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UCHWAŁA Nr 758/2010 

RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU 

z dnia 28 czerwca 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia 

obejmującego obszar pomiędzy ulicą Warszawską i rzeką Mleczną - pod nazwą „Tor Kartingowy”. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 z 2003r. - poz. 717 
z póŎniejszymi zmianami), oraz art. 7 ust. 1, art. 18 
ust. 2, pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym 
(tekst jednolity - Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 
póŎniejszymi zmianami) Rada Miejska w Radomiu 
uchwala, co nastňpuje: 

Rozdział 1 
Ustalenia ogólne 

§ 1.1. Stwierdza siň zgodnoŌń uchwalanego 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Radomia obejmujņcego obszar 
pomiňdzy ulicņ Warszawskņ i rzekņ Mlecznņ pod 
nazwņ „Tor Kartingowy” ze „Studium uwarunko-
waŊ i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Radom”, uchwalonym uchwałņ Rady 
Miejskiej w Radomiu nr 221/99 z dnia 29 grudnia 
1999r. - z póŎniejszymi zmianami. 

2. Uchwala siň miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Radomia obejmujņ-
cego obszar pomiňdzy ulicņ Warszawskņ i rzekņ 
Mlecznņ pod nazwņ „Tor Kartingowy”, zwany 
dalej planem. 

§ 2. Plan obejmuje obszar zlokalizowany w sņ-
siedztwie centrum miasta Radomia pomiňdzy 
ulicami Warszawskņ, Grójeckņ, Rybnņ i od strony 
zachodniej rzekņ Mlecznņ, składajņcy siň z działek 
o numerach geodezyjnych: 106/6, 106/7, 106/5, 
107/1, 108, 110, 135/7, 109, 111, 106/11, 107/4 w 
obrňbie II, ark. 13 i czňŌci działek o numerach 
geodezyjnych 122/10 i 122/9 połoŐonych w obrň-
bie II, ark. 13. 

§ 3.1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach 
planu jest miňdzy innymi: 

1) jednoznaczne okreŌlenie przeznaczenia terenu, 
zasad jego wykorzystania, zasad obsługi ko-
munikacyjnej i wyposaŐenia w infrastrukturň 
technicznņ, a przez to uporzņdkowanie zago-
spodarowania terenu miňdzy ulicami Rybnņ, 
Warszawskņ, Grójeckņ i rzekņ Mlecznņ w Ra-
domiu, 

2) stworzenie strefy usług sportu i rekreacji lokal-
nej i ponadlokalnej, 

3) rozbudowa istniejņcych funkcji obszaru planu 
w zakresie budowy toru kartingowego oraz 
obiektów rekreacji ogólnomiejskiej. 

2. Zadaniem planu jest stworzenie podstaw do 
prowadzenia działalnoŌci gospodarczej na obsza-
rze planu zgodnie z funkcjņ okreŌlonņ w planie z 
zachowaniem zasady rozwoju zrównowaŐonego. 

§ 4.1. Przedmiotem planu jest ustalenie podzia-
łu obszaru planu na strefy funkcjonalne, a w tym: 

1) teren strefy obiektów obsługi komunikacji, 
oznaczony symbolem OK, 

2) teren strefy zabudowy usług administracji, 
sportu i obsługi technicznej pojazdów, ozna-
czony symbolem UA/US/OT, 

3) tereny strefy usług sportowych otwartych, o 
charakterze lokalnym, ponadlokalnym i miň-
dzynarodowym oznaczone symbolem US, 

4) teren strefy zieleni urzņdzonej, bňdņcy czňŌciņ 
korytarza ekologicznego wzdłuŐ Doliny rzeki 
Mlecznej, o znaczeniu ponadlokalnym, ozna-
czony symbolem ZP/CE, 

5) tereny strefy komunikacji, oznaczone symbo-
lem KDL. 

2. Na terenach stref, o których mowa w ust. 1, 
ustala siň przeznaczenie podstawowe i dopusz-
czalne, okreŌlone w ustaleniach szczegółowych 
planu. 

3. Tereny stref, o których mowa w ust. 1, mogņ 
byń w całoŌci wykorzystane zgodnie z przeznacze-
niem podstawowym i dopuszczalnym, na zasa-
dach okreŌlonych w dalszych przepisach. 

4. Tereny stref, których przeznaczenie zmienia 
plan, mogņ byń wykorzystane w sposób dotych-
czasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie 
z planem. 

§ 5.1. Integralnņ czňŌciņ planu sņ: 

1) treŌń niniejszej uchwały stanowiņcej tekst pla-
nu, 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 143 – 29887 – Poz. 3424 
 
2) rysunek planu stanowiņcy załņcznik nr 1 do 

uchwały, w skali 1:1000, 

3) wykaz nieuwzglňdnionych uwag do planu wraz 
z uzasadnieniem sposobu ich rozpatrzenia, 
stanowiņcy załņcznik nr 2 do uchwały, 

4) rozstrzygniňcie o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które naleŐņ do zadaŊ wła-
snych gminy oraz o zasadach ich finansowania, 
stanowiņce załņcznik nr 3 do uchwały. 

2. Obowiņzujņcymi ustaleniami planu sņ na-
stňpujņce oznaczenia graficzne na rysunku planu: 

1) granice obszaru objňtego planem, 

2) linie rozgraniczajņce tereny stref funkcjonal-
nych o róŐnym przeznaczeniu, 

3) linie rozgraniczajņce tereny strefy funkcjonalnej 
o tym samym przeznaczeniu, lecz róŐnym spo-
sobie zagospodarowania z zastrzeŐeniem § 17 
ust. 8. 

4) linie zabudowy nieprzekraczalne, 

5) oznaczenia funkcji terenów literowe i cyfrowe. 

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

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

1) planie - naleŐy przez to rozumień ustalenia 
planu zagospodarowania przestrzennego 
uchwalonego niniejszņ uchwałņ, 

2) rysunku planu - naleŐy przez to rozumień ry-
sunek na mapie w skali 1:1000, stanowiņcy 
załņcznik nr 1 do niniejszej uchwały, 

3) przepisach szczególnych i odrňbnych - naleŐy 
przez to rozumień przepisy ustaw i aktów wy-
konawczych, 

4) przeznaczeniu podstawowym - naleŐy przez 
to rozumień przeznaczenie, które powinno 
przewaŐań w strefie funkcjonalnej, 

5) przeznaczeniu dopuszczalnym - naleŐy przez 
to rozumień przeznaczenia inne niŐ podsta-
wowe, a które mogņ byń realizowane z za-
chowaniem warunków podanych w ustale-
niach szczegółowych, 

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

7) terenie - naleŐy przez to rozumień obszar sta-
nowiņcy czňŌń strefy funkcjonalnej, wyzna-
czony na rysunku planu liniami rozgraniczajņ-
cymi, 

