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UCHWAŁA Nr 595/2009 

RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU 

z dnia 7 wrzeŌnia 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia 

obejmującego teren ograniczony ulicami 11-go Listopada, Struga i Zbrowskiego. 

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

Rozdział I 
Ustalenia ogólne 

§ 1. 

1. Stwierdza siň zgodnoŌń miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ra-
domia obejmujņcego teren ograniczony ulica-
mi 11-go Listopada, Struga i Zbrowskiego z 
ustaleniami „Studium uwarunkowaŊ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Radomia”, zatwierdzonym uchwałņ Rady Miej-
skiej w Radomiu nr 221/99 z dnia 29 grudnia 
1999r. – z późniejszymi zmianami. 

2. Uchwala siň miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Radomia obejmujņ-
cego teren ograniczony ulicami 11-go Listopa-
da, Struga i Zbrowskiego. 

§ 2. 

Plan obejmuje obszar zlokalizowany w centrum 
miasta Radomia pomiňdzy ulicami 11-go Listopa-
da, Struga i Zbrowskiego, na działkach nr 1/1, 1/2, 
2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4, 5/1, 5/2,6,7,8, 9,10,11, 12/3,12/4, 
12/5, 12/6, 12/7, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 15/1, 15/3, 
15/4, 16, 17, 18/1, 18/2, 19/1, 19/2, 20/1, 20/3,20/5, 
20/6, 21(czňŌń działki), 22, 24, 25/1, 25/2, 26, 27 28, 
29, 30 w obrňbie IX ark. 36. 

§ 3 

1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu 
jest miňdzy innymi: 

1) jednoznaczne okreŌlenie przeznaczenia te-
renu, zasad jego wykorzystania, zasad ob-
sługi komunikacyjnej i wyposażenia w in-
frastrukturň technicznņ, a przez to uporzņd-
kowanie zagospodarowania terenu miňdzy 
ulicami 11-go Listopada, Struga i Zbrow-
skiego,  

2) umożliwienie działalnoŌci różnorodnych 
podmiotów gospodarczych w zakresie han-
dlu i usług oraz minimalizacja konfliktów 
pomiňdzy Ōrodowiskiem naturalnym a użyt-
kownikami przestrzeni. 

2. Zadaniem planu jest stworzenie podstaw do 
prowadzenia działalnoŌci realizacyjnej na ob-
szarze planu zgodnie z funkcjņ okreŌlonņ w 
planie z zachowaniem zasady rozwoju zrów-
noważonego. 

§ 4. 

1. Przedmiotem planu jest przeznaczenie terenu i 
podział na strefy funkcjonalne, a w tym: 

1) teren strefy zabudowy usługowej o charak-
terze ogólnomiejskim i regionalnym, ozna-
czony symbolem UC, 

2) tereny strefy usługowo-mieszkaniowej 
oznaczone symbolem U.MN, 

3) teren strefy obsługi komunikacji oznaczony 
symbolem OK, 

4) tereny urzņdzeŊ i tras komunikacyjnych 
oznaczone symbolami KDG, KDZ i KDW,  

5) teren strefy rezerwy dla urzņdzeŊ i tras ko-
munikacyjnych oznaczony symbolem KDR.  

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala 
siň przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne. 
Tereny, 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. 

§ 5. 

1. Integralnņ czňŌciņ planu sņ nastňpujņce załņcz-
niki do uchwały: 

1) załņcznik nr 1 – rysunek planu wykonany w 
skali 1:1000, 

2) załņcznik nr 2 – wykaz uwag wniesionych do 
projektu planu, 

3) załņcznik nr 3 – okreŌlenie sposobu realiza-
cji zapisanych w planie inwestycji infra-
struktury technicznej z zakresu zadaŊ wła-
snych gminy. 
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2. Obowiņzujņcymi ustaleniami planu sņ nastňpu-

jņce oznaczenia graficzne na rysunku planu: 

1) granice terenu objňtego planem, 

2) linie rozgraniczajņce tereny stref funkcjo-
nalnych, 

3) linie rozgraniczajņce tereny w strefie funk-
cjonalnej o tym samym przeznaczeniu pod-
stawowym, lecz różnym sposobie zagospo-
darowania, 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

5) oznaczenia funkcji literowe i cyfrowe, 

6) zabudowa istniejņca, 

7) istniejņca zabudowa zabytkowa. 

§ 6. 

Ilekroń w dalszych przepisach uchwały jest mo-
wa o: 

1) planie – należy przez to rozumień ustalenia 
planu zagospodarowania przestrzennego 
uchwalonego niniejszņ uchwałņ, 

2) rysunku planu – należy przez to rozumień 
rysunek na mapie w skali 1:1000, stanowiņcy 
załņcznik do niniejszej uchwały, 

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

4) przeznaczeniu podstawowym – należy przez 
to rozumień przeznaczenie, które powinno 
przeważań w strefie funkcjonalnej, 

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

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

7) terenie – należy przez to rozumień obszar 
stanowiņcy czňŌń strefy funkcjonalnej, wy-
znaczony na rysunku planu liniami rozgrani-
czajņcymi, 

8) powierzchni biologicznie czynnej – należy 
przez to rozumień powierzchniň terenu nie 
utwardzonņ, z wytworzonņ warstwņ glebowņ, 
pokrytņ trwałņ roŌlinnoŌciņ lub użytkowanņ 
rolniczo, a także nawierzchniň trawiastņ urzņ-
dzeŊ sportowych itp. Do powierzchni biolo-
gicznie czynnej można zaliczyń także 50% 
powierzchni „zielonych dachów” tj. natural-

nych ogrodów zielonych urzņdzonych na da-
chach obiektów kubaturowych. 

