
 
  

 
 

 
 

UCHWAŁA NR 259/2000 
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU 

z dnia 20.03.2000 roku 
 
 
 
w sprawie : miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia pomiędzy 
ulicami: Wierzbicką, Wjazdową,  Październikową, Bracką, Żakowicką, terenami PKP od 
strony wschodniej i zajezdnią MPK od strony południowej. 
 
Na podstawie art.26 ustawy z dnia 27 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 
jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 139 z 1999 r. – z późniejszymi zmianami) oraz art.18 ust. 2 pkt. 5 
i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 13. poz.74 
z 1996 r. z późniejszymi zmianami ) 
 

uchwala się  
 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami: Wierzbicką, 
Wjazdową, Październikową, Bracką, Żakowicką i terenami PKP od strony wschodniej 
i zajezdnią MPK od strony południowej 
 
 

ROZDZIAŁ  I 
 

Ustalenia ogólne 
 
 

§ 1 
 
 
Plan obejmuje obszar położony w południowej części miasta ograniczony:  

- od północy wzdłuż północnej linii rozgraniczenia ulic Wjazdowej i Październikowej a 
następnie wzdłuż północnej linii rozgraniczenia terenu bocznicy kolejowej z pasem 
drogowym ul. Żakowickiej łącznie, 

- od wschodu wzdłuż granicy terenów linii kolejowej PKP, 
- od południa wzdłuż północnej linii ogrodzenia terenu Zajezdni MPK  a następnie 

wzdłuż granicy  działek o numerach ewidencji  geodezyjnej nr 261/2 i 262/2 do 
ul. Wierzbickiej. 

- od zachodu istniejącą linią rozgraniczenia ul. Wierzbickiej wzdłuż  działek nr nr 262/2 
i 261/2 do północnej linii rozgraniczenia  ul. Wjazdowej a następnie istniejącą 
zachodnią linią rozgraniczenia ulicy Brackiej na odcinku od ulicy Październikowej do 
ul. Żakowickiej. 

 
 



§ 2 
 
 
1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest: 

1/ ochrona interesu publicznego lokalnego i ponadlokalnego na obszarze projektowanego 
terenu w zakresie: 
- odnowy elementów systemu ekologicznego, 
- stworzenia prawidłowego układu komunikacji miejskiej, 
- zabezpieczenia terenów pod lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury 

technicznej miasta, 
2/ uzyskanie ładu przestrzennego w zakresie architektury i urbanistyki, 
3/ stworzenie podstawy do prowadzenia działalności realizacyjnej na obszarze objętym 

planem. 
 

§ 3 
 

 
1. Przedmiotem ustaleń planu jest podział terenu na strefy  funkcjonalne i sprecyzowanie 

przeznaczenia terenu tych stref. 
2. Ustala się następujące strefy funkcjonalne oznaczone na rysunku  planu symbolami: 
 

MNE  - tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem  drobnych usług 
wbudowanych, 

UT - tereny nieuciążliwej zabudowy usługowej z dopuszczeniem funkcji 
mieszkaniowej uzupełniającej, 

UT.ZT - tereny nieuciążliwej zabudowy usługowej z dopuszczeniem funkcji 
mieszkaniowej uzupełniającej z zielenią towarzyszącą o charakterze 
izolacyjnym w obrębie strefy, 

UK.ZT - tereny usług komunikacyjnych z zielenią jw., 
KP.ZT - tereny parkingów jednopoziomowych z zielenią jw., 
K - tereny elementów układu komunikacyjnego, 
IK - tereny urządzeń i tras infrastruktury komunalnej. 

 
 

§ 4 
 
 
1. Integralną  częścią planu jest rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik do 

niniejszej uchwały. 
2. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu: 

1/ granice terenu objętego planem, 
2/ linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, 
3/ linie rozgraniczenia ulic, 
4/ linie zabudowy obowiązujące, 
5/ linie zabudowy nieprzekraczalne, 
6/ istniejące budynki mieszkalne i usługowe do adaptacji, 
7/ budynki do rozbiórki, 
8/ trasy sieci infrastruktury technicznej. 

 
 



§ 5 
 
 
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu w decyzjach administracyjnych należy 
określać według zasad ustalanych w stosunku do terenów wyznaczonych liniami 
rozgraniczenia , o których mowa w § 4,ust.2. pkt. 3 i 4 z uwzględnieniem ustaleń dotyczących 
infrastruktury komunalnej zawartych w § 9 oraz na rysunku planu. 
 
