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Załącznik nr 3 
do uchwały nr 48/VIII/11 
Rady Miejskiej w Pajęcznie 
z dnia 27 czerwca 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU  

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU  
FARMY WIATROWEJ ZLOKALIZOWANEJ NA OBSZARZE GMINY PAJĘCZNO 

 
Ze względu na brak uwag wniesionych do 

projektu planu podczas wyłoŊenia do publicznego 
wglądu oraz w terminie w terminie obligatoryjnym 
na oczekiwanie na uwagi, Rada Miejska w Pajęcznie 

nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717, z póňniejszymi zmianami). 

 
Załącznik nr 4 
do uchwały nr 48/VIII/11 
Rady Miejskiej w Pajęcznie 
z dnia 27 czerwca 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE  O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI  

Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŉĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY  
ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 

 
Dla obszaru objętego planem miejscowym 

nie przewiduje się Ŋadnych zadań z zakresu infra-
struktury technicznej naleŊących do zadań własnych 
gminy. W tej sytuacji, na podstawie art. 20 ust. 1 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, 
z póňniejszymi zmianami) Rada Miejska w Pajęcznie 
nie podejmuje rozstrzygnięcia w tym zakresie. 
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UCHWAŁA NR XI/79/11 RADY MIEJSKIEJ W RADOMSKU 

  
 z dnia 30 czerwca 2011 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

miasta Radomska w rejonie ulic Narutowicza, Wojska Polskiego, Witosa 
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 

pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 
113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 
717, Nr 162, poz. 1568, Nr 153, poz. 127, z 2004 r. Nr 
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 
1157, Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 
48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 
2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 
r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, 
poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) 
oraz art. 14 ust. 8 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 
2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 
113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 
319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 
2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, 
poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, 
Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, 

Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 2011 r. Nr 32, 
poz. 159) uchwala się, co następuje: 

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 
§ 1. 1. Przedmiotem uchwały jest miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu 
miasta Radomska w rejonie ulic Narutowicza, Woj-
ska Polskiego i Witosa, zwany dalej „planem”. 

2. Granice obszaru objętego planem wyzna-
czają: 
1) od wschodu - zachodnia częņć działki stanowią-

cej ul. Narutowicza; 
2) od północy i zachodu - północna i zachodnia 

granica działki stanowiącej ul. Witosa; 
3) od południa - południowa granica działki stano-

wiącej ul. Wojska Polskiego. 
3. Załącznik do uchwały stanowią: 

1) wyrys ze zmiany studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Radomska stanowiący załącznik nr 1; 
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2) rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załącz-

nik nr 2; 
3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Radomsku o 

sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu w 
czasie wyłoŊenia do publicznego wglądu, sta-
nowiące załącznik nr 3; 

4) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Radomsku o 
sposobie realizacji zapisanych w planie inwesty-
cji z zakresu infrastruktury technicznej naleŊą-
cych do zadań własnych gminy, stanowiące za-
łącznik nr 4. 

§ 2. Celem regulacji zawartych w ustale-
niach planu jest: 
1) wyznaczenie terenów inwestycyjnych przezna-

czonych pod zabudowę mieszkaniową jednoro-
dzinną; 

2) okreņlenie przeznaczenia, sposobu zagospoda-
rowania i warunków zabudowy terenów inwe-
stycyjnych wymienionych w pkt 1 z uwzględnie-
niem zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego. 

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały 
jest mowa o: 
1) planie - naleŊy przez to rozumieć ustalenia miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego stanowiącego przepis gminny; 

2) rysunku planu - naleŊy przez to rozumieć rysu-
nek planu sporządzony na mapie sytuacyjno-wy-
sokoņciowej w skali 1:1000, w granicach okre-
ņlonych w § 1 niniejszej uchwały; 

3) obszarze - naleŊy przez to rozumieć obszar obję-
ty niniejszym planem w granicach okreņlonych 
na rysunku planu; 

4) terenie - naleŊy przez to rozumieć teren o okre-
ņlonym w planie przeznaczeniu wyznaczonym 
na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, 
oznaczony symbolem literowym i cyfrą, dla któ-
rego ustalono przepisy szczegółowe; 

5) przepisach odrębnych - naleŊy przez to rozumieć 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi; 

6) podstawowym przeznaczeniu terenu - naleŊy 
przez to rozumieć takie przeznaczenie, które po-
winno przewaŊać na danym terenie (stanowić 
ponad 50% powierzchni nieruchomoņci oraz 
powyŊej 50% powierzchni terenu oznaczonego 
danym symbolem), wyznaczonym liniami roz-
graniczającymi; 

7) dopuszczalnym przeznaczeniu terenu - naleŊy 
przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niŊ 
podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają 
przeznaczenie podstawowe; 

8) linii rozgraniczającej - naleŊy przez to rozumieć 
granicę pomiędzy terenami o róŊnym podsta-
wowym przeznaczeniu; 

9) obowiązującej linii zabudowy - naleŊy przez to 
rozumieć linię obowiązującego sytuowania fron-
towych ņcian budynków (obiektów kubaturo-
wych) zaliczonych wg obowiązujących norm do 
kubatur budynków w całoņci; 

10) nieprzekraczalnej linii zabudowy - naleŊy przez 
to rozumieć moŊliwoņć swobodnego sytuowa-
nia budynków na działce, lecz bez prawa prze-
kroczenia linii oznaczonej na rysunku planu;  

11) intensywnoņci zabudowy - naleŊy przez to ro-
zumieć wskaňnik zdefiniowany jako stosunek 
sumy powierzchni nadziemnych kondygnacji 
budynków zlokalizowanych na danym terenie, 
liczony w zewnętrznym obrysie murów do po-
wierzchni tego terenu; 

12) rozbudowie, przebudowie - naleŊy przez to 
rozumieć definicje zawarte w przepisach szcze-
gólnych; 

13) uciąŊliwoņci obiektów i urządzeń - naleŊy przez 
to rozumieć negatywne ich oddziaływanie na 
otoczenie, powodowane emisją gazów i pyłów, 
zapachów, hałasu, promieniowania, itp., a takŊe 
wynikające ze wzmoŊonego ruchu pojazdów 
związanego z funkcjonowaniem tych obiektów i 
urządzeń; 

14) uciąŊliwoņci nie wykraczającej poza granice 
działki - naleŊy przez to rozumieć szczególny 
przypadek, w którym występujące formy uciąŊ-
liwoņci działań gospodarczych mogą być jedno-
znacznie pomierzone, a ich skutki neutralizowa-
ne w obrębie granic działki; 