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

10) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy 
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 – należy przez to rozumień samo-
dzielne obiekty budowlane lub pomieszczenia 
w budynkach o funkcjach innych niż usługo-
we, służņce zaspokajaniu potrzeb ludnoŌci, z 
wyłņczeniem produkcji przemysłowej, 

12) usługach nieuciņżliwych – należy przez to 
rozumień usługi, których uciņżliwoŌń nie wy-
kracza poza granice działki inwestora i które 
nie zaliczajņ siň, według obowiņzujņcych 
przepisów prawa, do przedsiňwziňń mogņ-
cych znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko i 
wymagajņcych sporzņdzenia raportu oddzia-
ływania na Ōrodowisko według odrňbnych 
przepisów. 

§ 7. 

Na obszarze objňtym planem obowiņzujņ nastň-
pujņce wymogi w zakresie ochrony Ōrodowiska: 

1) dopuszcza siň realizacjň przedsiňwziňń mogņ-
cych znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko, dla 
których obowiņzek sporzņdzenia raportu może 
byń wymagany fakultatywnie (zgodnie z prze-
pisami odrňbnymi), 

2) zakazuje siň realizacji przedsiňwziňń mogņcych 
znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko, wyma-
gajņcych zgodnie z przepisami odrňbnymi, 
sporzņdzenia raportu oddziaływania na Ōrodo-
wisko,  

3) dopuszcza siň wszelkņ nieuciņżliwņ działalnoŌń 
gospodarczņ o charakterze usługowym o takich 
rozwiņzaniach technicznych i technologicz-
nych, które gwarantujņ eliminowanie ponad-
normatywnego oddziaływania na Ōrodowisko 
poza teren, do którego podmiot ma tytuł praw-
ny, 

4) okreŌla siň nastňpujņce zasady ochrony powie-
trza, wód, gleby i ziemi przed zanieczyszcze-
niami: 

a) ochrona powietrza, wód, gleby i ziemi przed 
zanieczyszczeniami winna byń realizowana 
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zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami 
szczególnymi i odrňbnymi, 

b) obowiņzuje utrzymanie poziomów substan-
cji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla 
nich poziomów lub co najmniej na tych po-
ziomach oraz zmniejszenie poziomów sub-
stancji w powietrzu co najmniej do dopusz-
czalnych, gdy nie sņ one dotrzymane, 

c) obowiņzuje utrzymanie jakoŌci wód powy-
żej albo co najmniej na poziomie wymaga-
nym w przepisach odrňbnych oraz dopro-
wadzenie jakoŌci wód co najmniej do wy-
maganego przepisami poziomu, gdy nie jest 
on osiņgniňty, 

d) obowiņzuje ochrona powierzchni ziemi, po-
legajņca na zapewnieniu jak najlepszej jej 
jakoŌci, w szczególnoŌci miňdzy innymi po-
przez utrzymanie jakoŌci gleby i ziemi po-
wyżej lub co najmniej na poziomie wyma-
ganych standardów okreŌlonych w przepi-
sach odrňbnych oraz doprowadzenie jakoŌci 
gleby i ziemi co najmniej do wymaganych 
standardów, gdy nie sņ one dotrzymane, 

5) ochrona akustyczna winna byń realizowana 
zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami szcze-
gólnymi i odrňbnymi, 

6) zasady gospodarowania odpadami, obowiņzki 
posiadaczy odpadów, gromadzenie odpadów, 
winny byń realizowane zgodnie z obowiņzujņ-
cymi przepisami szczególnymi i odrňbnymi 
oraz podporzņdkowane aktualnie obowiņzujņ-
cemu gminnemu planowi gospodarki odpa-
dami, 

7) zaopatrzenie w wodň i odprowadzanie Ōcieków 
może siň odbywań wyłņcznie na bazie zbioro-
wego zaopatrzenia w wodň i zbiorowego od-
prowadzania Ōcieków, przy czym zasady i wa-
runki zbiorowego zaopatrzenia w wodň oraz 
zbiorowego odprowadzania Ōcieków winny byń 
zgodne z obowiņzujņcymi przepisami szcze-
gólnymi i odrňbnymi, 

8) dostawcy (wytwórcy) Ōcieków przemysłowych 
wprowadzanych do urzņdzeŊ kanalizacyjnych 
winni spełniań wymogi okreŌlone w przepisach 
szczególnych i odrňbnych. 

§ 8. 

Na całym obszarze planu obowiņzuje uzgadnianie 
lokalizacji obiektów wysokoŌciowych (np. wież, 
kominów, masztów itp.) z Dowództwem Wojsk 
Lotniczych i Obrony Powietrznej – Szefostwem 
Służby Lotniskowej niezależnie od ustaleŊ szcze-
gółowych planu, okreŌlajņcych dopuszczalne ga-
baryty zabudowy i ograniczenia lokalizacyjne. 

§ 9. 

1. Wszelkie zamierzenia inwestycyjne w zakresie 
adaptacji, przebudowy, remontu oraz innych 
robót budowlanych, dotyczņcych obiektu za-
bytkowego zlokalizowanego na terenie objň-
tym planem, wymagajņ pozwolenia organu 
właŌciwego w zakresie ochrony zabytków. 

2. W przypadku natrafienia w toku prowadzenia 
prac ziemnych i budowlanych na przedmiot, 
który posiada cechy zabytku, należy go zabez-
pieczyń, zgłosiń znalezisko do organu właŌci-
wego w zakresie ochrony zabytków. 