 

§ 6 
 
 
Ilekroć w dalszych przepisach uchwały mowa jest o: 

1. planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu dla obszaru o którym mowa w § 1, 
2. rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie sytuacyjno 

wysokościowej w skali 1:1000 stanowiący załącznik do mniejszej uchwały, 
3. obowiązującym planie miasta Radomia - należy przez to rozumieć ustalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Radomia uchwalonego 
Uchwałą Nr 625/94 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 kwietnia 1994r. (Dz. 
Urzędowy Woj. Radomskiego Nr 9 poz. 81 z 1994r.), 

4. przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw 
wraz z aktami wykonawczymi, 

5. strefie funkcjonalnej - należy przez to rozumieć wszystkie tereny w granicach 
opracowanego planu o tym samym przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym, 

6. terenie - należy przez to rozumieć obszar stanowiący część strefy funkcjonalnej 
wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, 

7. przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć przeznaczenie ,które powinno 
przeważać na obszarze  wyznaczonym liniami rozgraniczającymi, 

8. przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu inne 
niż podstawowe, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe i może być 
realizowane z zachowaniem warunków podanych w ustaleniach szczegółowych. 

 
 

§ 7 
 
 
Na obszarach stref, o których mowa w  § 3 obowiązują następujące wymogi w zakresie  
ochrony środowiska: 

1/ zakaz adaptacji istniejących budynków lub obiektów i lokalizacji nowych 
budynków lub obiektów mogących powodować uciążliwości stałe bądź okresowe 
dla podstawowych funkcji terenów przyległych, 

2/ ewentualna uciążliwość lub szkodliwość dla środowiska nie spowodowana przez 
obiekty, lub budynki wymienione w pkt.1 lub inne, nie może wykraczać poza teren 
własnej działki aby nie wywoływać konieczności ustanawiania strefy ochronnej, 

3/ w przypadku obiektów istniejących – adaptowanych i nowoprojektowanych, a 
zaliczonych odrębnymi przepisami do obiektów szczególnie szkodliwych lub 
mogących pogorszyć stan środowiska, należy sporządzić ocenę oddziaływania tych 
obiektów na środowisko, celem stwierdzenia czy nie naruszono warunków 
zawartych w pkt. 1 i 2, 



4/ ustalenia pkt. 3 dotyczą również budynków i obiektów nowych i adaptowanych a 
nie zaliczanych odrębnymi przepisami do obiektów mogących pogorszyć stan 
środowiska, dla których właściwy organ administracji nałoży obowiązek 
sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko, 

5/ działalność usługowo-rzemieślniczą należy prowadzić wewnątrz budynków, z 
możliwością wykonywania niektórych prac na zewnątrz, nie powodujących jednak 
uciążliwości dla otoczenia jak np. hałas, zapylenie itp., 

6/ zakazuje się lokalizacji usług lub produkcji rzemieślniczej wymagającej wody do 
celów technologicznych i wytwarzającej tym samym ścieki technologiczne, 

7/ usługi rzemieślnicze lub produkcje wiążące się z emitowaniem substancji  
zanieczyszczających powietrze, mogą być podejmowane wyłącznie po uzyskaniu 
decyzji o dopuszczalnej emisji na podstawie przepisów szczególnych, jednak 
poziom emisji ze wszystkich źródeł na granicach działki, na której są 
zlokalizowane nie powinien wyróżniać się w tle, 

8/ budynki usługowe lub produkcyjne rzemieślnicze, w których wykonywanie pracy 
może być źródłem hałasu, winny posiadać odpowiednio konstruowane ściany 
zewnętrzne i przekrycia o podwyższonej izolacji zewnętrznej, oraz podłoża 
oddylatowane akustycznie od konstrukcji nośnej budynków, celem całkowitego 
wyeliminowania możliwości przenikania hałasu na zewnątrz, 

9/ odpady technologiczne związane z usługową lub produkcyjną działalnością 
rzemiosła, winny być przechowywane w wydzielonych zamkniętych boksach do 
czasu wywiezienia na miejsce składowania, lub utylizacji itp. zgodnie 
z obowiązującymi przepisami szczególnymi. 

 
 
 

ROZDZIAŁ II 
 

Ustalenia szczegółowe 
 
 

§ 8 
 
 
1. Ustala się podział obszaru objętego planem na strefy funkcjonalne wymienione 

w ustępach 2-6. Zawarte w nich ustalenia szczegółowe stanowią wraz z ustaleniami, 
o których mowa w § 1-7 podstawę do wydawania decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu. 
 

Strefa MNE 
 

2. Ustala się tereny strefy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywności 
zabudowy z dopuszczeniem drobnych usług wbudowanych, oznaczone na rysunku planu 
symbolem MNE. 
 

1/ Ustala się następujące przeznaczenie podstawowe terenu w strefie: 
a/ zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i bliźniacza, 
b/ zabudowa gospodarcza, wyłącznie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, do 5 % 

powierzchni działki, 
c/ garaże indywidualne dla samochodów osobowych, 



d/ drobne obiekty usługowe i handlowe wbudowane w partery budynków 
mieszkalnych lub usytuowane wolnostojąco, 

e/ wszystkie niezbędne elementy infrastruktury technicznej. 
2/ Nie dopuszcza się w obrębie strefy lokalizacji: 

a/ obiektów produkcyjnych i usługowych mogących powodować stałe lub 
okresowe  uciążliwości, 

b/ adaptacji i przebudowy istniejących obiektów na cele jak wyżej, 
c/ obiektów magazynowych i hurtowni, 
d/ garaży dla samochodów ciężarowych, 
e/ własnych ujęć wody, 
f/ lokalnych zbiorników do gromadzenia  ścieków sanitarnych i ewentualnego 

rozsączkowania ścieków do gruntu, 
g/ budowy szklarni i tuneli ogrodniczych, 

3/ Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy: 
a/ istniejąca zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza może podlegać wymianie, 

rozbudowie oraz zmianie sposobów użytkowania budynków pod warunkiem 
utrzymania wymienionego w pkt.1 przeznaczenia terenu. 

