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1. Zaopatrzenie w wodę 

Sieć wodociągowa 
 

Symbol planu Długość 
[m] 

Średnica 

Ŀ [mm] 

Przewidywany okres realizacji 

KDD 305 110  

Poza obszarem planu 25 160  

  330   

 
2. Kanalizacja sanitarna 

Przewody grawitacyjne 
 

Symbol planu Długość 
[m] 

Średnica 
Ŀ [m] 

Przewidywany okres realizacji 

KDD  135 0,20  
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UCHWAŁA Nr 668/2010 

RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU 

z dnia 25 stycznia 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „SZEWSKA” 

na obszarze położonym w rejonie ulic: Wolność, Reja, Placu Kazimierza i Szewskiej 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 
póŝniejszymi zmianami) oraz 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 
póŝniejszymi zmianami Rada Miejska w Radomiu 
uchwala, co następuje: 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

§ 1.1. Stwierdza się zgodność uchwalanego 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego „Szewska” na obszarze połoşonym w 
rejonie ulic: Wolność, Reja, Placu Kazimierza i 
Szewskiej w Radomiu z ustaleniami „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Radomia”, przyjętego 
uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu nr 221/99 z 
dnia 29 grudnia 1999r. – z póŝniejszymi zmianami. 

2. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego „Szewska”, na obszarze 
połoşonym w rejonie ulic: Wolność, Reja, Placu 
Kazimierza i Szewskiej w Radomiu – zwanym da-
lej „planem”. 

3. Plan obejmuje obszar połoşony w centrum 
miasta Radomia, będący fragmentem wpisanego 
do rejestru zabytków średniowiecznego układu 
Miasta Kazimierzowskiego. 

Obszar ten jest ograniczony: 

a) od strony północnej – północną linią rozgrani-
czenia ul. Reja, 

b) od strony południowej – północną linią rozgra-
niczenia ul. Szewskiej, 

c) od strony zachodniej – wschodnią linią rozgra-
niczenia ul. Wolność, 

d) od strony wschodniej – zachodnią linią rozgra-
niczenia Placu Kazimierza. 

§ 2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach 
planu jest: 

1. ochrona interesu publicznego lokalnego i po-
nadlokalnego na obszarze projektowanego te-
renu w zakresie: 

1) ochrony wartości historyczno-kulturowych 
obszaru, 

2) ochrony elementów systemu ekologiczne-
go, 
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3) stworzenia prawidłowego układu komuni-
kacji miejskiej, 

4) zabezpieczenia terenów pod lokalizację 
obiektów i urządzeń infrastruktury technicz-
nej miasta i zapewnienia właściwej infra-
struktury technicznej w obiektach, 

5) podniesienia standardów zamieszkania w 
starej substancji mieszkaniowej, 

6) zagwarantowania przestrzeni dla celów pu-
blicznych, 

2. wzmocnienie znaczenia Miasta Kazimierzow-
skiego w strukturze funkcjonalno-przestrzennej 
miasta, 

3. umoşliwienie harmonijnego rozwoju prze-
strzennego zabytkowego zespołu zabudowy 
Miasta Kazimierzowskiego, 

4. określenie warunków do inwestowania w za-
bytkowym zespole zabudowy fragmentów 
Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu, 

5. umoşliwienie rehabilitacji istniejącej zabudowy 
i infrastruktury technicznej. 

§ 3.1. Przedmiotem planu jest ustalenie: 

1) podziału obszaru planu na strefy funkcjonalne, 
a w tym: 

a) teren strefy przestrzeni publicznej w formie 
placu z istniejącym zabytkowym kościołem 
ewangelicko-augsburskim, oznaczony sym-
bolem KX, 

b) tereny strefy zabudowy usługowo - miesz-
kaniowej, oznaczone symbolem UM, 

c) tereny strefy urządzeń i tras komunikacyj-
nych, oznaczone symbolami KDL i KDD. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala 
się przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne, 
określone w ustaleniach szczegółowych planu. 

3. Tereny, o których mowa w ust. 1, mogą być 
wykorzystane w całości zgodnie z przeznaczeniem 
podstawowym lub częściowo z przeznaczeniem 
podstawowym i dopuszczalnym na zasadach 
określonych w dalszych przepisach. 

4. Tereny, których przeznaczenie zmienia plan, 
mogą być wykorzystane w sposób dotychczasowy 
do czasu ich zagospodarowania zgodnie z pla-
nem. 

§ 4.1. Integralną częścią planu są: 

1) treść niniejszej uchwały stanowiącej tekst pla-
nu, 

2) rysunek planu stanowiący załącznik nr 1 do 
uchwały, w skali 1:500, 

3) wykaz nieuwzględnionych uwag do planu wraz 
z rozstrzygnięciami sposobu ich rozpatrzenia, 
stanowiących załącznik nr 2 do uchwały, 

4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleşą do zadań własnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania, stano-
wiące załącznik nr 3 do uchwały. 

2. Obowiązującymi ustaleniami planu są na-
stępujące oznaczenia graficzne na rysunku planu: 

1) granice obszaru objętego planem, 

2) granica strefy ścisłej ochrony archeologicznej, 

3) linie rozgraniczające tereny stref funkcjonal-
nych, 

4) linie zabudowy obowiązujące, 

5) przeznaczenie terenów oznaczone symbolami 
literowymi i cyfrowymi, 

6) obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabyt-
ków, 

7) obiekty o wartościach zabytkowych kwalifiku-
jące się do objęcia ochroną konserwatorską, 

8) teren objęty strefą ścisłej ochrony konserwa-
torskiej. 

