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UCHWAŁA Nr 362/2000  
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU  

z dnia 21 sierpnia 2000 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego miasta Radomia, 
obejmuj ącej teren poło żony mi ędzy Alej ą Wojska Polskiego, ulic ą Zwoli ńskiego i granic ą 

administracyjn ą miasta Radomia z obszarem Gminy Jedlnia Letnisko  

(Warszawa, dnia 9 października 2000 r.) 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999r. 
Nr 15 poz. 139) 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 zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Radomia obejmującego teren położony między 
Aleją Wojska Polskiego, ulicą Zwolińskiego i granicą administracyjną miasta Radomia z obszarem gminy 
Jedlnia Letnisko. 

§ 1. Plan obejmuje teren zawarty pomiędzy: 
- istniejącą wschodnią krawędzią Alei Wojska Polskiego, 
- istniejącą południowo-wschodnią zewnę-trzną krawędzią jezdni ronda, 
- istniejącą południową krawędzią jezdni ul. Zwolińskiego od ronda do granicy miasta, 
- wschodnią i południową granicą administracyjną miasta z obszarem gminy Jedlnia Letnisko, 
- wschodnią granicą działki o nr ewid. 47 na odcinku o dł. 5,0m i biegnącą od tego punktu linią 

prostopadłą do linii rozgraniczenia ul. Wojska Polskiego, 
- linią rozgraniczenia ul. Wojska Polskiego do punktu na 300 metrze od środka ronda na 

skrzyżowaniu osi ulic i biegnącą od tego punktu linią prostopadłą do krawędzi jezdni ul. Wojska 
Polskiego. 

§ 2. Celem regulacji zawartych w planie jest ustalenie: 
- przeznaczenia i zasada zagospodarowania terenu, 
- wymagań ładu przestrzennego, urbanistyki i architektury, 
- wymagań ochrony środowiska przyrodniczego, 
- wymagań dotyczących zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, 
- wymagań osób niepełnosprawnych, 
- wymagań ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury, 
- przesłanek do minimalizacji konfliktów między interesami obywateli, samorządu i państwa w 

aspekcie prawa własności, 
- potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa. 

§ 3. Przedmiotem ustaleń planu są: 
- przeznaczenie terenu i podział na strefy funkcjonalne, z określeniem linii rozgraniczających tereny o 

różnych funkcjach i zasadach zagospodarowania, 
- linie rozgraniczające ulic, 
- określenie położenia i granic obiektów podlegających ochronie oraz zasad zagospodarowania 

terenu wokół tych obiektów, 
- zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linii rozgraniczenia obiektów z tym 

związanych, 
- zasady obsługi w zakresie komunikacji, 
- warunki, zasady i standardy zabudowy oraz zagospodarowania terenu, linie zabudowy oraz 

gabaryty obiektów, 
- zasady i warunki podziału terenu na działki budowlane, 
- szczególne warunki zagospodarowania terenu, w tym zabudowy, 



- tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenu. 

§ 4. 1. Integralną częścią planu jest rysunek planu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 
- linie rozgraniczające tereny o różnych przeznaczeniach i różnych zasadach zagospodarowania, 
- linie zabudowy od ulic lub innych elementów zagospodarowania, 
- linie wyznaczające zasięg trwałego zainwestowania w obrębie stref, 
- wyznacza się nieprzekraczalne linie trwałego zainwestowania dla wszelkiego rodzaju urządzeń 

terenowych. Ich przebieg oznaczono na rysunku planu, 
- obsługę komunikacyjną obszaru strefy należy zapewnić z istniejących ulic Wojska Polskiego i 

Zwolińskiego oraz projektowanej ulicy 4-KL1/2, na warunkach określonych w § 9 i uzgodnionych z 
zarządcą dróg miejskich, 

- ilość miejsc parkingowych związanych z projektowaną zabudową usługową i handlową nie powinna 
być mniejsza niż 26 stanowisk na 1000m2 jej powierzchni użytkowej. W przypadku realizacji 
obiektów hotelowych min. 30% miejsc postojowych należy projektować w podziemiach, 

- budowa ogrodzeń możliwa jest wyłącznie jako wydzielających podjazdy do zapleczy 
magazynowych i gospodarczych, w formie ażurowej, harmonizującej z zabudową i zielenią. Ich 
wysokość nie może być wyższa niż 1,8m od powierzchni terenu, 

- zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków i wód odpadowych należy realizować w oparciu o 
system sieci miejskich, na warunkach określonych przez odpowiednich dysponentów. 

