1:2000, 

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 planu: 

1) granice terenu objćtego planem, 

2) linie rozgraniczające tereny stref funkcjonal-
nych, 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

4) oznaczenia funkcji cyfrowe i literowe, 

5) zabudowa istniejąca, 

6) granice pasa technologicznego istniejącej linii 
elektroenergetycznej 220kV. 

§ 6. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest 
mowa o: 

1) planie – naleďy przez to rozumieć ustalenia 
planu zagospodarowania przestrzennego 
uchwalonego niniejszą uchwałą, 

2) rysunku planu – naleďy przez to rozumieć 
rysunek na mapie w skali 1:1000, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały, 

3) przepisach szczególnych i odrćbnych – naleďy 
przez to rozumieć przepisy ustaw i aktów wy-
konawczych, 

4) przeznaczeniu podstawowym – naleďy przez 
to rozumieć przeznaczenie, które powinno 
przewaďać w strefie funkcjonalnej, 

5) przeznaczeniu dopuszczalnym – naleďy przez 
to rozumieć przeznaczenia inne niď podsta-
wowe, które mogą być realizowane z zacho-
waniem warunków podanych w ustaleniach 
szczegółowych, 

6) strefie funkcjonalnej – naleďy przez to rozu-
mieć wszystkie tereny w granicach opraco-
wania planu o tym samym przeznaczeniu 
podstawowym i dopuszczalnym, 

7) terenie – naleďy przez to rozumieć obszar 
stanowiący czćċć strefy funkcjonalnej, wy-
znaczony na rysunku planu liniami rozgrani-
czającymi, 

8) powierzchni biologicznie czynnej – naleďy 
przez to rozumieć powierzchnić terenu nie 
utwardzoną, z wytworzoną warstwą glebową, 
pokrytą trwałą roċlinnoċcią lub uďytkowaną 
rolniczo, a takďe nawierzchnić trawiastą urzą-
dzeĉ sportowych itp.; do powierzchni biolo-
gicznie czynnej moďna zaliczyć takďe 50% po-
wierzchni „zielonych dachów” tj. naturalnych 
ogrodów zielonych urządzonych na dachach 
obiektów kubaturowych, 

9) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – naleďy 
przez to rozumieć wyznaczone w planie linie 
zabudowy okreċlające minimalną dopusz-
czalną odległoċć ċciany budynku od linii roz-
graniczającej dróg lub granicy działki z 
uwzglćdnieniem wszelkich elementów wysu-
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nićtych poza lico ċciany jak balkony, tarasy, 
gzymsy, wykusze, 

10) usługach – naleďy przez to rozumieć samo-
dzielne obiekty budowlane lub pomieszczenia 
w budynkach o funkcjach innych niď usługo-
we, słuďące zaspokajaniu potrzeb ludnoċci, z 
wyłączeniem produkcji przemysłowej, 

11) usługach nieuciąďliwych – naleďy przez to 
rozumieć usługi, których uciąďliwoċć nie wy-
kracza poza granice działki inwestora i które 
nie zaliczają sić, według obowiązujących 
przepisów prawa, do przedsićwzićć mogą-
cych znacząco oddziaływać na ċrodowisko, 

12) znakach miejskiego systemu informacji – 
naleďy przez to rozumieć tablice zawierające 
nazwy ulic i numery adresowe, wskazujące 
kierunki dojċć i dojazdów do waďnych obiek-
tów, informujące o obiektach zabytkowych, 
informujące o patronach ulic i placów, zawie-
rające plany miasta lub jego rejonów itp., 

13) reklamie – naleďy przez to rozumieć przekaz 
informacyjny o towarach i usługach, w jakiej-
kolwiek wizualnej formie, eksponowany za 
pomocą specjalnych noċników np. bilbordu, 
tablicy, gabloty, słupa ogłoszeniowego, masz-
tu, grafik naniesionych bezpoċrednio na bu-
dynki lub innych elementów zagospodaro-
wania terenu. 

§ 7. Na obszarze objćtym planem obowiązują 
nastćpujące wymogi w zakresie ochrony ċrodowi-
ska: 

1) na terenie U/P dopuszcza sić realizacjć przed-
sićwzićć mogących znacząco oddziaływać na 
ċrodowisko, 

2) warunki realizacji przedsićwzićć mogących 
znacząco oddziaływać na ċrodowisko okreċlą 
odpowiednie organy na podstawie obowiązu-
jących przepisów,  

3) niezbćdne jest bezwzglćdne egzekwowanie 
wymaganych prawem reďimów techniczno-
technologicznych w zakresie zagospodaro-
wania terenu oraz realizacji i funkcjonowania 
obiektów i urządzeĉ w obrćbie lokalizowa-
nych przedsićwzićć inwestycyjnych, mogą-
cych znacząco oddziaływać na ċrodowisko i 
stwarzających moďliwoċć wystąpienia awarii, 

4) na terenach MN/U zakazuje sić realizacji 
przedsićwzićć mogących znacząco oddziały-
wać na ċrodowisko, 

5) zakaz, o którym mowa w ust. 4 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, 

6) na terenach MN/U dopuszcza sić wszelką 
działalnoċć gospodarczą o charakterze usług 
nieuciąďliwych według kryteriów okreċlonych 
w § 6 pkt 11 i o takich rozwiązaniach tech-
nicznych i technologicznych, które gwarantu-
ją eliminowanie ponadnormatywnego od-
działywania na ċrodowisko poza teren, do 
którego podmiot ma tytuł prawny, 

7) okreċla sić nastćpujące zasady ochrony po-
wietrza, wód, gleby i ziemi przed zanieczysz-
czeniami, realizowane zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami szczególnymi i odrćbnymi: 

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 powy-
ďej albo co najmniej na poziomie wyma-
ganym w przepisach odrćbnych oraz do-
prowadzenie jakoċci wód co najmniej do 
wymaganego przepisami poziomu, gdy 
nie jest on osiągnićty, 

c) obowiązuje ochrona powierzchni ziemi, 
polegająca na zapewnieniu jak najlepszej 
jej jakoċci, w szczególnoċci poprzez utrzy-
manie jakoċci gleby i ziemi powyďej lub co 
najmniej na poziomie wymaganych stan-
dardów okreċlonych w przepisach odrćb-
nych oraz doprowadzenie jakoċci gleby i 
ziemi co najmniej do wymaganych stan-
dardów, gdy nie są one dotrzymane, 

8) ochrona akustyczna zabudowy mieszkaniowej 
na terenach MN/U winna być realizowana 
zgodnie z obowiązującymi przepisami szcze-
gólnymi i odrćbnymi, 