3. Oznaczenia graficzne nie wymienione w  
ust. 2 mają charakter informacyjny. 

4. Granica strefy ścisłej ochrony archeologicz-
nej moşe zostać zmieniona na podstawie decyzji 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

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

1) planie – naleşy przez to rozumieć ustalenia 
niniejszego planu dla obszaru, o którym mo-
wa w § 1, 

2) rysunku planu – naleşy przez to rozumieć 
rysunek planu na mapie zasadniczej w skali 
1:500, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały, 

3) przepisach szczególnych i odrębnych – naleşy 
przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z ak-
tami wykonawczymi, 

4) przeznaczeniu podstawowym – naleşy przez 
to rozumieć przeznaczenie, które przewaşa w 
strefie funkcjonalnej, 

5) przeznaczeniu dopuszczalnym – naleşy przez 
to rozumieć przeznaczenia inne niş podsta-
wowe, które uzupełniają lub wzbogacają 
przeznaczenie podstawowe, a które mogą być 
realizowane z zachowaniem warunków poda-
nych w ustaleniach szczegółowych, 
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6) strefie funkcjonalnej – naleşy przez to rozu-

mieć wszystkie tereny w granicach opraco-
wania planu, o tym samym przeznaczeniu 
podstawowym i dopuszczalnym, 

7) terenie – naleşy przez to rozumieć teren, sta-
nowiący część strefy funkcjonalnej, wyzna-
czony na rysunku planu liniami rozgraniczają-
cymi, 

8) przestrzeniach publicznych – naleşy przez to 
rozumieć ogólnodostępne ciągi piesze, ciągi 
pieszo-jezdne i place, 

9) powierzchni biologicznie czynnej – naleşy 
przez to rozumieć powierzchnię terenu nie 
utwardzoną, z wytworzoną warstwą glebową 
pokrytą trwałą roślinnością. Do powierzchni 
biologicznie czynnej moşna zaliczyć 50% po-
wierzchni „zielonych dachów”, tj. naturalnych 
ogrodów zielonych urządzonych na dachach 
lub tarasach obiektów kubaturowych o po-
wierzchni nie mniejszej niş 10m2, 

10) obowiązującej linii zabudowy – naleşy przez 
to rozumieć wyznaczoną na rysunku planu li-
nię, wzdłuş której obowiązuje nakaz zabudo-
wy, przy czym jeşeli co najmniej 70% po-
wierzchni elewacji pokrywa się z wyznaczoną 
linią zabudowy, uznaje się ustalenie powyş-
sze za spełnione; nie dotyczy to takich ele-
mentów jak: rury spustowe, gzymsy, okapy, 
parapety itp., 

11) zabudowie pierzejowej obrzeşnej – naleşy 
przez to rozumieć ciąg frontowych elewacji 
budynków stojących w jednej linii zamykają-
cych jedną stronę ulicy lub placu, 

12) zabudowa istniejąca do wymiany – naleşy 
przez to rozumieć zabudowę do całkowitej lub 
częściowej rozbiórki obiektów kubaturowych i 
budowę nowych zgodnie z ustaleniami ni-
niejszego planu. 

§ 6. Ustala się następujące zasady ochrony 
kształtowania ładu przestrzennego i krajobrazu na 
obszarze objętym granicami planu, który jest czę-
ścią zabytkowego zespołu zabudowy średnio-
wiecznego Miasta Kazimierzowskiego i znajduje 
się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej i 
archeologicznej: 

1. ochronie podlega wykształcona struktura 
przestrzenna: 

1) układ placów, ulic i ciągów pieszo - jezd-
nych, 

2) podział na kwartały zabudowy, 

3) obrzeşny sposób zabudowy kwartałów, 

4) przebieg murów i bram obronnych, 

5) podział na działki budowlane: 

a) nie dopuszcza się wtórnych podziałów 
działek, 

b) dopuszcza się scalenia działek pod wa-
runkiem utrwalenia przebiegu histo-
rycznych podziałów własnościowych w 
formie małej architektury, zielenią lub 
w sposobie ułoşenia nawierzchni, 

6) forma zabudowy: kamienice z kalenico-
wym układem dachów, 

7) gabaryt i wysokość zabudowy, przy czym: 

a) w przebudowanych obiektach dopusz-
cza się podniesienie poziomu linii 
gzymsu do 1,00m powyşej jego dotych-
czasowego poziomu i podniesienie po-
ziomu kalenicy do 1,50m powyşej jej 
dotychczasowego poziomu, 

b) w nowobudowanych obiektach do-
puszcza się realizację gzymsu na po-
ziomie wyşszym o maksimum 1,00m 
niş w kamienicach istniejących w tym 
samym kwartale zabudowy i realizację 
kalenicy na poziomie wyşszym o mak-
simum 1,50m niş kalenice tych kamie-
nic, 

2. naleşy utrzymać tradycyjną, usługowo - 
mieszkaniową, funkcję obszaru planu poprzez 
zachowanie usługowo-handlowej funkcji co 
najmniej w parterach kamienic, a mieszka-
niowej na wyşszych kondygnacjach, 

3. ochronie podlegają istniejące obiekty zabyt-
kowe wpisane do rejestru zabytków: 

- kościół ewangelicko-augsburski ul. Reja 5, 
nr rej. 170/A/82 z 3 maja 1982r., 

- budynek mieszkalny połoşony przy ul. Re-
ja 1 i ul. Szewska 1, nr rej. 394/A/88 z 31 
paŝdziernika 1988r. 

oraz obiekty o wartościach zabytkowych kwa-
lifikujące się do objęcia ochroną konserwa-
torską wg rysunku planu, z uwzględnieniem 
ponişszych warunków: 

1) wszelkie prace budowlane w obiektach 
wpisanych do rejestru zabytków mogą 
być prowadzone wyłącznie na podstawie 
dokumentacji budowlanej, po wykonaniu 
niezbędnych badań archeologicznych i 
architektonicznych, wskazanych przez 
urząd ochrony zabytków i za zgodą Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

2) przy przebudowie, zmianie sposobu uşyt-
kowania i remoncie istniejących obiektów 
naleşy podnieść standardy ich uşytkowa-
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nia, tj. zamieszkania lub wykorzystania na 
inne cele, zgodne z przeznaczeniem okre-
ślonym w niniejszym planie, szczególnie w 
zakresie wyposaşenia w łazienki, wc oraz 
centralne ogrzewanie i ciepłą wodę, 

3) budynki w złym stanie technicznym – do 
wymiany z warunkiem utrzymania nowe-
go obiektu w gabarytach budynku wymie-
nianego z dopuszczeniem ustaleń zawar-
tych w ust. 1 pkt 7; wymiana budynku za-
bytkowego winna być poprzedzona decy-
zją Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków o skreśleniu obiektu z rejestru zabyt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi i 
odrębnymi, 

4) oficyny na posesjach wpisanych do reje-
stru zabytków – do przebudowy, a w złym 
stanie technicznym – do wymiany lub wy-
burzenia, 

5) obowiązuje utrzymanie detalu architekto-
nicznego oraz dbałość o wysoką jakość 
rozwiązań materiałowych, ze wskazaniem 
na materiały tradycyjne między innymi: 
ceramika, cegła itp., 

