
Mazow.2000.90.897  
2006-11-26  zm.wyn.z  Mazow.2006.218.8217 § 17 
2011-04-16  zm.wyn.z  Mazow.2011.37.1235 § 1, § 2, § 3 

UCHWAŁA Nr 354/2000  
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU  

z dnia 3 lipca 2000 r.  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przest rzennego w rejonie ulic: Słowackiego, 25 
Czerwca, Żeromskiego i terenów PKP od strony wschodniej w Rad omiu * 

(Warszawa, dnia 14 sierpnia 2000 r.) 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999r. 
Nr 15, poz. 139 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami) 
uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Słowackiego, 25 Czerwca, 
Żeromskiego i terenów PKP od strony wschodniej w Radomiu, zwany dalej planem. 

Rozdział I  

Ustalenia ogólne  

§ 1. Plan obejmuje obszar położony w śródmieściu miasta Radomia i jest ograniczony: 
- od strony północnej: północną linią rozgraniczenia ulicy Żeromskiego od skrzyżowania z ulicą 25 

Czerwca do przecięcia z linią rozgraniczenia terenów PKP (ozn. lit. A,B), 
- od strony wschodniej: linią rozgraniczenia z terenami PKP - od północnej linii rozgraniczenia ul. 
Żeromskiego wzdłuż zachodniej linii rozgraniczenia ul. Prażmowskiego i do południowej linii 
rozgraniczenia ul. Słowackiego (ozn. lit. B,C,D,E,F), 

- od strony południowej: południową linią rozgraniczenia ul. Słowackiego - od ul. Prażmowskiego do 
skrzyżowania z ulicą 25 Czerwca (ozn. lit. F, G), 

- od zachodu: zachodnią linią rozgraniczenia ulicy 25 Czerwca - od skrzyżowania z ulicą 
Słowackiego do skrzyżowania z ulicą Żeromskiego (ozn. lit. G, A). 

§ 2. 1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest: 
 1) ochrona interesu publicznego lokalnego i ponadlokalnego na obszarze objętym planem: 

- odtworzenie i ochrona elementów systemu ekologicznego, 
- rozbudowa i usprawnienie istniejącego układu komunikacji miejskiej,  
- zabezpieczenie terenów pod lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej miasta, 
- ochrona wartości historyczno - kulturowych na obszarze objętym opracowaniem planu, 
- wydzielenie i utrzymanie przestrzeni dla celów publicznych, 

 2) umożliwienie działalności inwestycyjnej różnorodnych podmiotów, minimalizacja konfliktów pomiędzy 
użytkownikami przestrzeni i optymalizacja korzyści z ich działalności,  

 3) uzyskanie ładu przestrzennego. 

§ 3. 1. Przedmiotem ustaleń planu jest podział obszaru objętego planem na strefy funkcjonalne i 
sprecyzowanie przeznaczenia tych stref. 

Ustala się następujące strefy funkcjonalne: 

MU - tereny mieszkaniowo-usługowe, adaptacji i porządkowania istniejącego zainwestowania o wysokiej 
intensywności zabudowy, w tym obiekty usługowe o charakterze regionalnym i ogólnomiejskim, 



UM - tereny usługowo-mieszkaniowe,  

US - tereny usługowo-mieszkaniowe - podstrefa UM - ze sprecyzowanym rodzajem usług,  

SN - tereny składów nieuciążliwych, tzn. nie zaliczanych do szczególnie uciążliwych dla środowiska i 
zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska, 

ZT - tereny zieleni izolacyjnej,  

K - tereny urządzeń i tras komunikacyjnych, 

IK - tereny urządzeń i tras infrastruktury komunalnej,  

PP i KX - tereny przestrzeni publicznych. 

2. Dla terenów o których mowa w ust. 1 ustala się przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne. 
3. Tereny o których mowa w ust. 1 mogą być w całości wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem 

podstawowym lub częściowo z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym na zasadach określonych 
w dalszych przepisach. 

§ 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) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnym sposobie zagospodarowania, w tym 

ulic, 
 2) granice obszaru strefy ochrony konserwatorskiej - B oraz obszaru strefy ekspozycji - E, z 

zastrzeżeniem ust. 3, 
 3) linie zabudowy obowiązujące i nieprzekraczalne, 
 4) budynki zabytkowe do zachowania, 
 5) pozostałe budynki istniejące do adaptacji, 
 6) gabaryty budynków projektowanych, 
 7) usytuowanie dominant architektonicznych i urbanistycznych, 
 8) budynki do rozbiórki, 
 9) trasy sieci infrastruktury komunalnej, 
10) przebiegi ciągów pieszych.  

3. Granica strefy ochrony konserwatorskiej może zostać zmieniona na podstawie decyzji 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

§ 5. (1) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu należy określać według zasad ustalonych w 
stosunku do terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 i 2 z 
uwzględnieniem ustaleń dot. infrastruktury technicznej zawartych w § 16 oraz na rysunku planu. 
Na całym obszarze planu obowiązuje uzgadnianie lokalizacji obiektów wysokościowych (np. wież kominów, 
masztów itp.) z Dowództwem Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej - Szefostwem Służby Lotniskowej 
00-912 Warszawa (skr. poczt. 36), niezależnie od ustaleń szczegółowych planu, określających 
dopuszczalne gabaryty zabudowy i ograniczenia lokalizacyjne. 
A ponadto: 

1. Ustala się zasady umieszczania reklam i znaków informacyjno-plastycznych: 
 1) Obowiązuje zakaz umieszczania reklam i znaków informacyjno-plastycznych: 

- w sposób utrudniający ruch pieszy i kołowy, 
- w sposób utrudniający odczytanie znaków drogowych, nazw ulic i numerów budynków,  
- na pomnikach, 
- na obiektach i w miejscach pamięci narodowej, 
- na formach małej architektury placów i ulic, 
- na ogrodzeniach obiektów zabytkowych, 
- na balkonach, 
- na pomnikach przyrody i drzewach, 



- na budowlach i urządzeniach infrastruktury technicznej. 
 2) Reklamy i znaki, w tym tzw. semafory, należy umieszczać w części parterowej budynków - w taki 

sposób, aby nie zasłaniać i nie naruszać detalu architektonicznego. 
 3) Pionowe semafory mogą być umieszczane powyżej parteru budynku w taki sposób, aby nie zasłaniać 

dostępu światła do okien i nie zasłaniać oraz nie naruszać detalu architektonicznego. 
 4) Ściany szczytowe (ślepe) budynków mogą być wykorzystane tylko przez jedną kompozycję plastyczną 

- nie billboardy. 
 5) Maksymalna wysokość poziomych szyldów i tablic reklamowych na budynkach - 0,70m, a pionowych - 

maksimum 1 kondygnacja, przy szerokości maksimum 0,70m. 
 6) Reklama może być umieszczana wyłącznie na budynku, w którym firma ma swoją siedzibę - dla każdej 

firmy jedna reklama. 
 7) Usytuowanie reklamy na budynku warunkowane jest opracowaniem projektu całej elewacji, z 

uwzględnieniem usytuowania innych reklam. 
 8) Tymczasowe ogrodzenia placów budowy mogą być wykorzystane dla celów reklamowych na czas nie 

dłuższy niż na czas trwania budowy. 
2. Ustala się obowiązek umieszczania informacji dotyczących nazw ulic, numerów budynków i innych z 

zakresu gospodarki komunalnej i lokalnej organizacji ruchu w ujednoliconej formie, określonej przez 
właściwą gminną jednostkę organizacyjną. 

3. Obowiązuje uzgadnianie projektów reklam i znaków informacyjno-plastycznych z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków i Architektem Miejskim. 

4. W liniach rozgraniczenia ulic obowiązuje realizacja wyłącznie ujednoliconych typów kiosków 
kolportażowo-handlowych, zatwierdzonych przez Zarząd Miasta: 

- zintegrowanych z wiatą przystankową jako jeden obiekt, 
- wolno stojących, 
przy czym minimalna odległość pomiędzy kioskami po jednej stronie ulicy powinna wynosić 100,00m, a 
ich lokalizacja nie może utrudniać ruchu kołowego i pieszego. 

Zobowiązuje się do uzgodnienia lokalizacji w/w obiektów z zarządcą drogi. 
5. Ustala się zasady dotyczące remontów istniejących obiektów: 

 1) Dopuszcza się adaptację otworów okiennych parteru na witryny i wejścia do lokali użytkowych, pod 
warunkiem zharmonizowania nowych rozwiązań z kompozycją fasady. 

 2) Markizy nad otworami okiennymi i drzwiowymi preferowane są jako element niestały, składany. 
Powinny one być dostosowane do wielkości tych otworów. 

 3) Odnowienie elewacji możliwe jest wyłącznie pod zabieg dotyczący całego budynku.  
Malowanie części obiektu (np. parteru) jest niedopuszczalne. 

§ 6. (2) Na obszarze objętym planem obowiązują następujące wymogi w zakresie ochrony środowiska: 
 1) nie dopuszcza się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 
 2) zakaz, o którym mowa w pkt 1 nie dotyczy przedsięwzięć polegających na budowie, przebudowie lub 

rozbudowie elementów infrastruktury technicznej niezbędnej do właściwego funkcjonowania obszaru 
planu i terenów poza planem, zapewnienia właściwych warunków sanitarno - higienicznych i 
zdrowotnych oraz przedsięwzięć służących obsłudze ruchu komunikacyjnego, 

 3) określa się następujące zasady ochrony powietrza, wód, gleby i ziemi przed zanieczyszczeniami, 
realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi i odrębnymi: 
a) obowiązuje utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich 

poziomów lub co najmniej na tych poziomach oraz zmniejszenie poziomów substancji w powietrzu 
co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane, 

b) obowiązuje utrzymanie jakości wód co najmniej na poziomie wymaganym w przepisach odrębnych 
oraz doprowadzenie jakości wód co najmniej do wymaganego przepisami poziomu, gdy nie jest on 
osiągnięty, 

c) obowiązuje ochrona powierzchni ziemi, polegająca na zapewnieniu jak najlepszej jej jakości, w 
szczególności poprzez utrzymanie jakości gleby i ziemi co najmniej na poziomie lub powyżej 
wymaganych standardów określonych w przepisach odrębnych oraz doprowadzenie jakości gleby i 
ziemi co najmniej do wymaganych standardów, gdy nie są one dotrzymane, 

 4) ochrona akustyczna zabudowy winna być realizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami 
szczególnymi i odrębnymi, 

 5) zasady gospodarowania odpadami, obowiązki posiadaczy odpadów oraz gromadzenie odpadów, 



winny być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi i odrębnymi oraz 
podporządkowane aktualnie obowiązującemu planowi gospodarki odpadami, 

 6) zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków odbywać się będzie na bazie zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, przy czym zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków winny być zgodne z obowiązującymi przepisami 
szczególnymi i odrębnymi. 