9) na działkach z istniejącym zalesieniem naleďy 
pozostawić 30% zadrzewionej powierzchni 
biologicznie czynnej, 

10) budynki na działkach zadrzewionych naleďy 
posadawiać z zachowaniem najcenniejszego 
drzewostanu, 

11) z uwagi na istniejącą zabudowć mieszkanio-
wą zlokalizowaną wzdłuď ulicy Rataja i ulicy 
Witosa naleďy:  

a) wzdłuď ulicy Rataja zachować zadrzewienia 
jako pas zieleni izolacyjnej szerokoċci mi-
nimum 20,0m, 
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b) na pozostałych odcinkach od strony ul Ra-
taja i od strony zabudowy wzdłuď ul. Wito-
sa naleďy dokonać nowych nasadzeĉ o 
charakterze zieleni izolacyjnej w pasie o 
szerokoċci minimum 20,0m, 

12) w pasie technologicznym istniejącej linii na-
powietrznej o szerokoċci 50,0m nie naleďy sa-
dzić drzew oraz roċlinnoċci wysokiej, 

13) od strony istniejących ogródków działkowych 
naleďy na terenach 2U/P utworzyć pas zieleni 
izolacyjnej szerokoċci minimum 20,0m - z 
pominićciem pasa technologicznego o któ-
rym mowa w pkt 12 - poprzez:  

a) zachowanie istniejącego zadrzewienia do 
w/w szerokoċci, 

b) dokonanie w miejscach niezadrzewionych 
nowych nasadzeĉ o charakterze zieleni izo-
lacyjnej do w/w szerokoċci,  

14) zasady gospodarowania odpadami, obowiąz-
ki posiadaczy odpadów oraz gromadzenie 
odpadów, winny być realizowane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami szczególnymi i 
odrćbnymi oraz podporządkowane aktualnie 
obowiązującemu powiatowemu planowi go-
spodarki odpadami, 

15) 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. 

§ 8. W związku z tym, iď teren nie posiada peł-
nego rozpoznania archeologicznego wszelkie no-
we inwestycje, wiąďące sić z prowadzeniem prac 
ziemnych, naleďy poprzedzić uzgodnieniem z or-
ganem właċciwym w zakresie ochrony zabytków. 
W przypadku natrafienia w toku prowadzenia prac 
ziemnych i budowlanych na przedmiot, który po-
siada cechy zabytku, naleďy go zabezpieczyć, zgło-
sić znalezisko do organu właċciwego w zakresie 
ochrony zabytków. 

§ 9. Ustala sić dla obszaru planu zasady 
umieszczania reklam i znaków informacyjno – 
plastycznych: 

1) obowiązuje stosowanie znaków miejskiego 
systemu informacji, okreċlonych przez właċci-
wą gminną jednostkć organizacyjną oraz zgod-
nie z zasadami wymienionymi w dalszych 
przepisach niniejszego paragrafu, 

2) obowiązuje stosowanie reklam według zasad 
wymienionych w dalszych przepisach niniej-
szego paragrafu, 

3) obowiązuje zakaz umieszczania reklam i zna-
ków informacyjno – plastycznych: 

a) w sposób utrudniający ruch pieszy i kołowy, 

b) w sposób utrudniający odczytanie znaków 
drogowych, nazw ulic i numerów budyn-
ków, 

c) na drzewach i pomnikach, 

d) na budowlach i urządzeniach infrastruktury 
technicznej, 

4) usytuowanie reklamy na budynkach od strony 
ul. Warszawskiej warunkowane jest opracowa-
niem projektu całej elewacji, z uwzglćdnieniem 
usytuowania innych reklam, 

5) tymczasowe ogrodzenia placów budowy mogą 
być wykorzystane dla celów reklamowych na 
czas nie dłuďszy niď czas trwania budowy, 

6) zakazuje sić lokalizowania reklam wolno stoją-
cych w pasach drogowych oraz na ciągach pie-
szych. 

§ 10. Ustala sić dla obszaru planu nastćpujące 
warunki w zakresie zagospodarowania i kształto-
wania przestrzeni: 

1) dopuszcza sić lokalizowanie tymczasowych 
obiektów kiosków kolportaďowych i handlo-
wych w liniach rozgraniczenia dróg, 

2) ogrodzenia frontowe naleďy realizować w linii 
nie wykraczającej poza linić rozgraniczenia z 
ulicą, 

3) zagospodarowanie terenów ogólnodostćpnych 
i kształtowanie zabudowy powinno umoďliwiać 
bezkolizyjne korzystanie z nich przez osoby 
niepełnosprawne, 

4) nowe włączenia do podstawowego układu ulic 
publicznych kaďdorazowo naleďy uzgodnić z 
właċciwym zarządcą drogi, 

5) obiekty usługowe naleďy tak projektować aby 
zapewniały ochronć ludnoċci zgodnie z wymo-
gami obrony cywilnej, 

6) na obszarze planu nie dopuszcza sić lokalizacji 
obiektów handlowych o powierzchni sprzedaďy 
powyďej 400,0m2, 

7) na obszarze planu obowiązują nieprzekraczalne 
ograniczenia wysokoċci zabudowy, okreċlone 
w dokumentacji rejestracyjnej lotniska Piastów. 

§ 11.1. Dopuszcza sić podział nieruchomoċci 
zgodnie z obowiązującymi przepisami – pod wa-
runkiem zachowania przez nowo wydzielone 
działki wszystkich parametrów dotyczących zasad 
zagospodarowania terenów i kształtowania zabu-
dowy dla poszczególnych stref okreċlonych w 
niniejszym planie. Wielkoċć działek uzaleďnia sić 
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od wielkoċci programowych inwestycji oraz pa-
rametrów techniczno – technologicznych projek-
towania. 

2. Ustala sić minimalną powierzchnić wydzie-
lonej pod inwestycje działki dla terenu kształto-
wania i koncentracji usług technicznych i obiek-
tów produkcyjnych, która wynosi: 

a) 1,0ha dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 1U/P i 2U/P, 

b) 0,5ha dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 3U/P. 

3. Ustala sić minimalną powierzchnić działek 
nowo wydzielanych pod zabudowć mieszkaniową 
i mieszkaniowo – usługową, która wynosi: 

a) 900,0m2 dla zabudowy wolnostojącej,  

b) 650,0m2 dla zabudowy bličniaczej. 

§ 12. Na terenie przeznaczonym w planie pod 
zainwestowanie kubaturowe o funkcjach usługo-
wo-przemysłowych dopuszcza sić, do czasu reali-
zacji tych funkcji tymczasowe zagospodarowanie 
nieruchomoċci: 

1) zielenią niską, 

2) parkingami o nawierzchni z elementów rozbie-
ralnych do odzysku. 