4. dopuszcza się likwidację oficyn na posesjach 
nie wpisanych do rejestru zabytków w celu 
powiększenia przestrzeni wewnętrznej po-
między kamienicami i umoşliwienia poprawy 
nasłonecznienia budynków, przewietrzania 
podwórek i wprowadzenia do wnętrz zieleni 
oraz poprawy warunków bezpieczeństwa po-
şarowego, 

5. dopuszcza się uzupełnienie zabudowy z za-
chowaniem: kompozycji przestrzennej w za-
kresie gabarytów i form architektonicznych 
nowoprojektowanych obiektów, utrzymania 
pierzejowej linii zabudowy jak równieş pro-
centa zabudowy działki oraz przestrzeni ziele-
ni urządzonej, 

6. nowoprojektowana zabudowa: 

1) powinna posiadać wysokie walory este-
tyczne i architektoniczne, 

2) nie powinna być elementem estetycznie 
obcym lub zbyt agresywnym w stosunku 
do zabytkowej zabudowy, 

3) powinna nawiązywać do wartościowych 
fragmentów istniejącej zabudowy poprzez: 

a) utrzymanie wysokości zabudowy od 
II do III kondygnacji nadziemnych, 

b) pierzejowo-obrzeşną zabudowę kwarta-
łów, 

c) zastosowanie dachów kalenicowych 
krytych blachą płaską, dachówką cera-
miczną lub cementową, 

d) wykończenie elewacji w tynku gładkim, 

e) stosowanie stolarki okiennej i drzwio-
wej drewnianej z moşliwością zastoso-
wania stolarki aluminiowej w lokalach 
usługowych, handlowych oraz uşytecz-
ności publicznej, 

f) zachowanie detalu architektonicznego 
oraz zachowanie podziałów na parcele 
budowlane – co najmniej w formie ma-
łej architektury i w posadzce, 

4) powinna być przystosowana do korzysta-
nia przez osoby niepełnosprawne zgodnie 
z przepisami szczególnymi i odrębnymi, 

7. mała architektura powinna mieć stylowe for-
my dostosowane do zabytkowego charakteru 
obszaru, 

8. zakazuje się lokalizowania tymczasowych 
obiektów usługowo-handlowych takich jak 
kioski, mała gastronomia itp., 

9. dopuszcza się realizację parkingów wielopo-
ziomowych (podziemnych i nadziemnych) 
oraz wbudowanych w kubaturę budynków, 
pod warunkiem zachowania ustaleń szczegó-
łowych dla wydzielonych stref funkcjonal-
nych, 

10. nawierzchnie placu, ulic i chodników mogą 
być kształtowane jako jednoprzestrzenne (bez 
wyodrębnienia krawęşnikami części jezdnej), 
w sposób umoşliwiający bezkolizyjne korzy-
stanie osobom niepełnosprawnym; prefero-
wane nawierzchnie z materiałów naturalnych 
jak: granit, bazalt i inne, kaşdorazowo uzgod-
nione z Wojewódzkim Konserwatorem Zabyt-
ków, 

11. zakazuje się lokalizowania kontenerów i po-
jemników na odpady stałe, bytowo - gospo-
darcze, w obrębie ulic i przestrzeni publicz-
nych. 

§ 7. Ustala się zasady dotyczące remontów ist-
niejących obiektów: 

1) dopuszcza się przebudowę otworów okiennych 
parteru na witryny i wejścia do lokali uşytko-
wych, pod warunkiem zharmonizowania no-
wych rozwiązań z kompozycją fasady z 
uwzględnieniem zastrzeşenia zawartego w  
ust. 3, 

2) odnowienie elewacji moşliwe jest wyłącznie 
jako zabieg dotyczący całego budynku, na pod-
stawie kolorystyki zatwierdzonej przez Woje-
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wódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Archi-
tekta Miejskiego. Zabronione jest malowanie 
części obiektu (np. parteru), 

3) w obiektach zabytkowych oraz kwalifikujących 
się do objęcia ochroną konserwatorską – wg 
rysunku planu, naleşy zachować istniejące po-
działy architektoniczne, detale itp. elementy 
wystroju zewnętrznego, 

4) remonty generalne powinny być przeprowa-
dzane z uwzględnieniem dostosowania budyn-
ków do obowiązujących przepisów i standar-
dów w zakresie wyposaşenia instalacyjnego, 

5) obiekty winny być przystosowane do korzysta-
nia przez osoby niepełnosprawne zgodnie z 
przepisami szczególnymi i odrębnymi. 

§ 8.1. Z uwagi na połoşenie obszaru planu w 
strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej i arche-
ologicznej na wszelkie zamierzenia inwestycyjne 
w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy, 
zmiany sposobu uşytkowania, remontów i wy-
miany obiektów, naleşy uzyskać zgodę Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków. 

2. Dokumentację projektową kaşdego zamie-
rzenia inwestycyjnego w zakresie obiektów kuba-
turowych, ogrodzeń, małej architektury, zagospo-
darowania terenu itp. na obszarze planu: 

1) winien sporządzać projektant – architekt, 

2) naleşy poprzedzić koncepcją, uzgodnioną z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 

3) na etapie zakończenia prac projektowych nale-
şy skierować do Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w celu uzyskania pozytywnego po-
zwolenia na realizację inwestycji w zakresie 
ochrony konserwatorskiej i archeologicznej. 

§ 9.1. Obszar planu wchodzi w skład układu 
urbanistyczno-architektonicznego miasta Radomia 
wpisanego do rejestru zabytków prawomocną 
decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Radomiu nr rejestru 410/A/89 z dnia 14 września 
1989r. 

2. Obszar planu znajduje się w obrębie strefy 
ścisłej ochrony archeologicznej. Przed przystąpie-
niem do prac ziemnych naleşy wykonać wyprze-
dzająco badania archeologiczne. 