§ 7. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 
 1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, 
 2) obowiązującym planie miasta - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego Radomia, uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej Nr 625/94 z dnia 21 kwietnia 1994r. i 
ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Radomskiego z 1994r. Nr 9, poz. 81, 

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

 4) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000, stanowiący załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały, 

 5) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno 
przeważać na terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi, tzn. co najmniej 50% powierzchni, 

 6) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia terenu inne niż 
podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe, 

 7) strefie funkcjonalnej - należy przez to rozumieć wszystkie tereny w granicach opracowania planu o tym 
samym przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym, 

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

Rozdział II  

Ustalenia szczegółowe  

§ 8. 1. Ustala się podział obszaru objętego planem na:  
 1) kwartały urbanistyczne o numerach 1-6, wyznaczone tradycyjnymi liniami rozgraniczenia istniejących 

ulic: Słowackiego, 25 Czerwca, Żeromskiego, Dzierzkowskiej, Nowogrodzkiej, Czachowskiego, 
projektowaną ulicą 7,5-KL i projektowanym odcinkiem trasy N-S, 

 2) tereny urządzeń i tras komunikacyjnych oznaczone na rysunku numerem 7, pomiędzy kwartałami o 
których mowa wyżej, 

 3) dla każdego z w/w kwartałów ustala się przeznaczenie funkcjonalne terenów oraz warunki użytkowania 
i zasady kształtowania przestrzeni w strefach. 
2. W strefie mieszkaniowo-usługowej (z przewagą funkcji mieszkaniowej) - adaptacji i porządkowania 

istniejącego zainwestowania - oznaczonej na rysunku planu symbolem MU - ustala się: 
 1) Jako przeznaczenie podstawowe terenu: 

a) mieszkalnictwo wielorodzinne o wysokiej intensywności zabudowy, 
b) istniejące usługi publiczne o znaczeniu dzielnicowym, ogólnomiejskim i regionalnym z zakresu: 

– administracji 
– nauki i szkolnictwa 
– kultury 
– sportu, turystyki i wypoczynku 
– finansów i ubezpieczeń 
– specjalistycznej służby zdrowia 
– transportu i łączności 
– handlu 
– gastronomii 
– usług komercyjnych. 

 2) Jako przeznaczenie dopuszczalne: 
a) liniowe, punktowe i kubaturowe obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji, 
b) zieleń rekreacyjną ogólnodostępną, 
c) tereny i urządzenia sportu i rekreacji dla potrzeb mieszkańców. 



 3) Obiekty i urządzenia o funkcji dopuszczalnej w strefie ustalone w ust. 2 można realizować pod 
warunkiem, że: 
- są niezbędne do funkcjonowania obiektów o funkcjach podstawowych 
- nie zajmują więcej niż 30% obszaru strefy. 

 4) Na obszarze strefy mieszkaniowo-usługowej obowiązują następujące zasady zagospodarowania 
terenów i ukształtowania zabudowy: 
a) (3) Intensywność netto zabudowy mieszkaniowej (w tym także z usługami wbudowanymi) ustala się 

w przedziale 0,55 do 2,30. 
b) Dla mieszkalnictwa i usług stanowiących podstawowe funkcje w strefie ustala się minimalne 

wskaźniki miejsc parkingowych: 
– zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - 1 mp/1 mieszkanie 
– administracja - 11-13 mp/1000m2 pow. użyt. 
– handel, usługi - 14-16 mp/1000m2 pow. użyt. 
– gastronomia - 16-18 mp/100 konsumentów 
– kultura - 8-10 mp/100 użytkown. jednocześnie 
– kino, teatr - 17-19 mp/100 miejsc widowiskowych 
– hotel - 5-6 mp/100 użytkowników 
– specjalistyczna służba zdrowia - 11-13 mp/1000m2 pow. użyt. 
– sport - 12-16 mp/100 użytk. jednocześnie 
– oświata - 16-20 mp/100 użytkowników. 

c) Ustala się obowiązujący wskaźnik zieleni urządzonej 8 m2 na 1 mieszkańca. 
3. W strefie usługowo-mieszkaniowej (z przewagą funkcji usługowych - adaptacji i porządkowania 

istniejącego zainwestowania - oznaczonej na rysunku planu symbolem UM - ustala się: 
 1) Jako przeznaczenie podstawowe terenu: 

a) usługi publiczne o znaczeniu dzielnicowym lub ogólnomiejskim z zakresu: 
– administracji 
– nauki i oświaty 
– kultury 
– sportu, turystyki i wypoczynku 
– finansów i ubezpieczeń 
– specjalistycznej służby zdrowia 
– transportu i łączności 
– handlu 
– gastronomii 

b) usługi komercyjne, 
c) mieszkalnictwo wraz z urządzeniami lokalnej obsługi. 

 2) Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu: 
a) obiekty kubaturowe, liniowe i punktowe oraz urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej 
b) lokalne elementy komunikacji 
c) zieleń rekreacyjną ogólnodostępną. 

 3) Obiekty i urządzenia o których mowa w pkt 2 można realizować przy jednoczesnym spełnieniu 
następujących warunków: 
- są niezbędne dla funkcjonowania obiektów o przeznaczeniu podstawowym 
- stanowią uzupełnienie funkcji podstawowej. 

 4) Na obszarze strefy usługowo mieszkaniowej obowiązują następujące zasady zagospodarowania 
terenów i ukształtowania zabudowy: 
a) intensywność zabudowy netto o wskaźniku 1,0 1,8 dla usług powszechnego użytku tj. handlu, 

gastronomii, usług bytowych itp. oraz wskaźniku 2,5 3,0 dla zabudowy administracyjnej i biurowej 
b) dla usług stanowiących podstawowe funkcje w strefie ustala się minimalne wskaźniki miejsc 

parkingowych: 
– administracja - 11-13 mp/1000m2 pow. użytk. 
– handel, usługi - 14-16 mp/1000m2 pow. użytk. 
– gastronomia - 16-18 mp/100 konsumentów 
– kultura - 8-10 mp/100 użytkown. jednocześnie 
– kino, teatr - 17-19 mp/100 miejsc widowiskowych 
– hotel - 5-6 mp/100 użytkowników 



– specjalistyczna służba zdrowia - 11-13 mp/1000m2 pow. użytk. 
– sport - 12-16 mp/100 użytk. jednocześnie 
– oświata - 16-20 mp/100 użytkowników 
oraz dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 1 mp/1 mieszkanie 

c) ustala się wskaźnik zieleni urządzonej 8m2 na 1 mieszkańca. 
4. Teren w strefie usługowo-mieszkaniowej ze sprecyzowanym rodzajem usług, oznaczony jako 

podstrefa na rysunku planu symbolem US, 
 1) (istniejący obiekt Publicznej Szkoły Podstawowej) - do adaptacji lub przystosowania na obiekt 

oświatowy oraz z możliwością docelowej zmiany sposobu użytkowania obiektu 
 2) przy zmianie sposobu użytkowania w/w obiektu obowiązują ustalenia z ust. 3 pkt 1-4. 

5. W strefie składów nieuciążliwych - do adaptacji i porządkowania istniejącego zainwestowania - 
oznaczonej na rysunku planu symbolem SN, ustala się: 
 1) Jako przeznaczenie podstawowe terenów: 

a) obiekty składowe i magazynowe 
b) obiekty składowe lub magazynowe z częścią produkcyjną lub przetwórczą - określonych § 3 ust. 1. 

 2) Jako uzupełniające przeznaczenie terenów: 
a) parkingi 
b) handel z preferencją hurtowego 
c) obiekty obsługi komunikacji i energetyki 
d) administracja 
e) usługi towarzyszące funkcji podstawowej. 

 3) Jako dopuszczalne przeznaczenie terenów: 
a) liniowe i punktowe elementy infrastruktury ogólnomiejskiej lub związane z obsługą strefy 
b) obiekty autonomicznego transportu niskogabarytowego związane z działalnością gospodarczą 

Inwestora z możliwością postoju i garażowania oraz przeglądów bieżących (bez napraw). 
 4) Na terenie strefy nie dopuszcza się: 

a) lokalizacji obiektów mieszkalnych wielorodzinnych z wyjątkiem mieszkań służbowych 
wbudowanych, niezbędnych do obsługi technicznej 

b) lokalizacji jakichkolwiek obiektów przemysłowych 
c) lokalizacji baz transportowych i zapleczy technicznej obsługi transportu z wyjątkiem transportu 

autonomicznego  
d) budowy kanalizacji sanitarnej lokalnej 
e) lokalizacji własnych ujęć wody. 

 5) Na terenach strefy obowiązują następujące zasady urządzenia i kształtowania przestrzeni: 
a) adaptacja i porządkowanie istniejącego zainwestowania i użytkowania terenów 
b) modernizacja procesów technologicznych w istniejących obiektach i lokalizacja obiektów nowych ze 

zmniejszoną uciążliwością ograniczoną do własnego terenu użytkownika (inwestora) 
c) intensyfikacja zabudowy (max. do 60% posiadanego terenu) 
d) racjonalne wykorzystanie terenu z modernizacją układu komunikacyjnego wewnętrznego i 

zewnętrznego oraz obsługi transportowej i parkowania 
e) likwidacja nieczynnych i bezużytecznych elementów układu bocznicowego byłego zgrupowania 

przemysłowo-składowego "Dzierzków" na terenach strefy SN, w uzgodnieniu z odpowiednimi 
władzami PKP oraz aktualnymi właścicielami i użytkownikami tych terenów 

f) urządzenie zieleni towarzyszącej niskiej i wysokiej 
g) rozbudowa i modernizacja systemów technicznych uzbrojenia 
h) kształtowanie ładu przestrzennego i estetyki zabudowy poprzez sanację kwartałów 

urbanistycznych, modernizację zabudowy istniejącej oraz zapewnienie wysokiego poziomu 
projektowanej zabudowy pod względem architektonicznym i urbanistycznym 

i) ze względu na pierwszoplanowe usytuowanie obiektów magazynowo-składowych w strefie ochrony 
konserwatorskiej "E" (ekspozycji widokowej od strony wschodniej) wszelkie działania inwestycyjne i 
modernizacyjne należy uzgadniać z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

6. W strefie przestrzeni publicznych oznaczonej na rysunku planu symbolami PP i KD, obejmującej 
tereny komunikacji pieszej, placów i ciągów pieszych, ustala się: 
 1) Przeznaczenie podstawowe terenów: 

a) komunikacja piesza 
b) zieleń urządzona wysoka i niska 



c) elementy plastyczne i rzeźba monumentalna 
d) mała architektura. 

 2) Jako przeznaczenie dopuszczalne: 
a) liniowe i punktowe elementy infrastruktury podziemnej 
b) komunikacja dla pojazdów uprzywilejowanych. 