15) uciąŊliwoņci nie wykraczającej poza lokal - nale-
Ŋy przez to rozumieć szczególny przypadek, w 
którym występujące formy uciąŊliwoņci działań 
gospodarczych mogą być jednoznacznie pomie-
rzone, a ich skutki neutralizowane w obrębie 
granic lokalu; 

16) ogrodzeniach aŊurowych - naleŊy przez to rozu-
mieć takie ogrodzenia, w których powierzchnia 
materiałów, z których wykonano przęsła, stano-
wi maksimum 40% całej powierzchni przęsła; 

17) paliwach ekologicznych - naleŊy przez to rozu-
mieć stosowanie czystych ekologicznie paliw 
spełniających odpowiednie ņrodowiskowe nor-
my emisji; 

18) strefie ochronnej od sieci uzbrojenia- strefie 
ograniczonego uŊytkowania - naleŊy przez to ro-
zumieć częņć obszaru połoŊoną w okreņlonej od-
ległoņci od sieci uzbrojenia, która jest wyzna-
czona na rysunku planu, w strefie tej sytuowanie 
zabudowy uzaleŊnia się od uzyskania zgody ge-
stora sieci uzbrojenia; dopuszcza się natomiast 
urządzenia terenowe, jak: drogi, parkingi, place 
składowe, zieleń niską. 

§ 4. 1. Integralną częņcią ustaleń planu, sta-
nowiących treņć niniejszej uchwały, są ustalenia 
zawarte na rysunku planu. 

2. Rysunek planu, o którym mowa w ust. 1, 
okreņla podstawowe przeznaczenie terenów wy-
dzielonych liniami rozgraniczającymi oraz ich wa-
runki zagospodarowania w zakresie okreņlonym w 
oznaczeniach tego rysunku. 

3. Obowiązującymi ustaleniami są następu-
jące oznaczenia graficzne na rysunku planu: 
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1) granice obszaru objętego planem; 
2) linie rozgraniczające tereny o róŊnym przezna-

czeniu; 
3) granice działek do zachowania; 
4) projektowane podziały działek; 
5) podstawowe przeznaczenie terenów; 
6) klasyfikacja dróg i ciągów pieszych; 
7) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy; 
8) strefa ochronna od napowietrznej linii elektro-

energetycznej 110 kV. 
4. Pozostałe oznaczenia na rysunku planu 

mają charakter orientacyjny. 
 

Rozdział 2 
Ustalenia ogólne dla całego obszaru 
 
§ 5. 1. Na obszarze objętym planem obo-

wiązują następujące ustalenia dotyczące ochrony 
ņrodowiska przyrodniczego: 
1) maksymalne wkomponowanie w projektowane 

zagospodarowanie istniejących wartoņciowych 
elementów zieleni wysokiej: drzew i zadrzewień 
znajdujących się na poszczególnych terenach, 
dopuszcza się niezbędną wycinkę zieleni kolizyj-
nej z projektowanym zagospodarowaniem dzia-
łek i układem komunikacyjnym; 

2) na obszarze objętym planem nie występują te-
reny bezpoņredniego i potencjalnego zagroŊenia 
powodzią oraz tereny zagroŊone osuwaniem się 
mas ziemnych. 

2. Dla realizacji zasad w zakresie ochrony i 
kształtowania ņrodowiska przyrodniczego wprowa-
dza się szczegółowe ustalenia dotyczące sposobu 
zagospodarowania poszczególnych terenów w 
Rozdziale 3. 

§ 6. Na obszarze objętym planem obowiązu-
ją następujące zasady w zakresie ochrony dziedzic-
twa kulturowego: 
1) nie występują obiekty objęte formami ochrony 

na mocy obowiązujących przepisów, 
nie ustala się dodatkowych form ochrony poprzez 
okreņlenie projektowanych stref ochronnych. 

§ 7. Na obszarze objętym planem obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące obsługi ko-
munikacyjnej: 
1) obsługa komunikacyjna będzie realizowana po-

przez: 
a) ul. Narutowicza (ulicę główną ruchu przy-

spieszonego, docelowo po realizacji obwod-
nicy Radomska ulicę zbiorczą) oznaczona na 
rysunku planu symbolem 1KD-GP(Z1/2), 

b) ulice Witosa i Wojska Polskiego - ulice dojaz-
dowe - oznaczone na rysunku planu symbo-
lami: 2KD-D1/2 i 3KD-D1/2, łączącą się z tymi 
ulicami sieć projektowanych dróg dojazdo-
wych oznaczonych na rysunku planu kolej-
nymi symbolami od 4KD-D1/2 do 8KD-D1/2, 
ciągów pieszo-jezdnych oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami 9KD-Y i 10KD-Y, któ-

re będą zapewniać bezpoņrednią obsługę te-
renów i obiektów, 

c) ciąg pieszy oznaczony na rysunku planu 
symbolem 11KD-X - ułatwiający dostępnoņć 
ruchu pieszego z obszaru objętego planem 
do ul. Narutowicza; 

2) sposób zagospodarowania pasów drogowych 
wyznaczonych liniami rozgraniczającymi dróg 
wymienionych w pkt 1 formułuje się w ustale-
niach szczegółowych dla poszczególnych dróg w 
Rozdziale 5, § 15; 

3) dla poszczególnych terenów oraz wchodzących 
w ich skład działek istniejących oraz tych, które 
powstaną w wyniku wtórnych podziałów obo-
wiązuje obsługa komunikacyjna z przyległych 
ulic oznaczonych na rysunku planu symbolem 
KD-D - drogi dojazdowe lub ciągów pieszo-
jezdnych oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem KD-Y; 

4) ustala się obowiązek zaspokojenia potrzeb par-
kingowych w ramach poszczególnych terenów 
zgodnie z warunkami okreņlonymi w Rozdziale 3 
w przepisach szczegółowych. 

§ 8. Na obszarze objętym planem ustala się 
następujące zasady wyposaŊenia i obsługi terenów 
w zakresie infrastruktury technicznej: 
1) zaopatrzenie w wodę: 

a) do celów konsumpcyjnych, uŊytkowych i 
przeciwpoŊarowych z miejskiej sieci wodo-
ciągowej poprzez rozbudowę istniejącej w 
ulicach Witosa i Wojska Polskiego, 

b) obsługa planowanego zagospodarowania po-
przez realizację wodociągu doprowadzającego 
wodę z istniejącej sieci, w oparciu o warunki i 
podłączenia uzyskane od zarządcy sieci; 