§ 10. Na obszarze objętym planem obowiązują 
następujące wymogi w zakresie ochrony środowi-
ska: 

1. zakazuje się realizacji przedsięwzięć, określo-
nych przepisami odrębnymi, mogących zna-
cząco oddziaływać na środowisko, 

2. zakazuje się adaptacji istniejących obiektów 
dla przedsięwzięć, określonych przepisami 

odrębnymi, mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko, 

3. zakazy, o których mowa w ust. 1 i 2 nie doty-
czą przedsięwzięć polegających na budowie, 
przebudowie, rozbudowie elementów infra-
struktury technicznej, niezbędnych do wła-
ściwego funkcjonowania obszaru planu i te-
renów poza planem oraz zapewnienia wła-
ściwych warunków sanitarno–higienicznych i 
zdrowotnych; dotyczy to w szczególności re-
alizacji dróg publicznych, rurociągów do 
przesyłania wody, sieci kanalizacyjnych, a 
takşe instalacji radiokomunikacyjnych, radio-
nawigacyjnych i radiolokacyjnych, emitują-
cych pola elektromagnetyczne, których rów-
nowaşna moc promieniowana izotropowo 
wynosi nie mniej niş 15W i nie więcej niş 
100W, o częstotliwościach od 30 kHz do 300 
GHz, z zastrzeşeniem ust. 11, 

4. ewentualna uciąşliwość lub szkodliwość dla 
środowiska wywoływana przez obiekty nie 
moşe wykraczać poza teren lokalizacji tych 
obiektów, 

5. obowiązuje stosowanie ogrzewania nisko-
emisyjnego, nie powodującego zanieczysz-
czenia środowiska (np. gazowego, elektrycz-
nego, olejowego, itp.), 

6. zakazuje się lokalizacji bezodpływowych 
zbiorników na ścieki sanitarne oraz odprowa-
dzania ścieków do gruntu, 

7. przy realizacji inwestycji oraz prognozowaniu 
nowego i przebudowie istniejącego zainwe-
stowania obowiązuje zapewnienie miejsca na 
składowanie odpadów i wywóz odpadów na 
składowisko komunalne, zgodnie z planem 
oczyszczania miasta i ustaleniami zawartymi 
w § 6 ust. 12, 

8. obowiązuje ochrona istniejącego wartościo-
wego drzewostanu np. zakaz wycinki itp., 

9. przy realizacji nowych i przebudowie istnieją-
cych obiektów obowiązuje wprowadzanie zie-
leni urządzonej wg zasad określonych w usta-
leniach szczegółowych, 

10. ochrona akustyczna winna być realizowana 
zgodnie z obowiązującymi przepisami szcze-
gólnymi i odrębnymi, 

11. instalacje, o których mowa w ust. 3, do któ-
rych zalicza się między innymi obiekty i urzą-
dzenia telefonii cyfrowej, winny być lokalizo-
wane w sposób nienaruszający walorów 
przestrzennych architektoniczno - urbani-
stycznych i widokowych zabudowy Miasta 
Kazimierzowskiego. 
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§ 11. Na obszarze planu obowiązuje realizacja 
ogrodzeń, stylowych form oświetlenia, małej ar-
chitektury, szyldów i znaków informacyjno - pla-
stycznych wg ponişszych zasad: 

1. ustala się następujące zasady realizacji ogro-
dzeń: 

1) ogrodzenia naleşy realizować wzdłuş linii 
nie przekraczających linii rozgraniczenia 
terenów poszczególnych stref funkcjonal-
nych, 

2) bramy wjazdowe w ogrodzeniach przy uli-
cach i ciągach pieszo-jezdnych o szeroko-
ści mniejszej niş 10,0m, winny być cofnięte 
o minimum 2,0m w stosunku do ich linii 
rozgraniczenia, 

3) ogrodzenia naleşy realizować z materiałów 
naturalnych (kamień, cegła itp.); wysokość 
ogrodzeń maksimum do 1,80m; dopuszcza 
się stosowanie jako ogrodzeń, şywopło-
tów. Obowiązuje zakaz realizacji ogrodzeń 
z materiałów takich jak: drewno, prefabry-
katy betonowe, tworzywa sztuczne itp., 

4) ogrodzenia swą formą i kolorem winny 
nawiązywać do sąsiadujących budynków, 

2. obowiązuje zakaz umieszczania reklam i zna-
ków informacyjno-plastycznych: 

1) w sposób utrudniający ruch pieszy i koło-
wy, 

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

3) na pomnikach, 

4) na obiektach i w miejscach pamięci naro-
dowej, 

5) na formach małej architektury placów i 
ulic, 

6) na ogrodzeniach obiektów zabytkowych, 

7) na balkonach, 

8) na drzewach, 

9) na budowlach i urządzeniach infrastruktu-
ry technicznej, 

3. szyldy i znaki, w tym tzw. semafory, naleşy 
umieszczać w części parterowej budynków w 
taki sposób, aby nie zasłaniały i nie naruszały 
detalu architektonicznego, 

4. wszelkie reklamy, szyldy i semafory na ele-
wacjach budynków winny mieć estetyczny 
wygląd oraz wymagają pozwolenia Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków (po 
przedstawieniu projektu wraz z wizualizacją 

reklamy na elewacji), przy czym maksymalna 
wysokość reklam winna wynosić 0,60m na 
wysokości max. do pierwszej kondygnacji, 

5. reklama moşe być umieszczana wyłącznie na 
budynku, w którym firma ma swoją siedzibę, 
salon sprzedaşy itp. – dla kaşdej firmy jedna 
reklama na obiekcie, przy czym wskazane jest 
łączenie reklam na jednej tablicy, 

6. tymczasowe ogrodzenia placów budowy mo-
gą być wykorzystane dla celów reklamowych 
na czas nie dłuşszy niş czas trwania budowy, 

7. zakazuje się umieszczania reklam wolnostoją-
cych w pasach drogowych ulic oraz na tere-
nie ciągów pieszo-jezdnych, 

8. ustala się obowiązek umieszczania informacji 
dotyczących nazw ulic, numerów budynków i 
innych z zakresu gospodarki komunalnej i lo-
kalnej organizacji ruchu w ujednoliconej for-
mie, określonej przez właściwą gminną jed-
nostkę organizacyjną, 

9. obowiązuje oświetlenie ulic poprzez kinkiety 
na kamienicach i latarnie w rejonie placu ko-
ścielnego i terenów zieleni urządzonej, 

10. obowiązuje uzgadnianie projektów reklam, 
znaków informacyjno-plastycznych, form 
oświetlenia ulicznego i małej architektury z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i 
Architektem Miejskim. 

§ 12. Na całym obszarze planu obowiązuje 
uzgadnianie lokalizacji obiektów wysokościowych 
(np. wieş, kominów, masztów itp.) z Dowództwem 
Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej – Szefo-
stwem Słuşby Lotniskowej, niezaleşnie od ustaleń 
szczegółowych planu, określających dopuszczalne 
gabaryty zabudowy i ograniczenia lokalizacyjne. 

