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2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy 

po zasiňgniňciu opinii wymaganych na pod-
stawie obowiņzujņcych przepisów prawa re-
gulujņcego organizowanie i prowadzenie 
działalnoŌci kulturalnej. 

3. Powołanie Dyrektora moŐe nastņpiń takŐe w 
drodze konkursu przeprowadzonego przez 
organizatora. 

§ 10. 

Do podstawowych zadaŊ Dyrektora naleŐy w 
szczególnoŌci: 

1. reprezentowanie Gminnego Domu Kultury na 
zewnņtrz, 

2. zarzņdzanie Gminnym Domem Kultury i jego 
Filiami, 

3. zatwierdzanie planu działalnoŌci Gminnego 
Domu Kultury oraz Filii, 

4. wydawanie w obowiņzujņcym trybie regula-
minów, instrukcji i zarzņdzeŊ wewnňtrznych. 

§ 11. 

Organizacjň wewnňtrznņ Gminnego Domu Kul-
tury i jego szczegółowe zadania, zasady funk-
cjonowania okreŌla regulamin organizacyjny 
nadany przez Dyrektora – po zasiňgniňciu opinii 
Organizatora (reprezentowanego przez Wójta 
Gminy). 

Rozdział IV 
Gospodarka finansowa 

§ 12. 

1. Gminny Dom Kultury prowadzi samodzielnņ 
gospodarkň finansowņ w ramach posiada-

nych Ōrodków, kierujņc siň zasadami efek-
tywnoŌci ich wykorzystania. 

2. Podstawņ gospodarki finansowej jest plan 
działalnoŌci Gminnego Domu Kultury za-
twierdzony przez Dyrektora z zachowaniem 
wysokoŌci dotacji organizatora. 

3. Przychody Gminnego Domu Kultury składajņ 
siň z: 

- dotacji z budŐetu gminy, 

- wpływów uzyskanych z prowadzonej dzia-
łalnoŌci statutowej i gospodarczej, 

- dobrowolnych wpłat osób fizycznych i 
prawnych, 

- z innych Ŏródeł. 

4. WysokoŌń rocznej dotacji na działalnoŌń 
Gminnego Domu Kultury ustala Rada Gminy. 

5. Organizator zapewnia w szczególnoŌci Ōrodki 
na: 

1) wynagrodzenia; 

2) utrzymanie infrastruktury i prowadzenie 
działalnoŌci. 

Rozdział V 
Postanowienia końcowe 

§ 13. 

Zmiany Statutu sņ dokonywane w trybie jego 
uchwalenia tj. na mocy uchwały Rady Gminy. 

§ 14. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym sta-
tutem maja zastosowanie właŌciwe przepisy 
powszechnie obowiņzujņcego prawa. 

 
Przewodniczņca Rady Gminy: 

mgr Hanna Cichecka 
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UCHWAŁA Nr 120/2011 

RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU 

z dnia 30 maja 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla obszaru obejmującego działki oznaczone nr ewidencyjnymi: 1/4, 1/7, 1/8, 1/9, 1/11, 1/17,  

1/25, 1/32, 1/33, 1/34, 1/63, 1/65, 1/67, 1/68, 1/70 na terenie lotniska Radom – Sadków. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 
717 z póŎn. zm.) oraz art. 7 ust. 1, art. 18 ust. 2 
pkt 5 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŎn. 
zm.) Rada Miejska w Radomiu uchwala, co na-
stňpuje: 
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Dział I 
Ustalenia wstępne 

§ 1.1. Stwierdza siň zgodnoŌń uchwalanego 
planu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru obejmujņcego dział-
ki oznaczone nr ewidencyjnymi: 1/4, 1/7, 1/8, 1/9, 
1/11, 1/17, 1/25, 1/32, 1/33, 1/34, 1/63, 1/65, 1/67, 
1/68, 1/70 na terenie lotniska Radom – Sadków z 
ustaleniami „Studium uwarunkowaŊ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Radomia”, przyjňtego uchwałņ Rady Miejskiej w 
Radomiu nr 221/99 z dnia 29 grudnia 1999r. z 
póŎniejszymi zmianami. 

2. Uchwala siň miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego dla obszaru obejmujņ-
cego działki oznaczone nr ewidencyjnymi: 1/4, 
1/7, 1/8, 1/9, 1/11, 1/17, 1/25, 1/32, 1/33, 1/34, 
1/63, 1/65, 1/67, 1/68, 1/70 na terenie lotniska 
Radom – Sadków, zwany dalej w treŌci niniej-
szej uchwały „planem”. 

§ 2.1. Zapisy niniejszej uchwały stanowiņ 
czňŌń tekstowņ ustaleŊ planu, a jej integralnņ 
czňŌciņ jest rysunek planu wykonany w skali 
1:1000, stanowiņcy załņcznik graficzny nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

2. Obowiņzujņcymi ustaleniami w rysunku 
planu sņ nastňpujņce oznaczenia graficzne: 

1) granice terenu objňtego planem; 

2) linie rozgraniczajņce tereny; 

3) lokalizacja ekranów akustycznych, z zastrze-
Őeniem § 7 ust. 3; 

4) symbol literowy terenu odnoszņcy ustalenia 
tekstowe planu do rysunku planu. 

3. Uwzglňdnia siň i wskazuje na rysunku pla-
nu elementy ustanowione na podstawie przepi-
sów szczególnych i odrňbnych w postaci granic 
powierzchni stref ograniczajņcych przeszkody 
lotnicze, o których mowa w § 6 ust. 1. 