8) powierzchni biologicznie czynnej - naleŐy 
przez to rozumień powierzchniň terenu nie 
utwardzonņ, z wytworzonņ warstwņ glebowņ, 
pokrytņ trwałņ roŌlinnoŌciņ lub uŐytkowanņ 
rolniczo, a takŐe nawierzchniň trawiastņ urzņ-
dzeŊ sportowych itp. Do powierzchni biolo-
gicznie czynnej moŐna zaliczyń takŐe 50% po-
wierzchni „zielonych dachów” tj. naturalnych 
ogrodów zielonych urzņdzonych na dachach 
obiektów kubaturowych, 

9) przestrzeniach publicznych - naleŐy przez to 
rozumień ogólnodostňpne ciņgi piesze, ciņgi 
pieszo - jezdne i place, 

10) nieprzekraczalnych liniach zabudowy- naleŐy 
przez to rozumień wyznaczonņ w planie liniň 
zabudowy okreŌlajņcņ minimalnņ dopusz-
czalnņ odległoŌń Ōciany budynku od linii roz-
graniczajņcej lub granicy działki z uwzglňd-
nieniem wszelkich elementów wysuniňtych 
poza lico Ōciany jak balkony, tarasy, gzymsy, 
wykusze, 

11) usługach - naleŐy przez to rozumień samo-
dzielne obiekty budowlane lub pomieszczenia 
w budynkach o funkcjach innych niŐ usługo-
we, słuŐņce zaspokajaniu potrzeb ludnoŌci, z 
wyłņczeniem produkcji przemysłowej, 

12) usługach nieuciņŐliwych - naleŐy przez to ro-
zumień usługi, których uciņŐliwoŌń nie wykra-
cza poza granice działki inwestora i które nie 
zaliczajņ siň, według obowiņzujņcych przepi-
sów prawa, do przedsiňwziňń mogņcych po-
tencjalnie lub zawsze oddziaływań na Ōrodo-
wisko i mogņcych wymagań raportu oddzia-
ływania na Ōrodowisko według odrňbnych 
przepisów. 

§ 7. Na obszarze objňtym planem obowiņzujņ 
nastňpujņce wymogi w zakresie ochrony Ōrodowi-
ska: 

1) zakazuje siň realizacji przedsiňwziňń okreŌlo-
nych przepisami odrňbnymi, mogņcych po-
tencjalnie lub zawsze oddziaływań na Ōrodo-
wisko, 

2) zakazuje siň rozbudowy, przebudowy itp. ist-
niejņcych obiektów dla przedsiňwziňń, okre-
Ōlonych przepisami odrňbnymi, mogņcych 
potencjalnie lub zawsze oddziaływań na Ōro-
dowisko, 

3) zakazy o których mowa w ust. 1 i 2 nie doty-
czņ: 

a) przedsiňwziňń polegajņcych na budowie, 
przebudowie, rozbudowie elementów in-
frastruktury technicznej, niezbňdnych do 
właŌciwego funkcjonowania obszaru pla-
nu i terenów poza planem oraz zapewnie-
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nia właŌciwych warunków sanitarno-
higienicznych i zdrowotnych; dotyczy to w 
szczególnoŌci realizacji dróg publicznych, 
rurociņgów do przesyłania wody, sieci ka-
nalizacyjnych itp., 

b) przedsiňwziňń realizowanych zgodnie z 
ustaleniami szczegółowymi Rozdziału II, 
dla wyodrňbnionych terenów stref na ob-
szarze planu, 

4) dopuszcza siň realizacjň usług nieuciņŐliwych, 
pełniņcych funkcjň zaplecza dla usług spor-
towych, o takich rozwiņzaniach technicznych i 
technologicznych, które gwarantujņ elimino-
wanie ponadnormatywnego oddziaływania 
na Ōrodowisko poza teren, do którego pod-
miot ma tytuł prawny; nie dotyczy to terenu 
strefy ZP/CE, 

5) okreŌla siň nastňpujņce zasady ochrony po-
wietrza, wód, gleby i ziemi przed zanieczysz-
czeniami: 

a) ochrona powietrza, wód, gleby i ziemi 
przed zanieczyszczeniami winna byń reali-
zowana zgodnie z obowiņzujņcymi przepi-
sami szczególnymi i odrňbnymi, 

b) obowiņzuje utrzymanie poziomów sub-
stancji w powietrzu poniŐej 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 sņ one 
dotrzymane, 

c) obowiņzuje utrzymanie jakoŌci wód powy-
Őej albo co najmniej na poziomie wyma-
ganym w przepisach odrňbnych oraz do-
prowadzenie jakoŌci wód co najmniej do 
wymaganego przepisami poziomu, gdy 
nie jest on osiņgniňty, 

d) obowiņzuje ochrona powierzchni ziemi, 
polegajņca na zapewnieniu jak najlepszej 
jej jakoŌci, w szczególnoŌci miňdzy innymi 
poprzez utrzymanie jakoŌci gleby i ziemi 
powyŐej lub co najmniej na poziomie wy-
maganych standardów okreŌlonych w 
przepisach odrňbnych oraz doprowadzenie 
jakoŌci gleby i ziemi co najmniej do wy-
maganych standardów, gdy nie sņ one do-
trzymane, 

6) zakazuje siň lokalizacji bezodpływowych 
zbiorników na Ōcieki sanitarne oraz odprowa-
dzania Ōcieków do gruntu, 

7) w obiektach kubaturowych obowiņzuje sto-
sowanie ogrzewania niskoemisyjnego, nie 
powodujņcego zanieczyszczenia Ōrodowiska 

(np. gazowego, elektrycznego, olejowego 
itp.), 

8) zasady gospodarowania odpadami, obowiņz-
ki posiadaczy odpadów, gromadzenie odpa-
dów, winny byń realizowane zgodnie z obo-
wiņzujņcymi przepisami szczególnymi i od-
rňbnymi oraz podporzņdkowane aktualnie 
obowiņzujņcemu gminnemu planowi gospo-
darki odpadami, 

9) zaopatrzenie w wodň i odprowadzanie Ōcie-
ków moŐe siň odbywań wyłņcznie na bazie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodň i zbiorowe-
go odprowadzenia Ōcieków, przy czym zasady 
i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodň 
oraz zbiorowego odprowadzania Ōcieków 
winny byń zgodne z obowiņzujņcymi przepi-
sami szczególnymi i odrňbnymi, 

10) obowiņzuje ochrona istniejņcego wartoŌcio-
wego drzewostanu np. zakaz wycinki itp., 

11) przy realizacji i przebudowie istniejņcych 
obiektów obowiņzuje wprowadzenie zieleni 
urzņdzonej według zasad okreŌlonych w usta-
leniach szczegółowych, 

12) ochrona akustyczna winna byń realizowana 
zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami; w 
szczególnoŌci obowiņzuje stosowanie zabez-
pieczeŊ przed hałasem tak, aby równowaŐny 
poziom dŎwiňku w Ōrodowisku na terenach 
chronionych (np.: mieszkaniowych, usługo-
wo-mieszkalnych, rekreacji i wypoczynku, 
usług zdrowia, usług oŌwiaty, itp.) w porze 
dziennej i w porze nocnej nie przekraczał 
obowiņzujņcych dopuszczalnych poziomów 
hałasu okreŌlonych w przepisach szczegól-
nych i odrňbnych. 