2) odprowadzanie ņcieków sanitarnych: 
a) odprowadzanie ņcieków sanitarnych do miej-

skiej kanalizacji poprzez rozbudowę systemu, 
w tym budowę kanałów w ulicach Witosa, 
Narutowicza oraz w projektowanych ulicach 
w ramach obszaru objętego planem, w opar-
ciu o warunki podłączenia uzyskane od za-
rządcy sieci, 

b) wskaňniki zanieczyszczeń w ņciekach odpro-
wadzanych do miejskiej kanalizacji nie mogą 
przekraczać norm okreņlonych w przepisach 
o jakoņci ņcieków wprowadzanych do komu-
nalnych urządzeń kanalizacyjnych lub w 
przepisach lokalnych okreņlonych przez od-
biorcę ņcieków, 

c) do czasu realizacji miejskiej kanalizacji sani-
tarnej obowiązuje odprowadzanie ņcieków do 
zbiorników bezodpływowych na terenie nie-
ruchomoņci, pod warunkiem zapewnienia 
okresowego opróŊnienia i wywozu zgroma-
dzonych nieczystoņci przez koncesjonowa-
nych przez gminę przewoňników do punktu 
zlewnego ņcieków na miejskiej oczyszczalni, 

d) na całym obszarze zakazuje się odprowadze- 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 237 – 13884 – Poz. 2493 
 

nia nie oczyszczonych ņcieków do ziemi; 
3) odprowadzanie wód opadowych: 

a) odprowadzanie wód opadowych do rzeki Ra-
domki na warunkach okreņlonych przez wła-
ņciciela sieci i administratora rzeki, 

b) wody opadowe z dachów budynków mogą 
być odprowadzane na grunt bez oczyszcza-
nia, 

c) wody opadowe z utwardzonych powierzchni 
dróg, parkingów i innych powierzchni poten-
cjalnie zanieczyszczonych naleŊy oczyszczać 
przed wprowadzeniem do odbiornika z pia-
sku, błota i zanieczyszczeń ropopochodnych 
na odpowiednich urządzeniach podczyszcza-
jących, lokalizowanych w granicach odwad-
nianych terenów; 

4) zaopatrzenie w energie elektryczną: 
a) z istniejącej sieci elektroenergetycznej, do-

puszcza się budowę stacji transformatoro-
wych 15/0,4 kV oraz linii 15 kV zasilających 
ww. stacje, 

b) rozbudowa sieci oraz budowa urządzeń elek-
troenergetycznych prowadzone w uzgodnie-
niu z właņciwym Zakładem Energetycznym, 

c) budowa liniowych odcinków sieci niskiego i 
ņredniego napięcia w liniach rozgraniczają-
cych dróg i ciągów, jako sieci doziemnej, 

d) lokalizacja wnętrzowych stacji transformato-
rowych 15/0,4 kV na wydzielonych terenach 
oznaczonych na rysunku planu symbolem E, 

e) ustala się wyznaczoną na rysunku planu stre-
fę ochronną dla linii wysokiego napięcia 110 
kV - pas terenu o szerokoņci 36 m; 

5) zaopatrzenie w gaz: 
a) docelowe zaopatrzenie w gaz płynny poprzez 

rozbudowę planowanego gazociągu ņrednie-
go ciņnienia w ul. Witosa, 

b) do czasu realizacji inwestycji wykorzystanie 
gazu płynnego dostarczanego w indywidual-
nym zakresie w butlach lub do zbiorników 
naziemnych bądň podziemnych lokalizowa-
nych u poszczególnych odbiorców, 

c) obsługa planowanego zagospodarowania 
poprzez realizację gazociągu doprowadzają-
cego gaz z planowanej sieci, w oparciu o wa-
runki podłączenia uzyskane od zarządcy sieci; 

6) zaopatrzenie w ciepło: 
a) zaopatrzenie w ciepło do celów grzewczych 

oraz dla potrzeb przygotowania ciepłej wody 
uŊytkowej w oparciu o indywidualne (lokalne) 
ňródła ciepła poprzez stosowanie technologii 
i paliw ekologicznych, 

b) dopuszcza się instalowanie urządzeń grzew-
czych na paliwo stałe posiadających certyfi-
kat na znak bezpieczeństwa ekologicznego, 

c) obowiązuje zakaz stosowania urządzeń i 
technologii wytwarzających energię na cele 
grzewcze i bytowe, powodujących emisje za-
nieczyszczeń stałych i gazowych powyŊej do-

puszczalnych parametrów okreņlonych w 
przepisach szczególnych; 

7) zaopatrzenie w łącza telefoniczne z istniejącej i 
projektowanej sieci: 
a) lokalizacja projektowanej sieci telekomunika-

cyjnej w liniach rozgraniczających dróg, na 
warunkach okreņlonych przez właņciwego za-
rządcę drogi, 

b) obsługa abonentów za poņrednictwem indy-
widualnych przyłączy na warunkach okreņlo-
nych przez gestora sieci, 

c) dopuszcza sie lokalizację inwestycji celu pu-
blicznego z zakresu łącznoņci publicznej w ro-
zumieniu przepisów odrębnych, 

d) ustalenia dotyczące maksymalnej wysokoņci 
projektowanej zabudowy lokalizowanej w 
ramach poszczególnych terenów o róŊnym 
podstawowym przeznaczeniu zawarte w 
Rozdziale 3 nie dotyczą inwestycji wymienio-
nych w pkt 7 lit. c; 

8) gospodarka odpadami - obowiązuje gromadze-
nie nieczystoņci stałych w pojemnikach usytu-
owanych na poszczególnych nieruchomoņciach 
oraz usuwanie nieczystoņci w ramach miejskie-
go systemu oczyszczania. 

§ 9. 1. Lokalizację sieci infrastruktury tech-
nicznej wszystkich mediów ustala się w obrębie 
terenów przeznaczonych pod komunikację, z za-
chowaniem wzajemnych odległoņci i odległoņci od 
obiektów budowlanych wynikających z przepisów 
szczególnych i w porozumieniu z zarządcą drogi. 

2. Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruk-
tury technicznej poza liniami rozgraniczającymi 
dróg i ciągów za zgodą właņciciela terenu i na wa-
runkach uzgodnionych z zarządzającym siecią oraz 
zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 
Rozdział 3 

Przepisy szczegółowe - warunki zabudowy  
i zagospodarowania 

 
§ 10. 1. Dla terenów oznaczonych na rysun-

ku planu symbolami: 2MN; 3MN; 4MN; 6MN; 7MN; 
8MN, 9MN ustala się: 
1) przeznaczenie terenów: 

a) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, jako 
podstawowe przeznaczenie terenu, 

b) usługi w parterach budynków mieszkalnych o 
uciąŊliwoņci nieprzekraczającej granic lokalu, 
jako dopuszczalne przeznaczenie terenu, 

c) urządzenia obsługi technicznej i sieci infra-
struktury technicznej, jako dopuszczalne prze-
znaczenie terenu, 

d) wyklucza się przedsięwzięcia mogące znaczą-
co oddziaływać na ņrodowisko, z wyłącze-
niem sieci infrastruktury technicznej; 