§ 13. Ustala sić nastćpujące zasady uzbrojenia 
w infrastrukturć techniczną obszaru objćtego pla-
nem: 

1) budowa lub przebudowa urządzeĉ infrastruk-
tury technicznej, wynikająca z realizacji ni-
niejszego planu, nie moďe utrudniać funkcjo-
nowania i czynnoċci eksploatacyjnych urzą-
dzeĉ naziemnych i podziemnych funkcjonują-
cej infrastruktury technicznej, 

2) rozbudowa lub przebudowa urządzeĉ infra-
struktury technicznej, wynikająca z realizacji 
niniejszego planu, powinna być prowadzona 
za zgodą i według warunków technicznych 
jednostek zasilających i eksploatujących 
omawiane urządzenia oraz w porozumieniu z 
zarządcą tras komunikacyjnych i terenów w 
rozgraniczeniu których urządzenia te mają 
być lokalizowane, 

3) dopuszcza sić odbudowć, rozbudowć, prze-
budowć i niezbćdne prace eksploatacyjne ist-
niejącej napowietrznej linii elektroenerge-
tycznej 220kV oraz ewentualną przyszłoċcio-
wą budowć nowej linii na jej miejscu, 

4) realizacja nowej linii elektroenergetycznej po 
trasie linii istniejącej nie wyklucza moďliwoċci 
rozmieszczenia słupów i urządzeĉ niezbćd-
nych do korzystania z linii w innych niď do-
tychczas miejscach, 

5) nie dopuszcza sić fundamentowania wszel-
kich obiektów i budowli na funkcjonujących 
urządzeniach podziemnych, 

6) wszelkie projektowane przewody uzbrojenia 
technicznego o charakterze lokalnym lub 
tranzytowym naleďy lokalizować na terenie 
ogólnodostćpnym, głównie w pasach drogo-
wych istniejących i projektowanych ciągów 
komunikacyjnych, 

7) projektowane sieci infrastruktury technicznej, 
o których jest mowa w pkt 6 naleďy realizo-
wać poza jezdniami,  

8) dopuszcza sić, w przypadkach szczególnych, 
lokalizacjć przewodów i urządzeĉ w/w uzbro-
jenia poza liniami rozgraniczającymi (za zgo-
dą właċcicieli terenów) pod warunkiem za-
pewnienia bezwarunkowej dostćpnoċci w ce-
lu prowadzenia wszelkich czynnoċci wynika-
jących z eksploatacji i koniecznoċci remontu 
sieci, 

9) ostateczny przebieg tras projektowanych 
przewodów i ich wymiarowanie naleďy ustalić 
na etapie przygotowania ich realizacji, 

10) przy lokalizacji wszelkiego rodzaju obiektów 
naleďy zachować od sieci elektroenergetycz-
nych i gazociągów odległoċci bezpieczne oraz 
zgodne z obowiązującymi przepisami,  

11) przed rozpoczćciem wszelkich robót ziem-
nych naleďy zlikwidować, na obszarach zasi-
lanych w wodć z lokalnego ujćcia ogrodów 
działkowych i oznaczonych symbolami 1U/P, 
2U/P, 3U/P, 1KDL, 2KDL, 3KDL, 1ZL, 2ZL, 3ZL, 
połączenia z lokalną siecią wodociągową, 
przeznaczoną do dalszej eksploatacji na ob-
szarze ogrodów działkowych o symbolu ZD, 

12) zaopatrzenie w wodć, do celów bytowo go-
spodarczych i ochrony ppoď. odbywać sić bć-
dzie z miejskiego systemu zaopatrzenia w 
wodć według potrzeb projektowanej zabu-
dowy i zgodnie z warunkami technicznymi 
okreċlonymi przez dystrybutora wody i eks-
ploatatora sieci wodociągowej: z przewodu 
funkcjonującego w ul. Witosa oraz poprzez 
wykonanie przewodu wodociągowego Ø 300 
w KGP (ul. Warszawska) na odcinku od 
ul. Grobickiego do ul. Rataja – ok. 780,0m, po-
łączonego z projektowanymi przewodami 
Ø200 w ciągach komunikacyjnych: 1KDL - 
ok. 400,0m i 2KDL - ok. 560,0m oraz wykona-
nie połączenia tych przewodów w 3KDL - 
ok. 690,0m z istniejącym wodociągiem Ø 110 
w ul. Witosa,  

13) odprowadzenie ċcieków bytowo gospodar-
czych do miejskiego systemu kanalizacji sani-
tarnej (w ulicach: Warszawskiej i Witosa) od-
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bywać sić bćdzie poprzez przebudowć i roz-
budowć oraz zgodnie z potrzebami projekto-
wanej zabudowy i według warunków tech-
nicznych eksploatatora sieci kanalizacji sani-
tarnej, 

14) dla obszaru oznaczonego symbolem 1U/P, w 
razie koniecznoċci stwierdzonej przez eksplo-
atatora sieci kanalizacji sanitarnej, naleďy za-
pewnić retencjonowanie ċcieków w obszarze 
zagospodarowywanej działki; nie wyklucza 
sić koniecznoċci wprowadzenia wymuszone-
go przepływu ċcieków, 

15) do czasu wykonania sieci kanalizacyjnej do-
puszcza sić okresowo stosowanie szczelnych, 
bezodpływowych zbiorników wybieralnych, 

16) nie dopuszcza sić zrzutu ċcieków sanitarnych 
do systemu odprowadzania wód opadowych 
i do ziemi, 

17) odprowadzenie wód opadowych (zwłaszcza z 
utwardzonych nawierzchni komunikacyjnych) 
odbywać sić bćdzie poprzez lokalny system 
kanalizacji deszczowej do ziemi i funkcjonują-
cego systemy melioracyjnego,  

18) z czćċci północnej obszaru objćtego planem 
istnieje moďliwoċć odprowadzenia wód opa-
dowych poprzez lokalny system melioracyjny 
do „Strugi Wsolskiej” (dopływu rz. Radomki) 
po spełnieniu wszelkich wymogów formalno 
– prawnych i wymogów ochrony ċrodowiska 
jakie powinny być spełnione przy wprowa-
dzaniu ċcieków do wód i do ziemi (niezbćdne 
zainstalowanie osadników zawiesin i separa-
torów produktów ropopochodnych, uzyskanie 
zgody właċcicieli melioracyjnych urządzeĉ 
szczegółowych na trasach przepływu odpro-
wadzanych wód, uzyskanie pozwoleĉ wodno 
- prawnych itp.), 

19) w granicach obszaru objćtego planem syste-
my odprowadzenia wód deszczowych do 
ziemi naleďy dostosować do wymogów okre-
ċlonych na podstawie wyników badaĉ hydro-
geologicznych,  