§ 10 

Ustala siň dla obszaru planu zasady umieszczania 
reklam i znaków informacyjno – plastycznych: 

1) obowiņzuje stosowanie reklam, znaków oraz 
informacji dotyczņcych nazw ulic, numerów 
budynków i innych z zakresu gospodarki ko-
munalnej i lokalnej organizacji ruchu w ujed-
noliconej formie, wg zasad okreŌlonych w 
miejskim systemie informacji, okreŌlonej przez 
właŌciwņ gminnņ jednostkň organizacyjnņ, a 
do czasu jego zatwierdzenia według zasad 
wymienionych w dalszych przepisach niniej-
szego 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 warunko-
wane jest opracowaniem projektu całej elewa-
cji, z uwzglňdnieniem usytuowania innych re-
klam, 

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

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

§ 11. 

Ustala siň dla obszaru planu nastňpujņce warunki 
w zakresie zagospodarowania i kształtowania 
przestrzeni: 
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1) dopuszcza siň lokalizowanie tymczasowych 

obiektów np. kiosków kolportażowych, han-
dlowych lub gastronomicznych, 

2) w liniach rozgraniczenia ulic i na terenach ko-
munikacji publicznej dopuszcza siň realizacjň 
wyłņczenie ujednoliconych typów kiosków kol-
portażowo – handlowych, których lokalizacja 
nie może utrudniań ruchu kołowego i pieszego 
i powinna byń uzgodniona z zarzņdcņ drogi lub 
terenu, 

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

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

5) nowe włņczenia do podstawowego układu ulic 
publicznych każdorazowo należy uzgodniń z 
właŌciwym zarzņdcņ drogi, 

6) obiekty usługowe należy tak projektowań aby 
zapewniały ochronň ludnoŌci zgodnie z wymo-
gami obrony cywilnej, 

7) na terenach strefy zabudowy usługowej, ozna-
czonej symbolem UC, dopuszcza siň lokalizacjň 
obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 
powyżej 400m2 - do 2000m2 oraz obiektów 
handlowych powyżej 2000m2. 

§ 12. 

Dopuszcza siň podział nieruchomoŌci – zgodnie z 
obowiņzujņcymi przepisami – pod warunkiem 
zachowania przez nowo wydzielone działki 
wszystkich parametrów dotyczņcych zasad zago-
spodarowania terenów i kształtowania zabudowy 
dla poszczególnych stref okreŌlonych w niniej-
szym planie. WielkoŌń działek uzależnia siň od 
wielkoŌci programowych inwestycji oraz parame-
trów techniczno – technologicznych projektowa-
nia. 

§ 13. 

Na terenie przeznaczonym w planie pod zainwe-
stowanie kubaturowe o funkcjach usługowych 
dopuszcza siň, do czasu realizacji tych funkcji 
utrzymanie dotychczasowego użytkowania lub 
tymczasowe zagospodarowanie nieruchomoŌci: 

1) zieleniņ niskņ, 

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

§ 14. 

Ustala siň nastňpujņce zasady uzbrojenia w infra-
strukturň technicznņ obszaru objňtego planem: 

1) budowa i przebudowa funkcjonujņcych urzņ-
dzeŊ infrastruktury technicznej wynikajņce z 
realizacji niniejszego planu nie mogņ utrud-
niań funkcjonowania i czynnoŌci eksploata-
cyjnych urzņdzeŊ naziemnych i podziemnych 
funkcjonujņcej infrastruktury technicznej, 

2) rozbudowa i przebudowa urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej, wynikajņce z realizacji ni-
niejszego planu, powinny byń prowadzone za 
zgodņ i według warunków technicznych jed-
nostek zasilajņcych i eksploatujņcych oma-
wiane urzņdzenia w porozumieniu z zarzņdcņ 
tras komunikacyjnych (terenów) w rozgrani-
czeniu których urzņdzenia te majņ byń lokali-
zowane, 

3) nie dopuszcza siň fundamentowania wszel-
kich obiektów i budowli na funkcjonujņcych 
urzņdzeniach podziemnych, 

4) wszelkie, nowoprojektowane przewody 
uzbrojenia technicznego, zwłaszcza o charak-
terze ogólno - lokalnym lub tranzytowym na-
leży lokalizowań na terenie ogólnodostňp-
nym, głównie w granicach ciņgów komunika-
cyjnych, 

5) ostateczny przebieg tras projektowanych 
przewodów należy ustaliń na etapie ich reali-
zacji w zależnoŌci od konkretnych rozwiņzaŊ i 
możliwoŌci technicznych wynikajņcych z za-
gospodarowania przeznaczonego do osta-
tecznego wykonania, 

6) przy lokalizacji wszelkiego rodzaju obiektów 
należy zachowań aktualnie obowiņzujņce od-
ległoŌci bezpieczne od funkcjonujņcych sieci 
elektroenergetycznych i gazociņgów, 

7) zaopatrzenie w wodň do celów bytowo - go-
spodarczych winno nastņpiń wyłņcznie z ko-
munalnego systemu zaopatrzenia w wodň 
poprzez rozbudowň i przebudowň funkcjonu-
jņcej sieci wodociņgowej wg warunków tech-
nicznych okreŌlonych przez dystrybutora wo-
dy i eksploatatora sieci wodociņgowej, 

8) odprowadzenie Ōcieków bytowo - gospodar-
czych winno nastņpiń do ogólno miejskiego, 
komunalnego systemu kanalizacji sanitarnej 
poprzez rozbudowň i przebudowň funkcjonu-
jņcej sieci odprowadzenia Ōcieków wg wa-
runków technicznych okreŌlonych przez eks-
ploatatora sieci kanalizacyjne, 

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

10) odprowadzanie wód opadowych, w uzależ-
nieniu od przeznaczonego do realizacji zago-
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spodarowania - do funkcjonujņcego, miej-
skiego systemu kanalizacji deszczowej, 

11) zrzut wód opadowych z zadaszeŊ, w miarň 
możliwoŌci gruntowych, należy kierowań do 
ziemi z zachowaniem obowiņzujņcych warun-
ków, jakie powinny byń spełnione przy 
wprowadzaniu Ōcieków do wód i do ziemi, 

12) nie dopuszcza siň: 

a) zrzutu wód opadowych do systemu od-
prowadzania Ōcieków sanitarnych i na 
wszelkiego rodzaju powierzchnie komuni-
kacyjne. 