§ 8. Na całym obszarze planu obowiņzuje 
uzgadnianie lokalizacji obiektów wysokoŌciowych 
(np. wieŐ, kominów, masztów itp.) z Dowództwem 
Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej - Szefo-
stwem SłuŐby Lotniskowej niezaleŐnie od ustaleŊ 
szczegółowych planu, okreŌlajņcych dopuszczalne 
gabaryty zabudowy i ograniczenia lokalizacyjne. 

§ 9.1. JeŐeli na obszarze objňtym planem, w to-
ku prowadzenia prac ziemnych i budowlanych, 
zostanie znaleziony przedmiot, co do którego ist-
nieje przypuszczenie, Őe jest on zabytkiem arche-
ologicznym, naleŐy ten przedmiot, przy uŐyciu 
dostňpnych Ōrodków, zabezpieczyń i oznakowań 
miejsce jego znalezienia oraz zawiadomiń o znale-
zieniu tego przedmiotu Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków. 

2. Wszelkie prace ziemne na obszarach ozna-
czonych: ZP/CE oraz 2US i 3US naleŐy prowadziń 
pod nadzorem archeologicznym. 
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§ 10. Ustala siň dla obszaru planu zasady 
umieszczania reklam i znaków informacyjno - pla-
stycznych: 

1) obowiņzuje stosowanie reklam, znaków oraz 
informacji dotyczņcych nazw ulic, numerów 
budynków i innych, z zakresu gospodarki ko-
munalnej i lokalnej organizacji ruchu w ujedno-
liconej formie, wg zasad okreŌlonych w miej-
skim systemie informacji, okreŌlonej przez wła-
Ōciwņ gminnņ jednostkň organizacyjnņ, a do 
czasu jego zatwierdzenia, według zasad wy-
mienionych w dalszych przepisach niniejszego 
paragrafu, 

2) obowiņzuje zakaz umieszczania reklam i zna-
ków informacyjno - plastycznych: 

a) w sposób utrudniajņcy ruch pieszy i kołowy, 

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

c) na drzewach i pomnikach, 

d) na budowlach i urzņdzeniach infrastruktury 
technicznej, 

3) usytuowanie reklamy na budynku warunkowa-
ne jest opracowaniem projektu całej elewacji, z 
uwzglňdnieniem usytuowania innych reklam, 

4) tymczasowe ogrodzenia placów budowy mogņ 
byń wykorzystane dla celów reklamowych na 
czas nie dłuŐszy niŐ czas trwania budowy, 

5) zakazuje siň lokalizowania reklam wolnostojņ-
cych, w pasach drogowych oraz na ciņgach 
pieszo - jezdnych i pieszych, 

6) dopuszcza siň umieszczanie reklam na ekra-
nach akustycznych, widowniach, wewnňtrz-
nych ogrodzeniach obiektów sportowych 
otwartych, masztach, itp. 

§ 11. Ustala siň dla obszaru planu nastňpujņce 
warunki w zakresie zagospodarowania i kształto-
wania przestrzeni z zachowaniem wymogów usta-
leŊ szczegółowych zawartych w rozdziale 2 niniej-
szej uchwały: 

1) dopuszcza siň lokalizowanie tymczasowych 
obiektów np. kiosków kolportaŐowych, han-
dlowych lub gastronomicznych, 

2) w liniach rozgraniczenia ulic i na terenach ko-
munikacji publicznej dopuszcza siň realizacjň 
wyłņcznie ujednoliconych typów kiosków kol-
portaŐowo - handlowych, których lokalizacja 
nie moŐe utrudniań ruchu kołowego i pieszego 
w uzgodnieniu z zarzņdcņ drogi lub uŐytkowni-
kiem terenu, 

3) ogrodzenia frontowe naleŐy realizowań w linii 
nie wykraczajņcej poza liniň rozgraniczenia z 
ulicņ, 

4) zagospodarowanie terenów ogólnodostňpnych 
i kształtowanie zabudowy powinno umoŐliwiań 
bezkolizyjne korzystanie z nich przez osoby 
niepełnosprawne, 

5) nowe włņczenia do podstawowego układu ulic 
publicznych, naleŐy uzgodniń z właŌciwym za-
rzņdcņ drogi, 

6) obiekty usługowe winny zapewniń ochronň 
ludnoŌci zgodnie z przepisami odrňbnymi z za-
kresu obrony cywilnej. 

§ 12. Dopuszcza siň nowe geodezyjne podziały 
nieruchomoŌci - zgodnie z obowiņzujņcymi prze-
pisami odrňbnymi - pod warunkiem zachowania 
przez nowo wydzielone działki wszystkich parame-
trów dotyczņcych zasad zagospodarowania tere-
nów i kształtowania zabudowy dla poszczegól-
nych stref okreŌlonych w niniejszym planie. Wiel-
koŌń działek uzaleŐnia siň od wielkoŌci programo-
wych parametrów techniczno - technologicznych 
inwestycji. 

§ 13. Na terenie przeznaczonym w planie pod 
ustalone funkcje usługowe dopuszcza siň, do cza-
su realizacji tych funkcji, utrzymanie dotychcza-
sowego uŐytkowania lub tymczasowe zagospoda-
rowanie nieruchomoŌci: 

1) zieleniņ niskņ, 

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

§ 14. Ustala siň nastňpujņce zasady uzbrojenia 
w infrastrukturň technicznņ obszaru objňtego pla-
nem: 

1) budowa i przebudowa urzņdzeŊ infrastruktury 
technicznej, jak i wszelkie zmiany wynikajņce 
z realizacji ustaleŊ niniejszego planu, nie mo-
gņ utrudniań funkcjonowania i czynnoŌci eks-
ploatacyjnych urzņdzeŊ nadziemnych i pod-
ziemnych funkcjonujņcej infrastruktury tech-
nicznej, 

2) rozbudowa i przebudowa urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej, wynikajņce z realizacji usta-
leŊ niniejszego planu, powinny byń prowa-
dzone za zgodņ i według warunków technicz-
nych jednostek zasilajņcych i eksploatujņcych 
dane urzņdzenia w porozumieniu z zarzņdcņ 
terenów w rozgraniczeniu których urzņdzenia 
te majņ byń lokalizowane, 