2) warunki podziału terenów na działki - obowiązuje 
podział na działki budowlane ustalony na rysunku 
planu, z dopuszczeniem podziałów powstających 
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w wyniku regulacji stanu prawnego, której celem 
nie jest wydzielenie działek budowlanych; 

3) warunki zagospodarowania działek: 
a) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabu-

dowy 0,3 - dla zabudowy wolnostojącej, 0,7 - 
dla zabudowy bliňniaczej, 

b) dopuszcza się 25% powierzchni działki - dla 
zabudowy wolnostojącej oraz 40% po-
wierzchni działki - dla zabudowy bliňniaczej, 
jako maksymalną łączną powierzchnię zabu-
dowy, z równoczesnym zastrzeŊeniem, Ŋe 
łączna powierzchnia zabudowy na działce lub 
w ramach kilku działek wspólnie zagospoda-
rowanych nie przekracza 250 m2, 

c) obowiązuje minimum: 60% powierzchni dział-
ki - dla działek o powierzchni powyŊej 1000 m2, 
40-60% powierzchni działki (proporcjonalnie) - 
dla działek o powierzchni 600-1000 m2, jako 
powierzchnia biologicznie czynna, 

d) dopuszcza się wspólne zagospodarowanie w 
ramach dwóch lub więcej działek obowiązują 
wówczas takie same warunki jak ustalone dla 
jednej działki, 

e) w zagospodarowaniu działki obowiązują usta-
lenia zawarte w Rozdziale 2, § 5 ust. 1 pkt 1, 

f) w ramach działki obowiązuje zapewnienie 
odpowiedniej liczby miejsc parkingowych dla 
mieszkańców, pracowników i klientów (w 
przypadku usług) w dostosowaniu do zago-
spodarowania w minimalnej iloņci: - miesz-
kalnictwo - 1 miejsce postojowe/garaŊ na 1 
mieszkanie, - usługi - 1 miejsce postojowe/ 50 
m2 powierzchni uŊytkowej, 

g) obowiązuje stosowanie od strony frontowej 
ogrodzeń aŊurowych z elementów metalo-
wych lub drewnianych, ujednoliconych pod 
względem wysokoņci, materiałów, o maksy-
malnej wysokoņci 1,6 m (w tym ewentualny 
cokół), usytuowanych w linii rozgraniczającej 
ulicy, z wykluczeniem prefabrykowanych ele-
mentów Ŋelbetowych typu słupowo-płytowe-
go, dopuszcza się ogrodzenia w formie Ŋy-
wopłotów, 

h) obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu w 
ņrodowisku okreņlony w obowiązujących 
przepisach o ochronie ņrodowiska dla tere-
nów przeznaczonych pod zabudowę miesz-
kaniową, 

i) obowiązują zasady obsługi komunikacyjnej 
ustalone w Rozdziale 2, § 7, 

j) obowiązują warunki w zakresie infrastruktury 
technicznej ustalone w Rozdziale 2, § 8; 

4) warunki dla istniejącej zabudowy: 
a) dla istniejących budynków dopuszcza się 

przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę 
zgodnie z ustaleniami dla nowej zabudowy, 

b) w działalnoņci remontowej istniejących bu-
dynków mającej wpływ na wygląd zewnętrz-
ny zabudowy obowiązuje: 

- ujednolicenie stolarki (kolor, podziały na 
elewacjach) w ramach budynku, 

- zakaz malowania fragmentu elewacji w ko-
lorze odbiegającym od kolorystyki całej 
elewacji, jeŊeli powyŊsze nie wynika z kon-
cepcji kolorystyki całej elewacji; 

5) warunki dla projektowanej zabudowy: 
a) obowiązują ustalone na rysunku planu obo-

wiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy, 
b) w przypadku istniejącej zabudowy zlokalizo-

wanej w granicy działki, dla niezabudowanej 
sąsiedniej działki dopuszcza się lokalizację 
zabudowy w granicy poprzez dobudowę do 
istniejącego obiektu, 

c) dopuszcza się lokalizację zabudowy w grani-
cy działki, gdy posiada ona mniejszą szero-
koņć niŊ 18,0 m, 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy wynosi 
10,0m w najwyŊszym punkcie dachu, ograni-
czenie wysokoņci do 3 kondygnacji naziem-
nych, w tym poddasze uŊytkowe, 

e) obowiązuje kąt nachylenia połaci dachowych 
300-400 (nie dotyczy istniejących budynków z 
dachami o innym kącie nachylenia połaci da-
chowych), 

f) obowiązuje pokrycie dachów w kolorze natu-
ralnym materiałów ceramicznych lub w kolo-
rach ciemnoczerwonych bądň ciemnobrązo-
wych; wyklucza się pokrycie dachów papą 
smołową i asfaltową, 

g) w przypadku sytuowania zabudowy na poje-
dynczej działce pomiędzy dwiema działkami z 
zabudową o dachach płaskich lub innym ką-
cie nachylenia niŊ ustalone, formę, spadki 
dachu naleŊy skoordynować z dachem przy-
najmniej jednego z istniejących sąsiednich 
budynków, 

h) obowiązuje realizacja elewacji o oszczędnym 
pod względem iloņci (nie więcej niŊ 3) zasto-
sowaniem materiałów wykończeniowych (za-
leca się stosowanie materiałów naturalnych - 
rodzimych), wyklucza się stosowanie sidingu, 

i) obowiązuje kolorystyka elewacji w pastelo-
wych kolorach, z zastosowaniem jako wiodą-
cych jasnych barw oraz z dopuszczeniem 
ciemniejszej tonacji dla cokołów oraz detali, 

j) obowiązuje nawiązanie do istniejącej zabu-
dowy w sąsiedztwie (wysokoņć budynków, 
kształtu dachu, kierunek głównej kalenicy da-
chu względem ulicy) w celu stworzenia jed-
norodnych zespołów urbanistyczno-archite-
ktonicznych, 

k) obowiązuje lokalizacja garaŊy i obiektów go-
spodarczych wbudowanych w bryłę budynku 
mieszkalnego lub integralnie z nim związa-
nych, tj. stykających się z nim jedną ņcianą 
lub powiązanych poprzez dach lub pergolę, 
bądň sytuowanych w granicy działki, z obo-
wiązkiem ich zblokowania z juŊ istniejącą za-
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budową o podobnym przeznaczeniu na dział-
ce sąsiada, jeņli taka zabudowa istnieje, 

l) dopuszcza się lokalizację garaŊy lub obiektów 
gospodarczych na działce jedynie jako jedno-
kondygnacyjnych bez poddasza uŊytkowego 
o maksymalnej wysokoņci 5,0 m, (maksy-
malna powierzchnia zabudowy garaŊu - na 1 
stanowisko - 25 m2, na 2 stanowiska posto-
jowe - 35 m2, budynku gospodarczego - 40 
m2), dopuszcza się łączenie funkcji w ramach 
jednego obiektu, 

m) obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów tym-
czasowych, za wyjątkiem altan ogrodowych, 

n) dopuszcza się wyłącznie nieuciąŊliwe usługi 
w formie pomieszczeń wbudowanych w bry-
łę budynku mieszkalnego. 