 3) Na terenach strefy obowiązują następujące zasady urządzenia, zagospodarowania i kształtowania 
przestrzeni: 
a) urządzenie przestrzeni publicznych należy zrealizować w powiązaniu z sąsiadującymi obiektami i 

ich otoczeniem 
b) tereny należy zagospodarowywać przez kompozycję nawierzchni (posadzki barwne), zieleni oraz 

wprowadzenie elementów małej architektury i architektury wody oraz oświetlenia terenu 
c) adaptacja istniejącej zieleni wysokiej. 
7. W strefie zieleni izolacyjnej oznaczonej na rysunku planu symbolem ZT ustala się: 

 1) Jako przeznaczenie podstawowe terenów: 
- zieleń wysoką i niską w tym minimum powierzchni zieleni izolacyjnej - 70%. 

 2) Jako przeznaczenie uzupełniające: 
- lokalizację obiektów obsługi komunikacji indywidualnej. 

 3) Jako przeznaczenie dopuszczalne: 
a) dotychczasowe użytkowanie terenu na warunkach adaptacji czasowej obiektów w dobrym stanie 

technicznym do czasu realizacji inwestycji docelowej 
b) liniowe i punktowe elementy infrastruktury technicznej o charakterze ogólnomiejskim lub związane z 

obsługą strefy. 
 4) Łączna powierzchnia terenów z programem uzupełniającym i dopuszczalnym nie może przekraczać 

30% powierzchni strefy. 
 5) Zasady kształtowania i warunki użytkowania przestrzeni w strefie ZT. 

a) Adaptacja istniejącej zieleni wysokiej oraz projektowane zadrzewienie winno spełniać warunki 
skuteczności izolacyjnej, trwałości i efektu estetycznego. 

b) Zalecane formy kształtowania zieleni: szpalery i żywopłoty na obrzeżach oraz swobodnie 
ukształtowane grupy zieleni wysokiej wewnątrz strefy. 

c) Zalecane gatunki w doborze drzew: lipa (tilia cordata, tilia varsoviensis, tilia x - euchlora) i krzewy 
leszczyny (corelus avellana) 

d) Istniejące budynki w złym stanie technicznym oraz tymczasowe budynki gospodarcze i garażowe - 
do rozbiórki. 

e) Pozostałości elementów kolejowego układu bocznicowego - do likwidacji. 
8. W strefie komunikacyjnej oznaczonej na rysunku planu symbolem K, ustala się: 

 1) Przeznaczenie podstawowe terenów: 
- ulice główne G, zbiorcze Z, lokalne L i dojazdowe D. 

 2) Jako uzupełniające przeznaczenie terenów: 
a) wydzielone ciągi piesze i rowerowe 
b) zieleń o charakterze izolacyjnym 
c) magistralne ciągi uzbrojenia. 

 3) Jako przeznaczenie dopuszczalne: 
- sytuowanie zatok przystankowych pasów postojowych przykrawężnikowych i parkingów. 

 4) Na obszarze strefy K ustala się jako obowiązujące zasady kształtowania elementów układu 
komunikacyjnego: 
a) W części obszaru objętego planem z zabudową istniejącą, a w szczególności w obrębie stref 

konserwatorskich B i E, określonych odrębnymi przepisami, utrzymać istniejące linie rozgraniczenia 
i zabudowy. 

b) W istniejących ciągach zabudowy w przewężeniach ulic lub na narożach skrzyżowań zaleca się 
stosować podcienia dla ułatwienia ruchu pieszego. 

c) W projektowaniu ulic oraz w ramach adaptacji i porządkowania ulic istniejących należy uwzględniać 
zasady sukcesywnego uzupełniania zainwestowania miejskiego i etapowania w nawiązaniu do 
potrzeb rozwoju miasta jako całości. 

d) W projektowaniu ulic nowych oraz modernizacji i porządkowania ulic istniejących należy uwzględnić 
potrzeby niepełnosprawnych. 

e) W istniejących i projektowanych ulicach w zależności od możliwości lokalnych należy wprowadzić 



ciągi zieleni o charakterze izolacyjnym. 
f) Nieczynne i bezużyteczne elementy układu bocznicowego byłego zgrupowania 

przemysłowo-składowego "Dzierzków" na terenach strefy komunikacyjnej K - do likwidacji. 
9. W strefie urządzeń i tras infrastruktury komunalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem IK, 

ustala się przeznaczenie podstawowe terenów: 
- Liniowe i punktowe elementy infrastruktury technicznej o charakterze ogólnomiejskim lub związane 

z obsługą poszczególnych kwartałów zainwestowania miejskiego i stref urbanistycznych. 
Obszar w granicach opracowania planu posiada wszystkie rodzaje sieci miejskich istniejącego uzbrojenia 
podziemnego - do adaptacji i porządkowania wraz z rozbudową i uzupełnieniami zainwestowania 
miejskiego. 

§ 9. Kwartał Nr 1 
1. Ustala się kwartał zabudowy mieszkaniowo-usługowej z przewagą funkcji mieszkaniowej (MU) o 

wysokiej intensywności - do adaptacji i porządkowania - pomiędzy ulicami: Żeromskiego, Czachowskiego, 
Dzierzkowską i 25 Czerwca.  
Dla terenów wydzielonych w tym kwartale obowiązują ustalenia ogólne planu oraz następujące ustalenia 
szczegółowe: 

1.1.PP 
2. Teren przestrzeni publicznej o pow. ok. 0,06ha oznaczony na rysunku planu symbolem 1PP, 

usytuowany na południowo-wschodnim narożniku skrzyżowania ulic: 25 Czerwca i Żeromskiego:  
 1) zespół rzeźby monumentalnej jako główny element plastyczny (zabytkowa kapliczka z 1865r., dwa 

bloki kamienne z tablicami upamiętniającymi protest robotniczy w 1976r. oraz wizytę papieża Jana 
Pawła II w 1991r.) - do adaptacji,  

 2) dwurzędowy parking w bezpośredniej bliskości zespołu rzeźby oraz wjazd od ul. Żeromskiego - do 
likwidacji, 

 3) projektowany dojazd do budynku XI - kondygnacyjnego przy ul. Żeromskiego 74 oraz zespołu garaży 
od ul. 25 Czerwca. 

1.2.-MU 
3. Teren o pow. ok. 2,53ha oznaczony na rysunku planu symbolem 1.2.-MU: 

 1) istniejący zespół zabudowy mieszkaniowo-usługowej z dominantami urbanistycznymi w postaci trzech 
XI - kondygnacyjnych budynków mieszkalnych przy ul. Żeromskiego nr 74, 76/82 i 84 oraz budynku 
mieszkalnego przy ul. Czachowskiego 21 zbliźnionego z IV-kondygnacyjnym budynkiem 
administracyjno-usługowym - ZUS, PKO, PZU - do adaptacji, modernizacji i uporządkowania 
otoczenia, 

 2) dopuszcza się realizację zabudowy pawilonowej lub ciągłej w południowej linii zabudowy ul. 
Żeromskiego z zachowaniem przerw lub prześwitów gwarantujących utrzymanie istniejących dojazdów 
przy jednoczesnym spełnieniu następujących warunków:  
- funkcja usługowo-handlowa projektowanych obiektów, 
- gabaryt pawilonów maksimum - II kondygnacje nadziemne, 

 3) dopuszcza się dobudowę segmentu usługowo-handlowego do bezokiennej ściany szczytowej 
kamienicy przy ul. Żeromskiego 86 (dz. nr 62) oraz zabudowę płn.-zach. narożnika ul. Nowogrodzkiej i 
Żeromskiego na tej działce, jak również możliwość dobudowy łącznika pomiędzy budynkami na działce 
nr 64/2 od ul Nowogrodzkiej. Gabaryt zabudowy - III - IV kondygnacje, 

 4) piętrowa oficyna mieszkalna na dz. nr 62 - do rozbiórki. 

1.3.-MU 
4. Teren o pow. ok. 0,42ha oznaczony na rysunku planu symbolem 1.3.-MU: 

 1) Południowa pierzeja ulicy Żeromskiego, na odcinku od ulicy Nowogrodzkiej do ulicy Czachowskiego - 
do częściowej rekonstrukcji, poprzez rewaloryzację zachowanych kamienic nr 88 i 90 oraz plombową 
zabudowę o wysokości III do IV kondygnacji (z poddaszem użytkowym, 

 2) w istniejących i projektowanych budynkach należy wprowadzić partery usługowo-handlowe, natomiast 
na wyższych kondygnacjach istnieje możliwość wprowadzenia funkcji mieszkalnej, jak również 
dopuszcza się możliwość całkowitego przeznaczenia budynku na cele usługowo-handlowe, 

 3) zakaz budowy budynków gospodarczych, magazynowych i garażowych, 



 4) (4) należy zapewnić obsługę komunikacyjną działek nr 73/7 i 73/8 zlokalizowanych u zbiegu ulicy 
Czachowskiego i Żeromskiego od strony ulicy Żeromskiego lub Czachowskiego. 

1.4.-UM 
5. Teren o pow. ok. 0,33ha oznaczony na rysunku planu symbolem 1.4-UM: 

 1) adaptacja i porządkowanie pierzei po północnej stronie ul. Dzierzkowskiej na działkach nr 56, 57, 58, 
59 60, 

 2) projektowane uzupełnienia kamienic w zabudowie zwartej z parterami usługowo-handlowymi i 
wyrównanych gabarytach o wysokości III do IV kondygnacji, a w szczególności: rozbudowa, 
nadbudowa lub wymiana zabudowy na nieruchomościach nr 3, 5 i 7, 

 3) linia zabudowy w ul. Dzierzkowskiej - zgodna z istniejącą, natomiast dla działki nr 56 od ul. 25 Czerwca 
52 proj. linia zabudowy 17,50m od osi tej ulicy. 
Zaleca się wprowadzić podcienia w parterze narożnej kamienicy 25 Czerwca nr 50 i Dzierzkowskiej nr 
1, 

 4) istniejące budynki gospodarcze wybudowane bez zezwolenia lub w złym stanie technicznym - do 
rozbiórki, 

 5) tereny na zapleczu nieruchomości należy przeznaczyć na zieleń urządzoną i parkingi dla 
mieszkańców, 

 6) zakaz budowy nowych budynków gospodarczych, garażowych i magazynowych, 
 7) zaleca się adaptację i porządkowanie wspólnie z terenem o symbolu 1.5-US. 

1.5-US 
6. Teren o pow. ok. 0,29ha oznaczonym na rysunku planu symbolem 1.5 - US - istniejący 

wyeksploatowany i niefunkcjonalny budynek Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8: 
 1) Ustala się przeznaczenie obiektu tymczasowe - adaptacja szkoły dla potrzeb nauczania z 

wprowadzeniem odpowiednich zmian organizacyjnych np. klasy początkowe lub gimnazjum, 
 2) ustala się przeznaczenie obiektu docelowe - zmiana sposobu użytkowania budynku np. dla potrzeb 

specjalistycznej placówki oświatowej, hotel nauczycielski lub mieszkania komunalne itp. 