b/ budynki mieszkalne jednorodzinne wolnostojące i bliźniacze o wysokości 2,5 
kondygnacji nadziemnych, usytuowane w linii zabudowy w odległości 60 m 
od osi skrajnego toru PKP, 

c/ kalenicowy układ dachów w stosunku do ulicy, 
d/ dachy o kącie nachylenia 45o, 
e/ architektura budynków gospodarczych i garaży powinna nawiązywać do 

architektury budynków mieszkalnych. 
4/ Ustala się następujące zasady zagospodarowania i urządzenia terenu: 

a/ obsługę komunikacyjną obszaru strefy należy zapewnić zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w § 10, 

b/ ewentualny wtórny podział niektórych działek może nastąpić przy zachowaniu 
następujących zasad: 
- działki dla zabudowy wolnostojącej o szerokości minimum 18,0m 

i o  powierzchni minimum 500 m2, 
- działki dla zabudowy bliźniaczej o szerokości minimum 12,0 m 

i o powierzchni min. 350 m2. 
przy czym podstawę wtórnych podziałów powinno stanowić opracowanie 
koncepcji  zagospodarowania przestrzennego podziału terenu do akceptacji 
Zarządu Miasta, przedłożonych za pośrednictwem Wydziału Architektury Urzędu 
Miejskiego 
c/ ogrodzenia działek wyłącznie ażurowe, 
d/ zieleń w obrębie strefy stanowi zieleń towarzysząca zabudowie mieszkaniowej 

i gospodarczej (minimum 30% powierzchni działki). 
e/ dopuszcza się zagospodarowanie: 

− zielenią niską i wysoką, ozdobną, 
− nasadzenia typu sadowniczego, 
− ogródki przydomowe z uprawami warzywniczymi. 

5/ Obsługa strefy w zakresie infrastruktury technicznej jak w §  9. 
 

6/ Dla terenów wydzielonych w strefie, o której mowa w ust 1 obowiązują obok ustaleń 
ogólnych planu i strefy następujące ustalenia szczegółowe określone w punktach 7 – 
12. 

 



7/ Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1-MNE  - pow. około 0,51 ha 
 ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu: 

a/ zabudowę wolnostojącą (od ul. Żakowickiej), 
b/ zabudowę bliźniaczą –1/2 budynków usytuowanych w granicy zachodniej działek 

przy ul. Osadniczej, którą należy rozpatrywać łącznie z terenem o symbolu 1UT, 
c/ projektowane nieprzekraczalne linie zabudowy – od linii rozgraniczenia: 

- ul. Żakowickiej - 5 m 
- ul. Osadniczej  - 5 m 

 
8/ Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2-MNE o pow. ok.0,38 ha ustala 
się następujące zasady zagospodarowania terenu: 

a/ budynki mieszkalne wolnostojące alternatywnie bliźniacze od ul. Żakowickiej na 
działkach nr 25 i nr 24, 

b/ budynki mieszkalne bliźniacze usytuowane na działkach sąsiednich po wschodniej 
stronie ul. Osadniczej i zachodniej stronie ul. Przepustowej, 

c/ nieprzekraczalne linie zabudowy ul. Żakowickiej i Osadniczej od projektowanej 
linii rozgraniczenia ul. Przepustowej - 5 m, 

d/ kształtowanie zabudowy i zagospodarowania działek jak w ust. 7 pkt. 7.1.ppkt. d. 
 

9/ Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 3-MNE  o pow. ok. 0,16 ha 
ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu: 

a/ zabudowę bliźniaczą od ul. Żakowickiej, 
b/ zabudowę bliźniaczą przy ul. Przepustowej po stronie wschodniej, należy je 

sytuować łącznie z zabudową mieszkalną uzupełniającą w strefie 5.UT.ZT. 
 

10/ Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem  4-MNE o pow. ok.1,40 ha 
 ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu: 

a/ zabudowę mieszkaniową  wolnostojącą i bliźniaczą od ul. Brackiej, 
b/ nieprzekraczalną linię zabudowy dla usług wbudowanych lub wolnostojących 

w odległości minimum 5 m od linii rozgraniczenia  ul. Brackiej, 
c/ nieprzekraczalną linię zabudowy mieszkaniowej w odległości minimum 7,5 m od 

linii rozgraniczenia ul. Brackiej, 
 

11/ Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem  5-MNE pow. ok. 0,54 ha 
 ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu: 
a/ zabudowę mieszkaniową wolnostojącą usytuowaną po południowej stronie ul. 