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

13) zasilanie w energiň elektrycznņ, wg rzeczywi-
stych potrzeb wynikajņcych z projektowanego 
zagospodarowania terenu, winno nastņpiń z 
funkcjonujņcego systemu elektroenergetycz-
nego po jego przebudowie i rozbudowie w 
niezbňdnym zakresie wg warunków technicz-
nych dystrybutora energii i eksploatatora 
funkcjonujņcych sieci, 

14) dopuszcza siň likwidacjň istniejņcych i budo-
wň nowych stacji transformatorowych, 

15) zaopatrzenie w gaz ziemny, przewodowy wg 
zapotrzebowania planowanej zabudowy, 
winno nastņpiń z funkcjonujņcego systemu 
gazowniczego poprzez jego modernizacjň i 
rozbudowň wg warunków technicznych okre-
Ōlanych przez dystrybutora gazu i eksploata-
tora funkcjonujņcej sieci,  

16) zaopatrzenie w energiň cieplnņ wg zapotrze-
bowania istniejņcej i planowanej zabudowy 
winno nastņpiń z miejskiej sieci ciepłowniczej, 

17) obszar objňty planem należy włņczyń do 
miejskiego systemu gospodarki odpadami. 
Czasowe gromadzenie wszelkiego rodzaju 
odpadów winno nastņpiń do szczelnych, sys-
tematycznie opróżnianych lub wymienianych 
pojemników w pełni zabezpieczajņcych od-
padki przed spłukiwaniem wodami opado-
wymi. 

Rozdział II 
Ustalenia szczegółowe 

§ 15. 

1. Ustala siň teren strefy zabudowy usługowej o 
charakterze ogólnomiejskim i regionalnym 
oznaczone na rysunku planu symbolem UC. 

2. Na terenie, o których mowa w ust. 1, ustala siň 
jako przeznaczenie podstawowe:  

- usługi o znaczeniu regionalnym i ogólno-
miejskim w zakresie: 

a) administracji, 

b) handlu, 

c) gastronomii, 

d) kultury i sportu, 

e) inne nie kolidujņce z wymienionymi w 
pkt od a do d. 

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

1) terenowe, liniowe, kubaturowe obiekty i 
urzņdzenia infrastruktury technicznej oraz 
komunikacji wewnňtrznej, 

2) tereny zieleni urzņdzonej i obiekty małej ar-
chitektury, 

3) parkingi. 

4. Nie dopuszcza siň: 

1) otwartych targowisk, 

2) obiektów drobnego rozproszonego handlu 
w formie kiosków, wiat i t.p. 

5. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 1UC, o powierzchni około 3,24ha, 
ustala siň jako obowiņzujņce nastňpujņce zasa-
dy zagospodarowania terenu oraz kształtowa-
nia zabudowy: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy te-
renu – 60%, 

2) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna – 10%,  

3) od strony zachodniej, graniczņcej z tere-
nem 1 U.MN należy wprowadziń pas ziele-
ni izolacyjnej szerokoŌci minimum 5,0m, 

4) maksymalna łņczna wysokoŌń kondygnacji 
naziemnych 20,0 m; wysokoŌń liczona od 
poziomu terenu od strony ul. Struga do 
najwyższego punktu dachu, minimalna 
iloŌń kondygnacji nadziemnych - 2, 

5) dopuszcza siň wprowadzenie dominant 
reklamowych i kubaturowych o maksy-
malnej wysokoŌci do 25,0 m, wysokoŌń li-
czona od poziomu terenu od strony ul. 
Struga do najwyższego punktu dominanty, 

6) od strony ul. Struga, na przedłużeniu osi 
ul. Grzybowskiej, należy wprowadziń do-
minantň o charakterze użytkowym, połņ-
czonņ z kubaturņ projektowanego obiektu i 
z zachowaniem ustaleŊ zawartych w pkt 5, 
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7) dopuszcza siň lokalizacjň wielko po-
wierzchniowych obiektów handlowych o 
powierzchni sprzedaży powyżej 400m2 – 
do 2000m2 oraz o powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000m2. 

8) dla nowych obiektów lokalizowanych na 
terenie strefy, dopuszcza siň maksymalne 
przeznaczenie 80% powierzchni użytkowej 
(z wyłņczeniem czňŌci wspólnych w obiek-
cie t.j. parkingów wbudowanych, koryta-
rzy, pomieszczeŊ technicznych i t.p.) pod 
funkcjň handlowņ, 

9) dla każdej inwestycji obowiņzuje zapew-
nienie minimum 100% miejsc parkingo-
wych dla własnych potrzeb na wydzielo-
nym pod inwestycje terenie, 

10) dla obiektów, stanowiņcych na terenie 
strefy podstawowe przeznaczenie terenu, 
obowiņzujņ nastňpujņce minimalne 
wskaźniki iloŌci miejsc parkingowych: 

a) administracja – 20m.p./1000m2 po-
wierzchni użytkowej, 

b) handel – 18m.p./1000m2 powierzchni 
sprzedaży, 

c) usługi – 18m.p./1000m2 powierzchni 
użytkowej, 

d) gastronomia – 18m.p./100 konsumen-
tów, 

11) dopuszcza siň realizacjň czňŌci miejsc par-
kingowych, o których mowa w pkt 9, w 
formie parkingów podziemnych, 

12) istniejņca zabudowa - do utrzymania, z 
dopuszczeniem remontów, przebudowy, 
rozbudowy, zmiany sposobu użytkowania 
bņdź do całkowitej wymiany, pod warun-
kiem zachowania przeznaczenia okreŌlo-
nego w ust. 2 i 3, 