§ 10. Kwartał Nr 2 
1. Ustala się kwartał zabudowy usługowo-mieszkaniowej (UM) z przewagą funkcji usługowej - do 

adaptacji i porządkowania - pomiędzy ulicami Żeromskiego Czachowskiego, proj. Ulica 7,5-KL, 
Dzierzkowską (proj. przedłużenie do bramy wjazdowej na teren SA IMPERSON). Dla terenów wydzielonych 
w kwartale nr 2 obowiązują ustalenia ogólne oraz następujące ustalenia szczegółowe wg oznaczeń na 
rysunku planu. 

2.1.-MU 
2. Teren o pow. ok. 0,52ha oznaczony na rysunku planu symbolem 2.1.-MU - usługi handlowe o 

charakterze dzielnicowym bez koncentracji:  
 1) istniejący typowy parterowy pawilon handlowy - supersam o pow. zabudowy ok. 720m2- do adaptacji, 

nadbudowy do wys. 2 kondygnacji i modernizacji wewnątrz i zewnątrz, 
 2) zaleca się wspólne zagospodarowanie z terenami ciągu pieszo-jezdnego 2.4-KD, 
 3) dojazd do zaplecza od ciągu pieszo-jezdnego jak w pkt 2, 
 4) istniejące 2 budynki mieszkalne XI - kondygnacyjne do adaptacji i modernizacji: integracja z terenami 

sąsiednich stref z zagospodarowaniem terenu w otoczeniu w/w budynków, dojazd jak w ust 5 (teren 
2.4- KD). 

2.2-UM 
3. Teren o pow. ok. 0,81ha oznaczony na rysunku planu symbolem 2.2-UM: 

 1) istniejące pozostałości zabudowy z okresu międzywojennego do uzupełnienia, adaptacji i modernizacji 
na działkach nr 28 i 29 przy ul. Czachowskiego nr 40 i 42 oraz pawilon handlowy parterowy w granicy, 
na dz. nr 27 w granicy z dz. nr 28 - w ramach adaptacji, przebudowy lub nadbudowy o funkcji usługowej 
wymagana poprawa wyglądu zewnętrznego pod względem architektonicznym oraz estetyzacja 
otoczenia, 

 2) istniejący budynek ZPUI "Inwestprojekt" na działce nr 30 do adaptacji jako biurowiec hotelowy z 
możliwością rozbudowy lub uzupełnienia drugoplanowej zabudowy w granicy z dz. 18/5 o wysokości 



I-II kondygnacji. 

2.3-UM 
4. Teren o pow. ok. 0,95ha oznaczony na rysunku planu symbolem 2.3-UM: 

 1) ustala się podstawowe przeznaczenie terenu, jako usługi o charakterze dzielnicowym - bez 
koncentracji (handel, rzemiosło, gastronomia itp.) 

 2) istniejący Dom Handlowy WPSS Społem Radom z artykułami przemysłowymi (sprzedaż detaliczna i 
hurtowa) - do adaptacji wraz z otoczeniem, polegającej na: 
a) reorientacji bryły budynku względem projektowanej ul. 7,5 KL z elewacją główną oraz dojazdem, 

dojściem i wejściem głównym od strony wschodniej,  
b) modernizacji obiektu kubaturowego wewnątrz i zewnątrz, 
c) wspólnym zagospodarowaniu z terenem po stronie zachodniej oraz terenem proj. parkingu po 

stronie wschodniej o 100 stanowiskach postojowych dla samochodów osobowych, 
 3) istniejące budynki warsztatowe Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego do docelowej adaptacji 

na cele usługowo-handlowe z wykorzystaniem dziedzińców wewnętrznych na cele handlu pod gołym 
niebem typu: zieleniak, kiermasz, bazar itp. 

2.4-KD 
5. Teren o pow. ok. 0,18ha oznaczony na rysunku planu symbolem 2.4-KD: 

 1) Ustala się przeznaczenie pod projektowany ciąg pieszo-jezdny zapewniający obsługę komunikacyjną 
zaplecza pawilonu handlowego (symbol 2.1-MU) oraz zespołu usługowo-handlowego i proj. parkingu 
na terenie o symbolu 2.3-UM 

 2) istniejący budynek WKTS - do rozbiórki, w części kolidującej z projektowanym ciągiem pieszo- jezdnym 
- do rozbiórki. 

§ 11. Kwartał Nr 3 
1. Ustala się kwartał zabudowy mieszkaniowo-usługowej (MU) o wysokiej intensywności z przewagą 

funkcji mieszkaniowej - do adaptacji i porządkowania - pomiędzy ulicami: Żeromskiego, trasą N-S 
(projektowaną) i projektowaną ulicą 7,5 KL. 
Dla terenów wydzielonych w kwartale nr 3 obowiązują ustalenia ogólne oraz następujące ustalenia 
szczegółowe wg oznaczeń na rysunku planu. 

3.1-MU.ZT 
2. Teren o pow. ok. 1,40ha oznaczony na rysunku planu symbolem 3.1.-MU.ZT: 

 1) istniejący zespół budynków mieszkalnych XI i V kondygnacyjnych częściowo z parterami 
usługowo-handlowymi do adaptacji, 

 2) projekty modernizacyjne budynków muszą uwzględniać również uporządkowanie zagospodarowania 
ich otoczenia. 

3.2 - MU.ZT 
3. Teren o pow. ok. 1,03ha położony po południowej stronie drogi wewnętrznej o symbolu 3.4.-KD 

oznaczony na rysunku planu symbolem 3.2.MU.ZT: 
 1) budynek administracyjno - biurowy tymczasowy typu "Zębiec" - docelowo do wymiany na obiekt 

kubaturowy typu trwałego, 
 2) tymczasowe budynki gospodarcze i garażowe przeznacza się do rozbiórki, 
 3) projekty modernizacyjne budynków muszą uwzględniać również uporządkowanie zagospodarowania 

ich otoczenia. 

3.3-SN.ZT 
4. Teren o pow. ok. 1,56ha oznaczony na rysunku planu symbolem 3.3-SN.ZT: 

 1) ustala się podstawowe przeznaczenie terenu: 
- obiekty składowe i magazynowe (SN) ukształtowane zgodnie z ustaleniami szczegółowymi 

zawartymi w § 8 ust 5 
 2) ustala się uzupełniające przeznaczenie terenu: zieleń towarzyszącą (ZT) o charakterze izolacyjnym od 

terenów PKP,  
 3) ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy projektowanej: 



a) gabaryty budynków projektowanych o wysokości max. III kondygnacje, a budynków parterowych do 
wysokości 9 m, 

b) nieprzekraczalne linie zabudowy projektowanej po stronie wschodniej od terenów PKP i proj. ulicy o 
symbolu 7.1.- KZ w odległości minimum 40m od terenów PKP ze względu na ewentualną lokalizację 
mieszkań służbowych, 

c) ciąg elewacyjny w/w zabudowy na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Słowackiego winien posiadać 
wysokie walory architektoniczne i estetyczne, 

 4) ustala się następujące zasady zagospodarowania i urządzania terenu: 
a) obsługę komunikacyjną terenu należy zapewnić głównie od projektowanej ulicy o symbolu 7.5.-KL 
b) zabudowa istniejąca i projektowana powinna być ukształtowana jako zgrupowanie obiektów 

wolnostojących zapewniających harmonijny układ przestrzenny 
c) od strony wschodniej zieleń wysoką (ZT) należy kształtować w formie podwójnego lub potrójnego 

szpaleru drzew. 

3.3.1-SN.ZT 
5. Teren o pow. ok. 0,4ha oznaczony na rysunku planu symbolem 3.3.1-SN.ZT: 

 1) Ustala się podstawowe przeznaczenie terenu: 
- obiekty składowe i magazynowe (SN) ukształtowane zgodnie z ustaleniami szczegółowymi 

zawartymi w § 8 ust. 5. 
 2) Ustala się uzupełniające przeznaczenie terenu: zieleń towarzysząca (ZT) jw. 
 3) Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy projektowanej i zagospodarowania działki. 

a) Istniejącą zabudowę wraz z ogrodzeniem murowanym pełnym utrzymuje się do czasu całkowitego 
zużycia technicznego, aktualne zagospodarowanie i użytkowanie terenu - tymczasowe. 

b) Projektowana zabudowa w części zachodniej działki nr 3/2 w granicach nieprzekraczalnych linii 
zabudowy. 

c) Gabaryt zabudowy projektowanej o wysokości III do IV kondygnacji, dla usług i handlu detalicznego. 
d) Docelowo teren niezabudowany należy zagospodarować jako zieleń niską trawiastą oraz parkingi o 

nawierzchni ażurowej na pokrycie 100% zapotrzebowania inwestora. 

3.4-E 
6. Teren o pow. ok. 0,18ha oznaczony na rysunku planu symbolem 3.4-E: 
- istniejący obiekt byłej kotłowni osiedlowej częściowo użytkowany jako węzeł cieplny - do adaptacji i 

przebudowy pozostałej części na cele funkcji uzupełniających usługowo-handlowych. Obowiązują 
ustalenia planu jak dla strefy UM określone w § 8 ust. 3. 

3.4.1-E 
7. Teren o pow. ok. 0, 06ha oznaczony na rysunku planu symbolem 3.4.1-E - istniejący budynek 

towarzyszący byłej kotłowni osiedlowej (magazynowo-warsztatowy) 
- do adaptacji przebudowy wg ustaleń dla terenu oznaczonego symbolem 3.4-E § 11 ust. 6.  

3.5-KD 
8. Teren o pow. ok. 0,12ha oznaczony na rysunku planu symbolem 3.5-KD: 
- ulica dojazdowa - projektowane połączenie od proj. ulicy 7.5 KL do projektowanej ulicy 7.1 KZ: 

a) szerokość w liniach rozgraniczenia - 6,0m 
b) jezdnia dwukierunkowa, dwupasmowa o szerokości 6,0m 
c) sięgacze dojazdowe o szerokości jezdni 3,50m  
d) odcinek istniejący - do modernizacji i przebudowy 
e) chodniki obustronne lub jednostronne o szerokości 3,0m. 

§ 12. Kwartał Nr 4 
1. Ustala się kwartał zabudowy z przewagą funkcji magazynowo-składowej (SN) nieuciążliwej - do 

adaptacji i porządkowania - pomiędzy ulicami: Dzierzkowską (projektowane przedłużenie), projektowana 
ulica 7,5-KL i ul. Czachowskiego. 
Dla terenów wydzielonych w tym kwartale obowiązują ustalenia ogólne planu oraz następujące ustalenia 
szczegółowe wg oznaczeń na rysunku planu. 