4. Oznaczenia graficzne niewymienione w 
ust. 2 majņ charakter informacyjny. 

5. Pozostałymi załņcznikami do niniejszej 
uchwały sņ: 

1) Załņcznik nr 2 – uzasadnienie stwierdzenia 
zgodnoŌci niniejszego planu z ustaleniami 
„Studium uwarunkowaŊ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta Rado-
mia”, 

2) Załņcznik nr 3 – wykaz uwag wniesionych do 
projektu planu – zestawienie tabelaryczne, 

3) Załņcznik nr 4 – rozstrzygniňcie o sposobie 
realizacji oraz zasadach finansowania zapisa-
nych w planie, inwestycji infrastruktury tech-
nicznej z zakresu zadaŊ własnych gminy. 

§ 3.1. Ilekroń w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o: 

1) planie – naleŐy przez to rozumień ustalenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, o którym mowa w § 1; 

2) rysunku planu – naleŐy przez to rozumień 
rysunek planu na mapie w skali 1:1000, sta-
nowiņcy załņcznik nr 1 do niniejszej uchwa-
ły; 

3) rysunku planu – naleŐy przez to rozumień 
rysunek planu na mapie w skali 1:1000, sta-
nowiņcy załņcznik nr 1 do niniejszej uchwa-
ły; 

4) terenie – naleŐy przez to rozumień obszar o 
okreŌlonym przeznaczeniu, wyznaczony na 
rysunku planu liniami rozgraniczajņcymi 
oraz oznaczony symbolem literowym lub li-
terowo-cyfrowym; 

5) przeznaczeniu terenu – naleŐy przez to ro-
zumień łņcznie, jeŌli sņ okreŌlone dla danej 
strefy funkcjonalnej lub terenu: przeznacze-
nie podstawowe lub alternatywne, a takŐe 
uzupełniajņce i/lub dopuszczalne; 

6) przeznaczeniu podstawowym – naleŐy przez 
to rozumień funkcje zagospodarowania, któ-
re przewaŐajņ na danym terenie pod wzglň-
dem zajmowanej powierzchni lub inten-
sywnoŌci zabudowy lub ich realizacja wa-
runkuje realizacjň funkcji przeznaczenia 
uzupełniajņcego i/lub dopuszczalnego na 
danym terenie; 

7) przeznaczeniu uzupełniajņcym – naleŐy 
przez to rozumień przeznaczenie inne niŐ 
podstawowe, które moŐe byń realizowane w 
powiņzaniu z przeznaczeniem podstawo-
wym na danym terenie, na warunkach 
okreŌlonych w niniejszym planie; 

8) nowej zabudowie – naleŐy przez to rozu-
mień wszelkie obiekty budowlane, w tym 
czňŌci obiektów dobudowywane do zabu-
dowy istniejņcej, realizowane na warunkach 
okreŌlonych w planie; 

9) przestrzeniach publicznych – naleŐy przez to 
rozumień ogólnodostňpne: ciņgi piesze, 
ciņgi pieszo-jezdne, place i drogi, w tym 
zwłaszcza wchodzņce w skład wyznaczo-
nych w studium uwarunkowaŊ i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego obsza-
rów przestrzeni publicznej; 

10) powierzchni zabudowy – naleŐy przez to 
rozumień zajňtņ przez budynki powierzchniň 
działki budowlanej; 

11) wysokoŌci zabudowy – naleŐy przez to ro-
zumień całkowitņ wysokoŌń danego obiektu 
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budowlanego mierzonņ od poziomu terenu 
do najwyŐszego punktu tego obiektu; 

12) porcie lotniczym – naleŐy przez to rozumień 
realizowanņ na obszarze objňtym planem 
zabudowň pod funkcje usług lotniczych na 
potrzeby lotnictwa cywilnego wraz z infra-
strukturņ towarzyszņcņ; 

13) usługach – naleŐy przez to rozumień poza-
rolniczņ działalnoŌń gospodarczņ, polegajņ-
cņ na handlu lub wykonywaniu wszelkiego 
rodzaju ŌwiadczeŊ dla ludnoŌci i podmio-
tów gospodarczych, w tym produkcji rze-
mieŌlniczej (w wypadku gdy jej detaliczny 
zbyt odbywa siň w miejscu wytworzenia 
produktu), prowadzonņ w samodzielnych 
obiektach budowlanych lub wydzielonych 
pomieszczeniach w budynkach realizujņ-
cych takŐe funkcje inne niŐ usługowa; 

14) otwartych miejscach postojowych (i/lub 
parkingowych) – naleŐy przez to rozumień 
miejsca przeznaczone do parkowania i/lub 
postoju samochodów, urzņdzone poza bu-
dynkami realizujņcymi przeznaczenie tere-
nów; 

15) wbudowanych miejscach parkingowych – 
naleŐy przez to rozumień miejsca przezna-
czone do parkowania samochodów urzņ-
dzone w budynkach realizujņcych przezna-
czenie terenów niezaleŐnie od tego, jakie sņ 
pozostałe funkcje tych budynków, w tym: 
jedno- lub wielopoziomowe, naziemne i/lub 
podziemne parkingi i garaŐe, o ile sņ one w 
całoŌci lub czňŌciowo zadaszone; 

16) reklamie – naleŐy przez to rozumień noŌnik 
informacji wizualnej w jakiejkolwiek mate-
rialnej formie wraz z elementami konstruk-
cyjnymi i zamocowaniami, umieszczony w 
polu widzenia uŐytkowników przestrzeni 
publicznych, niebňdņcy znakiem w rozu-
mieniu przepisów o znakach i sygnałach lub 
znakiem informujņcym o obiektach uŐytecz-
noŌci publicznej ustawionym przez gminň; 