3) nie dopuszcza siň fundamentowania wszel-
kich obiektów i budowli na funkcjonujņcych 
urzņdzeniach podziemnych, 
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4) wszelkie nowoprojektowane przewody uzbro-

jenia technicznego, o charakterze ogólnolo-
kalnym lub tranzytowym, naleŐy lokalizowań 
na terenie ogólnodostňpnym, głównie w gra-
nicach ciņgów komunikacyjnych; dopuszcza 
siň, w przypadkach szczególnych, lokalizacjň 
przewodów i urzņdzeŊ w/w uzbrojenia poza 
liniami rozgraniczajņcymi ciņgi komunikacyj-
ne, pod warunkiem zapewnienia dostňpnoŌci 
celem prowadzenia czynnoŌci eksploatacyj-
nych, 

5) ostateczny przebieg tras projektowanych 
przewodów naleŐy ustaliń na etapie przygo-
towania ich realizacji, w zaleŐnoŌci od postň-
pujņcej zabudowy i wystňpujņcych potrzeb, 

6) przy lokalizacji wszelkiego rodzaju obiektów 
naleŐy zachowań aktualnie obowiņzujņce od-
ległoŌci bezpieczne od funkcjonujņcych sieci, 
głównie od sieci elektroenergetycznych i ga-
zociņgów, 

7) zaopatrzenie w wodň do celów bytowo - go-
spodarczych winno nastņpiń z komunalnego 
miejskiego systemu zaopatrzenia w wodň 
poprzez budowň i rozbudowň sieci wodociņ-
gowej, według warunków technicznych okre-
Ōlonych przez dystrybutora wody i eksploata-
tora tej sieci, 

8) odprowadzenie Ōcieków bytowo gospodar-
czych winno nastņpiń do miejskiego komu-
nalnego systemu kanalizacji sanitarnej, zgod-
nie z warunkami technicznymi eksploatatora 
tej sieci, 

9) nie dopuszcza siň zrzutu Ōcieków sanitarnych 
do systemu odprowadzania wód opadowych 
i do ziemi, 

10) podprowadzanie wód opadowych z komuni-
kacyjnych nawierzchni utwardzonych winno 
nastņpiń do miejskiego systemu kanalizacji 
deszczowej, przy prowadzeniu jego rozbudo-
wy i przebudowy według potrzeb istniejņcego 
i planowanego zagospodarowania, zgodnie z 
warunkami technicznymi eksploatatora sieci 
kanalizacji deszczowej; przy sprzyjajņcych wa-
runkach gruntowych, odprowadzanie wód 
opadowych (zwłaszcza z zadaszeŊ) moŐe na-
stņpiń do ziemi lub do korytarza rzeki Mlecz-
nej, z zachowaniem wymogów prawa wod-
nego i obowiņzujņcych warunków jakim po-
winny odpowiadań Ōcieki wprowadzane do 
wód i do ziemi, 

11) nie dopuszcza siň: 

- zrzutu wód opadowych do systemu od-
prowadzania Ōcieków sanitarnych i na 

wszelkiego rodzaju powierzchnie komuni-
kacyjne, 

- zanieczyszczania wód opadowych zwiņz-
kami mineralnymi, organicznymi i ropo-
pochodnymi, 

12) zaopatrzenie w energiň elektrycznņ winno 
nastņpiń z miejskiego systemu elektroenerge-
tycznego, poprzez jego przebudowň, rozbu-
dowň według potrzeb istniejņcego i planowa-
nego zagospodarowania terenu i według wa-
runków technicznych dystrybutora i eksplo-
atatora energii, 

13) zaopatrzenie w gaz ziemny, przewodowy, 
według zapotrzebowania istniejņcego i pla-
nowanego zagospodarowania terenów winno 
nastņpiń z funkcjonujņcego, miejskiego, sys-
temu gazowniczego, zgodnie z warunkami 
technicznymi okreŌlonymi przez dystrybutora 
gazu, 

14) zaopatrzenie w energiň cieplnņ według zapo-
trzebowania istniejņcego i planowanego za-
gospodarowania, w miarň wzrostu zainwe-
stowania, winno nastņpiń z indywidualnych, 
zbiorowych, lokalnych lub komunalnych Ŏró-
deł ciepła (takŐe z systemów ciepłowniczych), 
z zachowaniem wszelkich wymogów ochrony 
Ōrodowiska, 

15) czasowe składowanie, na terenie objňtym 
planem, wszelkiego rodzaju odpadów naleŐy 
wykonywań zgodnie z obowiņzujņcym, na te-
renie Gminy Miasta Radom, regulaminem 
utrzymana czystoŌci i porzņdku w sposób nie 
powodujņcy szkodliwego oddziaływania na 
Ōrodowisko np. selektywnie do szczelnych, 
systematycznie opróŐnianych lub wymienia-
nych pojemników ustawianych na na-
wierzchniach utwardzonych i w pełni zabez-
pieczajņcych odpady przed spłukiwaniem 
wodami opadowymi. 

Rozdział 2 
Ustalenia szczegółowe 

§ 15.1. Ustala siň teren strefy obiektów obsługi 
komunikacji, oznaczony na rysunku planu symbo-
lem OK. 

2. W terenie strefy, o którym mowa w ust. 1, 
ustala siň nastňpujņce podstawowe przeznacze-
nie: 

1) obiekt stacji benzynowej dla samochodów 
wraz z instalacjami do magazynowania i dys-
trybucji ropy naftowej, produktów naftowych 
itp. o pojemnoŌci niŐszej niŐ 10 000m3, 
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2) obiekt stacji paliw na gaz płynny wraz z instala-

cjami naziemnymi do magazynowania gazów 
płynnych o pojemnoŌci nieprzekraczalnej  
10m3 oraz zbiorników na olej o pojemnoŌci 
nieprzekraczalnej 3m3, 

3) zjazdy z ulicy Warszawskiej obsługujņce tereny 
stref OK i UA/US/OT, 

4) obiekty towarzyszņce niezbňdne do funkcjono-
wania obiektów, o których mowa w punktach  
1 i 2. 

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne w strefie 
ustala siň: 

1) moŐliwoŌń tymczasowej lokalizacji małych 
obiektów usługowych o charakterze handlo-
wym lub gastronomicznym, nie kolidujņcych z 
funkcjonowaniem obiektów o przeznaczeniu 
podstawowym, 

2) liniowe i punktowe elementy infrastruktury 
technicznej oraz komunikacji wewnňtrznej w 
tym zjazdy z ulicy Warszawskiej, o których 
mowa w ust.4. pkt 2, 

3) tereny zieleni towarzyszņcej funkcjom podsta-
wowym i dopuszczalnym, 

4) obiekty małej architektury, reklamy itp. 