Październikowej z wyjątkiem działek nr nr 119 i 120 przeznaczonych pod budowę 
budynków bliźniaczych, 

b/ nieprzekraczalną linię zabudowy od projektowanej linii rozgraniczenia: 
− dla zabudowy mieszkaniowej od ul. Październikowej od projektowanej linii  

rozgraniczenia - 5 m, 
− dla usług wolnostojących od istniejącej linii rozgraniczenia ul. Wjazdowej – 

5 m, 
 

12/ Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 6-MNE o pow. ok. 0,33 ha 
  ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu: 
a/ zabudowę mieszkaniową wolnostojącą od ul. Wierzbickiej, 
b/ nieprzekraczalną linię zabudowy usługowej i mieszkaniowej od ul. Wierzbickiej 

i ul. Wjazdowej – wg istniejącego ujawnionego w rysunku planu. 
 



Strefa UT 
 
3. Ustala się tereny wielobranżowych usług technicznych i handlowych, nieuciążliwych 

z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej uzupełniającej oznaczone na rysunku planu 
symbolem 1-UT - do adaptacji i porządkowania. 

1/ Ustala się następujące przeznaczenie podstawowe terenu w strefie: 
a/ usługi techniczne, 
b/ usługi komunikacyjne, 
c/ drobna wytwórczość, 
d/ handel (małe składy hurtowe), 
e/ rzemiosło. 

2/ Jako przeznaczenie dopuszczalne w strefie ustala się: 
a/ liniowe, punktowe i kubaturowe obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 

i komunikacji, 
b/ zabudowę mieszkaniową uzupełniającą w ramach wymiany dobudowy, rozbudowy 

i nadbudowy itp. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, 
c/ usługi komercyjne z wyjątkiem usług dystrybucji, przetwórstwa 

i przechowalnictwa artykułów spożywczych, zielarskich, farmaceutycznych oraz 
pasz. 

3/ Na terenie oznaczonym symbolem 1-UT o pow. ok. 0,65 ha obowiązują następujące 
zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania działek: 
− projektowaną zabudowę mieszkaniową uzupełniającą należy sytuować jako 

budynki zespolone z istniejącymi lub projektowanymi budynkami warsztatowymi 
w linii zabudowy 7,5 m od linii rozgraniczenia ul. Brackiej,  

− w linii rozgraniczającej z terenem oznaczonym symbolem 1-MNE należy 
sytuować wyłącznie budynki bliźniacze. 

 
4. Strefa UT.ZT . 

 
1/ Ustala się tereny wielobranżowych usług technicznych i handlowych nieuciążliwych 

z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej uzupełniającej, z zielenią towarzyszącą 
w obrębie strefy, oznaczone na rysunku plany symbolami: 
− 1-UT.ZT. - o pow. ok.  1,42 ha 
− 2-UT.ZT. - o pow. ok.  0,87 ha 
− 3-UT.ZT. - o pow. ok.  0,04 ha 
− 4-UT.ZT. - o pow. ok.  1,16 ha 
do adaptacji i porządkowania. 

2/ Ustala się podstawowe i dopuszczalne przeznaczenie terenu wg następujących zasad:  
a/ zabudowa usługowa, mieszkaniowa oraz obiekty infrastruktury – jak w ust. 3 pkt. 1- 

2, z tym że nie więcej niż 40 % powierzchni działek w strefie, 
b/ zieleń towarzysząca wysoka o charakterze izolacyjnym – minimum 60 % 

powierzchni działek w strefie. 
3/ Na obszarze strefy UT. ZT . obowiązują następujące zasady zagospodarowania 

terenów i ukształtowania zabudowy: 
a/ dopuszcza się wymianę, rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu 

użytkowania istniejących budynków mieszkalnych i gospodarczych i według zasad 
ustalonych dla stref MNE – jak w  § 8, ust.2, 

b/ dopuszcza się wymianę istniejącej zabudowy mieszkalnej na małych działkach 
z tym że należy ograniczyć ją tylko do odtworzenia części mieszkalnej 
z wbudowaniem części gospodarczych i garaży w podpiwniczeniach lub niskich 



parterach oraz ewentualne drobne nieuciążliwe usługi handlowe lub rzemieślnicze 
wbudowane w partery o ile stanowią jedyne źródło utrzymania inwestora, 

c/ dopuszcza się możliwość wtórnych podziałów działek po uzyskaniu akceptacji 
Zarządu Miasta dla przedłożonych koncepcji ich zagospodarowania, 

d/ na obszarze strefy obowiązuje zapewnienie 100% miejsc parkingowych dla 
potrzeb Inwestora w granicach lokalizacji inwestycji nie mniej niż: 
- 26 stanowisk ma 1000 m 2 pow. użytkowej usług, 
- 3 stanowiska na 10 zatrudnionych, 
- 1 stanowisko na 1 mieszkanie, 

e/ obiekty i urządzenia o funkcji dopuszczalnej w strefie, ustalone w ust.4 p.2, można 
realizować pod warunkiem, że są niezbędne do użytkowania obiektów o funkcjach 
podstawowych i że nie będą zajmowały więcej niż 30% obszaru działek w obrębie 
strefy, 

f/ na obszarze strefy - UT.ZT . obowiązują następujące linie zabudowy: 
- dla projektowanych obiektów usługowych od granicy terenów kolejowych – 

minimum - 40 m, 
- dla projektowanej dopuszczalnej zabudowy mieszkaniowej uzupełniającej, od 

osi skrajnego toru minimum 60 m. 
 