17) powierzchni biologicznie czynnej – naleŐy 
przez to rozumień powierzchniň terenu z 
nawierzchniņ ziemnņ urzņdzonņ w sposób 
zapewniajņcy naturalnņ wegetacjň, a takŐe: 

a) 50% powierzchni tarasów i stropoda-
chów z takņ nawierzchniņ, nie mniej jed-
nak niŐ 10m2, 

b) 30% powierzchni „ogrodów pionowych” 
(Ōcian budynków lub ogrodzeŊ pełnych 
w 100% pokrytych roŌlinnoŌciņ) nie 
mniej jednak niŐ 10m2, 

c) wodň powierzchniowņ; 

18) ekranie akustycznym – naleŐy przez to ro-
zumień budowle (ewentualnie uzupełnione 
przez odpowiednie nasadzenia) stanowiņce 
sztucznņ przegrodň przeciwhałasowņ. 

2. Ilekroń w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały uŐyty jest termin niewymieniony w  
ust. 1, a zdefiniowany w przepisach ustawy z 
dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 
z póŎn. zm.); ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 243, 
poz. 1623 z póŎn. zm.); ustawy z dnia 3 lipca 
2002r. Prawo lotnicze (tekst jednolity Dz.U. z 
2006r. Nr 100, poz. 696, z póŎn. zm.); aktów wy-
konawczych do ww. ustaw lub Norm i Zaleca-
nych Metod Postňpowania ustanowionych przez 
Organizacjň Miňdzynarodowego Lotnictwa Cy-
wilnego na mocy Konwencji o miňdzynarodo-
wym lotnictwie cywilnym (Chicago 1944r.) – 
termin ten naleŐy rozumień zgodnie z odpo-
wiedniņ, ustalonņ w ww. przepisach definicjņ. 

§ 4.1. Ustalenia przeznaczenia i zasad zago-
spodarowania terenów okreŌla siň dla terenu, 
oznaczonego w rysunku planu symbolem U/KL – 
teren usług lotniczych i towarzyszņcych – zawie-
rajņcego cały obszar objňty planem. 

2. W zakresie nieuregulowanym ustaleniami 
niniejszego planu obowiņzujņ zasady zagospo-
darowania, odpowiednie procedury administra-
cyjne, nakazy i/lub ograniczenia w zagospoda-
rowaniu przewidziane w przepisach szczegól-
nych i odrňbnych. 

3. Projektowanie i realizacja inwestycji na ob-
szarze objňtym przedmiotowym planem wyma-
gajņ kaŐdorazowego uzgodnienia z organami 
właŌciwymi w sprawie zarzņdzania lotniskami 
oraz kontroli wojskowego i cywilnego ruchu 
lotniczego, w tym z Dowództwem Sił Powietrz-
nych. 

4. NiezaleŐnie od ustaleŊ niniejszego planu 
obowiņzujņ zasady lokalizacji budowli wchodzņ-
cych w skład lotniska, w tym lotniczych urzņdzeŊ 
naziemnych, okreŌlone w przepisach wykonaw-
czych do ustawy z dnia 3 lipca 2002r. - Prawo 
lotnicze. 

5. Ograniczenia lokalizacji budowli ustano-
wione w ustaleniach niniejszego planu nie doty-
czņ lokalizacji inwestycji celu publicznego z za-
kresu łņcznoŌci publicznej, o których mowa w 
ustawie z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu roz-
woju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U.  
Nr 106, poz. 675), ani lotniczych urzņdzeŊ na-
ziemnych, o których mowa w ustawie z dnia  
3 lipca 2002r. - Prawo lotnicze. 

 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 113 – 22807 – Poz. 3586 
 

§ 5.1. Na obszarze objňtym planem nie wy-
stňpujņ udokumentowane złoŐa kopalin, nie 
ustanowiono teŐ na nim obszarów ani terenów 
górniczych. 

2. Na obszarze objňtym planem nie wystňpu-
jņ tereny naraŐone na niebezpieczeŊstwo powo-
dzi. 

3. Na obszarze objňtym planem nie wystňpu-
jņ obszary zagroŐone osuwaniem siň mas ziem-
nych. 

4. Na obszarze objňtym planem nie wystňpu-
jņ obszary ani obiekty objňte ochronņ prawnņ na 
podstawie przepisów o ochronie przyrody, dla 
których zasady ochrony obowiņzujņ na podsta-
wie ww. przepisów. 

5. Na obszarze objňtym planem nie wystňpu-
jņ obszary ani obiekty objňte ochronņ prawnņ na 
podstawie przepisów o ochronie dóbr kultury, 
dla których zasady ochrony obowiņzujņ na pod-
stawie ww. przepisów. 

Dział II. 
Ustalenia ogólne 

Rozdział 1 
Zasady ochrony  

i kształtowania ładu przestrzennego 

§ 6. 1.W granicach obszaru objňtego planem 
obowiņzuje zakaz przekroczenia wysokoŌci 
obiektów budowlanych stanowiņcych przeszko-
dy lotnicze powyŐej: 

1) płaszczyzny poziomej wewnňtrznej, ustalonej 
na wysokoŌci 227 m.n.p.m, oraz 

2) płaszczyzny podejŌcia bocznej, o nachyleniu 
1:10, wyznaczonej pomiňdzy krawňdziami: 
dolnņ – wyznaczonņ wzdłuŐ pasa bocznej 
krawňdzi pasa startowego i górnņ – wyzna-
czonņ przez przeciňcie tej płaszczyzny z płasz-
czyznņ poziomņ wewnňtrznņ, o której mowa 
w pkt-cie 1. 

2. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1 nie 
dotyczņ wieŐy kontroli lotów. 

3. Nakazuje siň oznakowane budowli i obiek-
tów naturalnych stanowiņcych przeszkody lotni-
cze realizowane na zasadach okreŌlonych w 
przepisach szczególnych i odrňbnych. 

Rozdział 2 
Zasady ochrony środowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowego 

§ 7.1. Ocena oddziaływania na Ōrodowisko 
poszczególnych inwestycji lokalizowanych na 
obszarze objňtym niniejszym planem, w zaleŐ-
noŌci od rodzaju inwestycji oraz ich charaktery-
styki, przeprowadzana bňdzie w trybie przewi-
dywanym odpowiednimi procedurami lokaliza-

cyjnymi i oceny oddziaływania na Ōrodowisko, 
zgodnie z przepisami obowiņzujņcego prawa o 
udostňpnianiu informacji o Ōrodowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeŊstwa w ochronie 
Ōrodowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
Ōrodowisko. 

2. Ochrona akustyczna winna byń realizowa-
na zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami szcze-
gólnymi i odrňbnymi. 

3. Realizacjň ekranów akustycznych nakazuje 
siň we wskazanych w rysunku planu liniach lo-
kalizacji tych ekranów, przy czym dopuszcza siň 
inne ich lokalizacje, o ile zostanņ wskazane w 
odpowiednich decyzjach administracyjnych. 

4. Nie ustala siň rodzajów terenów podlega-
jņcych ochronie akustycznej, dla których obo-
wiņzujņ dopuszczalne poziomy hałasu zgodnie z 
przepisami odrňbnymi. 

Rozdział 3 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 8.1. W przypadku lokalizacji nowych inwe-
stycji zwiņzanych z wykonywaniem robót ziem-
nych we wskazanych przez odpowiedni organ 
rejonach zewidencjonowanych stanowisk ar-
cheologicznych, projekty tych inwestycji naleŐy 
uzgadniań z właŌciwym wojewódzkim konser-
watorem zabytków lub organem działajņcym w 
jego imieniu zgodnie z właŌciwoŌciņ terytorial-
nņ. 

2. Poza rejonami, o których mowa w ust. 1, w 
przypadku odkrycia podczas robót ziemnych 
przedmiotu, co do którego istnieje przypuszcze-
nie, Őe jest on zabytkiem, naleŐy: 

1) wstrzymań wszelkie roboty mogņce uszkodziń 
lub zniszczyń odkryty przedmiot; 

2) zabezpieczyń, przy uŐyciu dostňpnych Ōrod-
ków ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 

3) niezwłocznie zawiadomiń o odkryciu właŌci-
wego wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków lub organ działajņcy w jego imieniu 
zgodnie z właŌciwoŌciņ terytorialnņ, a jeŌli 
nie jest to moŐliwe - Prezydenta Miasta Ra-
domia. 

3. Zgodnie z przepisami prawa o ochronie 
dóbr kultury, wstrzymanie robót, o których mo-
wa w ust. 2 pkt 1) winno trwań do czasu uzyska-
nia decyzji wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków (lub organu działajņcego w jego imieniu 
zgodnie z właŌciwoŌciņ terytorialnņ) o sposobie 
dalszego postňpowania z odkrytym przedmio-
tem, lub w razie nie dokonania przez konserwa-
tora odpowiednich oglňdzin przedmiotu – nie 
wiňcej niŐ 5 dni. 
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Rozdział 4 
Wymagania wynikające z potrzeb  

kształtowania przestrzeni publicznych 

§ 9.1. Zgodnie ustaleniami Studium uwarun-
kowaŊ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Radomia, na obszarze objň-
tym niniejszym planem nie wystňpujņ obszary 
przestrzeni publicznych w rozumieniu przepisów 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym. 

2. Nakazuje siň kształtowanie nawierzchni 
jezdni i chodników w sposób umoŐliwiajņcy 
korzystanie osobom niepełnosprawnym. 

3. Dopuszcza siň lokalizacjň zieleni izolacyjno-
krajobrazowej, szczególnie wzdłuŐ dróg publicz-
nych i wewnňtrznych. 

4. Nakazuje siň ujednolicenie form i materia-
łów obiektów małej architektury, w nawiņzaniu 
do stylistyki form architektonicznych terminali 
realizujņcych przeznaczenie terenu oznaczonego 
symbolem U/KL. 

5. Obowiņzuje zakaz umieszczania reklam i 
znaków informacyjno-plastycznych: 

1) w sposób utrudniajņcy ruch pieszy i kołowy; 

2) w sposób zakłócajņcy warunki mieszkaniowe 
na obszarach przyległych poprzez emisjň pul-
sujņcego Ōwiatła; 

3) na budowlach i urzņdzeniach infrastruktury 
technicznej. 

Rozdział 5 
Zasady modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemów komunikacji  
i infrastruktury technicznej 

§ 10.1. Realizacja przeznaczenia terenu w ob-
rňbie obszaru objňtego niniejszym planem nie 
jest uwarunkowana rozbudowņ sieci dróg pu-
blicznych, a obsługa komunikacyjna planowa-
nego zainwestowania, zgodnie z ustaleniami 
niniejszego planu, bňdzie realizowana za po-
Ōrednictwem projektowanych dróg wewnňtrz-
nych, połņczonych z systemem dróg publicz-
nych lokalizowanym poza obszarem objňtym 
planem. 