20) nie dopuszcza sić: 

a) zrzutu wód opadowych do systemu od-
prowadzenia ċcieków sanitarnych i na 
wszelkiego rodzaju powierzchnie komuni-
kacyjne, 

b) zanieczyszczania wód opadowych związ-
kami mineralnymi, organicznymi i ropo-
pochodnymi,  

21) zaopatrzenie w gaz ziemny, przewodowy - 
według zapotrzebowania istniejącej i plano-
wanej zabudowy - z funkcjonującego systemu 
gazowniczego poprzez jego rozbudowć, sta-

raniem dystrybutora gazu i odbiorców, zgod-
nie z warunkami technicznymi okreċlanymi 
przez dystrybutora gazu i eksploatatora funk-
cjonującej sieci gazowniczej,  

22) zaopatrzenie w energić cieplną dostosowane 
bćdzie do zapotrzebowania istniejącej i pla-
nowanej zabudowy z indywidualnych čródeł 
ciepła z zachowaniem wszelkich wymogów 
ochrony ċrodowiska (np. z zastosowaniem 
paliw ekologicznych, które nie wpłyną na 
wzrost zanieczyszczenia powietrza na terenie 
Radomia), 

23) zasilanie w energić elektryczną - z miejskiego 
systemu energetycznego według warunków 
dystrybutora energii, 

24) stacje transformatorowe naleďy lokalizować 
poza pasami drogowymi w bezpoċrednim są-
siedztwie tras komunikacyjnych, 

25) obszar objćty planem naleďy włączyć do 
miejskiego systemu gospodarki odpadami, 

26) czasowe gromadzenie wszelkiego rodzaju 
odpadów socjalno-bytowych i pozostałych 
zbieranych selektywnie - zgodnie z obowiązu-
jącym na terenie Gminy Miasta Radomia re-
gulaminem utrzymania czystoċci i porządku, 

27) pozostałe odpady zbierane selektywnie nale-
ďy gromadzić na terenie nieruchomoċci w 
sposób nie powodujący szkodliwego ich od-
działywania na ċrodowisko i z zapewnieniem 
odbioru przez wyspecjalizowane firmy. 

Rozdział II 
Ustalenia szczegółowe 

§ 14.1. Ustala sić tereny strefy kształtowania i 
koncentracji obiektów usług technicznych i obiek-
tów produkcyjnych o charakterze ogólnomiejskim 
i regionalnym oznaczonej na rysunku planu sym-
bolem U/P. 

2. W strefie, o której mowa w ust. 1, ustala sić 
nastćpujące przeznaczenie podstawowe: 

1) obiekty wielobranďowych usług, drobnej wy-
twórczoċci, rzemiosła, 

2) obiekty produkcyjne,  

3) obiekty usług technicznych, 

4) parkingi strategiczne, 

5) obiekty handlu o powierzchni sprzedaďy poni-
ďej 400,0m2, 

6) motele, zajazdy,  

7) niezbćdne elementy infrastruktury technicznej i 
komunikacji wewnćtrznej dojazdowej, 

8) zieleĉ towarzysząca, urządzona. 
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3. Jako przeznaczenie uzupełniające w strefie, o 
której mowa w ust. 1, ustala sić: 

1) terenowe, liniowe, kubaturowe obiekty i urzą-
dzenia infrastruktury technicznej oraz komuni-
kacji wewnćtrznej, 

2) obiekty socjalne i administracji związane z ob-
sługą strefy, 

3) budowle związane z funkcją strefy np. ogro-
dzenia, 

4) obiekty małej architektury, 

5) parkingi. 

4. Nie dopuszcza sić w obrćbie strefy lokaliza-
cji: 

1) zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej, 

2) otwartych targowisk, 

3) obiektów drobnego rozproszonego handlu w 
formie kiosków, wiat itp. 

5. Obiekty i urządzenia o funkcji uzupełniającej 
w strefie, ustalone w ust. 3 pkt 2- 5 moďna reali-
zować pod warunkiem, ďe stanowią uzupełnienie 
obiektów o funkcji podstawowej, o której mowa w 
ust. 2. 

6. Jako tymczasowe zagospodarowanie strefy 
ustala sić: 

1) zieleĉ urządzoną i nie urządzoną,  

2) parkingi z elementów rozbieralnych. 

7. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 1U/P, o powierzchni około 18,37ha, 
ustala sić jako obowiązujące nastćpujące zasady 
zagospodarowania terenu oraz kształtowania za-
budowy: 

1) wysokoċć zabudowy od I do IV kondygnacji 
naziemnych, nie przekraczających łącznej wy-
sokoċci 16,0m nad poziom terenu, 

2) dopuszcza sić realizacjć wieď, kominów, 
masztów itp. elementów wysokoċciowych 
niezbćdnych dla funkcjonowania obiektów w 
strefie, z zastrzeďeniem zachowania dopusz-
czalnej wysokoċci okreċlonej w dokumentacji 
rejestracyjnej lotniska Piastów,  

3) dopuszcza sić realizacjć obiektów magazy-
nowych wysokiego składowania nie przekra-
czających wysokoċci 30,0m nad poziom tere-
nu, pod warunkiem uzyskania uzgodnienia z 
właċciwym Dowództwem Wojsk Lotniczych,  

4) dla kaďdej inwestycji obowiązuje zapewnienie 
100% miejsc parkingowych dla własnych po-
trzeb w granicach lokalizacji, przyjmując 
wskačniki niďej podane: 

a) handel, usługi - 26m.p./1000,0m2 po-
wierzchni uďytkowej, 

b) motele, zajazdy - 20m.p./ 100 uďytkowni-
ków jednoczeċnie, 

c) gastronomia - 20m.p./ 100 konsumentów, 

d) administracja - 20m.p./1000,0m2 po-
wierzchni uďytkowej, 

e) obiekty usług technicznych, produkcyjne i 
składowe - 25m.p./100 pracowników, 

f) obiekty składowe - 3m.p. dla samochodów 
o duďej ładownoċci/1000,0m2 powierzchni 
uďytkowej, 

5) minimalna powierzchnia wydzielonej pod 
inwestycjć działki - 1,0ha, 

6) maksymalna powierzchnia zabudowy w ob-
rćbie wydzielonej pod inwestycjć działki mo-
ďe stanowić 50% powierzchni tej działki, 

7) powierzchnia zieleni towarzyszącej kaďdej 
inwestycji (powierzchnia biologicznie czynna) 
- minimum 20% powierzchni wydzielonej pod 
inwestycjć działki, 

8) na działkach z zalesieniem naleďy pozostawić 
30% zadrzewionej powierzchni biologicznie 
czynnej, 