2. Dla wyszczególnionych poniŊej terenów, 
oprócz ustaleń zawartych w ust. 1, wprowadza się 
dodatkowe ustalenia: 
1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami: 7MN, 8MN, 9MN dodatkowo obo-
wiązuje ustalona na rysunku planu strefa 
ochronna od linii energetycznej 110 kV; 

2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 6MN, 9MN dodatkowo dla projek-
towanej zabudowy mieszkalnej wymagającej 
ochrony przed zewnętrznym hałasem i drga-
niami - obowiązuje zastosowanie przez inwesto-
rów zabezpieczeń ograniczających uciąŊliwoņć 
akustyczną ul. Narutowicza oznaczonej na ry-
sunku planu symbolem 1 KD-GP(Z1/2), zabudo-
wę naleŊy chronić poprzez zachowanie maksy-
malnej odległoņci od ňródła uciąŊliwoņci, odpo-
wiednie usytuowanie i ukształtowanie budynku, 
stosowanie elementów amortyzujących drgania 
oraz osłaniających i ekranujących przed hała-
sem, a takŊe racjonalne rozmieszczenie po-
mieszczeń w budynku i zapewnienie wymaganej 
izolacyjnoņci przegród zewnętrznych; 

3) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 3MN dodatkowo ustala się: 
a) dla fragmentu działki nr ewid. 578 pozostałe-

go po wydzieleniu ulicy oznaczonej na rysun-
ku planu symbolem 6KD-D1/2 dopuszcza się 
zamienne zagospodarowanie w formie ziele-
ni urządzonej (skwer z elementami małej ar-
chitektury) z urządzeniami rekreacyjno-spor-
towymi (tj. plac zabaw, boisko), 

b) dla fragmentów działek nr ewid. 597, 594 i 
592 połoŊonych na północ od ulicy oznaczo-
nej na rysunku planu symbolem 5KD-D1/2 
dopuszcza się inny podział niŊ wyznaczony na 
rysunku planu, tj. podział na dwie działki bu-
dowlane: od frontu ulicy oraz w głębi, z gra-
nicą wyznaczoną poprzez przedłuŊenie pro-
jektowanej linii podziałowej na sąsiednich 
działkach nr ewid. 591 i 600 oraz wydzielenie 
drogi wewnętrznej o minimalnej szerokoņci 
6,0 m dla potrzeb obsługi komunikacyjnej dla 
działki usytuowanej w głębi. 

§ 11. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1MN/U ustala się: 
1) przeznaczenie terenu: 

a) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, jako 
podstawowe przeznaczenie terenu, 

b) usługi o uciąŊliwoņci nieprzekraczającej gra-
nic działki, jako dopuszczalne przeznaczenie 
terenu, 

c) urządzenia obsługi technicznej i sieci infra-
struktury technicznej, jako dopuszczalne 
przeznaczenie terenu, 

d) wyklucza się przedsięwzięcia mogące znaczą-
co oddziaływać na ņrodowisko, z wyłącze-
niem sieci infrastruktury technicznej; 

2) warunki podziału terenu na działki - zachowuje 
się istniejący podział na działki, z dopuszczeniem 
podziałów powstających w wyniku regulacji sta-
nu prawnego, której celem nie jest wydzielenie 
działek budowlanych; 

3) warunki zagospodarowania działek: 
a) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabu-

dowy do 0,5, 
b) dopuszcza się 40% powierzchni działki, jako 

maksymalną łączną powierzchnię zabudowy, 
z równoczesnym zastrzeŊeniem, Ŋe łączna 
powierzchnia zabudowy na działce lub w ra-
mach kilku działek wspólnie zagospodaro-
wywanych nie przekracza 250 m2, 

c) obowiązuje minimum 30% powierzchni dział-
ki, jako powierzchnia biologicznie czynna, 

d) dopuszcza się wspólne zagospodarowanie w 
ramach dwóch lub więcej działek, obowiązują 
wówczas takie same warunki, jak ustalone 
dla jednej działki, 

e) w ramach działki obowiązuje zapewnienie 
odpowiedniej iloņci miejsc parkingowych dla 
pracowników, klientów usług, w dostosowa-
niu do prowadzonego rodzaju działalnoņci 
oraz mieszkańców, w minimalnej iloņci: 
- dla biur - 13 miejsc parkingowych na 1000 

m powierzchni uŊytkowej, 
- dla obiektów handlowych - 20 miejsc par-

kingowych na 1000 m powierzchni uŊytko-
wej, 

- dla gastronomii - 15 miejsc parkingowych 
na 100 miejsc, 

- dla pozostałej działalnoņci gospodarczej - 
1,5 miejsca parkingowego na 10 zatrudnio-
nych, 

- dla zabudowy mieszkaniowej - 1 miejsce 
parkingowe/garaŊ na 1 dom, 

f) obowiązuje stosowanie od strony frontowej 
ogrodzeń aŊurowych z elementów metalo-
wych lub drewnianych, ujednoliconych pod 
względem wysokoņci 1,6 m (w tym ewentu-
alny cokół), usytuowanych w linii rozgrani-
czającej ulicy, z wykluczeniem prefabrykowa-
nych elementów Ŋelbetowych typu słupowo-
płytowego, dopuszcza się ogrodzenia w for-
mie Ŋywopłotów, 
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g) obowiązuje ograniczenie uciąŊliwoņci zwią-
zanej z prowadzoną działalnoņcią do granic 
działki lub terenu, 

h) obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu w 
ņrodowisku okreņlony w obowiązujących 
przepisach o ochronie ņrodowiska dla tere-
nów przeznaczonych pod zabudowę miesz-
kaniowo-usługową, 

i) obowiązują zasady obsługi komunikacyjnej 
ustalone w Rozdziale 2, § 7, 

j) obowiązują warunki w zakresie infrastruktury 
technicznej ustalone w Rozdziale 2, § 8; 

4) warunki dla istniejącej zabudowy: 
a) dla istniejących budynków dopuszcza się 

przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę 
zgodnie z ustaleniami dla nowej zabudowy, 

b) w działalnoņci remontowej istniejących bu-
dynków mającej wpływ na wygląd zewnętrz-
ny zabudowy obowiązuje: 
- ujednolicenie stolarki (kolor, podziały na 

elewacjach) w ramach budynku, 
- zakaz malowania fragmentu elewacji w ko-

lorze odbiegającym od kolorystyki całej 
elewacji, jeŊeli powyŊsze nie wynika z kon-
cepcji kolorystyki całej elewacji; 