4. Dla terenu strefy, oznaczonego na rysunku 
planu symbolem OK, o powierzchni około 0,32 ha, 
obowiņzujņ nastňpujņce zasady zagospodarowa-
nia i zabudowy: 

1) teren od ulicy Warszawskiej naleŐy zostawiń 
otwarty, nieogrodzony, 

2) obsługň komunikacyjnņ terenu spełniań bňdņ: 
zjazd z ulicy Warszawskiej, od strony cmenta-
rza, pełniņcy jednoczeŌnie funkcjň zjazdu na 
stacjň paliw na parking przycmentarny KP i 
na teren strefy UA/US/OT oraz dwa zjazdy po 
stronie północnej, jeden obsługujņcy teren 
stacji benzynowej, drugi teren strefy UA/US/ 
OT, 

3) obowiņzuje nieprzekraczalna linia zabudowy 
dla obiektów kubaturowych o przeznaczeniu 
podstawowym i dopuszczalnym, o którym 
mowa w ust. 2 i 3 - jak na rysunku planu (za-
łņcznik nr 1 do niniejszej uchwały), tj. około 
10,0 m od linii rozgraniczenia terenu OK z uli-
cņ Warszawskņ, 

4) istniejņca zabudowa stacji paliw, zadaszenia 
stanowisk dystrybucji paliw - do utrzymania, 
bieŐņcych remontów, rozbudowy, przebudo-
wy, wymiany lub likwidacji, w zaleŐnoŌci od 
potrzeb, pod warunkiem zachowania prze-
znaczenia, o którym mowa w ust. 2 i 3, 

5) dopuszcza siň lokalizacjň reklamy, w formie 
dominanty o maksymalnej wysokoŌci do 12,0 
m nad poziom terenu od strony jezdni ulicy 
Warszawskiej, 

6) obowiņzujņ nastňpujņce minimalne wskaŎniki 
iloŌci miejsc postojowych w obrňbie wydzie-
lonych działek pod: 

a) stacje paliw - 25 miejsc postojowych/ 
1000m2 pow. terenu stacji, 

b) handel - 25 miejsc postojowych/1000m2 
pow. sprzedaŐy detalicznej obiektu han-
dlowego, 

c) gastronomiň - 20 miejsc postojowych na 
100 konsumentów z dopuszczeniem usta-
leŊ zawartych w pkt 7, 

7) w szczególnych przypadkach 30% miejsc po-
stojowych okreŌlonych według wskaŎników, 
o których mowa w pkt 6, zabezpieczyń po-
winny miejsca postojowe wyznaczone na te-
renach sņsiednich, połoŐonych na obszarze 
planu lub poza jego obszarem, 

8) nowa zabudowa winna: 

a) nie kolidowań z istniejņcym zainwestowa-
niem, 

b) harmonizowań z otoczeniem, tworzņc 
kompozycyjnņ całoŌń architektoniczno-
przestrzennņ, 

c) nie zasłaniań starego budynku garbarni 
usytuowanego na działce nr ewidencyjny 
106/8 poza obszarem planu, przy ulicy 
Warszawskiej, 

d) byń dostňpna dla osób niepełnosprawnych 
zgodnie z przepisami szczególnymi i od-
rňbnymi, 

9) ogrodzenia lokalizowań naleŐy wyłņcznie: 

a) wzdłuŐ wspólnej linii rozgraniczenia terenu 
strefy OK i terenu strefy UA/US/OT, 

b) wokół zapleczy magazynowych i gospo-
darczych obiektów o podstawowym i do-
puszczalnym przeznaczeniu terenu strefy, 
o którym mowa w ust. 2 i 3, 

10) istniejņcy podziemny kanał wód deszczowych 
WS, bňdņcy kontynuacjņ otwartego Potoku 
Gołňbiowskiego, zbierajņcego wody desz-
czowe powierzchniowe ze wschodnich tere-
nów miasta w kierunku koryta rzeki Mlecznej - 
do utrzymania, konserwacji, modernizacji itp., 

11) zasady uzbrojenia terenu strefy w infrastruk-
turň technicznņ okreŌlajņ ustalenia zawarte w 
§ 14 niniejszej uchwały. 
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§ 16.1. Ustala siň teren strefy zabudowy usług 
administracji, sportu i obsługi technicznej pojaz-
dów, oznaczony na rysunku planu symbolem 
UA/US/OT. 

2. Na terenie strefy, o której mowa w ust. 1, 
ustala siň nastňpujņce podstawowe przeznaczenie 
zwiņzane z funkcjami terenów stref wyznaczonych 
planem w zakresie: 

1) administracji, 

2) gastronomi i hotelarstwa, 

3) imprez okolicznoŌciowych i wystaw, 

4) obiektów obsługi technicznej pojazdów, w tym 
pojazdów sportowych zwiņzanych bezpoŌred-
nio z funkcjonowaniem obiektów sportowych 
realizowanych na przyległych terenach strefy 
usług sportowych US np: toru kartingowego 
itp., 

5) parku maszyn sportowych z moŐliwoŌciņ wyko-
rzystania stanowisk dla potrzeb organizowania 
miejsc postojowych dla pojazdów samocho-
dowych nie zwiņzanych bezpoŌrednio z usługņ 
sportu zrealizowanņ na terenach strefy US w 
granicach obszaru planu, 

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenie 
strefy, o której mowa w ust. 1, ustala siň realiza-
cjň: 

1) usług handlowych wbudowanych w obiekty o 
przeznaczeniu podstawowym, o którym mowa 
w ust. 2, punktach 1 i 2, 

2) terenowych, liniowych, kubaturowych obiek-
tów i urzņdzeŊ infrastruktury technicznej i ko-
munikacji wewnňtrznej, 

3) zieleni towarzyszņcej funkcjom podstawowym i 
dopuszczalnym wraz z obiektami małej archi-
tektury, 

4) parkingów dla obiektów, o których mowa w 
ust. 2 punkty od 1 do 4 oraz ust. 3 pkt 1. 

4. Nie dopuszcza siň realizacji: 

1) otwartych targowisk, 

2) obiektów drobnego rozproszonego handlu w 
formie kiosków, wiat, itp. za wyjņtkiem rucho-
mych obiektów o małych gabarytach, ustawio-
nych na czas organizacji imprez okolicznoŌcio-
wych i wystaw, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 
nie kolidujņcych z ich funkcjņ. 