5. Strefa - UK.ZT . 
 

1/ Ustala się tereny strefy  z przeznaczeniem na obiekty usługowe zaplecza 
komunikacyjnego z zielenią towarzyszącą (UK.ZT) oznaczone na rysunku planu 
symbolem 1-UK.ZT . 

2/ Ustala się następujące przeznaczenie podstawowe terenu w strefie: 
a/ obiekt kubaturowy np. pawilon stacji paliw, pawilon handlowy, mały obiekt  

warsztatowy drobnych usług motoryzacyjnych itp., 
b/ elementy układu komunikacji, 
c/ zieleń towarzyszącą, 
d/ liniowe i punktowe obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej związanej 

z obsługą strefy. 
3/ Jako dopuszczalne przeznaczenie w strefie jw. ustala się lokalizację: 

a/ drobnych obiektów kubaturowych np. myjnia samochodowa, sklep motoryzacyjny, 
stanowisko diagnostyczne, mała gastronomia itp., 

b/ reklam lub obiektów reklamowych wolnostojących. 
4/ Ustala się następujące zasady zagospodarowania i urządzenia terenu: 

a/ organizację ruchu należy powiązać etapowo z ul. Wjazdową, docelowo 
z projektowaną trasą N-S. 

b/ powierzchnia zieleni towarzyszącej nie powinna być mniejsza niż 40 % terenu 
oznaczonego symbolem 1-UK.ZT . 

c/ w przypadku lokalizacji stacji paliw obiekt powinien posiadać odpowiednie strefy 
ochronne oraz zabezpieczenia ekologiczne zbiorników podziemnych. 

 
 
6. Strefa KP.ZT. 
 

1/ Ustala się tereny strefy z przeznaczeniem na obiekty komunikacji z zielenią 
towarzyszącą oznaczone na rysunku planu symbolem - KP.ZT. 

2/ Ustala się następujące przeznaczenie podstawowe terenu w strefie: 
a/ jednopoziomowy parking terenowy dla samochodów osobowych, 



b/ elementy układu komunikacji, 
c/ zieleń towarzysząca, 
d/ liniowe i punktowe obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej związanej 

z obsługą strefy. 
3/ Jako dopuszczalne przeznaczenie w strefie jw. ustala się lokalizację: 

a/ drobnych obiektów kubaturowych np. kioski, strażnica parkingowa itp., 
b/ reklamę oraz obiekty reklamowe wolnostojące. 

4/ Ustala się następujące zasady zagospodarowania i urządzenia terenu: 
a/ teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1-KP.ZT jako istniejący – (o pow. 

ok. 1,38 ha) -  jednopoziomowy parking przedwejściowy dla pracowników 
i interesantów zajezdni MPK – do adaptacji i rozbudowy,  

b/ zachodnia część parkingu należy powiększyć o 100% miejsc parkingowych 
przyjmując wskaźnik 25 m 2 brutto /1 miejsce postojowe - do adaptacji 
i rozbudowy, 

c/ należy dokonać zmiany organizacji ruchu wg rysunku planu  
d/ po wschodniej stronie drogi dojazdowej do bramy zajezdni MPK należy usytuować 

otwarty parking ogólnodostępny, 
e/ powierzchnia zieleni towarzyszącej nie powinna być mniejsza niż 25 % terenu 

oznaczonego symbolem 1-KP.ZT, z zastosowaniem również zadrzewienia między 
stanowiskami postojowymi, żywopłotów, zieleni ozdobnej i trawiastej. 

 
 

§ 9 
 
 
Ustala się zasady uzbrojenia terenu objętego planem w infrastrukturę techniczną: 

1/ Nie dopuszcza się lokalizacji żadnych budowli na funkcjonujących elementach 
uzbrojenia podziemnego bez  uzasadnionej przebudowy tych urządzeń za zgodą i wg 
wymogów eksploatatorów omawianych urządzeń oraz za zgodą użytkowników 
zasilanych obiektów. 

2/ Wprowadzane zmiany w zabudowie kubaturowej nie mogą utrudniać czynności 
eksploatacyjnych i remontowych funkcjonujących urządzeń uzbrojenia 
podziemnego. 

3/ Zaopatrzenie w wodę - z funkcjonujących przewodów miejskiego, komunalnego 
systemu wodociągowego z zachowaniem niezmienionych warunków technicznych 
odbioru wody przez odbiorców istniejących. 