§ 13. Ustala się następujące zasady uzbrojenia 
w infrastrukturę techniczną obszaru objętego pla-
nem: 

1. Budowa i przebudowa funkcjonujących urzą-
dzeń infrastruktury technicznej, wynikające z 
realizacji niniejszego planu, nie mogą utrud-
niać funkcjonowania i czynności eksploata-
cyjnych urządzeń naziemnych i podziemnych 
funkcjonującej infrastruktury technicznej. 

2. Rozbudowa i przebudowa urządzeń infra-
struktury technicznej, wynikające z występu-
jących potrzeb, powinny być prowadzone za 
zgodą i według warunków technicznych jed-
nostek zasilających i eksploatujących oma-
wiane urządzenia w porozumieniu z zarządcą 
tras komunikacyjnych (terenów), w rozgrani-
czeniu których urządzenia te mają być lokali-
zowane. 
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3. Nie dopuszcza się fundamentowania wszel-

kich obiektów i budowli na funkcjonujących 
urządzeniach podziemnych. 

4. Wszelkie, nowoprojektowane przewody 
uzbrojenia technicznego, zwłaszcza o charak-
terze ogólnolokalnym lub tranzytowym nale-
şy lokalizować na terenie ogólnodostępnym, 
głównie w granicach ciągów komunikacyj-
nych. 

Dopuszcza się, w przypadkach szczególnych, 
lokalizację przewodów i urządzeń w/w uzbro-
jenia poza liniami rozgraniczającymi (za zgo-
dą właścicieli terenów) pod warunkiem za-
pewnienia dostępności celem prowadzenia 
czynności eksploatacyjnych. 

Ostateczny przebieg tras nowoprojektowa-
nych przewodów naleşy ustalać na etapie 
przygotowania ich realizacji. 

5. Przy lokalizacji wszelkiego rodzaju obiektów 
naleşy zachować aktualnie obowiązujące od-
ległości bezpieczne od sieci elektroenerge-
tycznych i gazociągów. 

6. Zaopatrzenie w wodę, do celów bytowo-
gospodarczych, naleşy realizować wyłącznie z 
komunalnego systemu zaopatrzenia w wodę. 
Ewentualną przebudowę sieci wodociągowej 
naleşy prowadzić wg warunków technicznych 
określonych przez dystrybutora wody i eks-
ploatatora sieci wodociągowej. 

7. Odprowadzenie ścieków bytowo - gospodar-
czych naleşy prowadzić do ogólnomiejskiego, 
komunalnego systemu kanalizacji sanitarnej, 
poprzez ewentualne jego dostosowanie do 
aktualnych potrzeb funkcjonującego i projek-
towanego zagospodarowania, wg warunków 
technicznych określonych przez eksploatatora 
sieci kanalizacyjnej. 

Nie dopuszcza się zrzutu ścieków sanitarnych 
do wyodrębnionego systemu odprowadzania 
wód opadowych i do ziemi. 

8. Odprowadzenie wód opadowych naleşy pro-
wadzić do miejskiego systemu kanalizacji 
deszczowej przy ewentualnym prowadzeniu 
jego rozbudowy (przebudowy), wg warunków 
technicznych określonych przez eksploatatora 
sieci kanalizacyjnej. 

Nie dopuszcza się: 

a) zrzutu wód opadowych do wyodrębnione-
go systemu odprowadzania ścieków sani-
tarnych i do ziemi, 

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

9. Zaopatrzenie w gaz ziemny, przewodowy 
winno nastąpić wg zapotrzebowania istnieją-
cej i planowanej zabudowy, z funkcjonujące-
go systemu gazowniczego, poprzez jego mo-
dernizację i przebudowę, wg warunków tech-
nicznych określanych przez dystrybutora gazu 
i eksploatatora funkcjonującej sieci. 

10. Zaopatrzenie w energię cieplną winno nastą-
pić wg zapotrzebowania istniejącej i plano-
wanej zabudowy z miejskiego, komunalnego 
systemu ciepłowniczego lub z indywidual-
nych i zbiorowych ŝródeł ciepła, z zachowa-
niem wszelkich wymogów ochrony środowi-
ska; obowiązuje stosowanie ogrzewania ni-
skoemisyjnego, nie powodującego zanie-
czyszczenia środowiska (np.: gazowego, elek-
trycznego, olejowego itp.). 

11. Zaopatrzenie w energię elektryczną winno 
nastąpić wg potrzeb istniejącego i planowa-
nego zagospodarowania terenu z lokalnego 
systemu elektroenergetycznego po jego 
przebudowie i adaptowaniu do aktualnie wy-
stępujących potrzeb, wg warunków technicz-
nych określonych przez dystrybutora energii i 
eksploatatora funkcjonujących sieci. 

Dopuszcza się likwidację istniejących i budo-
wę nowych stacji transformatorowych wol-
nostojących lub wbudowanych w obiekty ku-
baturowe. 

12. Gromadzenie i selekcja odpadów winna na-
stąpić zgodnie z przepisami szczególnymi i 
odrębnymi oraz systemem oczyszczania przy-
jętym w gospodarce komunalnej miasta w 
sposób nie powodujący szkodliwego oddzia-
ływania na środowisko np.: selektywnie do 
szczelnych, systematycznie opróşnianych lub 
wymienianych pojemników w pełni zabezpie-
czających odpady przed spłukiwaniem wo-
dami opadowymi, ustawianych na na-
wierzchniach utwardzonych. 

§ 14. Na terenach przeznaczonych w planie pod 
zainwestowanie kubaturowe dopuszcza się, do 
czasu realizacji tych funkcji, tymczasowe zago-
spodarowanie nieruchomości: 

1. zielenią niską, 

2. poprzez urządzenia parkingów o nawierzchni z 
elementów rozbieralnych do odzysku. 

Rozdział II 
Ustalenia szczegółowe 

§ 15.1. Ustala się teren strefy przestrzeni pu-
blicznej ukształtowany w formie placu pieszo-
jezdnego z obiektem kultu religijnego, oznaczony 
na rysunku planu symbolem 1 KX. 
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2. W strefie, o której mowa w ust. 1, ustala się 
następujące przeznaczenie podstawowe terenu: 

1) obiekt kultu religijnego – kościół, 

2) parkingi nadziemne i podziemne, 

3) komunikacja pieszo-jezdna, 

4) mała architektura, zieleń donicowa, itp. 