2. Wykorzystanie dróg wewnňtrznych dla ce-
lów komunikacji publicznej dopuszcza siň pod 
warunkiem zastosowania odpowiednich para-
metrów technicznych ww. dróg. 

3. W przypadku wydzielenia odrňbnych dzia-
łek pod ciņgi pieszo-jezdne lub drogi obsługujņ-
ce przeznaczenie terenów, ich przekształcenie w 
ciņgi i/lub drogi publiczne dopuszczalne jest 
wyłņcznie w przypadku zachowania nastňpujņ-
cych, minimalnych szerokoŌci tych ciņgów i/lub 
dróg w liniach rozgraniczajņcych: 

1) 8m – w przypadku działek pod publiczne ciņgi 
pieszo-jezdne; 

2) 10m – w przypadku działek pod publiczne 
drogi dojazdowe. 

4. Nakazuje siň lokalizacjň ogólnodostňpnych 
miejsc parkingowych dla samochodów osobo-
wych w liczbie wynikajņcej z programu funkcjo-
nalnego lotniska, nie mniejszej jednak niŐ  
393 miejsca parkingowe. 

5. Dopuszcza siň etapowanie realizacji miejsc 
parkingowych wraz z etapowaniem realizacji 
portu lotniczego. 

6. Dopuszcza siň zarówno realizacjň miejsc 
parkingowych otwartych, jak i wbudowanych. 

§ 11. Ustala siň nastňpujņce zasady uzbroje-
nia w infrastrukturň technicznņ obszaru objňtego 
planem: 

1. Budowa, rozbudowy, przebudowy i remon-
ty urzņdzeŊ infrastruktury technicznej wyni-
kajņce z realizacji niniejszego planu nie mo-
gņ utrudniań funkcjonowania i czynnoŌci 
eksploatacyjnych urzņdzeŊ naziemnych i 
podziemnych funkcjonujņcej infrastruktury 
technicznej. 

2. Budowa, rozbudowy, przebudowy i remon-
ty urzņdzeŊ infrastruktury technicznej, wy-
nikajņce z wystňpujņcych potrzeb, powinny 
byń prowadzone za zgodņ i według warun-
ków technicznych jednostek zasilajņcych i 
eksploatujņcych omawiane urzņdzenia w 
porozumieniu z zarzņdcņ dróg w pasach 
drogowych, w których urzņdzenia te majņ 
byń lokalizowane. 

3. Nie dopuszcza siň fundamentowania wszel-
kich obiektów i budowli na funkcjonujņcych 
urzņdzeniach podziemnych. 

4. Przy lokalizacji wszelkiego rodzaju obiektów 
naleŐy zachowań obowiņzujņce na podsta-
wie odpowiednich przepisów prawa lub 
norm odległoŌci bezpieczne od sieci elek-
troenergetycznych i gazociņgów. 

5. Zaopatrzenie w wodň do celów bytowo-
gospodarczych: z miejskiego, komunalnego 
systemu zaopatrzenia w wodň, poprzez jego 
dostosowywanie (rozbudowň, przebudowň, 
itp.) do potrzeb funkcjonujņcego i/lub pro-
jektowanego zagospodarowania, na warun-
kach okreŌlonych przez zarzņdcň sieci wo-
dociņgowej. 

6. Odprowadzenie Ōcieków bytowo - gospo-
darczych: do ogólnomiejskiego, komunal-
nego systemu kanalizacji sanitarnej, po-
przez jego dostosowywanie (rozbudowň, 
przebudowň, itp.) do potrzeb funkcjonujņ-
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cego i/lub projektowanego zagospodaro-
wania, na warunkach okreŌlonych przez za-
rzņdcň sieci kanalizacyjnej. 

7. Nie dopuszcza siň zrzutu Ōcieków sanitar-
nych do wyodrňbnionego systemu odpro-
wadzania wód opadowych i do ziemi. 

8. Odprowadzenie wód opadowych: do sys-
temu kanalizacji deszczowej przy ewentual-
nym prowadzeniu jego rozbudowy (przebu-
dowy) wg warunków technicznych okreŌlo-
nych przez zarzņdcň sieci kanalizacyjnej. 

9. Nie dopuszcza siň: 

1) zrzutu wód opadowych do wyodrňbnio-
nego systemu odprowadzenia Ōcieków 
sanitarnych, 

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

10. Dopuszcza siň odprowadzenie Ōcieków 
opadowych do wód lub do ziemi z 
uwzglňdnieniem warunków geologiczno-
gruntowych i z zachowaniem obowiņzujņ-
cych wymagaŊ okreŌlonych w przepisach 
szczególnych i odrňbnych. 

11. Ewentualne zaopatrzenie w gaz ziemny 
przewodowy - z systemu gazowniczego, 
poprzez jego dostosowywanie (rozbudowň, 
przebudowň, itp.) do potrzeb funkcjonujņ-
cego i/lub projektowanego zagospodaro-
wania, na warunkach okreŌlanych przez 
dystrybutora gazu i zarzņdcň sieci gazowni-
czej. 

12. Zaopatrzenie w energiň cieplnņ - wg zapo-
trzebowania istniejņcej i planowanej zabu-
dowy: 

1) z miejskiego, komunalnego systemu cie-
płowniczego i/lub 

2) z indywidualnych Ŏródeł ciepła, z zacho-
waniem obowiņzujņcych przepisów w 
zakresie ochrony Ōrodowiska, przy czym 
zaleca siň stosowanie systemów grzew-
czych nieemitujņcych zanieczyszczeŊ do 
atmosfery. 