5. Dla terenu strefy, oznaczonego na rysunku 
planu symbolem UA/US/OT, o powierzchni około 
1,88 ha, ustala siň jako obowiņzujņce nastňpujņce 
zasady zagospodarowania terenu oraz kształto-
wania zabudowy: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy terenu - 
30%, 

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
- 5%, 

3) maksymalna powierzchnia terenu pod dojaz-
dy, utwardzone place, dojŌcia piesze, parki 
maszyn, itp. elementy zagospodarowania - 
65%, 

4) maksymalna wysokoŌń zabudowy winna wy-
nosiń 12 m, liczņc od poziomu terenu do naj-
wyŐej połoŐonego punktu dachu, nie liczņc 
dominanty reklamowej, anten, kominów, wy-
łazów itp.), 

5) wskaŎniki zapotrzebowania na miejsca posto-
jowe na terenie strefy UA/US/OT powinny 
wynosiń dla: 

a) administracji - 25 miejsc postojowych/ 
1000m2 pow. uŐytkowej obiektu, 

b) gastronomii - 20 miejsc postojowych na 
100 konsumentów, 

c) obiektów obsługi technicznej pojazdów nie 
zwiņzanych z funkcjņ terenów strefy US - 2 
miejsca postojowe/stanowisko obsługi, 

6) dla pozostałych usług, nie wymienionych w 
pkt 5, nie przewiduje siň miejsc postojowych, 
za wyjņtkiem wykorzystania dla celów parko-
wania stanowisk parku maszyn toru kartin-
gowego lub przeznaczenia tych stanowisk 
pod parkingi stałe dla innego obiektu sporto-
wego o funkcji okreŌlonej w § 17 ust. 2 i ust. 3 
pkt 2, 

7) istniejņca zabudowa - do utrzymania z moŐli-
woŌciņ rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, 
likwidacji, wymiany lub zmiany sposobu 
uŐytkowania zgodnie z funkcjņ podstawowņ i 
dopuszczalnņ terenu strefy, 

8) dopuszcza siň z terenu strefy wydzielenie 
geodezyjne działki pod usługň sportowņ, o 
powierzchni okreŌlonej zgodnie z programem 
i potrzebami funkcjonalno-technologicznymi 
usługi, 

9) teren strefy moŐna wygrodziń płotem zabez-
pieczajņcym z siatki stalowej w zaleŐnoŌci od 
potrzeb i rodzaju usługi sportowej, 

10) inne ogrodzenia na terenie strefy naleŐy reali-
zowań zgodnie z ustaleniami zawartymi w 
§ 15 ust. 4 pkt 9, 

11) nieprzekraczalnņ liniň zabudowy terenu strefy 
naleŐy przyjņń według załņcznika nr 1 do ni-
niejszej uchwały, który stanowi rysunek planu 
tj: w odległoŌci około 50,0 m od zachodniej 
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linii rozgraniczajņcej teren strefy z ul. War-
szawskņ, 

12) dachy na obiektach kubaturowych, o maksy-
malnym pochyleniu połaci do 30°, winny 
harmonizowań z sņsiedniņ zabudowņ, 

13) obsługň komunikacyjnņ terenu strefy zapew-
niņ dwa istniejņce zjazdy z ul. Warszawskiej, 

14) pozostałe ustalenia naleŐy przyjņń jak w § 15 
ust. 4 pkt 10 i 11. 

§ 17.1. Ustala siň tereny strefy usług sporto-
wych otwartych o charakterze lokalnym, ponadlo-
kalnym i miňdzynarodowym, oznaczone na rysun-
ku planu symbolem - US. 

2. Na terenach strefy, o której mowa w ust. 1, 
ustala siň nastňpujņce przeznaczenie podstawo-
we: 

1) obiekty otwarte usług sportowych jak: 

a) tor kartingowy, 

b) boiska sportowe, 

c) tory konkursowe: kolarskie, jeŎdzieckie, itp., 

d) inne obiekty i urzņdzenia o podobnym cha-
rakterze jak w punktach a) - c), 

2) obiekty otwarte usług rekreacji sportowej jak: 

a) kņpielisko otwarte z brodzikiem dla małych 
dzieci, 

b) lodowisko, 

c) skate-park, 

d) inne obiekty i urzņdzenia o podobnym cha-
rakterze jak w punktach a) - c), w tym orga-
nizacja imprez masowych i wystaw. 

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

1) terenowe, liniowe, kubaturowe obiekty i urzņ-
dzenia infrastruktury technicznej i komunikacji 
wewnňtrznej, 

2) obiekty i urzņdzenia towarzyszņce obiektom o 
funkcji podstawowej i dopuszczalnej, np.: wi-
downie, sanitariaty, punkty pomocy medycznej 
itp., 

3) zieleŊ urzņdzona, obiekty małej architektury itp. 

4. Na terenach strefy ustala siň zakaz lokalizo-
wania obiektów kubaturowych za wyjņtkiem 
obiektów, o których mowa w ust. 3 pkt 2. 

5. Tereny działek, pod wyodrňbnionņ funkcjň 
sportowņ, moŐna grodziń ogrodzeniem stałym, 
zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami szczegól-
nymi i odrňbnymi, przy czym, ogrodzenia nie po-
winny przekraczań linii rozgraniczajņcych tereny 

stref funkcjonalnych o róŐnym przeznaczeniu pod-
stawowym na obszarze planu. Dopuszcza siň re-
alizacjň ogrodzeŊ zabezpieczajņcych tory sporto-
we itp. elementy urzņdzeŊ sportowych, wokół 
stref bezpieczeŊstwa zwiņzanych z ich funkcjono-
waniem. Parametry tych ogrodzeŊ winny wynikań 
z obowiņzujņcych warunków technicznych i prze-
pisów odrňbnych. 

6. Dla obiektów sportowych i rekreacyjnych, o 
ponadnormatywnej emisji hałasu w stosunku do 
terenów przyległych, np.: mieszkaniowych, usług 
oŌwiaty, zdrowia, kultury, opieki społecznej, itp., 
naleŐy zastosowań odpowiednie strefy ochrony 
akustycznej, z moŐliwoŌciņ ograniczenia hałasu, 
poprzez róŐne rozwiņzania naturalne i techniczne 
tj. na przykład: pas zieleni izolacyjnej, balustrady 
aŐurowe lub pełne ekranizujņce hałas, ekrany sta-
łe, które najskuteczniej chroniņ przed hałasem, 
nasypy ziemne, widownie itp. obiekty. 

7. Istniejņce ogrody działkowe, na działce nr 
ew. 111, docelowo do stopniowej likwidacji z za-
chowaniem przepisów odrňbnych. Do czasu reali-
zacji ustaleŊ planu, na terenach strefy US dopusz-
cza siň funkcjonowanie ogrodów działkowych 
zgodnie z ich statutowym przeznaczeniem, z za-
chowaniem nastňpujņcych warunków: 

1) obowiņzuje zakaz realizacji nowej zabudowy, w 
tym nowych altan działkowych, 

2) altany w złym stanie technicznym winny byń 
sukcesywnie likwidowane, 

3) istniejņcņ infrastrukturň technicznņ moŐna 
przeznaczyń do bieŐņcych napraw i konserwacji 
bez moŐliwoŌci budowy i rozbudowy nowych 
sieci i urzņdzeŊ. 