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne w strefie, o 
której mowa w ust. 1, ustala się terenowe i linio-
we obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej i 
komunikacji. 

4. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 1 KX – o pow. ok. 0,18 ha obowiązują 
ustalenia ogólne planu zawarte w § § od 1 do 14, 
§ 15 ust. 1 do 3 oraz następujące ustalenia szcze-
gółowe: 

1) istniejący kościół ewangelicko-augsburski, 
wpisany do rejestru zabytków, podlega ochro-
nie konserwatorskiej i stanowi punkt centralny 
placu, dominantę wysokościową na obszarze 
Miasta Kazimierzowskiego. Kościół naleşy wy-
eksponować takşe nocą poprzez jego ilumina-
cję, 

2) wszelkie prace budowlane przeprowadzane w 
kościele i na terenie strefy 1 KX wymagają wy-
konania, wskazanych przez słuşby konserwa-
torskie, niezbędnych badań archeologicznych i 
architektonicznych oraz zgody Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, 

3) obsługa komunikacyjna terenu – od strony ul. 
Reja 

- ruch okręşny wokół kościoła wyodrębnio-
nym wjazdem po stronie zachodniej z ulicy 
Reja i wyjazdem po stronie wschodniej, 

4) dla obiektów kubaturowych o funkcji podsta-
wowej określa się minimalny wskaŝnik miejsc 
parkingowych na 8 do 10 miejsc postojowych 
na 100 uşytkowników jednocześnie. Z uwagi na 
brak moşliwości realizacji parkingów w 100% 
według w/w wskaŝnika, w obrębie wydzielone-
go terenu w strefie, obowiązuje zapewnienie 
minimum 30% miejsc parkingowych dla wła-
snych potrzeb na terenie przyległych ulic do-
stępnych dla ruchu kołowego lub na terenie 
ogólnomiejskiego parkingu, zlokalizowanego 
na terenie lub w sąsiedztwie Miasta Kazimie-
rzowskiego, 

5) obowiązuje zakaz wprowadzania nowej zabu-
dowy kubaturowej w obrębie placu wokół ko-
ścioła, 

6) plac wokół kościoła naleşy utrzymać jako prze-
strzeń otwartą, pieszo-jezdną, 

7) wskazane jest wyeksponowanie w nawierzchni 
posadzki placu, na podstawie badań archeolo-
gicznych, pozostałości średniowiecznych mu-
rów miejskich lub zaznaczyć ich orientacyjną 
lokalizację w formie posadzki. 

§ 16.1. Ustala się tereny strefy zabudowy usłu-
gowo-mieszkaniowej oznaczone na rysunku planu 
symbolem UM. 

2. Na terenach strefy, o której mowa w ust. 1, 
ustala się następujące przeznaczenie podstawowe 
terenu: 

1) usługi publiczne o znaczeniu dzielnicowym, 
ogólnomiejskim i regionalnym z zakresu: 

a) administracji, 

b) nauki i oświaty, 

c) kultury, 

d) finansów i ubezpieczeń, 

e) słuşby zdrowia, 

f) handlu, z wyłączeniem obiektów o po-
wierzchni sprzedaşy powyşej 400m2, 

g) gastronomii, 

2) mieszkalnictwo wraz z urządzeniami lokalnej 
obsługi. 

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na tere-
nach w strefie, o której mowa w ust. 1, ustala się: 

1) liniowe, punktowe i kubaturowe obiekty i urzą-
dzenia infrastruktury technicznej, 

2) parkingi nadziemne i podziemne, 

3) zieleń urządzoną, 

4) tereny i urządzenia rekreacji dla potrzeb miesz-
kańców. 

4. Na terenach strefy zabudowy usługowo-
mieszkaniowej UM ustala się następujące zasady 
zagospodarowania terenu i kształtowania zabu-
dowy: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy działki 
do 75% powierzchni działki; powierzchnia bio-
logicznie czynna minimum 15% powierzchni 
działki z zastrzeşeniem pkt 2, 

2) dopuszcza się 100% powierzchni zabudowy 
działki dla funkcji wyłącznie usługowej z wa-
runkiem czytelnego wyeksponowania istnie-
jącej, historycznej zabudowy oraz spełnienia 
warunków dotyczących ilości miejsc parkin-
gowych, 

3) dla podstawowych funkcji w strefie podaje 
się minimalne wskaŝniki miejsc parkingo-
wych, które z uwagi na specyfikę zabytkowe-
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go, gęsto zabudowanego obszaru, z zastrze-
şeniem pkt 4, winny wynosić: 

a) funkcja mieszkaniowa - 1 mp/1 mieszkanie, 

b) administracja - 11-13 mp/1000m2 po-
wierzchni uşytkowej, 

c) handel, usługi - 14-16 mp/1000m2 po-
wierzchni uşytkowej, 

d) gastronomia - 16-18 mp/100 konsumen-
tów, 

e) kultura - 8-10 mp/100 uşytkowników jed-
nocześnie, 

f) kino, teatr - 17-19 mp/100 miejsc widowi-
skowych, 

g) hotel - 5-6 mp/100 uşytkowników, 

h) słuşba zdrowia - 11-13 mp/1000m2 po-
wierzchni uşytkowej, 

i) nauka i szkolnictwo - 8-13 mp/100 uşyt-
kowników, 

4) w przypadkach szczególnie uzasadnionych 
np. istniejącą zabudową i zagospodarowa-
niem terenu, dopuszcza się moşliwość 
zmniejszenia wskaŝników, o których mowa w 
pkt 3 lit. od a do i, nie więcej niş o 50%, 

5) dla kaşdej inwestycji obowiązuje zapewnienie 
minimum 30% miejsc parkingowych dla wła-
snych potrzeb na terenie wydzielonym dla tej 
inwestycji, 

6) obowiązuje utrzymanie charakteru zabudowy 
typowej dla tej części miasta, poprzez zacho-
wanie podziałów na parcele budowlane – co 
najmniej w formie małej architektury i w po-
sadzce oraz poprzez dostosowanie formy 
nowej zabudowy do zabytkowych kamienic, 
tj. poprzez obrzeşną i pierzejową zabudowę 
kwartałów, dachy kalenicowe, detal architek-
toniczny, 