5) warunki dla projektowanej zabudowy: 
a) obowiązują ustalone na rysunku planu nie-

przekraczalne linie zabudowy, 
b) w przypadku istniejącej zabudowy zlokalizo-

wanej w granicy działki, dla niezabudowanej 
sąsiedniej działki dopuszcza się lokalizację 
zabudowy w granicy poprzez dobudowę do 
istniejącego obiektu, 

c) maksymalna wysokoņć zabudowy wynosi 
10,0 m w najwyŊszym punkcie dachu, ograni-
czenie wysokoņci do 3 kondygnacji naziem-
nych, w tym poddasze uŊytkowe, 

d) obowiązuje kąt nachylenia połaci dachowych 
250-400 (nie dotyczy istniejących budynków z 
dachami o innym kącie nachylenia połaci da-
chowych), 

e) obowiązuje pokrycie dachów w kolorze natu-
ralnym materiałów ceramicznych lub w kolo-
rach ciemnoczerwonych bądň ciemnobrązo-
wych; wyklucza się pokrycie dachów papą 
smołową i asfaltową, 

f) obowiązuje realizacja elewacji z oszczędnym 
pod względem iloņci (nie więcej niŊ 3) zasto-
sowaniem materiałów wykończeniowych (za-
leca się stosowanie materiałów naturalnych- 
rodzimych), wyklucza się stosowanie sidingu, 

g) obowiązuje kolorystyka elewacji w pastelo-
wych kolorach, z zastosowaniem jako wiodą-
cych jasnych barw oraz z dopuszczeniem 
ciemniejszej tonacji dla cokołów oraz detali, 

h) dla zabudowy mieszkaniowej obowiązuje 
nawiązanie do istniejącej zabudowy w są-
siedztwie (wysokoņć budynków, kształtu da-
chu, kierunek głównej kalenicy dachu wzglę-

dem ulicy) w celu tworzenia jednorodnych 
zespołów urbanistyczno-architektonicznych, 

i) obowiązuje lokalizacja garaŊy i obiektów go-
spodarczych wbudowanych w bryłę budynku 
mieszkalnego lub integralnie z nim związa-
nych, tj. stykających się z nim jedną ņcianą 
lub powiązanych poprzez dach lub pergolę, 
bądň sytuowanych w granicy działki, z obo-
wiązkiem ich zblokowania z juŊ istniejącą za-
budową o podobnym przeznaczeniu na dział-
ce sąsiada, jeņli taka zabudowa istnieje, 

j) dopuszcza się lokalizację garaŊy lub obiektów 
gospodarczych na działce jedynie jako jedno-
kondygnacyjnych bez poddasza uŊytkowego 
o maksymalnej wysokoņci 5,0 m, (maksy-
malna powierzchnia zabudowy garaŊu - na 1 
stanowisko - 25 m2, na 2 stanowiska posto-
jowe - 35 m2, budynku gospodarczego - 40 
m2), dopuszcza się łączenie funkcji w ramach 
jednego obiektu, 

k) obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów tym-
czasowych, za wyjątkiem altan ogrodowych. 

§ 12. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 5U ustala się - przeznaczenie tere-
nu: 
1) przeznaczenie terenu: 

a) usługi sakralne, jako podstawowe przezna-
czenie terenu, 

b) zabudowa mieszkaniowa i usługowa związa-
na z funkcjonowaniem instytucji sakralnej, ja-
ko dopuszczalne przeznaczenie terenu, 

c) usługi o uciąŊliwoņci nieprzekraczającej gra-
nic działki, jako dopuszczalne przeznaczenie 
terenu, 

d) urządzenia obsługi technicznej i sieci infra-
struktury technicznej, jako dopuszczalne 
przeznaczenie terenu, 

e) wyklucza się przedsięwzięcia mogące znaczą-
co oddziaływać na ņrodowisko, z wyłącze-
niem sieci infrastruktury technicznej; 

2) warunki podziału terenu na działki dopuszcza się 
podział terenu wówczas, gdy działka powstała w 
wyniku podziału będzie spełniać następujące 
warunki: 
a) minimalna powierzchnia będzie wynosić 

1500 m2, 
b) minimalna szerokoņć frontu będzie wynosić 

25,0 m (wzdłuŊ ulicy), 
c) będzie przylegać do ulicy dojazdowej, ozna-

czonej na rysunku planu symbolem KD-D, 
zapewniającej jej obsługę komunikacyjną, 

d) kąt połoŊenia granic (powstałych w wyniku 
podziału) w stosunku do pasa drogowego 
będzie taki sam, jak istniejących granic dział-
ki, która podlega podziałowi; 

3) warunki zagospodarowania terenu: 
a) dopuszcza się 30% powierzchni terenu jako 

maksymalną powierzchnię zabudowy, 
b) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabu- 
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dowy - 0,4, 
c) obowiązuje minimum 50% powierzchni tere-

nu, jako powierzchnia biologicznie czynna, 
d) dla kaŊdej wydzielonej działki obowiązują ta-

kie same warunki zagospodarowania jak 
ustalone dla terenu, 

e) zapewnienie miejsc parkingowych zabezpie-
czają tereny oznaczone na rysunku planu-
symbolami 10KS i 11KS; 

4) warunki dla istniejącej zabudowy- dla istnieją-
cych budynków mieszkalnych i usługowych do-
puszcza się przebudowę, rozbudowę lub nadbu-
dowę zgodnie z ustaleniami dla projektowanej 
zabudowy; 

5) warunki dla projektowanej zabudowy: 
a) obowiązują ustalone na rysunku planu nie-

przekraczalne linie zabudowy, 
b) maksymalna wysokoņć zabudowy do naj-

wyŊszego punktu dachu - 10,0 m (nie dotyczy 
budynku koņcioła), 

c) kąt nachylenia połaci dachowych 300-450, 
d) obowiązuje pokrycie dachów w kolorze natu-

ralnym materiałów ceramicznych lub w kolo-
rach ciemnoczerwonych bądň ciemnobrązo-
wych; wyklucza się pokrycie dachów papą 
smołową i asfaltową, 

e) wyklucza się stosowanie sidingu jako pod-
stawowej wyprawy elewacyjnej, 

f) obowiązuje kolorystyka elewacji w natural-
nych kolorach materiałów lub ciepłych (pa-
stelowych) kolorach, z zastosowaniem jako 
wiodących jasnych barw (zalecana jak naj-
mniejsza iloņć kolorów na elewacji), kolory 
winny być zharmonizowane z kolorem dachu, 
kolorystyka detali moŊe umoŊliwiać podkre-
ņlenie detali, 

g) obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów tym-
czasowych, 

h) dopuszcza sie lokalizację obiektów małej ar-
chitektury o tematyce religijnej lub kulturo-
wej. 