4.1-UM 
2. Teren o pow. 0,23ha oznaczony na rys. planu symbolem 4.1.UM: 
- projektowany obiekt kubaturowy o funkcjach usługowych np. administracyjno - biurowych o 

wysokości V - VI kondygnacji nadziemnych, z możliwością wykorzystania dalszych kondygnacji (w 
przyziemiu i podpiwniczeniu), na cele garażowe. Inwestor powinien zabezpieczyć odpowiednią 
ilość miejsc garażowych w ilości 80% zapotrzebowania wg wskaźnika 18-24 miejsc na 1000m2 
powierzchni użytkowej, na terenie własnej nieruchomości. Inwestor powinien również zapewnić 
wysoki poziom estetyczny architektury projektowanego budynku. 

4.2-SN 
3. Teren o pow. ok. 2,18ha oznaczony na rysunku planu symbolem 4.2-SN: 

 1) Ustala się przeznaczenie podstawowe terenu: 
a) pod magazyny i składy nieuciążliwe z częścią produkcyjną, poza koncentracją w dzielnicach 

przemysłowo-składowych do adaptacji i porządkowania (dot. SA IMPERSON i innych hurtowni. 
 2) Dopuszcza się: 

a) dotychczasowe użytkowanie terenu i budynków 
b) remonty, modernizację i rozbudowę oraz uzupełnienia istniejącej zabudowy projektowaną 

zabudową zgodną z przeznaczeniem terenu  
c) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej 
d) urządzenie zieleni towarzyszącej - zadrzewienia i zakrzewienia 
e) wymianę i rozbudowę budynków hurtowni. 

 3) Nie dopuszcza się: 
a) lokalizacji obiektów mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych 
b) lokalizacji obiektów przemysłowych 
c) lokalizacji baz transportowych i zaplecz technicznej obsługi transportu, z wyjątkiem transportu 

autonomicznego wg § 8 ust. 5 p. 3 
d) własnych ujęć wody.  

 4) Dla nowoprojektowanej zabudowy obowiązują następujące wymagania: 
a) gabaryty nie mogą przekraczać gabarytów istniejących budynków magazynowo-produkcyjnych o 

wysokości III kondygnacji z wyjątkiem budynku administracyjno-biurowego o wysokości IV lub 
więcej kondygnacji. Parterowe budynki i obiekty towarzyszące wewnątrz zakładowe nie mogą 
przekraczać 9m wysokości, 

b) uciążliwość działalności prowadzonej w tych obiektach nie może przekraczać granic lokalizacji 
inwestycji własnej oraz terenu oznaczonego symbolem 4.2- SN. 

 5) Obowiązują następujące zasady zagospodarowania i urządzania terenu: 
a) istniejąca i projektowana zabudowa - do zblokowania oraz zgodnie z wyznaczonymi 

nieprzekraczalnymi liniami zabudowy 
b) uprzywilejowanie elewacji budynków modernizowanych i projektowanych na zamknięciu 

widokowym od ul. Dzierzkowskiej oraz wzdłuż granicy wschodniej i południowej od strony terenów 
PKP, projektowanej trasy N-S (7.1-KZ) i projektowanej ulicy 7.5-KL 

c) zalecane usytuowanie projektowanego budynku administracyjno-biurowego (SA IMPERSON) w 
południowo-wschodniej części terenu zakładu, z wejściem głównym od strony projektowanej ulicy o 
symbolu 7.5 - KZ 

d) usytuowanie wjazdu głównego dla obsługi transportowej SA IMPERSON od ul. Dzierzkowskiej 
e) zaleca się zbliźniaczenie zabudowy parterowej w granicy zachodniej terenu z istniejącą i 

projektowaną zabudową pawilonową usługowo-handlową na działkach nr nr 37, 38 i 39. 

4.2.1-SN 
4. Teren o pow. ok. 0,47ha oznaczony na rysunku planu symbolem 4.2.1-SN: 

Ustala się przeznaczenie podstawowe terenu jak dla terenu oznaczonego symbolem 4.2-SN § 12 ust. 2. 

4.3-MU 
5. Teren o pow. ok. 0,58ha oznaczony na rysunku planu symbolem 4.3-MU: 

 1) Ustala się przeznaczenie podstawowe terenu o dotychczasowej funkcji mieszkaniowo-usługowej - do 
utrzymania. 

 2) Dopuszcza się: 



a) rozbudowę istniejącego zespołu parterowych pawilonów handlowo - usługowych (minipasaż) na 
działce nr 38 po stronie północnej oraz na działce nr 39 po stronie południowej 

b) modernizację i przebudowę istniejącego parkingu jednopoziomowego z podłączeniem do 
projektowanej ulicy dojazdowej (4.5-KD) oraz dojazdem do budynku mieszkalnego. 

 3) Istniejąca zabudowa mieszkaniowa i usługowa na działkach nr nr 60, 37, 38 i 39 - do adaptacji i 
porządkowania wraz z otoczeniem. 

 4) Istniejące tymczasowe obiekty handlowo-usługowe, gospodarcze i garażowe - do likwidacji. 
 5) Plac zabaw dziecięcych należy urządzić po wschodniej stronie budynku mieszkalnego. 
 6) Należy zapewnić dostępność obiektów kubaturowych dla osób niepełnosprawnych. 
 7) W ramach estetyzacji otoczenia zieleń ogólnie dostępna powinna mieć charakter reprezentacyjny i 

użytkowy. 

4.4. MU 
6. Teren o pow. ok. 0,42ha (działki nr nr 46, 47, 48/1, 61, 54) oznaczony na rysunku planu symbolem 

4.4-MU: 
 1) Jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się 

a) istniejący zespół budynków mieszkalnych w zabudowie zwartej pierzejowej w linii zabudowy po 
wschodniej stronie ul. Czachowskiego - do adaptacji i porządkowania wraz z otoczeniem. 

 2) Dopuszcza się: 
a) dotychczasowy sposób użytkowania terenu i budynków 
b) remonty i modernizację istniejącej zabudowy w granicach tego terenu 
c) zmiany sposobu użytkowania poszczególnych lokali w parterach i na wyższych kondygnacjach lub 

budynków w całości na cele usługowo-handlowe. 
 3) Tymczasowe budynki gospodarcze i garażowe - do rozbiórki. 
 4) Zieleń towarzysząca i parkingi do 30% miejsc koniecznych dla danego budynku na zapleczu 

nieruchomości - do urządzenia. 
 5) Droga dojazdowa oznaczona na rysunku planu symbolem 4.5-KD - do adaptacji. 

4.5-KD 
7. Teren o pow. ok. 0,24ha oznaczony na rysunku planu symbolem 4,5 - KD - do adaptacji: 

 1) istniejąca ulica dojazdowa wewnętrzna w formie sięgacza - do adaptacji i połączenia z proj. ulicą 7.5 
KL, 

 2) funkcja i ukształtowanie ulicy dojazdowej 4.5-KD, jako: sięgacz zakończony placem manewrowym o 
wym. 20 x 20m, współpracujący z placami podjazdowymi do ramp załadunkowych i stanowiącą 
jednoprzestrzenną całość z odpowiednim ukształtowaniem dla odprowadzenia wód opadowych oraz 
jako obsługa komunikacyjna zespołu nieruchomości z istniejącymi obiektami hurtowni i składów 
wielobranżowych, 

 3) szerokość drogi w liniach rozgraniczenia - 12m 
 4) jezdnia dwukierunkowa - do utrzymania. 

§ 13. Kwartał Nr 5 
1. Ustala się kwartał zabudowy mieszkaniowo-usługowej MU z przewagą funkcji mieszkaniowej o 

wysokiej intensywności pomiędzy ulicami Dzierzkowską, Czachowskiego, Słowackiego i Nowogrodzką - do 
adaptacji i porządkowania. 
Dla terenów wydzielonych w kwartale nr 5 obowiązują ustalenia ogólne planu oraz następujące ustalenia 
szczegółowe określone poniżej: 

5.1-MU 
2. Teren o pow. ok. 1,15ha (obejmujący działki nr nr 99, 98, 84, 85, 86, 87, 97, 101, 102/1, 102/2, 103, 

104, 119, 122, 123/1, 123/2 i 124) oznaczony na rysunku symbolem 5.1-MU: 
 1) Obowiązuje rekonstrukcja pierzejowej zabudowy zwartej charakterystycznej dla przełomu XIX i XXw. 
 2) Preferowana funkcja mieszkaniowa z parterami usługowo-handlowymi w liniach zabudowy i 

rozgraniczenia ulic: Nowogrodzkiej, Dzierzkowskiej i Czachowskiego. 
 3) Dopuszcza się: 

a) dotychczasowe użytkowanie i modernizację budynków na działkach 87, 104, 122, 123/1, 123/2 i 124 
b) rewaloryzację zabytkowej kamienicy przy ul. Nowogrodzkiej 10 wg wytycznych Wojewódzkiego 



Konserwatora Zabytków 
c) rekonstrukcję obrzeżnej zabudowy pierzejowej wzdłuż ulic Czachowskiego, Dzierzkowskiej i 

Nowogrodzkiej, przy zachowaniu następujących warunków: 
– gabaryt o wysokości III kondygnacji nadziemnych z parterami usługowo-handlowymi 
– dachy wysokie z poddaszami użytkowymi również wg wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków 
d) garaże w podpiwniczeniu. 

 4) Nie dopuszcza się: 
a) lokalizacji nowych budynków - oficyn 
b) lokalizacji garaży boksowych 
c) lokalizacji tymczasowych budynków gospodarczych i garaży, a istniejące przeznacza się do 

rozbiórki. 
 5) Tereny na zapleczu nieruchomości należy przeznaczyć na zieleń urządzoną i parkingi dla 

mieszkańców. 
 6) Dojazd na zaplecze nieruchomości przez bramy przejazdowe. 

5.2-MU 
3. Teren o pow. ok. 0,99ha oznaczony na rysunku planu symbolem 5.2-MU: 

 1) Istniejące budynki mieszkalne: XI-kondygnacyjny przy ul. Czachowskiego nr 15 (dz. 100), 
III-kondygnacyjny przy ul. Czachowskiego nr 5/7/9 (dz. 128) i V-kondygnacyjny przy ul. Czachowskiego 
nr 9/11 (dz. 127/1 i 127/2) - przeznacza się do adaptacji, porządkowania i uzupełnienia zabudowy wraz 
z otoczeniem. 