7) nową zabudowę naleşy harmonijnie wpisać w 
zabudowę istniejącą, z uwzględnieniem po-
nişszych warunków: 

a) wysokość zabudowy od II do III kondygna-
cji nadziemnych, 

b) dach: kalenicowy o spadku od 20o do 40o, 

c) pokrycie dachu: blachą płaską, dachówką 
ceramiczną, cementową lub bitumiczną, 

d) ściany zewnętrzne naleşy wykończyć tyn-
kami gładkimi, 

e) detale: co najmniej gzyms nad parterem i 
obramienia okien, pozostałe - wg wytycz-
nych urzędu konserwatorskiego, 

f) budynki gospodarcze słuşące do przecho-
wywania opału naleşy przewidzieć do li-
kwidacji po zmianie sposobu ogrzewania, 

8) dopuszcza się wykorzystanie poddaszy na 
funkcje uşytkowe jako trzecia kondygnacja 
nadziemna, 

9) nie dopuszcza się realizacji podcieni w parte-
rach nowoprojektowanych, przebudowywa-
nych lub wymienianych kamienic, 

10) dopuszcza się realizację funkcji usługowych w 
podziemiach istniejących i nowoprojektowa-
nych kamienic, przy czym nie dopuszcza się 
wykonania zejścia do pomieszczeń piwnicy z 
ulicy, 

11) wskazane jest wyeksponowanie, na podsta-
wie badań archeologicznych, linii przebiegu 
pozostałości średniowiecznych murów miej-
skich (orientacyjny przebieg murów oznaczo-
no na rysunku planu) poprzez uczytelnienie i 
zaznaczenie ich przebiegu na elementach 
konstrukcji nowej zabudowy, bądŝ w postaci 
historycznej rekonstrukcji fragmentów mu-
rów wewnątrz niezabudowanej przestrzeni 
kwartału. 

5. Dla terenów wydzielonych w strefie zabu-
dowy usługowo-mieszkaniowej UM obowiązują 
ustalenia ogólne planu zawarte w § § od 1 do 14, 
§ 16 ust. 1 do 4 oraz następujące ustalenia szcze-
gółowe: 

1) teren oznaczony na rysunku planu symbolem  
1 UM – pow. ok. 0,30 ha: 

a) istniejący budynek mieszkalny, usytuowany 
przy ul. Reja 1 i ul. Szewska 17, jest obiek-
tem zabytkowym o nr rej. 394/A/88 i podle-
ga ścisłej ochronie konserwatorskiej, 

b) istniejące budynki usytuowane na działkach 
nr ewid. 17/1, 17/2, 20 i 18, oznaczone na ry-
sunku planu, winny stanowić dobra kultury i 
podlegać szczególnej ochronie konserwa-
torskiej, 

c) istniejąca zabudowa gospodarcza wewnątrz 
kwartału - do porządkowania, docelowo - do 
rozbiórki; istniejąca stacja trafo - do utrzy-
mania lub wymiany wg warunków dystry-
butora sieci i urządzeń energetycznych, 

d) obrzeşna, pierzejowa zabudowa kwartału - 
do utrzymania i ewentualnie do uzupełnie-
nia od strony placu z kościołem ewangelic-
ko-augsburskim, nie wykluczając moşliwo-
ści realizacji wzdłuş fragmentów obowiązu-
jącej linii zabudowy kwartału, zamiast zabu-
dowy obrzeşnej pierzejowej, realizację sty-
lowych, pełnych ogrodzeń, nawiązujących 
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charakterem i formą architektoniczną do 
dawnej zabudowy Miasta Kazimierzowskie-
go i nowoprojektowanej zabudowy miesz-
kaniowo-usługowej kwartału; dopuszcza się 
zmianę sposobu uşytkowania, przebudowę 
oraz remonty zgodne z ustaleniami niniej-
szego planu oraz z obowiązującymi przepi-
sami szczególnymi i odrębnymi, 

e) wysokość zabudowy istniejącej - do utrzy-
mania; wysokość zabudowy uzupełniającej - 
II kondygnacje nadziemne z zachowaniem 
ustaleń określonych w § 6 ust 1 pkt 6, 

f) linie zabudowy: według rysunku planu w 
utrwalonych istniejących liniach zabudowy, 

g) dachy dwuspadowe, kalenicowe; dopuszcza 
się zastosowanie lukarn lub innych układów 
i form dachów, po uzgodnieniu z Woje-
wódzkim Konserwatorem Zabytków, 

h) obsługa komunikacyjna kołowa kwartału 
winna się odbywać od strony ul. Szewskiej i 
placu z kościołem ewangelicko - augsbur-
skim, piesza ze wszystkich stron, 

2) teren oznaczony na rysunku planu symbolem  
2 UM – pow. ok. 0,22 ha: 

a) istniejąca zabudowa usługowo - mieszka-
niowa - do przebudowy, zmiany sposobu 
uşytkowania, remontu, ewentualnie - do 
całkowitej wymiany zgodnie z ustaleniami 
niniejszego planu oraz z obowiązującymi 
przepisami szczególnymi i odrębnymi, 

b) nową zabudowę usługowo-mieszkaniową 
naleşy kształtować w sposób obrzeşny, 
wzdłuş obowiązującej linii zabudowy wy-
znaczonej na rysunku planu z dopuszcze-
niem ustaleń zawartych w pkt c, 

c) dopuszcza się wzdłuş fragmentów obowią-
zującej linii zabudowy kwartału, zamiast za-
budowy obrzeşnej pierzejowej, realizację 
stylowych, pełnych ogrodzeń, nawiązują-
cych charakterem i formą architektoniczną 
do dawnej zabudowy Miasta Kazimierzow-
skiego i nowoprojektowanej zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej kwartału, 

d) nieuşytkowana zabudowa na działkach nr 
ewid. 12, 13, 14 i 15 - do rozbiórki, teren 
tych działek - do uporządkowania pod nową 
zabudowę mieszkaniowo-usługową reali-
zowaną zgodnie z ustaleniami niniejszego 
planu, 

e) wysokość zabudowy - od II do III kondygna-
cji nadziemnych z zachowaniem ustaleń 
określonych w § 6 ust. 1 pkt 6, 

f) dachy dwuspadowe, kalenicowe; dopuszcza 
się zastosowanie lukarn lub innych układów 
i form dachów po uzgodnieniu z Wojewódz-
kim Konserwatorem Zabytków, 

g) istnieje moşliwość przeznaczenia zabudowy 
działek wyłącznie na cele usługowe. Naleşy 
wówczas przewidzieć lokalizację minimalnej 
ilości miejsc parkingowych w 100% w pro-
jektowanej kubaturze obiektów, 

h) obsługa komunikacyjna, kołowa kwartału 
winna się odbywać od strony ul. Szwarli-
kowskiej, ul. Wolność i placu z kościołem 
ewangelicko-augsburskim, piesza ze wszyst-
kich stron, 