13. Zaopatrzenie w energiň elektrycznņ - z sys-
temu elektroenergetycznego, poprzez jego 
dostosowywanie (rozbudowň, przebudowň, 
itp.) do potrzeb funkcjonujņcego i/lub pro-
jektowanego zagospodarowania, na warun-
kach okreŌlonych przez właŌciwego zarzņd-
cň sieci elektroenergetycznych. 

14. Dopuszcza siň przesuniňcie lub przebudowň 
istniejņcej stacji transformatorowej z za-
chowaniem jej parametrów uŐytkowych, a 
takŐe budowň nowych stacji, w tym wbu-
dowanych w nowe obiekty kubaturowe. 

15. Zasady tymczasowego składowania, selek-
cji oraz wywozu odpadów: zgodnie z gmin-
nym planem gospodarki odpadami, regu-
laminem utrzymania czystoŌci i porzņdku na 
terenie gminy lub innymi programami lub 
przepisami gminnymi, właŌciwymi w zakre-
sie gospodarki odpadami na podstawie 
przepisów szczególnych i odrňbnych, w 
sposób niepowodujņcy szkodliwego oddzia-
ływania na Ōrodowisko, np. selektywnie do 
szczelnych, systematycznie opróŐnianych 
lub wymienianych pojemników w pełni za-
bezpieczajņcych odpady przed spłukiwa-
niem wodami opadowymi, ustawianych na 
nawierzchniach utwardzonych. 

Dział III 
Ustalenia szczegółowe w zakresie zasady  

zabudowy i zagospodarowania terenów 

§ 12. Dla terenu usług lotniczych i towarzy-
szņcych, oznaczonego w rysunku planu symbo-
lem U/KL ustala siň nastňpujņce zasady zabu-
dowy i zagospodarowania terenu: 

 
Symbol terenu U/KL 

Powierzchnia terenu U/KL – 22,59 ha 

1. Przeznaczenie terenu: 
1) Przeznaczenie podstawowe – usługi lotnicze i towarzyszņce: wielofunkcyjne usługi lotnicze na 

potrzeby lotnictwa cywilnego, w tym m.in.: terminal pasaŐerski, obiekty pomocnicze słuŐb 
utrzymania lotniska, wieŐa kontroli lotów, techniczne, administracyjne i socjalne zaplecze lotni-
ska, obiekty lotniskowej straŐy poŐarnej. 

2) Przeznaczenie uzupełniajņce – sieci i urzņdzenia infrastruktury technicznej zwiņzanej z funkcjņ 
przedmiotowego terenu oraz obszarów przyległych, elementy systemu komunikacyjnego dla 
obsługi terenu (drogi wewnňtrzne, parkingi i miejsca postojowe, place do zawracania, przy-
stanki komunikacji publicznej, chodniki, ŌcieŐki rowerowe itp.), ekrany akustyczne, płyty posto-
jowe samolotów, drogi kołowania samolotów, lotnicze urzņdzenia naziemne, zieleŊ towarzy-
szņca, w tym izolacyjna. 

 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 113 – 22810 – Poz. 3586 
 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) Ustala siň nastňpujņce zasady realizacji przeznaczenia terenu:  
a) realizacjň przeznaczenia podstawowego nakazuje siň łņcznie z realizacjņ przeznaczenia uzu-

pełniajņcego;  
b) realizacjň przeznaczenia uzupełniajņcego w postaci parkingów dopuszcza siň zarówno w 

formie miejsc parkingowych i postojowych otwartych jak i miejsc parkingowych wbudowa-
nych; 

c) dopuszcza siň etapowanie realizacji przeznaczenia terenu; 
d) nakazuje siň zachowanie ciņgłoŌci powiņzaŊ przestrzennych i funkcjonalnych projektowa-

nych jezdni, chodników i dróg rowerowych z istniejņcymi poza obszarem objňtym niniej-
szym planem układem sieci drogowo-ulicznej. 

2) Z wyłņczeniem wieŐy kontroli lotów nakazuje siň ujednolicenie parametrów i form budynków 
realizujņcych przeznaczenie terenu w zakresie form zabudowy, w tym geometrii dachów oraz 
kolorystyki elewacji i pokrycia dachów. 

3) Dopuszcza siň realizacjň nowej zabudowy wyłņcznie o nowoczesnych formach technicznych, z 
zastosowaniem nowoczesnych technologii i materiałów elewacyjnych. 

4) Dopuszcza siň realizacje dowolnych form dachów budynków projektowanych, w tym np. dachy 
o przekroju np. krzywoliniowym, namiotowe, tarczownicowe, dachy płaskie w formie tarasów 
widokowych, itp., z zastrzeŐeniem zachowania nastňpujņcych zasad: 
a) ujednoliceniu podlega geometria i kolorystyka dachów zespołów budynków o podobnej 

funkcji; 
b) w przypadku realizacji dachów stromych z połaciami widocznymi z poziomu terenu – naka-

zuje siň zastosowanie materiałów o wysokich walorach estetycznych, indywidualnie dosto-
sowanych do geometrii i rozwiņzaŊ technicznych dachu. 

5) W czňŌciach ogólnodostňpnych zabudowy i zagospodarowania terenu nakazuje siň stosowanie 
rozwiņzaŊ architektonicznych umoŐliwiajņcych korzystanie osobom niepełnosprawnym. 

3. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
W całoŌci okreŌlone w ustaleniach ogólnych niniejszego planu. 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
W całoŌci okreŌlone w ustaleniach ogólnych niniejszego planu. 
5. Wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
W całoŌci okreŌlone w ustaleniach ogólnych niniejszego planu. 
6. Parametry i wskaŎniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) Powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: max. 70%;  
2) Powierzchnia biologicznie czynna w stosunku do powierzchni działki budowlanej: min. 5%; 
3) SzerokoŌń elewacji frontowych budynków projektowanych: nie okreŌla siň. 
4) WysokoŌń budynków projektowanych: max. 2 kondygnacje nadziemne (z wyłņczeniem wieŐy 

kontroli lotów), z zastrzeŐeniem zachowania ograniczeŊ całkowitej wysokoŌci zabudowy okre-
Ōlonych w Dziale II, Rozdz.1 § 6 

5) Parametry projektowanych dróg wewnňtrznych nakazuje siň przyjmowań zgodnie z wymaga-
niami okreŌlonymi dla ulic w klasie dróg dojazdowych (D) w obowiņzujņcych przepisach tech-
niczno-budowlanych dla dróg publicznych, przy załoŐeniu ich udostňpnienia dla ruchu autobu-
sowej komunikacji publicznej 

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegajņcych ochronie, ustalonych na pod-
stawie przepisów odrňbnych: 

Nie dotyczy. 

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoŌci: 
Dopuszcza siň dowolne scalenia i/lub podziały nieruchomoŌci dokonywane w zwiņzku z realizacjņ usta-

leŊ niniejszego planu. 
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego uŐytkowaniu: 
OkreŌlone w przepisach szczególnych i odrňbnych w zakresie wymagaŊ dla lotnisk i lotniczych urzņdzeŊ 

naziemnych. 
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10. Zasady obsługi komunikacyjnej i infrastrukturalnej terenu: 

1) Obsługa komunikacyjna terenu za pomocņ systemu dróg wewnňtrznych, połņczonych z ukła-
dem zewnňtrznym od strony ul. Lubelskiej i ul. Odrodzenia.  

2) Ustala siň minimalny zakres uzbrojenia terenu w infrastrukturň technicznņ, obejmujņcy: 
a) zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z sieci elektroenergetycznej;  
b) zaopatrzenie w wodň do celów socjalno-bytowych, technologicznych i przeciwpoŐarowych z 

sieci wodociņgu komunalnego; 
c) odprowadzanie Ōcieków bytowych i technologicznych za poŌrednictwem sieci komunalnej 

kanalizacji sanitarnej; 
d) zaopatrzenie w energiň cieplnņ z kotłowni indywidualnej. 

3) Dopuszcza siň dowolne rozszerzenie ww. minimalnego zakresu uzbrojenia terenu w infrastruk-
turň technicznņ, wchodzņcņ w skład systemów komunalnych lub innych ogólnodostňpnych. 

4) Pozostałe zasady zagospodarowania w przedmiotowym zakresie – okreŌlone w ustaleniach 
ogólnych niniejszego planu. 

11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urzņdzenia i uŐytkowania terenu: 
Dopuszcza siň uŐytkowanie terenu w sposób dotychczasowy, do czasu jego zagospodarowania zgodnie 

z ustaleniami niniejszego planu. 

12. Stawka procentowa dla ustalenia opłat z tytułu wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci, o której mowa w 
art. 36 ust 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

1% 

 

Dział IV. 
Ustalenia końcowe 

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

§ 14. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obejmujņcy obszar okreŌlony w 
§ 1 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 120/2011 
Rady Miejskiej w Radomiu 

z dnia 30 maja 2011r. 
 
Uzasadnienie stwierdzenia zgodnoŌci miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obsza-
ru obejmujņcego działki oznaczone nr ewidencyjnymi: 1/4, 1/7, 1/8, 1/9, 1/11, 1/17, 1/25, 1/32, 1/33, 1/34, 
1/63, 1/65, 1/67, 1/68, 1/70 na terenie lotniska Radom – Sadków z ustaleniami „Studium uwarunkowaŊ  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom” uchwalonego uchwałņ Rady Miejskiej  
nr 221/1999 z dnia 29 grudnia 1999r. 
 
1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego opracowano dla obszaru obejmujņcego działki 

oznaczone nr ewidencyjnymi: 1/4, 1/7, 1/8, 1/9, 1/11, 1/17, 1/25, 1/32, 1/33, 1/34, 1/63, 1/65, 1/67, 1/68, 
1/70 na terenie lotniska Radom – Sadków zgodnie z uchwałņ Rady Miejskiej w Radomiu nr 737/2010 z 
dnia 31 maja 2010r. 

2. W czňŌci graficznej obowiņzujņcego „Studium uwarunkowaŊ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Radomia” – uchwała Rady Miejskiej nr 221/1999 z dnia 29 grudnia 1999r. przed-
miotowy obszar przeznaczony był na: 

- zespoły przemysłowe, 

- obszary przemysłowe objňte tworzeniem stref przemysłowych, 

- obszary wymagajņce pogłňbionych studiów przed przystņpieniem do opracowania mpzp. 

W tekŌcie Studium widnieje zapis o moŐliwoŌci rozwoju cywilnego lotnictwa na bazie jednostki woj-
skowej w oparciu o infrastrukturň lotniska Sadków strefy przemysłowej. 