 2) Dopuszcza się: 
a) dotychczasowe użytkowanie terenu i budynków mieszkalnych wraz z otoczeniem, 
b) wymianę i uzupełnienie istniejącej zabudowy poprzez zabudowę pierzejową części frontowej o 

wysokości III-IV kondygnacji z parterem usługowo-handlowym w istniejącej tradycyjnej linii 
zabudowy przy ul. Czachowskiego 13/15/21, 

c) dobudowę budynku usługowego lub administracyjnego o wys. 21/2 kondygnacji, 
niepodpiwniczonego, z wbudowaniem istniejących garaży w niskim parterze, do bezotworowej 
ściany w granicy pomiędzy działkami nr 100 i nr 120 po stronie północnej oraz dobudowy 
jednotraktorowego dwukondygnacjowego budynku mieszkalno-usługowego po stronie południowej, 
również do bezotworowej ściany w granicy pomiędzy działkami nr 120 i nr 121. 

 3) Istniejące tymczasowe budynki mieszkalne, usługowe, gospodarcze i garażowe w granicach terenu o 
symbolu 5.2-MU - do likwidacji. 

 4) Tereny na zapleczu nieruchomości przeznacza się na zieleń urządzoną i parkingi dla mieszkańców. 

5.3-UM 
4. Teren o pow. ok. 0,49ha (działki nr nr 129, 130, 131, 132 i 133) oznaczony na rysunku planu 

symbolem 5.3-UM: 
 1) Istniejący ciąg pierzejowy kamienic mieszkalnych z I połowy XX wieku, po północnej stronie ul. 

Słowackiego na odcinku od ul. Nowogrodzkiej do ul. Czachowskiego - do adaptacji i porządkowania. 
 2) Dopuszcza się: 

a) remonty i modernizację istniejącej zabudowy, 
b) zmiany sposobu użytkowania poszczególnych frontowych lokali mieszkalnych w parterach i na 

wyższych kondygnacjach lub budynków w całości na cele usługowo-handlowe, 
c) z uwagi na uciążliwość komunikacyjną wiaduktu zaleca się utrzymywanie funkcji mieszkaniowych w 

budynkach i oficynach na zapleczu nieruchomości. 
 3) Nie dopuszcza się: 

a) lokalizacji garaży boksowych 
b) lokalizacji obiektów produkcyjnych uznanych za uciążliwe dla otoczenia - wg przepisów 

szczególnych. 
 4) Tymczasowe garaże i budynki gospodarcze - do rozbiórki. 
 5) Zieleń towarzysząca i parkingi (do 30% miejsc koniecznych dla danego budynku) należy lokalizować 

na zapleczu zabudowy. 

5.4-MU 



5. Teren o pow. ok. 0,17ha oznaczony na rysunku planu symbolem 5.4-MU: 
 1) Jako przeznaczenie podstawowe docelowe ustala się uzupełnienie zabudowy pierzejowej zwartej o 

wysokości III-IV kondygnacji z parterem usługowym. 
 2) Obowiązują następujące zasady kształtowania i zagospodarowania terenu: 

a) gabaryty projektowanej zabudowy: IV kondygnacje od ul. Nowogrodzkiej, III kondygnacje od ul. 
Słowackiego 

b) ze względu na uciążliwość wiaduktu na wyższych kondygnacjach powyżej parteru od ul. 
Słowackiego należy lokalizować wyłącznie funkcje usługowe, natomiast od ul. Nowogrodzkiej 
funkcje mieszkaniowe 

c) dojazdy do dz. 125 i 126 z bramą przejazdową od ul. Nowogrodzkiej - do utrzymania 
d) usytuowanie garaży w podpiwniczeniu  
e) ustala się obowiązek urządzenia parkingów na zapleczu nieruchomości do 30% potrzeb 

koniecznych dla projektowanych budynków oraz zieleń towarzysząca. 

§ 14. Kwartał Nr 6 
1. Ustala się kwartał zabudowy mieszkaniowo-usługowej (UM) o wysokiej intensywności z przewagą 

funkcji usługowej - do adaptacji i porządkowania - pomiędzy ulicami: Dzierzkowską, Nowogrodzką, 
Słowackiego i 25 Czerwca. 
Dla terenów wydzielonych w kwartale nr 6 obowiązują ustalenia ogólne planu oraz następujące ustalenia 
szczegółowe określone poniżej, 

6.1-UM 
2. Teren o pow. ok. 0,46ha oznaczony na rysunku planu symbolem 6.1-UM: 

 1) jako przeznaczenie podstawowe ustala się: 
a) istniejącą i projektowaną zabudowę - do adaptacji i porządkowania wschodniej pierzei ul. 25 

Czerwca, na odcinku od ul. Dzierzkowskiej do skrzyżowania z ul. Słowackiego.  
 2) Na terenie obejmującym działki o nr nr: 93, 94 i 107 ustala się następujące zasady zagospodarowania: 

a) istniejąca zabudowa mieszkaniowo-usługowa na dz. nr 93 - do modernizacji i uzupełnienia 
b) projektowana linia zabudowy - w odległości 17,5m od osi istniejącej jezdni ul. 25 Czerwca 
c) zabudowę usługowo-handlową od ul. 25 Czerwca należy projektować wg wytycznych 

konserwatorskich Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (strefa konserwatorska B) 
d) gabaryt projektowanej zabudowy - III-IV kondygnacje 
e) preferowane funkcje: domy towarowe, handel, kultura, gastronomia itp. 
f) garaże i parking podziemny - w podpiwniczeniu projektowanej zabudowy 
g) usuwanie pojedynczych drzew ozdobnych (jesiony, akacje) kolidujących z projektowaną zabudową 

na działce nr 94 może nastąpić tylko za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Wydziału 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM 

h) zaleca się wprowadzenie podcieni w parterze istniejącego budynku przy ul. 25 Czerwca nr 48 róg ul. 
Dzierzkowskiej. 

 3) Na terenie j.w. nie dopuszcza się: 
a) budowy ogrodzenia we frontowej linii rozgraniczenia od ul. 25 Czerwca 
b) lokalizacji zabudowy usługowo-warsztatowej lub z częścią produkcyjną 
c) lokalizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej. 

 4) Zaleca się wspólne zagospodarowanie z terenami sąsiednimi o symbolach 6.2-MU oraz z 
bezpośrednio przylegającą częścią terenu 6.3-MU. 

6.2-UM 
3. Teren o pow. ok. 0,85ha oznaczony na rysunku planu symbolem 6.2-UM przeznacza się pod 

projektowaną zabudowę usługowo-mieszkaniową obejmującą działki nr: 90, 91 i 92 oraz części działek 93, 
94 i 107. 
 1) Ustala się następujące funkcje podstawowe:  

- usługi tj. 
* administracja 
* finanse i ubezpieczenia 
* kultura 
* łączność 



* handel 
* gastronomia 
* usługi komercyjne o charakterze ogólnomiejskim dzielnicowym i regionalnym oraz 

mieszkalnictwo. 
 2) Jako przeznaczenie dopuszczalne usta-la się inwestycje nauki i oświaty o charakterze 

specjalistycznym (z ograniczonym programem terenowych urządzeń towarzyszących typu boiska 
szkolne).  

 3) Zaleca się wspólne zagospodarowanie z terenami sąsiednimi o symbolach 6.1-UM i 6.3-UM oraz 
6.4-MU i 6.5-KX. 

 4) Na terenie j.w. obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 
- linia zabudowy mieszkaniowo-usługowej - w istniejących tradycyjnych liniach zabudowy dla funkcji 

mieszanych (zabudowa mieszkaniowa z usługami wbudowanymi), natomiast dla obiektu 
oświatowego nieprzekraczalna linia zabudowy od ul. Dzierzkowskiej wynosi minimum 10m od 
istniejącej linii rozgraniczenia tej ulicy 

- gabaryty zabudowy, wysokość III-IV kondygnacji 
- intensywność netto zabudowy mieszkaniowej z usługami wbudowanymi dla średniej ważonej liczby 

kondygnacji 3,1 do 4,0 wynosić będzie 0,60-0,85. 
 5) Istniejąca zabudowa tymczasowa na omawianym terenie - do likwidacji. 

6.3-UM 
4. Teren o pow. ok. 1,25ha oznaczony na rysunku planu symbolem 6.3-UM: 

 1) Istniejący ciąg zabudowy zwartej pierzejowej z przełomu XIX i XX wieku po północnej stronie ul. 
Słowackiego na odcinku od ul. 25 Czerwca i Nowogrodzkiej przeznacza się do adaptacji, 
porządkowania i uzupełnienia. 

 2) Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
a) w istniejących i projektowanych budynkach o wysokości III do IV kondygnacji z poddaszem 

użytkowym należy utrzymać partery usługowe z możliwością przeznaczenia na ten cel również 
wyższych kondygnacji lub utrzymania dotychczasowej funkcji mieszkaniowej 

b) preferowane funkcje: usługi, handel, gastronomia, kultura, rozrywka, administracja, specjalistyczne 
przychodnie zdrowia itp. 

 3) Wszystkie roboty budowlane: remonty, przebudowy, rozbudowy itp. można prowadzić tylko za zgodą i 
wg wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a w szczególności dotyczy to kamienic 
zabytkowych przy ul. 25 Czerwca 42 i ul. Słowackiego nr nr 19, 25 i 33 oraz wprowadzenia podcieni w 
budynkach narożnych przy ul. Słowackiego 19 i 25 Czerwca 42. 

 4) Istniejący zespół pawilonów handlowo-usługowych (minipasaż) przy ul. Słowackiego 23 (dz. nr 111) - 
do adaptacji, modernizacji i rozbudowy z uwzględnieniem powyższych warunków: 
a) oprócz charakterystycznych pawilonów frontowych zabudowę parterową należy utrzymać wzdłuż 

granicy zachodniej  
b) wzdłuż granicy wschodniej należy podwyższyć zabudowę do wysokości II-III kondygnacji, w granicy 

z nieruchomością przy ul. Słowackiego 25 
c) zaleca się wspólne zagospodarowanie z terenami 6.2-UM i 6.4-MU oraz zamknięcie widokowe 

minipasażu projektowanym budynkiem o wysokości II kondygnacji z parterem 
usługowo-handlowym i częścią mieszkalną na I piętrze na działce 109/2 

d) plombowe uzupełnienie pierzei na dz. nr 115 przy ul. Słowackiego 31 o wysokości III kondygnacji 
e) zagospodarowanie wnętrza działki jako galerii-pasażu handlowego oraz docelowe połączenie z 

ciągiem pieszo-jezdnym o symbolu 6.5-KX 
f) dojazd do działki nr 109 poprzez działki nr 109/2 i nr 109/1 przy ulicy Słowackiego nr 19 z 

możliwością docelowego połączenia z projektowanym ciągiem pieszo jezdnym o symbolu 6.5-KX 
g) zieleń towarzysząca i parkingi (do 30% miejsc koniecznych dla danego budynku) na zapleczu 

nieruchomości. 
 5) Nie dopuszcza się:  

a) lokalizacji nowej zabudowy gospodarczej i garaży boksowych z wyjątkiem rewaloryzacji lub 
rekonstrukcji obiektów gospodarczych na nieruchomościach o charakterze zabytkowym (przy ul. 
Słowackiego 19 i 25) 

b) lokalizacji nowej zabudowy oficynowej z wyjątkiem budynków wskazanych do adaptacji lub 
odtworzenia w planie. 