13) linie zabudowy nieprzekraczalne należy 
przyjņń według załņcznika nr 1 stanowiņ-
cego rysunek planu: 

a) 4,0m od linii rozgraniczenia ul. 11-go 
Listopada i drogi wewnňtrznej 1KDW, 

b) 5,0m od linii rozgraniczenia ul. Struga, 

14) nowo realizowana zabudowa winna:  

a) uwzglňdniań istniejņce zainwestowanie, 

b) harmonizowań z otoczeniem, 

c) stanowiń wielofunkcyjny kompleks za-
budowy o dachach o różnorodnych 
kształtach i formie, tworzņcych kompo-
zycyjnņ przestrzennņ całoŌń, 

d) byń dostňpna dla osób niepełnospraw-
nych, 

15) obsługň zewnňtrznņ komunikacyjnņ terenu 
1UC zapewniņ: 

a) od północy - ulica 11-go Listopada, 

b) od południa - ulica Struga, 

c) od wschodu - wewnňtrzna droga – 
1 KDW łņczņca ul. Struga z ul. 11-go Li-
stopada, 

d) dla projektowanych obiektów obowiņ-
zuje wjazd i wyjazd samochodów do-
stawczych tylko od strony ul. 11-go Li-
stopada, 

16) dopuszcza siň realizacjň kładki dla ruchu 
pieszego nad ulicņ 11-go Listopada, łņczņ-
cej tereny zlokalizowane na północ od uli-
cy 11-go Listopada bezpoŌrednio z tere-
nem 1UC, 

17) ogrodzenia realizowań można wyłņcznie: 

a) wzdłuż wspólnych granic z terenami: 
1U.MN i 2U.MN, 

b) wokół zapleczy magazynowych i go-
spodarczych inwestycji, 

18) zasady uzbrojenia terenu 1UC w infra-
strukturň technicznņ okreŌlajņ ustalenia 
zawarte w § 14 niniejszej uchwały, 

19) na terenie strefy należy przewidzień lokali-
zacjň stacji transformatorowej dla potrzeb 
całego obszaru planu jako obiektu wbu-
dowanego lub wolnostojņcego; istniejņca 
stacja do utrzymania lub likwidacji wg wa-
runków dysponenta miejskich sieci ener-
getycznych. 

§ 16. 

1. Ustala siň tereny strefy zabudowy usługowo-
mieszkaniowej oznaczone na rysunku planu 
symbolem U.MN. 

2. W strefie, o której mowa w ust. 1, ustala siň 
nastňpujņce przeznaczenie podstawowe tere-
nu: 

1) usługi o charakterze ogólnomiejskim i lo-
kalnym w zakresie: 

a) handlu, 

b) gastronomi, 

c) rzemiosła nieuciņżliwego. 

2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
wolnostojņca lub bliźniacza. 
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3. Jako przeznaczenie dopuszczalne w strefie, o 

której mowa w ust. 1, ustala siň: 

1) funkcjň usługowņ w obiekcie o funkcji pod-
stawowej, o której mowa w ust. 2 pkt 2, 

2) terenowe, liniowe, kubaturowe obiekty i 
urzņdzenia infrastruktury technicznej i ko-
munikacji wewnňtrznej, 

3) zieleŊ towarzyszņcņ, 

4) parkingi. 

4. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 1U.MN, o powierzchni około 
0,86 ha, ustala siň jako obowiņzujņce nastňpu-
jņce zasady zagospodarowania terenu oraz 
kształtowania zabudowy:  

1) maksymalna powierzchnia zabudowy te-
renu: 

a) na terenie działki wyłņcznie o funkcji 
usługowej - 50%, 

b) na terenie działki z zabudowņ jednoro-
dzinnņ bez usługi - 30%, 

c) na terenie z zabudowņ jednorodzinnņ 
wraz z usługņ - 40%, 

2) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna: 

a) na terenie działki wyłņcznie o funkcji 
usługowej – 15%, 

b) na terenie działki z zabudowņ jednoro-
dzinnņ bez usługi – 50%, 

c) na terenie z zabudowņ jednorodzinnņ 
wraz z usługņ – 30%, 

3) maksymalna powierzchnia terenu pod 
parkingi, dojazdy, dojŌcia piesze i.t.p ele-
menty zagospodarowania: 

a) na terenie wyłņcznie o funkcji usługo-
wej – 35%, 

b) na terenie z zabudowņ jednorodzinnņ 
bez usługi – 20%, 

c) na terenie z zabudowņ jednorodzinnņ 
wraz z usługņ – 30%, 

4) maksymalna wysokoŌń zabudowy – 
2 kondygnacje tj. nie wiňcej niż 12m liczņc 
od poziomu terenu do najwyżej położone-
go punktu dachu (nie liczņc kominów, wy-
łazów i.t.p), 

5) wskaźniki zapotrzebowania na miejsca po-
stojowe na własnej działce winny wynosiń 
dla: 

a) handlu - 18mp/1000m2 powierzchni 
sprzedaży, 

b) usług – 18mp/1000m2 powierzchni 
użytkowej, 

c) gastronomii – 18mp/100 konsumentów, 

6) minimalna powierzchnia terenu nowo wy-
dzielonych działek pod zabudowň wyłņcz-
nie mieszkaniowņ lub mieszkaniowo-
usługowņ winna wynosiń: 

a) 900m2 w zabudowie wolnostojņcej, 

b) 650m2 w zabudowie bliźniaczej, 

7) szerokoŌń frontu działek winna wynosiń 
minimum: 

a) 18m w zabudowie wolnostojņcej, 

b) 13m w zabudowie bliźniaczej, 

8) powierzchnia terenu działki pod zabudowň 
wyłņcznie usługowņ zależeń winna od 
programu i potrzeb funkcjonalno - techno-
logicznych usługi, 