4/ Odprowadzanie ścieków - do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej poprzez 
wykonanie: 

− kanałów ∅ 0,20 (odgałęzień od kanału sanitarnego ∅  0,30  funkcjonującego 
w ciągu komunikacyjnym 2 KL) w ciągach  komunikacyjnych: 1 KL 
z odgałęzieniem w 4 KX, 1 KX, 2 KX z przedłużeniem w 1 KG, 

− przedłużenia kanału ∅ 0,30 w 2 KL poprzez nasyp torów PKP do ul. Czarnej 
i przedłużenia kanału sanitarnego w ul. Czarnej do wysokości 2 KL 
z jednoczesnym wyłączeniem spływu ścieków z funkcjonującego kanału 
sanitarnego w 2 KL do kanalizacji deszczowej. 

5/ Odprowadzanie wód opadowych do funkcjonującego kanału ∅ 0,50 w ciągu 
komunikacyjnym 2 KL poprzez wykonanie kanałów: 

- ∅ 0,25 w 1 KL z odgałęzieniem  ∅  0,20 w 4 KX, 

- ∅ 0,20 w 1 KX, 



- ∅ 0,30 w 1 KG po wyłączeniu ścieków do kanału deszczowego w ul. Planty. 
6/ Odwodnienie ciągu komunikacyjnego 2 KX powierzchniowe ze zrzutem zbieranych 

wód - do funkcjonującego kanału deszczowego w 2 KL. 
7/ Zaopatrzenie w gaz - poprzez wykonanie przyłączy do funkcjonującej sieci gazowej 

średniego ciśnienia z zachowaniem niezmienionych warunków odbioru gazu 
dotychczasowych odbiorców. 

8/ Zaopatrzenie w energię cieplną - z indywidualnych źródeł ciepła z zachowaniem 
wszelkich wymogów związanych z ochroną środowiska bądź poprzez wykonanie 
odgałęzienia od funkcjonującego ciepłociągu komunalnego przebiegającego w 
południowym poboczu 1- KP. ZT. 

9/ Zaopatrzenie w energię elektryczną - z miejskiego systemu sieci elektrycznej wg 
wymogów Rejonu Energetycznego z możliwością lokalizowania trafostacji jako 
obiektów towarzyszących na obszarach oznaczonych symbolami 1 – KP.ZT, 1 –
 UK.ZT  oraz 4 – UT.ZT. 

 
 

§ 10 
 
 
1. Ustala się następujące zasady realizacji zagospodarowania projektowanych elementów 

komunikacji oznaczonych na rysunku planu następującymi symbolami: KG  - ulice 
główne,  KZ  - ulice zbiorcze, KL  - ulice lokalne, KD  - ulice dojazdowe, KDX  - ulice 
dojazdowe- sięgacze, KX  - ciągi pieszo-jezdne, KP - tereny parkingowe 
jednopoziomowe, UK  - tereny usług zaplecza komunikacyjnego, KK  - tereny bocznic 
kolejowych – określone w ust. 2 – 7. 

 
2. Ustala się następujące parametry techniczne dla ulicy głównej oznaczonej na rysunku 

planu symbolem 1-KG o pow. Ok. 2,06 ha jako rezerwa komunikacyjna wzdłuż terenów 
PKP na odcinku pomiędzy istniejącą ul. Wjazdową do istniejącej ul. Żakowickiej 
(fragment projektowanej trasy N-S), 

1/ szerokość w liniach rozgraniczenia - 30 m, 
2/ docelowo dwie jezdnie jednokierunkowe, dwupasmowe ( 2 x 2 x 3,5 m) z pasem 

zieleni rozdzielczej, 
3/ po stronie zachodniej  projektowana droga  odbarczająco-współpracująca na  całej 

długości od ul. Żakowickiej do ul. Wjazdowej dwukierunkowa o charakterze 
pieszo-jezdnym o szerokości nawierzchni minimum 4,5 m, stanowiąca podłączenie 
dla ciągu pieszo-jezdnego  3-KX , oraz dróg pieszo- jezdnych tzw .sięgaczy,  
5-KDX i 6-KDX . 

 
3. Istniejąca linia rozgraniczenia ulicy Wierzbickiej kl. Z i istniejąca tradycyjna linia 

zabudowy po stronie wschodniej oraz jednopoziomowe skrzyżowanie tej ulicy z ulicą 
Wjazdową, z sygnalizacją świetlną bez zmian – do utrzymania. 

 
4. Ustala się następujące parametry techniczne ulic lokalnych oznaczonych na rysunku planu 

symbolami: 
1/ 1-KL  istniejąca ulica Bracka do urządzenia (o pow. ok. 0,69 ha) – do adaptacji i 

urządzenia z zachowaniem poniższych warunków: 
- szerokość w liniach rozgraniczenia - 15 m 
- szerokość jezdni  7 m 
- szerokość chodników 3 m 



2/ 2-KL  - istniejąca ulica Żakowicka do urządzenia (o pow. ok. 0,24 ha do adaptacji 
i urządzenia z zachowaniem poniższych warunków: 
- szerokość w liniach rozgraniczenia - 12 m 
- szerokość jezdni - 7 m 
- chodnik jednostronny po stronie południowej o szer. minimum - 3 m 
- pas bezpieczeństwa po stronie południowej -  1 m 