6.4-MU 
5. Teren o pow. ok. 0,83ha obejmujący działki o nr nr 88, 89, 95, 96, 105 i 106, oznaczony na rysunku 

planu symbolem 6.4-M: 
 1) Jako przeznaczenie podstawowe ustala się: projektowaną rekonstrukcję pierzejowej zabudowy 

zwartej, charakterystycznej dla przełomu XIX i XX w. o preferowanej funkcji mieszkaniowej z parterami 
usługowo-handlowymi w linii rozgraniczenia ulic: Nowogrodzkiej i Dzierzkowskiej. 

 2) Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
a) dotychczasowe użytkowanie i modernizację budynków na działkach nr 88, 95 i 106 
b) rekonstrukcję obrzeżnej zabudowy wzdłuż ulic: Nowogrodzkiej i Dzierzkowskiej analogicznie wg 

ustaleń jak dla terenu o symbolu 5.1-MU  
c) lokalizację projektowanej zabudowy mieszkaniowo-usługowej również na analogicznych zasadach 

w tylnej granicy nieruchomości frontem do projektowanej ulicy dojazdowej (6.5-KX). 
 3) Na terenie jw. nie dopuszcza się:  

a) lokalizacji nowych oficyn 
b) lokalizacji garaży boksowych 
c) lokalizacji tymczasowych budynków gospodarczych i garaży, a istniejące przeznacza się do 

rozbiórki. 

6.5-KX 
6. Teren o pow. ok. 0,10ha oznaczony na rysunku planu symbolem 6.5-KX: 

 1) Jako przeznaczenie podstawowe ustala się: 
a) Projektowany ciąg pieszo-jezdny zapewniający obsługę komunikacyjną do wnętrza kwartału 

urbanistycznego pomiędzy ul. ul. 25 Czerwca, Słowackiego, Dzierzkowską i Nowogrodzką. 
b) Dla projektowanego ciągu pieszo-jezdnego ustala się typowy przekrój poprzeczny 

– szerokość w liniach rozgraniczenia - 10m 
– szerokość jezdni - 5,50m. 

§ 15. Strefa 7K 
1. Ustala się następujące zasady realizacji i zagospodarowania istniejących i projektowanych 

elementów komunikacji w strefie oznaczonej symbolem 7K. 
2. Dla wydzielonych terenów komunikacji obowiązują ustalenia ogólne oraz następujące ustalenia 

szczegółowe: 

7.1-KZ 
 1) Teren o pow. 1,41ha oznaczony na rysunku planu symbolem 7.1-KZ:  

a) Ustala się rezerwę komunikacyjną wzdłuż terenów PKP na odcinku pomiędzy ul. Słowackiego i ul. 
Żeromskiego jako przedłużenie ul. Beliny-Prażmowskiego (trasa N-S) do połączenia z ul. Szklaną z 
odgałęzieniem do połączenia z projektowaną ulicą 7.5-KL. 

b) Projektowana trasa N-S z usprawnieniem jej przebiegu na obrzeżu Śródmieścia związana z 
przebudową wiaduktu nad torami PKP (7.1 - KZ) oraz budową dwupoziomowego węzła 
komunikacyjnego, po południowej stronie ul. Słowackiego (7.1.1. - KZ) będzie pełnić funkcję drogi 
krajowej i wojewódzkiej oraz arterii wylotowej w kierunku Rzeszowa na tym odcinku. 

c) Projektowana trasa N-S jako ulica klasy Z o przekroju: 
– szerokość w liniach rozgraniczenia minimum 10m 
– jezdnia dwukierunkowa dwupasmowa o szerokości 7m, obustronnie z pasami bezpieczeństwa o 

szerokości 0,75m. 
d) Budowa węzła komunikacyjnego i trasy N-S wymaga etapowania ze względu na istniejące 

zainwestowanie i możliwość sukcesywnego pozyskiwania terenu.  
e) Skrzyżowanie 7.1-KZ (ślad trasy N-S) z 7.5-KL należy projektować jako skrzyżowanie ulic o 

natężeniu równoważnym. 

7.2-KZ 
 2) Teren o pow. ok. 0,69ha oznaczony na rysunku planu symbolem 7.2-KZ: 

a) Istniejąca ulica Słowackiego (na odcinku od skrzyżowania z ul. 25 Czerwca do granicy terenów 
PKP) - do adaptacji i porządkowania. 

b) Ustala się ulicę klasy Z o przekroju: 



– szerokość w liniach rozgraniczenia - bez zmian, 
– jezdnia jednoprzestrzenna, dwukierunkowa,  
– chodniki obustronne, istniejący chodnik po stronie południowej o szer. 4m (bez zmian). 

7.2.1-KZ 
 3) Teren o pow. ok. 0,88ha oznaczony na rysunku planu symbolem 7.2.1-KZ - istniejący wiadukt drogowy 

w ul. Słowackiego nad torami PKP (z r. 1936) - do adaptacji i porządkowania. 
a) Po odbudowie wiaduktu zgodnie z obowiązującą klasą techniczną i przywróceniu połączenia 

komunikacyjnego z południowo-wschodnią częścią miasta jako II etap należy kontynuować 
rozbudowę węzła komunikacyjnego na skrzyżowaniu trasy N-S i ul. Słowackiego. 

b) Wzdłuż jezdni wiaduktu, obustronnie na długości zwartej zabudowy pierzejowej - należy 
przewidzieć zabezpieczenia przeciwakustyczne np. ekrany dźwiękochłonne. 

c) Istniejące, równoległe do wiaduktu przejście tunelowe dla pieszych pod torami PKP należy 
przedłużyć pod projektowaną trasą N-S oraz wybudować dwie nowe klatki schodowe i pochylnie dla 
niepełnosprawnych. 

7.3-KZ 
 4) Teren o pow. ok. 0,56ha oznaczony na rysunku planu symbolem 7.3-KZ: 

a) Istniejąca ul. 25 Czerwca klasy Z, odcinek od skrzyżowania z ulicą Słowackiego (kl. Z) do 
skrzyżowania z ul. Żeromskiego (kl. Z) - do adaptacji i porządkowania. 

b) Ustala się następujące parametry - przekrój poprzeczny: 
– szerokość w liniach rozgraniczenia - wg stanu istniejącego 
– jezdnia jednoprzestrzenna o szer. 14m, dwukierunkowa, czteropasmowa 
– chodniki obustronne o szerokości minimum 3m. 

7.4-KZ 
 5) Teren o pow. ok. 2,78ha oznaczony na rysunku planu symbolem 7.4-KZ: 

a) Istniejąca ul. Żeromskiego klasy Z, odcinek od skrzyżowania z ul. 25 Czerwca (7.3-KZ) do granicy 
terenów PKP - do adaptacji i porządkowania. 

b) Ustala się przekrój poprzeczny: 
– szerokość w liniach rozgraniczenia, tradycyjna o szer. 30m na odcinku od skrzyżowania z ul. 25 

Czerwca do ul. Czachowskiego z obustronnym poszerzeniem na długości wiaduktu drogowego w 
ulicy Żeromskiego nad torami PKP - wg rysunku planu. 

– jezdnia jednoprzestrzenna o szer. 14m, dwukierunkowa, czteropasmowa 
– chodniki obustronne o szerokości 5m. 

c) Istniejące łącznice po południowej stronie wiaduktu do adaptacji z połączeniem projektowanej ulicy 
7.5 KL do ulicy Siennej i Szklanej. 

d) Projektowana ulica 7.1-KZ (wzdłuż torów PKP) z przejściem pod istniejącym wiaduktem w 
rezerwowanym prześwicie pomiędzy podporami do ul. Szklanej. 

7.4.1-KZ 
 6) Teren o pow. ok. 0,43ha oznaczony na rysunku planu symbolem 7.4.1-KZ: 

a) Istniejący wiadukt drogowy nad torami PKP w ul. ul. Żeromskiego-Lubelskiej - do adaptacji i 
modernizacji. 

b) Ustala się przekrój poprzeczny w/w wiaduktu wg następujących zasad: 
– należy przebudować i poszerzyć koronę nasypu ziemnego, estakadę i most wiaduktu z budową 

jezdni czteropasmowej, jednoprzestrzennej, dwukierunkowej o szer. 14m, celem wprowadzenia 
zasady płynności ruchu na całej długości wiaduktu zgodnie z pierwotnymi założeniami 
projektowymi 

– budowa jednostronnego chodnika dla pieszych po stronie północnej o szerokości 3m na całej 
długości estakad i wiaduktu oraz odpowiednich klatek schodowych 

– w przypadku przekroczenia norm uciążliwości hałasu od ruchu komunikacyjnego na wiadukcie 
należy wprowadzić obustronnie ekrany dźwiękochłonne na długości sąsiedniej zabudowy 
mieszkaniowej. 

7.5-KL  



 7) Teren o pow. ok. 0,52ha oznaczony na rysunku planu symbolem 7.5-KL: 
a) projektowana ulica 7.5-KL - w kierunku południowym na odcinku od ul. Żeromskiego do połączenia 

z odgałęzieniem projektowanej trasy N-S. 
b) Ustala się następujące parametry projektowanej ulicy klasy L: 

– szerokość w liniach rozgraniczenia - wzdłuż terenów "Społem" (dz. 17/7) oraz "Imperson" (dz. 62) 
- 15m, 

– jezdnia jednoprzestrzenna, dwukierunkowa, dwupasmowa o szer. 7m, 
– chodnik dla pieszych o szerokości 3m po zachodniej stronie ulicy i pasem bezpieczeństwa o 

szerokości 0,75m po stronie wschodniej. 
c) Istniejące drzewa ozdobne wzdłuż granicy dz. nr 62 ("Imperson") - do adaptacji i uzupełnienia jako 

zieleń przyuliczna. 

7.6-KL  
 8) Teren o pow. ok. 0,41ha oznaczony na rysunku planu symbolem 7.6-KL:  

a) Istniejąca ul. Nowogrodzka I - na odcinku od ul. Słowackiego (7.2-KZ) do ul. Dzierzkowskiej 
(7.8-KL), ulica klasy L - do adaptacji i porządkowania. 

b) Ustala się przekrój poprzeczny w/w ulicy: 
– szerokość w istniejących tradycyjnych liniach rozgraniczenia ok. 18m 
– jezdnia istniejąca o szer. 6m dwupasmowa, dwukierunkowa, jednoprzestrzenna 
– chodniki obustronne o szer. 3m (minimum) oddzielone od jezdni pasami zieleni trawiastej oraz 

szpalerami drzew ulicznych 
– wyłączenia z ruchu i włączenia do ruchu w ul. Słowackiego tylko na zasadzie prawych skrętów. 