9) ustala sić zewnćtrzną obsługć komunikacyjną 
terenu po uzyskaniu pozytywnej opinii wła-
ċciwego zarządcy drogi: 

a) od północy - z ulicy Rataja, poprzez 1KDL, 

b) od południa - z projektowanej drogi 2KDL, 

c) od wschodu - z projektowanej drogi 3KDL, 

10) wyznacza sić nieprzekraczalne linie zabudowy 
dla obiektów kubaturowych (jak na rysunku 
planu):  

a) 20,0m od linii rozgraniczenia ulicy War-
szawskiej,  

b) 20,0m od projektowanej linii rozgranicze-
nia ulicy Rataja, 

c) 10,0m od linii rozgraniczenia projektowa-
nej drogi 2KDL, 

d) 10,0m od linii rozgraniczenia projektowa-
nej drogi 3KDL, 

11) ogrodzenia frontowe naleďy realizować zgod-
nie z obowiązującymi przepisami szczegól-
nymi i odrćbnymi; maksymalna wysokoċć 
ogrodzeĉ - 1,80m od poziomu terenu; do-
puszcza sić realizacjć pełnych ogrodzeĉ po-
mićdzy działkami, o wysokoċci maksymalnej - 
2,20m od poziomu terenu, 
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12) dachy o róďnorodnych formach i kształtach 

tworzących kompozycyjną całoċć; maksymal-
ne nachylenie połaci do 450, 

13) wzdłuď istniejącej linii elektroenergetycznej 
220kV Kozienice - Roďki, wyznacza sić pas 
technologiczny szerokoċci 50,0m (po 25,0m 
na obie strony od osi linii), na którym obo-
wiązuje zakaz: 

a) lokalizacji budynków z pomieszczeniami 
przeznaczonymi na stały pobyt ludzi,  

b) sadzenia drzew oraz roċlinnoċci wysokiej, 

14) w indywidualnych przypadkach odstćpstwa 
od w/w zakazów moďe udzielić właċciciel linii 
na warunkach przez siebie okreċlonych, 

15) lokalizacja i wznoszenie wszelkich obiektów 
kubaturowych oraz innych obiektów np. par-
kingów w oznaczonym pasie technologicz-
nym wymaga uzgodnienia z właċcicielem linii 
elektroenergetycznej 220kV Kozienice - Roďki, 

16) lokalizacja i wznoszenie wszelkich obiektów z 
materiałami niebezpiecznymi poďarowo, sta-
cji paliw i stref zagroďonych wybuchem w 
bezpoċrednim sąsiedztwie pasa technolo-
gicznego wymaga uzgodnienia z właċcicielem 
linii elektroenergetycznej 220kV Kozienice – 
Roďki, 

17) obsługa strefy w zakresie infrastruktury tech-
nicznej - według zasad i ustaleĉ zawartych w 
§ 13. 

8. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 2U/P, o powierzchni około 8,30ha, 
ustala sić jako obowiązujące nastćpujące zasady 
zagospodarowania terenu oraz kształtowania za-
budowy: 

1) wysokoċć zabudowy od I do IV kondygnacji 
naziemnych, nie przekraczających łącznej wy-
sokoċci 16,0m nad poziom terenu,  

2) dopuszcza sić realizacjć wieď, kominów, 
masztów itp. elementów wysokoċciowych 
niezbćdnych dla funkcjonowania obiektów w 
strefie, z zastrzeďeniem zachowania dopusz-
czalnej wysokoċci okreċlonej w dokumentacji 
rejestracyjnej lotniska Piastów,  

3) dopuszcza sić realizacjć obiektów magazy-
nowych wysokiego składowania nie przekra-
czających wysokoċci 30,0m nad poziom tere-
nu, pod warunkiem uzyskania uzgodnienia z 
właċciwym Dowództwem Wojsk Lotniczych, 

4) dla kaďdej inwestycji obowiązuje zapewnienie 
100% miejsc parkingowych dla własnych po-
trzeb w granicach lokalizacji, przyjmując 
wskačniki niďej podane: 

a) handel, usługi - 26m.p./1000,0m2 po-
wierzchni uďytkowej, 

b) motele, zajazdy - 20m.p./ 100 uďytkowni-
ków jednoczeċnie, 

c) gastronomia - 20m.p./ 100 konsumentów, 

d) administracja - 20m.p./1000,0m2 po-
wierzchni uďytkowej, 

e) obiekty usług technicznych, produkcyjne i 
składowe - 25m.p./100 pracowników, 

f) obiekty składowe - 3m.p. dla samochodów 
o duďej ładownoċci/1000,0m2 powierzchni 
uďytkowej, 

5) minimalna powierzchnia wydzielonej pod 
inwestycjć działki - 1,0ha, 

6) maksymalna powierzchnia zabudowy w ob-
rćbie wydzielonej pod inwestycjć działki mo-
ďe stanowić 40% powierzchni tej działki, 

7) powierzchnia zieleni towarzyszącej kaďdej 
inwestycji (powierzchnia biologicznie czynna) 
- minimum 20% powierzchni wydzielonej pod 
inwestycjć działki, 

8) na działkach z istniejącym zalesieniem naleďy 
pozostawić 30% zadrzewionej powierzchni 
biologicznie czynnej, 

9) ustala sić zewnćtrzną obsługć komunikacyjną 
terenu po uzyskaniu pozytywnej opinii wła-
ċciwego zarządcy drogi: 

a) od północnego zachodu - z ulicy Rataja, 
poprzez 1KDL 

b) od południowego zachodu - z projektowa-
nej drogi 3KDL, 

10) wyznacza sić nieprzekraczalne linie zabudowy 
dla obiektów kubaturowych (jak na rysunku 
planu):  

a) 20,0m od projektowanej linii rozgranicze-
nia ulicy Rataja, 

b) 10,0m od linii rozgraniczenia projektowa-
nej drogi 3KDL, 

11) ogrodzenia frontowe naleďy realizować zgod-
nie z obowiązującymi przepisami szczegól-
nymi i odrćbnymi; maksymalna wysokoċć 
ogrodzeĉ - 1,80m od poziomu terenu; do-
puszcza sić realizacjć pełnych ogrodzeĉ po-
mićdzy działkami, o wysokoċci maksymalnej - 
2,20m od poziomu terenu, 

12) dachy o róďnorodnych formach i kształtach 
tworzących kompozycyjną całoċć; maksymal-
ne nachylenie połaci do 450, 