9) działki można grodziń ogrodzeniem stałym 
zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami bu-
dowlanymi; ogrodzenie frontowe nie po-
winno przekraczań linii rozgraniczenia z 
ulicņ, 

10) istniejņca zabudowa - do utrzymania z 
możliwoŌciņ rozbudowy, nadbudowy, 
przebudowy, wymiany budynku lub zmia-
ny sposobu użytkowania zgodnie z ustalo-
nņ funkcjņ strefy - nie dotyczy istniejņcej 
na dz.1/1 zabudowy wykraczajņcej poza 
projektowanņ nieprzekraczalnņ liniň zabu-
dowy,  

11) linie zabudowy nieprzekraczalne należy 
przyjņń według załņcznika nr 1 stanowiņ-
cego rysunek planu: 

a) 4,0m od linii rozgraniczenia ul. 11-go 
Listopada, 

b) 7,0m od linii rozgraniczenia ul. Zbrow-
skiego, 

12) dachy o różnorodnych kształtach i formie, 
harmonizujņce z otoczeniem, 

13) obsługň komunikacyjnņ zewnňtrznņ terenu 
1U.MN zapewniņ ul. Zbrowskiego i ul.    
11-go Listopada, 

14) zasady uzbrojenia terenu 1U.MN w infra-
strukturň technicznņ okreŌlajņ ustalenia 
zawarte w § 14 niniejszej uchwały. 
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5. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 2U.MN, o powierzchni około 
0,16ha, ustala siň jako obowiņzujņce nastňpu-
jņce zasady zagospodarowania terenu oraz 
kształtowania nowej zabudowy: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy te-
renu: 

a) na terenie działki wyłņcznie o funkcji 
usługowej - 50%, 

b) na terenie działki z zabudowņ jednoro-
dzinnņ bez usługi - 30%, 

c) na terenie z zabudowņ jednorodzinnņ 
wraz z usługņ - 40%, 

2) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna: 

a) na terenie działki wyłņcznie o funkcji 
usługowej – 15%, 

b) na terenie działki z zabudowņ jednoro-
dzinnņ bez usługi – 50%, 

c) na terenie z zabudowņ jednorodzinnņ 
wraz z usługņ – 30%, 

3) maksymalna powierzchnia terenu pod 
parkingi, dojazdy, dojŌcia piesze i.t.p ele-
menty zagospodarowania: 

a) na terenie wyłņcznie o funkcji usługo-
wej – 35%, 

b) na terenie z zabudowņ jednorodzinnņ 
bez usługi – 20%, 

c) na terenie z zabudowņ jednorodzinnņ 
wraz z usługņ – 30%, 

4) maksymalna wysokoŌń zabudowy – 
2 kondygnacje tj. nie wiňcej niż 12m liczņc 
od poziomu terenu do najwyżej położone-
go punktu dachu (nie liczņc kominów, wy-
łazów i.t.p), 

5) wskaźniki zapotrzebowania na miejsca po-
stojowe na własnej działce winny wynosiń 
dla: 

a) handlu - 18mp/1000m2 powierzchni 
sprzedaży, 

b) usług - 18mp/1000m2 powierzchni użyt-
kowej, 

c) gastronomii - 18mp/100 konsumentów, 

6) działki można grodziń ogrodzeniem stałym 
zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami bu-
dowlanymi; ogrodzenie frontowe nie po-
winno przekraczań linii rozgraniczenia z 
ulicņ, 

7) istniejņca zabudowa - do utrzymania z 
możliwoŌciņ rozbudowy, przebudowy, 
wymiany lub zmiany sposobu użytkowa-
nia zgodnie z ustalonņ funkcjņ strefy, 

8) przy wymianie zabudowy – możliwoŌń 
podziału terenu na dwie działki budowla-
ne, 

9) linie zabudowy nieprzekraczalne należy 
przyjņń według załņcznika nr 1 stanowiņ-
cego rysunek planu w odległoŌci 5,0m od 
linii rozgraniczenia ul. Struga, 

10) dachy o różnorodnych kształtach i formie 
harmonizujņce z otoczeniem, 

11) obsługň komunikacyjnņ zewnňtrznņ terenu 
2U.MN zapewnia ulica Struga, 

12) zasady uzbrojenia terenu 2U.MN w infra-
strukturň technicznņ okreŌlajņ ustalenia 
zawarte w § 14 niniejszej uchwały. 

6. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 3U.MN o powierzchni około 0,9 ha, 
ustala siň jako obowiņzujņce nastňpujņce zasa-
dy zagospodarowania terenu oraz kształtowa-
nia zabudowy: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy te-
renu: 

a) na terenie działki wyłņcznie o funkcji 
usługowej - 50%, 

b) na terenie działki z zabudowņ jednoro-
dzinnņ bez usługi - 30%, 

c) na terenie z zabudowņ jednorodzinnņ 
wraz z usługņ - 40%, 

2) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna: 

a) na terenie działki wyłņcznie o funkcji 
usługowej – 15%, 

b) na terenie działki z zabudowņ jednoro-
dzinnņ bez usługi – 50%, 

c) na terenie z zabudowņ jednorodzinnņ 
wraz z usługņ – 30%, 

3) maksymalna powierzchnia terenu pod 
parkingi, dojazdy, dojŌcia piesze i.t.p ele-
menty zagospodarowania: 

a) na terenie wyłņcznie o funkcji usługo-
wej – 35%, 

b) na terenie z zabudowņ jednorodzinnņ 
bez usługi – 20%, 

c) na terenie z zabudowņ jednorodzinnņ 
wraz z usługņ – 30%, 
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4) maksymalna wysokoŌń zabudowy – 
2 kondygnacje tj. nie wiňcej niż 12m liczņc 
od poziomu terenu do najwyżej położone-
go punktu dachu (nie liczņc kominów, wy-
łazów i.t.p), 