3) teren oznaczony na rys. planu symbolem 3 UM 
– pow. ok. 0,26 ha: 

a) istniejący budynek usytuowany na działce 
nr ewidencyjny 28 i częściowo na działce nr 
27, winien stanowić dobro kultury i podle-
gać szczególnej ochronie konserwatorskiej, 

b) istniejąca zabudowa na działce nr ewiden-
cyjny 26 - do utrzymania, przystosowania, 
zmiany sposobu uşytkowania, ewentualnej 
przebudowy, remontu, wymiany, zgodnie z 
ustaleniami niniejszego planu oraz z obo-
wiązującymi przepisami szczególnymi i od-
rębnymi, 

c) nową zabudowę usługowo-mieszkaniową 
naleşy kształtować w sposób obrzeşny, 
wzdłuş obowiązującej linii zabudowy wy-
znaczonej na rysunku planu z dopuszcze-
niem ustaleń zawartych w pkt 2c, 

d) obsługa komunikacyjna kołowa kwartału 
winna się odbywać od strony ulic: Szwarli-
kowskiej, Szewskiej, Wolność i placu z ko-
ściołem ewangelicko-augsburskim, piesza 
ze wszystkich stron, 

e) pozostałe ustalenia - jak w pkt 2e, 2f, 2g. 

§ 17.1. Ustala się tereny strefy urządzeń i tras 
komunikacyjnych oznaczone na rysunku planu 
symbolami KDL i KDD. 

2. Na terenach strefy, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują następujące zasady zagospodarowa-
nia elementów komunikacji: 

1) istniejąca ulica lokalna – fragment ul. Reja, 
oznaczona na rysunku planu 

a) symbolem 1 KDL – do utrzymania i moder-
nizacji: 

b) szerokość - w istniejących liniach rozgrani-
czenia ulicy, 

c) chodniki obustronne, 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 31 – 3773 – Poz. 447 
 

d) jezdnia o szerokości minimum 7,0m, z zato-
kami postojowymi, 

e) istniejąca zieleń przyuliczna – do utrzymania 
i uzupełnienia, 

f) oświetlenie – w formie stylowych latarni, 

2) ulica Szwarlikowska – fragment od placu 1 KX 
do ul. Wolność - istniejąca ulica dojazdowa, 
oznaczona na rysunku planu symbolem 1 KDD 
– do utrzymania i modernizacji: 

a) szerokość - w istniejących liniach rozgrani-
czenia ulicy, 

b) ulica jednoprzestrzenna, o funkcji pieszo-
jezdnej, z wyróşnioną w nawierzchni częścią 
jezdną o szerokości minimum 5,5m, 

c) ulica jednokierunkowa (od placu 1 KX w kie-
runku ul. Wolność), 

d) oświetlenie – w formie stylowych latarni, 

3) na terenach, o których mowa w pkt 1 i 2, w 
liniach rozgraniczenia, zakazuje się realizacji 
obiektów budowlanych nie związanych z dro-
gami. Na terenach tych dopuszcza się realizację 
urządzeń technicznych związanych z utrzyma-
niem i obsługą ruchu, jeśli umoşliwiają to pa-
rametry techniczne tych ulic, 

4) na terenach, o których mowa w pkt 1 i 2, w 
liniach rozgraniczenia, dopuszcza się realizację 
sieci uzbrojenia terenu pod warunkiem nie na-
ruszenia wymogów określonych w odrębnych 
przepisach dotyczących dróg publicznych, a 
takşe po uzyskaniu zgody zarządcy drogi, 

5) wszystkie projektowane przedsięwzięcia doty-
czące obsługi komunikacyjnej stref z istnieją-
cych ulic wymagają zgody zarządcy ulicy, 

6) nawierzchnia jezdna ulicy dojazdowej 1 KDD - z 
kostki granitowej, wykończenie kostką bazal-
tową. 

Rozdział III 
Ustalenia końcowe 

§ 18. Zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy o zago-
spodarowaniu przestrzennym ustala się jednora-
zową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości 
w wysokości 30%. 

§ 19. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
się Prezydentowi Miasta Radomia. 

§ 20. Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego obejmujący obszar określony w § 1 
wchodzi w şycie po upływie 30 dni od daty ogło-
szenia niniejszej uchwały w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Dariusz Wójcik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 31 – 3774 – Poz. 447 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 31 – 3775 – Poz. 447 
 

Załącznik nr 2 
do uchwały nr 668/2010 

Rady Miejskiej w Radomiu 
z dnia 25 stycznia 2010r. 

 
Wykaz uwag nieuwzględnionych do wyłoşonego do publicznego wglądu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szewska” na obszarze połoşonym w rejonie ulic: 
Wolność, Reja, Placu Kazimierza i Szewskiej w Radomiu. 

 
Lp. Data wpływu  

uwagi 
Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 

organizacyjnej i adres 
zgłaszającego uwagi 

Treść uwagi Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia  
projektu planu 

dla nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie prezydenta Uwagi 

Uwaga 

uwzgl. nieuwzgl. 

Uwaga 

uwzgl. nieuwzgl. 

1 2 3 4 5 6 7 8 11 

         

 

 

 
Nie wniesiono şadnych uwag do w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr 668/2010 

Rady Miejskiej w Radomiu 
z dnia 25 stycznia 2010r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
„Szewska” obejmującym obszar w rejonie ulic: wolność, reja, placu Kazimierza i Szewskiej w Radomiu, 

z zakresu infrastruktury technicznej, której wykonanie naleşy do zadań własnych gminy 
oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

 
Na zasadach określonych w § 13 na okres kierunkowy, w ramach realizacji niniejszego planu, nie przewiduje 
się wykonania inwestycji dotyczących uzbrojenia komunalnego (naleşącego do zadań Gminy) w dziedzi-
nach: 

- zaopatrzenia w wodę: 

- odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych: 

- odprowadzenia wód opadowych 

Wyşej podane elementy infrastruktury (uzbrojenia komunalnego), zostały wykonane w 2009 roku w ramach 
przeprowadzonej przebudowy uzbrojenia podziemnego (tj. przy rozdziale kanalizacji ogólnospławnej na 
rozdzielczą) i nawierzchni ulic Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