13) wzdłuď istniejącej linii elektroenergetycznej 
220kV Kozienice - Roďki, wyznacza sić pas 
technologiczny szerokoċci 50,0m (po 25,0m 
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na obie strony od osi linii), na którym obo-
wiązuje zakaz: 

a) lokalizacji budynków z pomieszczeniami 
przeznaczonymi na stały pobyt ludzi,  

b) sadzenia drzew oraz roċlinnoċci wysokiej, 

14) w indywidualnych przypadkach odstćpstwa 
od w/w zakazów moďe udzielić właċciciel linii 
na warunkach przez siebie okreċlonych, 

15) lokalizacja i wznoszenie wszelkich obiektów 
kubaturowych oraz innych obiektów np. par-
kingów w oznaczonym pasie technologicz-
nym wymaga uzgodnienia z właċcicielem linii 
elektroenergetycznej 220kV Kozienice - Roďki, 

16) lokalizacja i wznoszenie wszelkich obiektów z 
materiałami niebezpiecznymi poďarowo, sta-
cji paliw i stref zagroďonych wybuchem w 
bezpoċrednim sąsiedztwie pasa technolo-
gicznego wymaga uzgodnienia z właċcicielem 
linii elektroenergetycznej 220kV Kozienice - 
Roďki, 

17) od strony istniejących ogródków działkowych 
naleďy utworzyć pas zieleni izolacyjnej szero-
koċci minimum 20,0m - z pominićciem pasa 
technologicznego przebiegającej linii elektro-
energetycznej 220kV - poprzez:  

a) zachowanie istniejącego zadrzewienia do 
w/w szerokoċci, 

b) dokonanie w miejscach niezadrzewionych 
nowych nasadzeĉ o charakterze zieleni izo-
lacyjnej do w/w szerokoċci,  

18) obsługa strefy w zakresie infrastruktury tech-
nicznej - według zasad i ustaleĉ zawartych w 
§ 13. 

9. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 3U/P, o powierzchni około 8,55ha, 
ustala sić jako obowiązujące nastćpujące zasady 
zagospodarowania terenu oraz kształtowania za-
budowy: 

1) wysokoċć zabudowy od I do III kondygnacji 
naziemnych, nie przekraczających łącznej wy-
sokoċci 12,0m nad poziom terenu,  

2) dopuszcza sić realizacjć wieď, kominów, 
masztów itp. elementów wysokoċciowych 
niezbćdnych dla funkcjonowania obiektów w 
strefie, z zastrzeďeniem zachowania dopusz-
czalnej wysokoċci okreċlonej w dokumentacji 
rejestracyjnej lotniska Piastów,  

3) dla kaďdej inwestycji obowiązuje zapewnienie 
100% miejsc parkingowych dla własnych po-
trzeb w granicach lokalizacji, przyjmując 
wskačniki niďej podane: 

a) handel, usługi - 26m.p./1000,0m2 po-
wierzchni uďytkowej, 

b) motele, zajazdy - 20m.p./ 100 uďytkowni-
ków jednoczeċnie, 

c) gastronomia - 20m.p./ 100 konsumentów, 

d) administracja - 20m.p./1000,0m2 po-
wierzchni uďytkowej, 

e) obiekty usług technicznych, produkcyjne i 
składowe - 25m.p./100 pracowników, 

f) obiekty składowe - 3m.p. dla samochodów 
o duďej ładownoċci/1000,0m2 powierzchni 
uďytkowej, 

4) minimalna powierzchnia wydzielonej pod 
inwestycjć działki - 0,5ha, 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy w ob-
rćbie wydzielonej pod inwestycjć działki mo-
ďe stanowić 40% powierzchni tej działki, 

6) powierzchnia zieleni towarzyszącej kaďdej 
inwestycji (powierzchnia biologicznie czynna) 
- minimum 20% powierzchni wydzielonej pod 
inwestycjć działki, 

7) ustala sić zewnćtrzną obsługć komunikacyjną 
terenu po uzyskaniu pozytywnej opinii wła-
ċciwego zarządcy drogi: 

a) od południa - z ulicy Witosa, 

b) od północy - z projektowanej drogi 2KDL, 

c) od północnego wschodu - z projektowanej 
drogi 3KDL, 

8) wyznacza sić nieprzekraczalne linie zabudowy 
dla obiektów kubaturowych (jak na rysunku 
planu):  

a) 20,0m od linii rozgraniczenia ulicy War-
szawskiej, 

b) 8,0m od linii rozgraniczenia ulicy Witosa, 

c) 10,0m od linii rozgraniczenia projektowa-
nej drogi 2KDL i projektowanej drogi 
3KDL, 

9) ogrodzenia frontowe naleďy realizować zgod-
nie z obowiązującymi przepisami szczegól-
nymi i odrćbnymi; maksymalna wysokoċć 
ogrodzeĉ - 1,80m od poziomu terenu; do-
puszcza sić realizacjć pełnych ogrodzeĉ po-
mićdzy działkami, o wysokoċci maksymalnej - 
2,20m od poziomu terenu, 

10) dachy o róďnorodnych formach i kształtach 
tworzących kompozycyjną całoċć; maksymal-
ne nachylenie połaci do 450, 

11) obsługa strefy w zakresie infrastruktury tech-
nicznej - według zasad i ustaleĉ zawartych w 
§ 13. 
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§ 15.1. Ustala sić tereny strefy zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej oznaczone na rysunku 
planu symbolem MN/U. 

2. W strefie, o której mowa w ust. 1, ustala sić 
nastćpujące przeznaczenie podstawowe terenu: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wol-
nostojąca lub bličniacza. 

2) usługi nieuciąďliwe o charakterze ogólnomiej-
skim i lokalnym w zakresie: 

a) handlu, 

b) gastronomi, 

b) rzemiosła. 

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne w strefie, 
o której mowa w ust. 1, ustala sić: 

1) funkcjć usługową w obiekcie o funkcji podsta-
wowej, o której mowa w ust. 2 pkt 1, 

2) terenowe, liniowe, kubaturowe obiekty i urzą-
dzenia infrastruktury technicznej i komunikacji 
wewnćtrznej, 

3) zieleĉ towarzyszącą, 

4) parkingi. 

4. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 

1MN/U o powierzchni około 4,35ha  

2MN/U o powierzchni około 1,78ha 

3MN/U o powierzchni około 3,36ha 

ustala sić jako obowiązujące nastćpujące zasady 
zagospodarowania terenu oraz kształtowania za-
budowy:  

1) maksymalna powierzchnia zabudowy terenu: 

a) na terenie działki wyłącznie o funkcji usłu-
gowej - 50%, 

b) na terenie działki z zabudową jednoro-
dzinną bez usługi - 30%, 

c) na terenie działki z zabudową jednoro-
dzinną wraz z usługą - 40%, 

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 

a) na terenie działki wyłącznie o funkcji usłu-
gowej - 15%, 

b) na terenie działki z zabudową jednoro-
dzinną bez usługi - 50%, 

c) na terenie działki z zabudową jednoro-
dzinną wraz z usługą - 30%, 

3) maksymalna powierzchnia terenu pod par-
kingi, dojazdy, dojċcia piesze itp. elementy 
zagospodarowania: 

a) na terenie działki wyłącznie o funkcji usłu-
gowej - 35%, 

b) na terenie działki z zabudową jednoro-
dzinną bez usługi - 20%, 

c) na terenie działki z zabudową jednoro-
dzinną wraz z usługą - 30%, 

4) maksymalna wysokoċć zabudowy - 2 kondy-
gnacje tj. nie wićcej niď 12,0m licząc od po-
ziomu terenu do najwyďej połoďonego punktu 
dachu (nie licząc kominów, wyłazów itp.), 

5) wskačniki zapotrzebowania na miejsca posto-
jowe na własnej działce winny wynosić dla: 

a) handlu - 18m.p./1000,0m2 powierzchni 
sprzedaďy, 

b) usług - 18m.p./1000,0m2 powierzchni uďyt-
kowej, 

c) gastronomii - 18m.p./100 konsumentów, 

6) minimalna powierzchnia terenu nowo wy-
dzielonych działek pod zabudowć wyłącznie 
mieszkaniową lub mieszkaniowo-usługową 
winna wynosić: 

a) 900,0m2 w zabudowie wolno stojącej, 

b) 650,0m2 w zabudowie bličniaczej, 

7) minimalna szerokoċć frontu działek przezna-
czonych pod zabudowć mieszkaniową lub 
mieszkaniowo-usługową winna wynosić: 

a) 18,0m w zabudowie wolno stojącej, 

b) 13,0m w zabudowie bličniaczej, 

8) powierzchnia terenu działki pod zabudowć 
wyłącznie usługową zaleďeć winna od pro-
gramu i potrzeb funkcjonalno - technologicz-
nych usługi, 

9) wszystkie działki moďna grodzić ogrodzeniem 
stałym o maksymalnej wysokoċci 1,80m i 
zgodnie z obowiązującymi przepisami bu-
dowlanymi; ogrodzenie frontowe nie moďe 
przekraczać linii rozgraniczenia z ulicą, 

10) istniejąca zabudowa - do utrzymania z moďli-
woċcią rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, 
wymiany lub zmiany sposobu uďytkowania 
zgodnie z ustaleniami dotyczącymi strefy, 

11) nieprzekraczalne linie zabudowy naleďy przy-
jąć według załącznika nr 1 stanowiącego ry-
sunek planu: 

a) dla 1 MN/U - 7,0m od ul. Witosa i 6,0m od 
3KDL, 

b) dla 2 MN/U - 8,0m od ul. Witosa, 

c) dla 3 MN/U - 8,0m od ul. Witosa, 
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12) dachy o róďnorodnych kształtach i formie, 

harmonizujące z otoczeniem, 

13) obsługć komunikacyjną zewnćtrzną terenów 
1MN/U, 2MN/U i 3MN/U ustala sić z ul. Wito-
sa, 

14) zasady uzbrojenia terenów 1MN/U, 2MN/U i 
3MN/U w infrastrukturć techniczną okreċlają 
ustalenia zawarte w § 13 niniejszej uchwały. 

§ 16.1. Ustala sić tereny strefy ogrodów dział-
kowych oznaczone na rysunku planu symbolem 
ZD. 

2. W strefie, o której mowa w ust. 1, ustala sić 
nastćpujące przeznaczenie podstawowe terenu - 
ogrody działkowe (dotychczasowe uďytkowanie 
terenu). 

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na obsza-
rach, o których mowa w ust. 1 ustala sić:  

1) zieleĉ urządzoną,  

2) urządzenia i tereny sportowe do rekreacji co-
dziennej,  

3) zbiorniki i cieki wodne,  

4) obiekty małej architektury, w tym altany i bu-
dynki gospodarcze, 

5) budynki przeznaczone do wspólnego korzysta-
nia przez uďytkowników działek i słuďące do za-
pewnienia funkcjonowania ogrodu, 

6) liniowe, punktowe i kubaturowe obiekty i urzą-
dzenia infrastruktury technicznej związane z 
obsługą strefy, w tym parkingi o nawierzchni z 
elementów rozbieralnych. 

4. Obiekty i urządzenia o funkcji dopuszczalnej 
w strefie ustalone w ust. 3 niniejszego paragrafu 
moďna realizować pod warunkiem, ďe stanowią 
one uzupełnienie funkcji podstawowej.  

5. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem ZD, o powierzchni około 27,85ha ustala 
sić jako obowiązujące nastćpujące zasady zago-
spodarowania terenu oraz kształtowania zabudo-
wy: 

1) podstawową jednostką przestrzenną dla tere-
nu strefy ogrodów działkowych jest działka o 
powierzchni od 300,0m2 do 500,0m2, 

2) na działce, której mowa w pkt 1 dopuszcza sić 
realizacjć jednego obiektu kubaturowego o 
powierzchni zabudowy do 25,0m2 i wysokoċci 
do 5,0m przy dachach stromych i do 4,0m 
przy dachach płaskich,  

3) maksymalna wysokoċć budynków przezna-
czonych do wspólnego uďytkowania i do za-
pewnienia funkcjonowania ogrodu – 1 kon-
dygnacja tj. nie wićcej niď 6,0m licząc od po-

ziomu terenu do najwyďej połoďonego punktu 
dachu (nie licząc kominów, wyłazów itp.), 

4) działki moďna grodzić ogrodzeniem stałym, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami bu-
dowlanymi, 

5) istniejąca zabudowa do utrzymania z moďli-
woċcią rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, 
wymiany lub zmiany sposobu uďytkowania 
zgodnie z ustaleniami dotyczącymi strefy, 

6) linie zabudowy nieprzekraczalne naleďy przy-
jąć według załącznika nr 1 stanowiącego ry-
sunek planu: 

a) 8,0m od projektowanej linii rozgraniczenia 
ul. Rataja, 

b) 8,0m od linii rozgraniczenia ul. Witosa, 

c) 6,0m od linii rozgraniczenia projektowanej 
drogi 3KDL, 

7) dachy o róďnorodnych kształtach i formie 
harmonizujące z otoczeniem, 

8) obsługć komunikacyjną zewnćtrzną terenu 
ustala sić z ul. Witosa i ul. Rataja,  

9) zasady uzbrojenia terenu w infrastrukturć 
techniczną okreċlają ustalenia zawarte w § 13 
niniejszej uchwały, 

10) wzdłuď istniejącej linii elektroenergetycznej 
220kV Kozienice - Roďki, wyznacza sić pas 
technologiczny szerokoċci 50,0m (po 25,0m 
na obie strony od osi linii), na którym obo-
wiązuje zakaz: 

a) lokalizacji budynków z pomieszczeniami 
przeznaczonymi na stały pobyt ludzi,  

b) sadzenia drzew oraz roċlinnoċci wysokiej, 

11) w indywidualnych przypadkach odstćpstwa 
od w/w zakazów moďe udzielić właċciciel linii 
na warunkach przez siebie okreċlonych, 

12) lokalizacja i wznoszenie wszelkich obiektów 
kubaturowych oraz innych obiektów np. par-
kingów w oznaczonym pasie technologicz-
nym wymaga uzgodnienia z właċcicielem linii 
elektroenergetycznej 220kV Kozienice – Roďki. 