3/ 3-KL  istniejąca ulica Wjazdowa do adaptacji oraz porządkowania po stronie 
północnej (o pow. ok. 0,91 ha) z zachowaniem poniższych warunków: 
- szerokości w liniach rozgraniczenia - 15 m 
- szerokość jezdni - 7 m 
- chodniki obustronne o szer.(minimum) -  3 m 

4/ 1-KCP projektowana dwupoziomowa kładka dla pieszych nad projektowaną trasą 
N S oraz  istniejącymi torami PKP w miejsce istniejącego jednopoziomowego 
skrzyżowania drogowego z torami PKP pomiędzy ul. Wjazdową i ul. Gajową 
o pow. ok. 0,07 ha – do urządzenia z zachowaniem następujących warunków: 
- szerokość kładki dla pieszych o pięciu pasmach ruchu pieszego 3,5 m 
- obustronne wejście dla pieszych na poziom kładki ponad skrajnią kolejową 

i drogową za pomocą otwartych klatek schodowych. 
 
5. Ustala się następujące parametry techniczne ulic dojazdowych oznaczonych na rysunku  

planu symbolami: 
1/ 1-KD – projektowane połączenie istniejącej ulicy Kuśnierskiej z istniejącą ulicą 

Wjazdową 
- szerokość w liniach rozgraniczenia   9 – 10 m 
- szerokość jezdni 6 m 
- chodniki obustronnie o szerokości minimum  1,5 m  
- pozostałą część działek nr 112 i nr 113 należy zagospodarować jako teren 

zielony z zielenią wysoką i niską z dopuszczeniem usytuowania drobnego 
obiektu kubaturowego np. kiosk lub reklamy wolnostojącej. 

2/ 2.1 KD – odcinek ul. Październikowej od ul. Kuśnierskiej do ul. Grudniowej  o 
szerokości 3,5 do 5,5 m tylko do obsługi nieruchomości przyległych na tym 
odcinku w istniejących liniach rozgraniczenia, – bez zmian, - do utrzymania i 
adaptacji (możliwość wprowadzenia nawierzchni ulepszonej).  

3/ 2.2 KD – istniejąca ul. Październikowa na odcinku od ul. Grudniowej do ul. 
Brackiej do urządzenia z zachowaniem nastepujących warunków.  

− szerokość w liniach rozgraniczenia   8 m 
− szerokość nawierzchni 5 m  
− pasy bezpieczeństwa obustronne 1,5 m 

projektowana linia rozgraniczenia po stronie południowej - w odległości 4,0 m od 
istniejącej osi ulicy Październikowej. 

 
6. Ustala się dojazdy pieszo-jezdne tzw. sięgacze oznaczone na rysunku planu symbolami: 

1/ 1-KDX  - istniejąca uliczka bez nazwy o pow. ok. 0,02 ha 
- - szerokość w liniach rozgraniczenia 5,0 m 
- - szerokość jezdni minimum -  3,0 m 
2-KDX - jw. 
3-KDX – jw. 

2/ 4-KDX  – projektowana uliczka bez nazwy tzw. sięgacz 
- - szerokość w liniach rozgraniczenia 5,0 m 
- - szerokość jezdni minimum 3,0 m 



5 - KDX - jw 
6 – KDX - jw. 
7 – KDX - jw. 
o łącznej pow. ok. 0,06 ha. 

7. Ustala się następujące parametry techniczne strefy komunikacji pieszo-jezdnej oznaczone 
na rysunku planu symbolami: 
1/ 1-KX  - istniejąca ulica Osadnicza nieurządzona o szerokości do4,5 m - do adaptacji i 

przebudowy jako projektowany ciąg pieszo - jezdny ulica dojazdowa 
jednokierunkowa, z uwzględnieniem poniższych warunków: 

- poszerzenie obustronne do szerokości 5 m w liniach rozgraniczenia, 
- jezdnia o szerokości 3,0 m z możliwością omijania przy wjazdach bramowych, 
- pasy zieleni urządzonej obustronnie wzdłuż ciągu. 

2/ 2-KX  - istniejąca ulica Przepustowa nieurządzona o szer.4 m do adaptacji i 
przebudowy wg ustaleń o symbolu 1-KX  pkt 1/, j.w. 

3/ 3 – KX  - projektowane połączenie istniejących ulic osadniczej i Przepustowej jako 
pary ciągów pieszo – jezdnych jednokierunkowych a nastepnie do projektowanego 
ciągu pieszojezdnego jako drogi odbarczająco – współpracującej wzdłuż 
projektowanej trasy N- 3 o symbolu 1 – KG. 

8. 1-KK , teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1 -KK , odcinek istniejącej czynnej  
bocznicy kolejowej od rozjazdu na terenach PKP, do bramy kolejowej zakładów  
"Polski tytoń" naprzeciwko działki nr 7 przy ul. Żakowickiej, dwutorowej, dalej  
jednotorowej w kierunku zachodnim - do adaptacji, z uwzględnieniem poniższych 
warunków. 
a/ południowa linia rozgraniczenia terenu bocznicy kolejowej stanowi jednocześnie 

linię rozgraniczenia ulicy Żakowickiej, 
b/ / istniejący rów otwarty odwodnienia powierzchniowego wzdłuż południowej linii 

rozgraniczenia - do likwidacji. 
 