7.6.1-KD 
 9) Teren o pow. ok. 0,25ha oznaczony na rysunku planu symbolem 7.6.1-KD: 

a) Istniejący dojazd składający się z północnego odcinka ul. Nowogrodzkiej II (od ul. Żeromskiego) z 
odgałęzieniami: wschodnim (do ul. Czachowskiego) i północnym (do ul. Żeromskiego) - do adaptacji 
i porządkowania. 

b) Ustala się przekrój poprzeczny odcinka Nowogrodzka II, na długości ok. 60m, jak dla odcinka 
południowego tej ulicy, a na odgałęzieniach istniejących jezdnie dwupasmowe o szer. 6m oraz 
parkingi jednorzędowe dla samochodów osobowych. 

c) Obsługa terenów 1.2-MU po stronie zachodniej i południowej oraz 1.3-MU po stronie północnej i 
wschodniej. 

d) Wyłączenia z ruchu i włączenia do ruchu w ul. Żeromskiego i w ul. Czachowskiego tylko na zasadzie 
prawych skrętów. 

7.7-KL  
10) Teren o pow. ok. 0,84ha oznaczony na rysunku planu symbolem 7.7-KL: 

a) Istniejąca ulica Czachowskiego klasy L od ul. Żeromskiego (7.4-KZ) do ul. Słowackiego (7.1-KZ) - 
do adaptacji i porządkowania. 

b) Ustala się przekrój poprzeczny w/w ulicy: 
– szerokość w istniejących, tradycyjnych liniach rozgraniczenia - 20m 
– istniejąca jezdnia jednoprzestrzenna dwukierunkowa - o szer. 9m z równoległym pasmem 

postojowym po stronie zachodniej 
– istniejące chodniki obustronne - o szer. 3m. 

c) Pas zieleni trawiastej o szer. 3m ze szpalerem drzew ulicznych po stronie zachodniej - do 
urządzenia i uzupełnienia na całej długości. 

d) Obsługa terenów 1.3-MU, 1.2-MU po stronie zachodniej oraz 2.1-MU, 2.2-MU, 2.3-MU, 4.1-MU, 
4.2-SN, 4.3-MU, 4.6-SN i 4.7-MU po stronie wschodniej. 

7.8-KL  
11) Teren o pow. ok. 0,48ha oznaczony na rysunku planu symbolem 7.8-KL: 

a) Istniejąca ulica Dzierzkowska od ul. 25 Czerwca do ul. Czachowskiego klasy L - do adaptacji i 
porządkowania. 

b) Ustala się przekrój poprzeczny w/w ulicy: 
– szerokość w istniejących, tradycyjnych liniach zabudowy - 15m 



– istniejąca jezdnia dwupasmowa, dwukierunkowa o szer. 7m 
– chodniki obustronne o szer. 3m. 

c) Włączenie i wyłączenie z ruchu ul. 25 Czerwca tylko na zasadzie prawych skrętów. 

7.9-KD 
12) Teren o pow. ok. 0,09ha oznaczony na rysunku planu symbolem 7.9-KD: 

a) Istniejący dojazd na przedłużeniu ul. Dzierzkowskiej - po wschodniej stronie ul. Czachowskiego jako 
obsługa komunikacyjna terenów 4.2-SN. 

b) Ustala się przekrój poprzeczny w/w ulicy: 
– szerokość w liniach rozgraniczenia - 10m 
– jezdnia o szerokości 7m dwupasmowa dwukierunkowa 
– chodnik jednostronny o szer. 3m. 

7.10-KZ 
13) Teren o pow. ok. 1,49ha oznaczony na rysunku planu symbolem 7.10-KZ: 

a) projektowany węzeł komunikacyjny ulic: Słowackiego (7.2 KZ) - Prażmowskiego główny kierunek 
ruchu (od granic miasta) z wiaduktu ul. Słowackiego (7.2.1 KZ) do ul. Prażmowskiego (w kierunku 
Dworca PKP): 
– projektowana łącznica bezpośrednia do projektowanej ulicy 7.1-KZ w kierunkach północnym i 

południowym, 
– projektowana łącznica pośrednia łącząca projektowaną ulicę 7.1-KZ z kierunku północnego do 

ulicy Słowackiego (w kierunku granicy miasta), 
b) istniejąca zabudowa w liniach rozgraniczenia projektowanego węzła komunikacyjnego - do 

rozbiórki. 

§ 16. Ustala się następujące zasady uzbrojenia w infrastrukturę techniczną terenu objętego planem.  
1. Nie dopuszcza się fundamentowania obiektów kubaturowych ani żadnych innych budowli 

inżynierskich na funkcjonujących urządzeniach podziemnych, stanowiących uzbrojenie terenu, bez 
odpowiedniej przebudowy tych urządzeń za zgodą i wg wymogów eksploatorów omawianych urządzeń 
(dystrybutorów mediów) oraz za zgodą użytkowników zasilanych obiektów. 

2. Wprowadzana zabudowa nie może utrudniać czynności eksploatacyjnych i remontowych 
funkcjonujących urządzeń uzbrojenia podziemnego. 

3. Zaopatrzenie w wodę wyłącznie z miejskiego systemu wodociągowego po przeprowadzeniu jego 
przebudowy (rozbudowy), z zachowaniem odbioru wody przez istniejących odbiorców, wg wskazań 
wynikających z programu rozbudowy sieci wodociągowej m. Radomia oraz potrzeb planowanej zabudowy, 
zgodnie z warunkami określanymi przez Wodociągi Miejskie. Lokalizacja przewodów wodociągowych na 
terenach powszechnie dostępnych, głównie w granicach ciągów komunikacyjnych. 

4. Odprowadzenie ścieków do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej.  
Przewody ciągów kanalizacyjnych należy lokalizować na obszarach ogólnie dostępnych (ciągi 
komunikacyjne). W przypadku niedostatecznej przepustowości istniejącej sieci kanalizacyjnej stanowiącej 
odbiornik ścieków z rozpatrywanego terenu dopuszcza się czasowe stosowanie współpracujących z 
nowoplanowaną siecią kanalizacyjną (mającą obsłużyć teren objęty planem) zbiorników retencyjnych 
ścieków na ogólnie obowiązujących zasadach i za zgodą Powiatowego Inspektora Sanitarnego.  
Istniejące przewody kanalizacyjne na przejściu przez tory PKP - do modernizacji. 

5. Odprowadzenie wód opadowych do miejskiego systemu kanalizacji deszczowej. 
Obowiązuje stosowanie osadników przy wszelkiego rodzaju wpustach powierzchniowych. 
Na przewodach odprowadzających wody opadowe z powierzchni przeznaczonych dla ruchu i postoju 
samochodów oraz przy wylotach (zrzutach) do wód powierzchniowych stosować urządzenia 
przechwytujące produkty ropopochodne i organiczne. Nie dopuszcza się odprowadzania wód opadowych z 
wszelkiego rodzaju przewodów (rur, koryt itp.) bezpośrednio na nawierzchnie ciągów komunikacyjnych. 
Przewody kanalizacyjne na przejściu przez tory PKP - do modernizacji i remontu. 

6. Zaopatrzenie w gaz ziemny z miejskiego systemu gazowniczego z zachowaniem warunków 
określonych w odrębnych przepisach. 

7. Zaopatrzenie w energię cieplną głównie z miejskiego systemu ciepłowniczego. W uzasadnionych 
przypadkach dopuszcza się stosowanie indywidualnych źródeł ciepła pod warunkiem dostosowania się do 
powszechnie obowiązujących wymogów w tym zakresie. 



8. Zasilanie w energię elektryczną z miejskiego systemu energetycznego wg warunków określonych w 
przepisach szczególnych dystrybutorów energii. Należy unikać budowy trafostacji wolnostojących. 
Wyklucza się stosowanie elektrycznych skrzynek przyłączeniowych w ogrodzeniach. 

Rozdział III  

Ustalenia ko ńcowe  

§ 17. Na obszarze objętym planem traci moc Uchwała Nr 625/94 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 
kwietnia 1994r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Radomskiego Nr 9, poz. 81 z dnia 14 
czerwca 1994r. 

§ 18. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Miasta Radomia. 

§ 19. Zgodnie z art. 10 ust. 3 oraz art. 36 ust. 3 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się 
jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%. 

§ 20. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar określony w § 1 wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

§ 21. Uchyla się Uchwałę Nr 275/2000 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17 kwietnia 2000r.  
 
Przypisy:  
* Z dniem 26 listopada 2006 r. uchwała utraciła moc na terenie objętym planem zatwierdzonym uchwałą nr 
893/2006 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Radomia w rejonie ulic: Słowackiego, 25 Czerwca, Żeromskiego, i terenów PKP od 
strony wschodniej w Radomiu (Mazow.2006.218.8217), zgodnie z § 17 przywołanej uchwały. 
1) § 5 zmieniony przez § 2 pkt 1 uchwały nr 72/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. (Mazow.2011.37.1235) 
zmieniającej nin. uchwałę z dniem 16 kwietnia 2011 r. 
2) § 6 zmieniony przez § 2 pkt 2 uchwały nr 72/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. (Mazow.2011.37.1235) 
zmieniającej nin. uchwałę z dniem 16 kwietnia 2011 r. 
3) § 8 ust. 2 pkt 4 lit. a) zmieniona przez § 2 pkt 3 uchwały nr 72/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. 
(Mazow.2011.37.1235) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 16 kwietnia 2011 r. 
4) § 9 ust. 4 pkt 4 dodany przez § 2 pkt 4 uchwały nr 72/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. (Mazow.2011.37.1235) 
zmieniającej nin. uchwałę z dniem 16 kwietnia 2011 r. 
5) Z dniem 26 listopada 2006 r. załącznik nr 1 utracił moc na terenie objętym planem zatwierdzonym 
uchwałą nr 893/2006 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia w rejonie ulic: Słowackiego, 25 Czerwca, 
Żeromskiego, i terenów PKP od strony wschodniej w Radomiu (Mazow.2006.218.8217), zgodnie z § 17 
przywołanej uchwały - zob. załącznik nr 1 do przywołanej uchwały. Zmiany nie zostały naniesione na 
rysunek planu. 
     Z dniem 16 kwietnia 2011 r. załącznik nr 1 został zmieniony na terenie objętym zmianą planu 
zatwierdzonego uchwałą nr 72/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Słowackiego, 25 Czerwca, Żeromskiego i terenów PKP 
od strony wschodniej w Radomiu (Mazow.2011.37.1235), zgodnie z § 3 przywołanej uchwały - zob. 
załącznik nr 1 do przywołanej uchwały. Zmiany nie zostały naniesione na rysunek planu. 
 