8. Linie rozgraniczajņce tereny strefy US, o róŐ-
nym sposobie zagospodarowania, mogņ, w zaleŐ-
noŌci od potrzeb, ulec zmianie przebiegu, np. w 
celu rozbudowy widowni itp.. 

9. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 1US, o powierzchni około 1,39 ha, 
ustala siň jako obowiņzujņce nastňpujņce zasady 
zagospodarowania terenu: 

1) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 
20%, 

2) istniejņca widownia - do utrzymania, rozbudo-
wy, przebudowy, z moŐliwoŌciņ wykorzystania 
przestrzeni pod czňŌciņ siedzisk widowni na ce-
le parkowania, obsługi obiektów sportowych, 
itp., 

3) czňŌń działki, nr ew. 110, stanowiņca grunty 
zabudowane i rolne, docelowo naleŐy włņczyń 
pod funkcjň obiektu sportowego lub rekreacyj-
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nego, np.: pod rozbudowň widowni, dojŌń pie-
szych, parkingów itp., 

4) czňŌń terenu moŐna przeznaczyń pod park ma-
szyn dla obiektu sportowego zwiņzanego z mo-
toryzacjņ, parkingi oraz obiekty towarzyszņce 
funkcji podstawowej i dopuszczalnej w strefie 
US, 

5) obsługň komunikacyjnņ kołowņ i pieszņ terenu 
zapewni zjazd z ulicy Grójeckiej i istniejņce 
zjazdy z ul. Warszawskiej w zaleŐnoŌci od po-
trzeb. 

10. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 2US, o powierzchni około 6,43 ha, 
ustala siň jako obowiņzujņce nastňpujņce szczegó-
łowe zasady zagospodarowania terenu: 

1) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 
30%, 

2) istniejņcy tor kartingowy, wraz z infrastrukturņ 
towarzyszņcņ - przeznaczony do utrzymania, 
przebudowy, rozbudowy itp. w celu przepro-
wadzania zawodów wyŌcigów kartingowych 
rangi Mistrzostw Polski, Europy i Mistrzostw 
ŋwiata, organizowania treningów i szkoleŊ kie-
rowców wyŌcigowych, rozgrywania innych im-
prez sportowych zwiņzanych z motoryzacjņ, a 
takŐe przystosowany dla innych obiektów i 
urzņdzeŊ sportowych otwartych zgodnie z 
przeznaczeniem podstawowym, o którym mo-
wa w ust. 2, 

3) istniejņcy kanał wód deszczowych WS, bňdņcy 
kontynuacjņ otwartego Potoku Gołňbiowskie-
go, zbierajņcego wody deszczowe, powierzch-
niowe, ze wschodnich terenów miasta w kie-
runku koryta rzeki Mlecznej – do utrzymania, 
konserwacji, modernizacji itp., dopuszcza siň 
odsłoniňcie kanału i przywrócenie jego pier-
wotnego kształtu jako potoku otwartego, 

4) czňŌń terenu moŐna przeznaczyń pod park ma-
szyn dla obiektu sportowego zwiņzanego z mo-
toryzacjņ, parkingi oraz obiekty towarzyszņce 
funkcji podstawowej i dopuszczalnej w strefie 
US, 

5) dopuszcza siň budowň mostów, kładek, ele-
mentów małej architektury nad kanałem WS, o 
którym mowa w pkt 3, w celu wzbogacenia kra-
jobrazu oraz połņczenia terenów 2US z tere-
nami 3US ciņgami komunikacji samochodowej 
wewnňtrznej, pieszo-rowerowej, a takŐe przy-
krycia czňŌci kanału w przypadku koniecznoŌci 
poprowadzenie nowego Ōladu toru, o którym 
mowa w pkt 2, 

6) ekrany i bariery akustyczne powinny harmoni-
zowań z otoczeniem, 

7) wskazane jest maksymalne wykorzystanie czň-
Ōci terenu strefy przyległej do terenu strefy zie-
leni urzņdzonej ZP/CE pod zieleŊ naturalnņ 
urzņdzonņ, 

8) obsługň komunikacyjnņ, kołowņ, zewnňtrznņ 
terenu, w zakresie funkcjonowania obiektów 
usług sportowych lub rekreacyjnych na terenie 
2US, winny zapewniń istniejņce zjazdy z ulicy 
Warszawskiej poprzez tereny strefy OK i 
UA/US/OT oraz z ulicy Grójeckiej poprzez teren 
strefy 1US, 

9) zasady uzbrojenia terenu w infrastrukturň 
technicznņ naleŐy stosowań według ustaleŊ 
zawartych w § 14 niniejszej uchwały. 

11. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 3US, o powierzchni około 2,59ha, usta-
la siň, jako obowiņzujņce, nastňpujņce szczegóło-
we zasady zagospodarowania terenu: 

1) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 
30%, 

2) dla terenu istniejņcych ogródków działkowych 
obowiņzujņ ustalenia zawarte w ust. 7, 

3) czňŌń terenu moŐna przeznaczyń pod park ma-
szyn dla obiektu sportowego zwiņzanego z mo-
toryzacjņ, parkingi oraz obiekty towarzyszņce 
funkcji podstawowej i dopuszczalnej w strefie 
US, 

4) obsługň komunikacyjnņ, kołowņ, zewnňtrznņ 
terenu, w zakresie funkcjonowania obiektów 
usług sportowych i rekreacyjnych na terenie 
3US, zapewni dojazd z ulicy Warszawskiej ulica 
Rybna oraz ewentualne dojazdy wewnňtrzne, 
realizowane na obszarze terenów stref wydzie-
lonych planem, od ulicy Warszawskiej i ulicy 
Grójeckiej, 

5) pozostałe ustalenia naleŐy przyjņń jak w ust. 10 
punkty 5, 6 i 8. 

§ 18.1. Ustala siň teren strefy zieleni urzņdzo-
nej, bňdņcy czňŌciņ korytarza ekologicznego 
wzdłuŐ doliny rzeki Mlecznej o znaczeniu lokalnym 
i ponadlokalnym, oznaczony na rysunku planu 
symbolem - ZP/CE. 

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

1) zieleŊ urzņdzona z zachowaniem naturalnych 
agrocenoz, 

2) ciņg pieszo – rowerowy o charakterze lokalnym 
i ponadlokalnym, 

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenie 
strefy, o której mowa w ust. 1 ustala siň: 
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1) renaturalizacjň koryta potoku Gołňbiowskiego, 

w tym spiňtrzenie, kaskadyzacjň oraz poszerze-
nie koryta potoku, w celu utworzenia małych 
stawów w ujŌciu potoku do rzeki Mlecznej, 

2) placyki wypoczynkowe przy głównym ciņgu 
spacerowym i rowerowym, 

3) oŌwietlenie ciņgu pieszo - rowerowego, 

4) elementy małej architektury, 

5) terenowe, liniowe, kubaturowe obiekty i urzņ-
dzenia infrastruktury technicznej. 

4. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem ZP/CE, o powierzchni około 1,45 ha, 
ustala siň jako obowiņzujņce nastňpujņce zasady 
zagospodarowania terenu: 

1) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych, 

2) zakaz lokalizacji nawierzchni utwardzonych 
nierozbieralnych, 

3) utrzymanie doliny rzeki Mlecznej w naturalnej 
formie łņki, 

4) zakaz nasadzeŊ drzew Ōrednich i wysokich, 

5) realizacja ciņgu pieszo - rowerowego wzdłuŐ 
rzeki Mlecznej, 

6) zasady uzbrojenia terenu strefy w infrastruktu-
rň technicznņ okreŌlajņ ustalenia zawarte w 
§ 14 niniejszej uchwały. 

§ 19.1. Ustala siň tereny strefy komunikacji 
oznaczone na rysunku planu symbolem KDL. 

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

1) główne elementy i urzņdzenia komunikacji w 
tym: 

a) jezdnie z pasami ruchu i postoju, 

b) chodniki,  

2) parkingi. 

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne, nie kolidu-
jņce z podstawowņ funkcjņ terenu, ustala siň: 

1) pasy zieleni przyulicznej, 

2) zieleŊ izolacyjna, 

3) liniowe i punktowe elementy infrastruktury 
technicznej, w tym oŌwietlenie, 

4) drobne formy architektoniczne, 

5) inne przeznaczenie, o podobnym charakterze 
jak w punktach od 1 do 4. 

 

 

4. Dla terenu strefy, oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1KDL, o powierzchni około 
0,34ha, ustala siň nastňpujņce zasady zagospoda-
rowania: 

1) wyznaczony pas terenu winien stanowiń posze-
rzenie istniejņcej, poza obszarem planu, ulicy 
Grójeckiej do parametrów ulicy lokalnej o sze-
rokoŌci w liniach rozgraniczenia minimum 
20,00 m, 

2) parametry podstawowych elementów urzņdzeŊ 
komunikacji winny wynosiń: 

a) jezdnia o szerokoŌci minimum 6,00 m, 

b) chodniki obustronne o szerokoŌci minimum 
2,00 m kaŐdy, 

c) pas postojowy do parkowania samocho-
dów, po stronie północnej jezdni, o szeroko-
Ōci minimum 5,00 m. 

5. Dla terenu strefy, oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 2KDL, o powierzchni około 
0,23ha, ustala siň nastňpujņce zasady zagospoda-
rowania: 

1) wyznaczony pas terenu winien stanowiń posze-
rzenie istniejņcej, poza obszarem planu, ulicy 
Rybnej, do parametrów ulicy lokalnej, o szero-
koŌci w liniach rozgraniczenia minimum 
20,00m, 

2) parametry podstawowych elementów urzņdzeŊ 
komunikacji winny wynosiń: 

a) jezdnia o szerokoŌci minimum 6,00 m, 

b) chodniki obustronne o szerokoŌci minimum: 

- południowy 2,00 m, 

- północny 1,50 m, 

c) pas postojowy do parkowania samochodów 
po południowej stronie jezdni o szerokoŌci 
minimum 5,00m. 

Rozdział 3 
Ustalenia końcowe 

§ 20. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 w zwiņzku z 
art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym okreŌla siň stawkň pro-
centowņ słuŐņcņ naliczaniu jednorazowej opłaty 
od wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci w wysokoŌci 
30%. 

§ 21. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
siň Prezydentowi Miasta Radomia. 

§ 22. Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego wchodzi w Őycie po upływie 30 dni od 
daty ogłoszenia niniejszej uchwały w Dzienniku 
Urzňdowym Województwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczņcy Rady Miejskiej w Radomiu: 

Dariusz Wójcik 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr 758/2010 

Rady Miejskiej w Radomiu 
z dnia 28 czerwca 2010r. 

 

WYKAZ UWAG NIEUWZGLŇDNIONYCH DO WYŁOŏONEGO DO PUBLICZNEGO WGLŅDU PROJEKTU 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RADOMIA OBEJMUJŅCEGO 

OBSZAR POMIŇDZY ULICŅ WARSZAWSKŅ I RZEKŅ MLECZNŅ – POD NAZWŅ „TOR KARTINGOWY” 

 

Lp. DATA 
WPŁYWU 
UWAGI 

NAZWISKO I IMIŇ, 
NAZWA JEDNOST-
KI ORGANIZACYJ-

NEJ I ADRES 
ZGŁASZAJŅCEGO 

UWAGI 

TREŋŃ UWAGI OZNACZENIE 
NIERUCHOMOŋC, 

KTÓREJ DOTY-
CZY UWAGA 

USTALENIA PROJEKTU 
PLANU DLA NIERU-
CHOMOŋCI, KTÓREJ 
DOTYCZY UWAGA 

ROZSTRZYGNIŇCIE 
PREZYDENTA 

__________________ 

UWAGA 

NIEUWZGLŇDNIONA 

ROZSTRZYGNIŇCIE 
RADY MIEJSKIEJ 

___________________ 

UWAGA 

NIEUWZGLŇDNIONA 

UWAGI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

     

 

 

 

 

 

 

 

    

 

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

 

 
Załņcznik nr 3 

do uchwały nr 758/2010 
Rady Miejskiej w Radomiu 

z dnia 28 czerwca 2010r. 
 

ROZSTRZYGNIŇCIE O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODARO-
WANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RADOMIA OBEJMUJŅCEGO OBSZAR POMIŇDZY ULICŅ WARSZAW-
SKŅ I RZEKŅ MLECZNŅ – POD NAZWŅ „TOR KARTINGOWY”, Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZ-
NEJ, KTÓREJ WYKONANIE NALEŏY DO ZADAŉ WŁASNYCH GMINY ORAZ O ZASADACH ICH FINANSO-

WANIA ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH 

 

Na zasadach okreŌlonych w § 14 na okres kierunkowy, w ramach realizacji niniejszego planu, nie przewi-
duje siň wykonania inwestycji dotyczņcych uzbrojenia komunalnego (naleŐņcego do zadaŊ Gminy) w dzie-
dzinach: 

- zaopatrzenia w wodň, 

- odprowadzenia Ōcieków bytowo-gospodarczych, 

- odprowadzenia wód opadowych. 

WyŐej podane elementy infrastruktury (uzbrojenia komunalnego) funkcjonujņ i umoŐliwiajņ realizacjň zadaŊ 
inwestycyjnych objňtych ustaleniami Planu. 

 
 
 
 
 
 
 
 