5) wskaźniki zapotrzebowania na miejsca po-
stojowe na własnej działce winny wynosiń 
dla: 

a) handlu - 18mp/1000m2 powierzchni 
sprzedaży, 

b) usług - 18mp/1000m2 powierzchni użyt-
kowej, 

c) gastronomii - 18mp/100 konsumentów, 

6) powierzchnia terenu działki pod zabudowň 
wyłņcznie mieszkaniowņ lub mieszkanio-
wo-usługowņ winna wynosiń minimum: 

a) 900m2 w zabudowie wolnostojņcej, 

b) 650m2 w zabudowie bliźniaczej, 

7) szerokoŌń frontu działek winna wynosiń 
minimum: 

a) 18m w zabudowie wolnostojņcej, 

b) 13m w zabudowie bliźniaczej, 

8) powierzchnia terenu działki pod zabudowň 
wyłņcznie usługowņ zależeń winna od 
programu i potrzeb funkcjonalno - techno-
logicznych usług,  

9) działki nr 20/5 i 20/6 - bez możliwoŌci po-
działu; na pozostały teren należy przed 
wykonaniem podziału sporzņdziń koncep-
cjň projektu zagospodarowania uwzglňd-
niajņcņ ustalenia pkt 6,7 i 8, 

10) działki można grodziń ogrodzeniem stałym 
zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami bu-
dowlanymi; ogrodzenie frontowe nie po-
winno przekraczań linii rozgraniczenia z 
ulicņ, 

11) istniejņca zabudowa - do utrzymania z 
możliwoŌciņ rozbudowy, nadbudowy, 
przebudowy, wymiany lub zmiany sposo-
bu użytkowania zgodnie z ustalonņ funkcjņ 
strefy z zastrzeżeniem pkt 13, 

12) ustalenia pkt 11 nie dotyczņ istniejņcej na 
dz.15/4, 17 i 19/2 zabudowy zlokalizowanej 
przy ulicy Struga 75,77 i 79a, 

13) wszelkie zamierzenia inwestycyjne doty-
czņce obiektu zabytkowego zlokalizowa-
nego na dz. nr 20/6, w tym zmiana sposo-
bu użytkowania, adaptacja, przebudowa, 
remont lub wykonanie innych robót bu-
dowlanych, wymagajņ uzyskania pozwo-

lenia organu właŌciwego w zakresie 
ochrony zabytków, 

14) linie zabudowy nieprzekraczalne należy 
przyjņń według załņcznika nr 1 stanowiņ-
cego rysunek planu: 

a) 4,0m od linii rozgraniczenia ul. 11-go 
Listopada, terenu 1KDR i drogi we-
wnňtrznej 1KDW, 

b) 5,0m od linii rozgraniczenia ul. Struga, 

15) dachy o różnorodnych kształtach i formie 
harmonizujņce z otoczeniem, 

16) obsługň komunikacyjnņ zewnňtrznņ terenu 
3U.MN zapewniajņ ulice Struga i 11-go Li-
stopada, 

17) po realizacji drogi wewnňtrznej 1KDW i 
wykonaniu koncepcji projektu zagospoda-
rowania terenu 3U.MN nie obejmujņcej 
działek 20/6 i 20/5 - obsługa komunikacyj-
na terenu 3U.MN za wyjņtkiem działek 
20/6 i 20/5 nastņpi poprzez jeden zjazd z 
drogi wewnňtrznej 1KDW,  

18) zasady uzbrojenia terenu 3U.MN w infra-
strukturň technicznņ okreŌlajņ ustalenia 
zawarte w § 14 niniejszej uchwały. 

§ 17. 

1. Ustala siň teren strefy obiektów obsługi ko-
munikacji oznaczony na rysunku planu sym-
bolem – OK. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala siň 
nastňpujņce przeznaczenie podstawowe: 

1) obiekt stacji paliw, 

2) urzņdzenia i obiekty towarzyszņce stacji 
paliw: myjnie, diagnostyka i.t.p. 

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

1) obiekty handlu i gastronomii, 

2) parkingi, 

3) zieleŊ urzņdzona, 

4) terenowe, liniowe, kubaturowe obiekty i 
urzņdzenia infrastruktury technicznej i ko-
munikacji wewnňtrznej. 

4. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 1OK, o powierzchni około 0,37ha 
ustala siň jako obowiņzujņce nastňpujņce za-
sady zagospodarowania terenu oraz kształ-
towania zabudowy: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na ry-
sunku planu, 
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2) powierzchnia zabudowy maksymalnie 
50% a biologicznie czynna minimum 20%, 

3) maksymalna wysokoŌń zabudowy – 9,0m, 

4) wskaźniki zapotrzebowania na miejsca po-
stojowe na własnej działce winny wynosiń 
dla: 

a) handlu - 18mp/1000m2 powierzchni 
sprzedaży, 

b) usług - 18mp/1000m2 powierzchni użyt-
kowej, 

c) gastronomii - 18mp/100 konsumentów, 

5) działki można grodziń ogrodzeniem stałym 
zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami bu-
dowlanymi; ogrodzenie frontowe nie powin-
no przekraczań linii rozgraniczenia z ulicņ, 

6) istniejņca zabudowa do utrzymania z możli-
woŌciņ rozbudowy, nadbudowy, przebudo-
wy, wymiany lub zmiany sposobu użytkowa-
nia zgodnie z ustalonņ funkcjņ strefy, 

7) linie zabudowy nieprzekraczalne należy przy-
jņń według załņcznika nr 1 stanowiņcego ry-
sunek planu: 

a) 7,0m od linii rozgraniczenia ul. Zbrowskie-
go, 

b) 5,0m od linii rozgraniczenia ul. Struga, 

8) dachy o różnorodnych kształtach i formie 
harmonizujņce z otoczeniem, 

9) obsługň komunikacyjnņ zewnňtrznņ terenu 
1 OK zapewniņ ulice Zbrowskiego i Struga,  

10) Zasady uzbrojenia terenu 1 OK w infrastruk-
turň technicznņ okreŌlajņ ustalenia zawarte w 
§ 14 niniejszej uchwały. 