§ 17.1. Ustala sić tereny strefy zieleni izolacyj-
nej oznaczone na rysunku planu symbolem ZI. 

2. W strefie, o której mowa w ust. 1, ustala sić 
nastćpujące przeznaczenie podstawowe terenu: 
zieleĉ wysoka i ċrednia o funkcji izolacyjnej oraz 
leċna. 

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na obsza-
rach, o których mowa w ust. 1 ustala sić:  

1) zbiorniki i cieki wodne, 

2) niska zieleĉ urządzona,  
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3) obiekty małej architektury i ogrodzenia, 

4) liniowe, punktowe i kubaturowe urządzenia 
infrastruktury technicznej związane z obsługą 
strefy.  

4. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 

1 ZI o powierzchni około 0,54ha  

2 ZI o powierzchni około 0,70ha 

3 ZI o powierzchni około 1,26ha 

ustala sić jako obowiązujące nastćpujące zasady 
zagospodarowania terenów:  

1) obowiązuje bezwzglćdna ochrona zieleni wy-
sokiej stosownie do obowiązujących przepisów 
szczególnych i odrćbnych,  

2) istniejące zalesienie naleďy traktować jako zie-
leĉ izolacyjną i stały element krajobrazu,  

3) gospodarka zielenią na tym terenie powinna 
cechować sić zgodnoċcią z gatunkowymi ce-
chami siedliska. 

§ 18.1. Ustala sić tereny strefy urządzeĉ i tras 
komunikacyjnych oznaczone symbolami 1KDL, 
2KDL i 3KDL. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastćpujące zasady zagospodarowania 
projektowanych elementów układu komunikacji: 

1) 1KDL - powierzchni około 0,64ha - projektowa-
ne poszerzenie istniejącej drogi (ulica Rataja) w 
liniach rozgraniczenia do szerokoċci pasa dro-
gowego -15,0m,  

2) 2KDL - powierzchnia około 0,87ha - projekto-
wana droga lokalna o szerokoċci w liniach roz-
graniczenia minimum 15,0m; naleďy przewi-
dzieć nastćpujące elementy przestrzenne w za-
gospodarowaniu obiektu: 

a) jezdnia dwukierunkowa o szerokoċci mini-
mum 7,0m, 

b) chodnik pieszy, dwustronny o szerokoċci 
minimum 2,0m oraz zjazdy na tereny 1U/P i 
3U/P, 

c) obustronne pasy zieleni urządzonej takie jak 
krzewy ozdobne, szpalery drzew, trawniki 
itp., 

d) zjazd na teren z ul. Warszawskiej, oċ zjazdu 
na przedłuďeniu ul. Grobickiego, 

e) moďliwoċć lokalizacji miejsc postojowych w 
pasie drogowym,  

3) 3KDL - powierzchnia około 0,98ha - projekto-
wana droga lokalna o szerokoċci w liniach roz-
graniczenia minimum 14,0m; naleďy przewi-
dzieć nastćpujące elementy przestrzenne w za-
gospodarowaniu obiektu: 

a) jezdnia dwukierunkowa o szerokoċci mini-
mum 7,0m, 

b) chodnik pieszy, dwustronny o szerokoċci 
minimum 2,0m oraz zjazdy na tereny 1U/P, 
2U/P i 3U/P, 

c) obustronne pasy zieleni urządzonej takie jak 
krzewy ozdobne, szpalery drzew, trawniki 
itp., z wyłączeniem drzew w pasie technolo-
gicznym szerokoċci 50,0m istniejącej linii 
elektroenergetycznej, 

d) zjazd na teren drogi - od strony ul. Witosa i 
ul. Rataja, lokalizacjć zjazdów na teren drogi 
naleďy przyjąć według rysunku planu, 

e) moďliwoċć lokalizacji miejsc postojowych w 
pasie drogowym. 

Rozdział III 
Ustalenia końcowe 

§ 19. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala 
sić stawkć procentową słuďącą naliczaniu jedno-
razowej opłaty od wzrostu wartoċci nieruchomo-
ċci w wysokoċci 30%. 

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

§ 21. Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego wchodzi w ďycie po upływie 30 dni od 
daty ogłoszenia niniejszej uchwały w Dzienniku 
Urzćdowym Województwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Dariusz Wójcik 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr 689/2010 

Rady Miejskiej w Radomiu 
z dnia 22 lutego 2010r. 

 
Lista nieuwzglćdnionych uwag wniesionych do wyłoďonego do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren ogrodów działkowych połoďony przy ul. War-
szawskiej i Wincentego Witosa w Radomiu w dniach 29 grudnia 2009r. do 19 stycznia 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 2 lutego 2010r. nie wpłynćła ďadna uwaga dot. projektu planu  

 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr 689/2010 

Rady Miejskiej w Radomiu 
z dnia 22 lutego 2010r. 

 
Rozstrzygnićcie o sposobie realizacji inwestycji w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego teren ogrodów działkowych połoďony przy ul. Warszawskiej i ul. Wincentego Witosa              
w Radomiu z zakresu infrastruktury technicznej, której realizacja naleďy do zadaĉ własnych gminy oraz           
o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych 
 

Na zasadach okreċlonych w § 13 niniejszej uchwały na okres kierunkowy, w ramach realizacji miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ogrodów działkowych połoďonego przy ul. War-
szawskiej i Wincentego Witosa w Radomiu nie przewiduje sić wykonania inwestycji dotyczących uzbrojenia 
komunalnego naleďącego do zadaĉ Gminy w dziedzinach:  

- zaopatrzenia w wodć, 

- odprowadzenia ċcieków sanitarnych. 

Wyďej podane elementy uzbrojenia niezbćdne są do wykonania staraniem Gminy wyłącznie dla terenów 
przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.  

W granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tereny okreċlające zabudowć mieszka-
niową są obsługiwane przez w/w infrastrukturć techniczną. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