 

§ 11 
 
 
Wszelkie znaleziska archeologiczne podczas prowadzonych robót ziemnych i budowlanych 
należy zgłaszać do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przerywając ww. roboty. 
 
 

§ 12 
 
 
Na obszarze objętym planem tracą moc: 

1/ Uchwała Nr 625/94 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 kwietnia 1994 r. 
(Dziennik Urzędowy Województwa Radomskiego Nr 9 poz. 61 z 1994 r.). 

2/ Zarządzenie Nr 9/80 Prezydenta Miasta Radomia z dnia  26 czerwca 1980 r. 
(Dziennik Urzędowy WRN w Radomiu Nr 5 poz.16 z 198 r. z późniejszymi 
zmianami) dot. miejscowego szczegółowego planu zagospodarowania zespołu 
zabudowy jednorodzinnej „Żakowice”. 

3/ Zarządzenie Nr 21/83 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 31 grudnia 1983 r. 
(Dziennik Urzędowy WRN w Radomiu Nr 2 z 1984 r. poz.12) dot. zmiany 
zarządzenia powołanego w pkt.2). 



4/ Uchwała Nr XX/80/87 Miejskiej Rady Narodowej w Radomiu z dnia 25 lutego 
1987 r. (Dziennik Urzędowy WRN w Radomiu Nr 7 z 1987 r. poz. 86) dot.zmiany 
zarządzenia powołanego w pkt.2). 

 
 

§ 13 
 
 
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Miasta Radomia. 
 
 

§ 14 
 
 
Zgodnie z art.10 ust 3 w związku z art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, 
ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%. 
 
 

§ 15 
 
 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru określonego w  § 1 niniejszej 
Uchwały wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jego ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
 
 
 
WNIOSKODAWCA 
ZA ZARZ ĄD  MIASTA 
 
 
 



 
 

U Z A S A D N I E N I E 
 
 
 
 

Rada Miejska na sesji w dniu 23 kwietnia 1998 r. podjęła uchwałę Nr 592/98 
o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w obrębie ulic „Wierzbickiej, Wjazdowej, Październikowej, Brackiej, Żakowickiej”, 
a następnie granicy terenów PKP od strony wschodniej zajezdni MPK od strony południowej. 
Zarząd Miasta sporządził miejscowy plan zgodnie z w/w uchwałą oraz procedurą zawartą 
w art. 18 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89 
z 1994 r. poz. 415) z późniejszymi zmianami. 

Obszar objęty planem jest zabudowany w większości niską zabudową drewnianą, 
o niskim standardzie wyposażenia, bez kanalizacji sanitarnej. 
Dotychczasowe opracowania planów miejscowych nie zakładały odtwarzania zużytej 
technicznie zabudowy, przyjmując nadmiernie szeroki pas zieleni izolacyjnej 
o niesprecyzowanej funkcji. 
Opracowany plan w znacznej części zaspokaja potrzeby mieszkańców umożliwiając 
uzyskiwanie pozwoleń na budowę w ramach wymiany dotychczasowej zabudowy na 
pełnowartościową od terenów komunikacyjnych. 
Natomiast najwłaściwsze zagospodarowanie terenów przyległych bezpośrednio do terenów 
komunikacyjnych polega na przeznaczeniu ich na usługi techniczne z dopuszczeniem funkcji 
mieszkaniowej w ramach uzasadnionych potrzeb uzależniają uzyskanie pozwolenia na 
budowę a następnie na użytkowanie od warunku realizacji zieleni towarzyszącej 
w charakterze izolacyjnym na minimum 60% powierzchni działki własnej. 
Uchwalanie planu pozwoli na uwzględnienie postulatów mieszkańców w zakresie poprawy 
warunków zamieszkania. Usunięcie dotychczasowych barier urbanistycznych, będących 
główną przyczyną zahamowania rozwoju tych terenów, powinno przynieść w efekcie 
realizacji tego planu oprócz poprawy warunków bytowych także widoczną poprawę wyglądu 
tych terenów eksponowanych głównie od toru kolejowego. 
Oprócz spełnienia wymagań formalno prawnych określonych ustawową procedurą 
rozwiązano w sposób bezkonfliktowy i harmonijny zaspokojenie potrzeb mieszkańców 
interesy miasta. 
 

Opracowana zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
m. Radomia w obrębie w/w ulic jest zgodna z uchwałą Nr 592/98 o przystąpieniu do jego 
opracowania oraz ustawową procedurą wg art. 18 ust.2 pkt. 1 – 10 w/w ustawy i zgodnie z 
art. 26 tej ustawy może być uchwalony przez Radę Miejską wychodząc naprzeciw słusznym 
postulatom mieszkańców tej części dzielnicy Żakowice. 

 