§ 18. 

Ustala siň nastňpujņce zasady zagospodarowania 
projektowanych elementów układu komunikacyj-
nego: 

1) 1KDG i 2 KDG – powierzchni około 1,1ha – 
projektowane poszerzenia istniejņcej ulicy 
głównej 11-go Listopada w liniach rozgrani-
czenia, 

2) 1KDZ – powierzchnia około 0,05ha – projekto-
wane poszerzenie ulicy zbiorczej Zbrowskiego 
w liniach rozgraniczenia, 

3) 2KDZ – powierzchnia około 0,10ha – projekto-
wane poszerzenie ulicy zbiorczej Struga w li-
niach rozgraniczenia, 

4) 1KDW – powierzchnia około 0,16ha - projekto-
wana droga wewnňtrzna o szerokoŌci w liniach 
rozgraniczenia minimum 12,0m; należy prze-
widzień nastňpujņce elementy przestrzenne w 
zagospodarowaniu obiektu: jezdnia o szeroko-
Ōci minimum 6,0m, chodnik pieszy, jedno-
stronny po stronie wschodniej o szerokoŌci 
minimum 2,0m oraz zjazdy na teren 1UC i 
3U.MN. 

§ 19. 

Ustala siň nastňpujņce zasady zagospodarowania 
projektowanego terenu strefy rezerwy dla urzņ-
dzeŊ i tras komunikacyjnych:  

KDR - powierzchnia około 0,10ha – teren przezna-
czony jako rezerwa pod przebudowň wňzła komu-
nikacyjnego ul. Struga i 11-go Listopada; jako 
przeznaczenie dopuszczalne na terenie strefy usta-
la siň tymczasowe obiekty handlu i gastronomii, 
parkingi, zieleŊ urzņdzona, liniowe obiekty i urzņ-
dzenia infrastruktury technicznej. 

Rozdział III 
Ustalenia końcowe 

§ 20. 

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym ustala siň 
stawkň procentowņ służņcņ naliczaniu jednorazo-
wej opłaty od wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci w 
wysokoŌci 30%. 

§ 21. 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza siň Pre-
zydentowi Miasta Radomia. 

§ 22. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty 
ogłoszenia niniejszej uchwały w Dzienniku Urzň-
dowym Województwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczņcy Rady Miejskiej: 

Dariusz Wójcik 
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Załņcznik nr 2 
 
 

Wykaz nieuwzglňdnionych uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglņdu 
w dniach 11 wrzeŌnia 2008r. do 1października 2008r. projektu miejscowego planu zagospodarowania  

przestrzennego obejmujņcego teren ograniczony ulicami 11-go Listopada, Struga i Zbrowskiego 

 
Lp. Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imiň, 

nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszajņcego 

uwagi 

TreŌń 
uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomo-

Ōci, 
której 

dotyczy 
uwaga 

Ustalenia 
projektu 
planu dla 
nierucho-

moŌci 
której 

dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygniňcie 
prezydenta 

miasta w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygniňcie 
Rady Gminy załņcznik 

do uchwały nr..... z 
dnia....... 

Uwagi 

Uwaga 
uwzglň
dniona 

Uwaga 
nie-

uwzglňd-
niona 

Uwaga 
uwzglňd-

niona 

Uwaga 
nieuwzglňd-

niona 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 1.10. 

2008R. 
Mgr inż. arch.  
Elżbieta Maj 

Dot. planowa-
nej obsługi 
komunikacyjnej 
terenu - dojazd 
do inwestycji 
zlokalizowanej 
na terenie 
strefy UC 

W granicach 
opracowania 
planu 

Tekst i 
rysunek 
planu 

- Uwaga nie 
została 
uwzglňd-
niona 

- Uwaga nie 
została 
uwzglňd-
niona 

- 

 

Uzasadnienie rozstrzygniňcia 

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – dostňpnoŌń terenu od stro-
ny ul. 11-Listopada (KDG) jest projektowana z pasa wyłņczeniowego, a nie skrzyżowania. W zwiņzku z po-
wyższym wniesiona uwaga jest bezprzedmiotowa.  

Problem rodzaju dostňpnoŌci nie jest przedmiotem ustaleŊ w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego, gdyż jest poza jego granicami. Autorzy planu również nie przewidujņ budowy skrzyżowania na 
terenie objňtym planem. 

 
 

Załņcznik nr 3 
 
 

Rozstrzygniňcie okreŌlenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,  
obejmujņcego teren ograniczony ulicami: 11-go Listopada, Struga i Zbrowskiego w Radomiu,  

zakresu wykonania infrastruktury technicznej, której realizacja należy do zadaŊ własnych gminy  
oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

 

W ramach realizacji niniejszego planu, wykonanie inwestycji dotyczņcych uzbrojenia komunalnego (należņ-
cego do zadaŊ Gminy) w dziedzinach:  

- zaopatrzenia w wodň: 

- odprowadzenia Ōcieków bytowo-gospodarczych: 

- odprowadzenia wód opadowych 

nie jest wymagane gdyż wymagana infrastruktura istnieje i funkcjonuje w granicach komunalnych ciņgów 
komunikacyjnych okalajņcych rozpatrywany teren. 

 
 
 
 
 

 

 