Ustalenia Studium majņ charakter ogólny, odnoszņ siň do całego obszaru lotniska i nie precyzujņ 
proporcji terenów które winnych byń przeznaczane w miejscowych planach zagospodarowania prze-
strzennego pod ww. funkcje, szczegółowego ich rozmieszczenia ani kolejnoŌci realizacji. Uszczegóło-
wienie zapisów pozostawiane sņ sporzņdzanemu miejscowemu planowi zagospodarowania prze-
strzennego zw. „Lotnisko”, który obejmuje jedynie czňŌń obszaru wskazanego w studium. 

3. Postulat studium o przeprowadzeniu pogłňbionych analiz przed przystņpieniem do sporzņdzania pla-
nu miejscowego został zrealizowany poprzez sporzņdzenie opracowania „Port Lotniczy Radom, Plan 
Generalny”, czerwiec 2009. Opracowanie to doprecyzowuje dyspozycjň m.in. funkcjonalnņ całego 
obszaru lotniska, o którym mowa w pkt-cie 2, a przedmiotowy plan miejscowy kontynuuje ustalenia 
ww. opracowania poprzez nadanie im statusu prawa miejscowego. 

4. Ustalenia w zakresie przeznaczenia terenu w projekcje planu miejscowego realizujņ ustalenia studium 
o lokalizacji cywilnego portu lotniczego, przy czym pozostałe funkcje przewidziane w studium mogņ 
byń realizowane na terenach poza obszarem objňtym planem. 
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4. W Ōwietle powyŐszego rozpoznania ustaleŊ Studium stwierdza siň zgodnoŌń uchwalanego miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmujņcego działki oznaczone nr ewi-
dencyjnymi: 1 /4, 1/7, 1/8, 1/9, 1/11, 1/17, 1/25, 1/32, 1/33, 1/34, 1/63, 1/65, 1/67, 1/68, 1/70 na terenie 
lotniska Radom – Sadków z ustaleniami „Studium uwarunkowaŊ i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Radom”, przyjňtego uchwałņ Rady Miejskiej w Radomiu nr 221/99 z dnia 
29 grudnia 1999r. 

 
 

Załņcznik nr 3 
do uchwały 120/2011 

Rady Miejskiej w Radomiu 
z dnia 30 maja 2011r. 

 
WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŏONEGO DO PUBLICZNEGO WGLŅDU  
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 
Wykaz dotyczy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmujņ-
cego działki oznaczone nr ewidencyjnymi: 1/4, 1/7, 1/8, 1/9, 1/11, 1/17, 1/25, 1/32, 1/33, 1/34, 1/63, 1/65, 
1/67, 1/68, 1/70 na terenie lotniska Radom – Sadków (uchwała Rady Miejskiej w Radomiu nr 737/2010 z 
dnia 31 maja 2010r.) 
 

Lp. Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imiň, nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszajņcego 

uwagi 

TreŌń uwagi Oznaczenie  
nieruchomoŌci, 

której dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu planu 
dla nieruchomoŌci, 

której dotyczy uwaga 

Rozstrzygniňcie Prezydenta Miasta 
Radom w sprawie 

 rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygniňcie Rady Gminy Radom 
załņcznik do uchwały nr…….…. 

z dnia……. 

Uwagi 

Uwaga 
uwzglňdniona 

Uwaga nie-
uwzglňdniona 

Uwaga 
uwzglňdniona 

Uwaga  
nieuwzglňdniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Do wyłoŐonego 
projektu planu nie 
wniesiono 
Őadnych uwag. 

 
……………………………………………………….. 

(podpis Prezydenta Miasta Radomia) 
 

 
Załņcznik nr 4 

do uchwały 120/2011 
Rady Miejskiej w Radomiu 

z dnia 30 maja 2011r. 
 
ROZTRZYGNIŇCIE OKREŋLENIA, W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
DLA OBSZARU OBEJMUJŅCEGO DZIAŁKI OZNACZONE NR EWIDENCYJNYMI: 1/4, 1/7, 1/8, 1/9, 1/11, 
1/17, 1/25, 1/32, 1/33, 1/34, 1/63, 1/65, 1/67, 1/68, 1/70, NA TERENIE LOTNISKA RADOM – SADKÓW 
„LOTNISKO” ZAKRESU WYKONANIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓREJ REALIZACJA NALE-
ŏY DO ZADAŉ WŁASNYCH GMINY ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA ZGODNIE Z PRZEPISAMI 
O FINANSACH PUBLICZNYCH 
 
W ramach realizacji niniejszego planu, wykonanie inwestycji dotyczņcych uzbrojenia komunalnego (na-
leŐņcego do zadaŊ Gminy) w dziedzinach: 

- zaopatrzenia w wodň, 

- odprowadzenia Ōcieków bytowo – gospodarczych, 

- odprowadzenia wód opadowych, 

nie jest wymagane gdyŐ wymagana infrastruktura istnieje i funkcjonuje w liniach rozgraniczajņcych ob-
sługujņce obszar objňty planem ciņgi komunikacyjne oraz na terenach przyległych do tego obszaru.  
W zwiņzku z powyŐszym nie przewiduje siň budowy nowej infrastruktury technicznej dla obsługi zainwe-
stowania obszaru objňtego planem, której realizacja jest niezbňdna dla realizacji przeznaczenia terenu, 
której budowa naleŐy do zadaŊ własnych gminy. 

Wszelka rozbudowa infrastruktury istniejņcej moŐe byń dokonywana na koszt przyszłego inwestora,  
realizujņcego okreŌlone w planie przeznaczenie terenów. 
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