§ 13. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 10KS; 11KS ustala się: 
1) przeznaczenie terenu: 

a) obsługa komunikacji w formie parkingu z to-
warzyszącą zielenią, jako podstawowe prze-
znaczenie terenu, 

b) urządzenia oraz sieci infrastruktury technicz-
nej, jako dopuszczalne przeznaczenie terenu; 

2) warunki zagospodarowania terenu: 
a) obowiązuje minimum 5% terenu, jako po-

wierzchnia biologicznie czynna, 
b) dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 11KS zachowuje się istniejący 
sposób obsługi komunikacyjnej, dla terenu 
oznaczonego na rysunku planu symbolem 
10KS obowiązują zasady obsługi komunika-
cyjnej ustalone w Rozdziale 2, § 7, 

c) w zakresie infrastruktury technicznej obowią- 
 

zują warunki ustalone w Rozdziale 2, § 8, 
d) dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 10KS do czasu realizacji zagospo-
darowania ustalonego w pkt 1 lit. a dopusz-
cza sie zagospodarowanie w formie zieleni 
towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej jed-
norodzinnej zlokalizowanej na działce nr 
ewid. 612. 

§ 14. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 12E; 13E; 14E, ustala się: 
1) przeznaczenie terenu - urządzenia gospodarki 

elektroenergetycznej, jako podstawowe prze-
znaczenie terenu; 

2) warunki zagospodarowania terenu: 
a) przeznacza się teren dla lokalizacji stacji 

transformatorowych, 
b) dopuszcza się 80% powierzchni terenu, jako 

maksymalną powierzchnię zabudowy, 
c) obowiązuje 5% powierzchni terenu, jako po-

wierzchnia biologicznie czynna, 
d) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami: 12E i 13E zachowuje się istnieją-
cy sposób obsługi komunikacyjnej, dla terenu 
oznaczonego na rysunku planu symbolem 
14E obowiązują zasady obsługi komunikacyj-
nej ustalone w Rozdziale 2, § 7; 

3) warunki dla projektowanej zabudowy: 
a) maksymalna wysokoņć zabudowy 3,0 m, 
b) dla elewacji wyklucza się stosowanie jaskra-

wych kolorów. 
 

Rozdział 4 
Ustalenia szczegółowe  

- warunki dla terenów komunikacji 
 
§ 15. 1. Wyznacza się tereny dróg publicz-

nych i ciągów z ustaleniem klasy drogi, oznaczone 
symbolami: 
1) ulice i ciągi publiczne: 

a) KD-GP(Z1/2) - do czasu realizacji obwodnicy 
miasta Radomska ulica główna ruchu przy-
spieszonego, docelowo po realizacji obwod-
nicy ulica zbiorcza, 

b) KD-D - ulica dojazdowa, 
c) KD-Y - ciąg pieszo- jezdny, 
d) KD-X - ciąg pieszy. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 pkt 
1, ustala się: 

1) podstawowe przeznaczenie: komunikacja pu-
bliczna; 

2) dopuszczalne przeznaczenie: urządzenia in-
frastruktury technicznej i zieleń. 

3. Dla poszczególnych dróg i ciągów pu-
blicznych ustala się następujące warunki i parame-
try funkcjonalno-przestrzenne: 
1) ul. Narutowicza - droga krajowa nr 91 - 1KD-

GP(Z1/2) - ustala się zachodnią linię rozgranicza-
jącą ulicy; 

2) ul. Witosa- 2KD-D1/2: 
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a) szerokoņć w liniach rozgraniczających zmien-
na od 12,0 m do 14,0 m zgodnie z rysunkiem 
planu, 

b) jedna jezdnia, dwa pasy ruchu; 
3) ul. Wojska Polskiego - 3KD-D1/2: 

a) szerokoņć w liniach rozgraniczających zmien-
na od 11,0 m do 12,0 m zgodnie z rysunkiem 
planu, 

b) jedna jezdnia, dwa pasy ruchu; 
4) ulice projektowane - 4KD-D1/2; 6KD-D1/2: 

a) szerokoņć w liniach rozgraniczających - 12,0 
m, 

b) jedna jezdnia, dwa pasy ruchu; 
5) ulica projektowana - 5KD-D1/2; 

a) szerokoņć w liniach rozgraniczających - 10,0 
m, 

b) jedna jezdnia, dwa pasy ruchu; 
6) ulice projektowane - 7KD-D1/2 i 8KD-D1/2: 

a) szerokoņć w liniach rozgraniczających - 10,0 
m, 

b) jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 
c) zakończone placami manewrowymi; 

7) ciąg pieszo-jezdny - 9KD-Y: 
a) szerokoņć w liniach rozgraniczających - 6,0 m, 
b) jeden kierunek ruchu pojazdów; 

8) ciąg pieszo-jezdny - 10KD-Y - szerokoņć w liniach 
rozgraniczających - 10,0 m, 

9) ciąg pieszy - 11KD-X - szerokoņć w liniach roz-
graniczających - 6,0 m. 

4. Na terenach przeznaczonych na cele ko-
munikacji ustala się następujące zasady gospoda-
rowania: 
1) dla istniejących budynków mieszkalnych i usłu-

gowych połoŊonych w liniach rozgraniczających 
terenów dróg publicznych, do czasu docelowe-
go zagospodarowania ustalonego planem do-
puszcza się uŊytkowanie na dotychczasowych 
warunkach z moŊliwoņcią bieŊących remontów, 
przebudowy bez powiększania powierzchni za-
budowy i kubatury; 

2) dopuszcza się lokalizację chodników po obu 
stronach jezdni w liniach rozgraniczających ulic; 

3) obowiązuje zakaz lokalizacji w liniach rozgrani-
czających ulic reklam wielkogabarytowych oraz 
obiektów usługowych; 

4) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infra-
struktury technicznej na warunkach okreņlonych 
w przepisach szczególnych i w porozumieniu z 
zarządcą drogi; 

5) dopuszcza się moŊliwoņć lokalizacji urządzeń 
komunikacyjnych związanych z obsługą ruchu, 
w tym parkingów, sygnalizacji drogowej, ņcieŊek 
rowerowych, chodników pod warunkiem speł-
nienia przepisów szczególnych. 

 
Rozdział 5 

Przepisy końcowe 
 
§ 16. Okreņla się następujące stawki procen-

towe wzrostu wartoņci nieruchomoņci, słuŊące po-
braniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 
717, z póňniejszymi zmianami): 
1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami: 
a) MN - 10%, 
b) MN/U - 20%, 
c) U - 30%, 
d) KS - 0%, 
e) E - 0%, 
f) KD-GP(Z1/2), KD-D, KD-Y, KD-X - 0%. 

§ 17. Wykonanie niniejszej uchwały powie-
rza się Prezydentowi Miasta Radomska. 

§ 18. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 
30 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Łódzkiego. 

 
 
 
 

 Przewodniczący 
Rady Miejskiej: 

Jacek Gębicz 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr XI/79/11 
Rady Miejskiej w Radomsku 
z dnia 30 czerwca 2011 r. 

 
ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY- WYRYS ZE ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ 

 I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RADOMSKA 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr XI/79/11 
Rady Miejskiej w Radomsku 
z dnia 30 czerwca 2011 r. 

 
ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY - RYSUNEK PLANU W SKALI 1:1000 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr XI/79/11 
Rady Miejskiej w Radomsku 
z dnia 30 czerwca 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W RADOMSKU O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG 

 DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
FRAGMENTU MIASTA RADOMSKA POŁOŉONEGO W REJONIE ULIC NARUTOWICZA,  

WOJSKA POLSKIEGO I WITOSA ZGŁOSZONYCH W CZASIE WYŁOŉENIA PLANU  
DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 

 

 
Załącznik nr 4 
do uchwały nr XI/79/11 
Rady Miejskiej w Radomsku 
z dnia 30 czerwca 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PROJEKCIE MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU MIASTA RADOMSKA  
W REJONIE ULIC NARUTOWICZA, WOJSKA POLSKIEGO I WITOSA INWESTYCJI Z ZAKRESU  

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŉĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA RADOMSKA  
ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 

 
Jako podstawę prawną przyjęto: 

- ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 
2003 r. Nr 80, poz. 717, z póňniejszymi zmia-
nami),  

- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591, z póňniejszymi zmianami), 

- ustawę z dnia 26 listopada 1998 r. o docho-
dach jednostek samorządu terytorialnego w 
latach 1999-2003 (Dz.U. Nr 162, poz. 1119, z 
póňniejszymi zmianami),  

- ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomoņciami (tekst jednolity: 

Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z póňniej-
szymi zmianami),  

- ustawę z dnia 26 listopada 1998 r. o finan-
sach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014, z 
póňniejszymi zmianami).  
Celem opracowania jest okreņlenie sposobu 

realizacji inwestycji infrastruktury technicznej zapi-
sanych w projekcie miejscowego planu zagospoda-
rowania zlokalizowanych w obszarze objętym pla-
nem, które naleŊą do zadań własnych gminy oraz 
zasady ich finansowania.  

Opracowanie sporządzono po analizie obo-
wiązujących w zakresie budŊetu gmin ustaw i prze-
pisów wykonawczych do nich, jak i sporządzonych 
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materiałów planistycznych, a w szczególnoņci w 
oparciu o prognozę skutków finansowych uchwale-
nia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego oraz zmianę studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Radomska.  

W celu umoŊliwienia realizacji inwestycji 
kubaturowych na terenach przeznaczonych pod 
róŊne formy zainwestowania, jak: zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna, zabudowa usługowa - 
obiekty sakralne wraz z dopuszczoną zabudową 
mieszkaniową, konieczna będzie budowa infrastruk-
tury, wymagająca nakładów finansowych. Finan-
sowanie realizacji zadań zapisanych w planie inwe-
stycji infrastruktury technicznej, które naleŊą do 
zadań własnych gminy jest uzaleŊnione od zdolno-
ņci finansowej gminy i będzie okreņlona w wielo-
letnich planach inwestycyjnych stanowiących za-
łączniki do uchwał budŊetowych w kolejnych okre-
sach czasowych.  

Do zadań z zakresu infrastruktury technicz-
nej będących zadaniami własnymi gminy naleŊy:  

- wydzielenie i wykup terenu pod nowe drogi 
gminne, bądň poszerzenie istniejących, 

- uzbrojenie terenu w sieć wodociągową, ka-
nalizację sanitarną, sieć oņwietlenia uliczne-
go.  
Odrębnym problemem jest zaopatrzenie 

obszaru w energię elektryczną. Zgodnie z prawem 
energetycznym, realizacja sieci przez zakład energe-
tyczny uzaleŊniona jest od wczeņniej sporządzonych 
planów zaopatrzenia w energię (z trzyletnim wy-
przedzeniem). W sytuacji potrzeb zasilania w ener-
gię obszaru okreņlonego w projekcie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, zasilanie 
w energię ma być zagwarantowane z istniejących i 
planowanych stacji trafo, a całoņć potrzeb wynika-

jących z projektowanego zagospodarowania terenu 
zostanie pokryta w drodze budowy sieci ņredniego i 
niskiego napięcia.  

Koniecznym będzie wybudowanie:  
- około 960 m dróg oznaczonych symbolem 

KD-D,  
- około 180 m ciągów pieszo- jezdnych ozna-

czonych symbolem KD-Y,  
- około 19 m ciągów pieszych oznaczonych 

symbolem KD-X,  
- około 1350 m sieci wodociągowej stano-

wiącej rozbudowę istniejącego systemu 
wodociągowego,  

- około 1100 m sieci kanalizacji sanitarnej po-
trzebnej do odprowadzenia ņcieków z tere-
nów niewyposaŊonych w sieć.  
Ņrodki finansowe na ww. cele infrastruktu-

ralne okreņlone w planie będą pochodzić ze ņrod-
ków własnych gminy ustalanych w poszczególnych 
budŊetach gminy na dany rok oraz mogą pochodzić 
z funduszy pomocowych Unii Europejskiej.  

Zakłada się teŊ, Ŋe częņć wyposaŊenia w 
niezbędną sieć kanalizacyjną i wodociągową no-
wych terenów, w znacznej częņci zrealizowana bę-
dzie przez przyszłych inwestorów i właņcicieli tere-
nów. Kolejnym ňródłem dochodu gminy będzie tak 
zwana renta planistyczna, płacona na rzecz gminy, 
wynikająca ze wzrostu wartoņci nieruchomoņci. 

MoŊna załoŊyć, Ŋe ewentualne programy 
unijne związane z pozyskiwaniem funduszy akce-
syjnych pozwolą na przyspieszenie prac związa-
nych z realizacją zadań inwestycyjnych naleŊących 
do zadań własnych. Prognozowane wydatki zwią-
zane z realizacją ww. projektu winny stanowić pod-
stawę do podjęcia prac nad ujęciem ich w Wielo-
letnich Programach Inwestycyjnych Miasta Radom-
ska. 
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