3. Strefa 2-UH-OK-ZT. 
Teren kształtowania i koncentracji: 
- obiektów handlu i usług - UH, 
- obiektów obsługi komunikacji - OK, 
- zieleni towarzyszącej i ozdobnej - ZT, 
- podziemnych i naziemnych obiektów infrastruktury. 
 1) Podstawowym rodzajem zainwestowania w obrębie strefy są: 

- obiekty handlu, gastronomii, hotelarstwa, rekreacji i innych usług komercyjnych, 
- obiekty usług publicznych w dziedzinie administracji, bankowości, kultury, sportu itp., 
- obiekty obsługi komunikacji jak parkingi, garaże zbiorowe, stacje serwisowe i diagnostyczne, stacje 

paliw, wypożyczalnie samochodów osobowych. 
 2) Nie dopuszcza się w obrębie strefy: 

- zabudowy mieszkaniowej wszelkiego rodzaju, 
- obiektów przemysłowych i magazynowych, 
- otwartych targowisk, 
- zapleczy remontowych i technicznej obsługi transportu i przewozów, z wyłączeniem stanowisk 

przeglądowych, naprawy ogumienia i myjni samochodowych towarzyszących stacjom paliw, 
- obiektów drobnego, rozproszonego han-dlu i usług w formie kiosków, małych pawilonów, wiat itp., 
- własnych ujęć wody, 
- lokalnych zbiorników do gromadzenia ścieków sanitarnych i technologicznych oraz odprowadzania 

tych ścieków do ziemi. 
 3) Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy: 

- realizowane obiekty muszą tworzyć wielofunkcyjny kompleks zabudowy, o wybitnych walorach 
funkcjonalnych i architektonicznych, obejmujących obszar całej strefy, 

- w zależności od przeznaczenia dopuszcza się realizację obiektów od I do IV kondygnacji, nie 
przekraczających łącznie 15,0m wysokości. Dopuszcza się realizację fragmentów budynków lub 
innych budowli o większej wysokości, o ile stanowią kompozycyjne dominanty w zabudowie i nie 
naruszając w tym względzie odrębnych przepisów (ustaw, aktów wykonawczych, norm, itp.), 

- dachy obiektów handlu i usług mogą być wykorzystane na parkingi dla samochodów osobowych. 
 4) Ustala się następujące zasady zagospodarowania i urządzenia terenu: 

- wyłącza się z zainwestowania obszar zwartej zieleni oznaczony na rysunku planu symbolem - ZL 
położony na styku ze strefą 1-OK-UH-ZT. Jej zagospodarowanie ma polegać na zabiegach 
pielęgnacyjnych i porządkujących, a także uzupełnieniach drzewostanu w drodze właściwego 
doboru gatunków, 

- pas terenu zawarty pomiędzy linią rozgraniczającą ulicy Zwolińskiego a projektowaną linią 
zabudowy w obrębie strefy, przy całkowitym zakazie realizacji obiektów kubaturowych, 



przeznaczony jest na realizację: 
* niezbędnych ciągów infrastruktury technicznej, 
* ciągu drogi odbarczającej, przeznaczonej do obsługi strefy, której realizacja może być 

niezbędna w dalszym etapie zagospodarowania terenu do połączeń wewnętrznych, a także 
wobec konieczności ograniczenia ilości włączeń dróg wewnętrznych do ulicy Zwolińskiego w 
ciągu drogi Nr 44, 

* zieleni niskiej, to jest trawników i zakrzewień o charakterze ozdobnym, 
* tablic i innych elementów reklamowych, przy czym ich usytuowanie wymaga koordynacji z 

trasami ciągów infrastruktury i drogi odbarczającej, 
* tymczasową formę zagospodarowania tego terenu mogą stanowić parkingi, place handlowe 

oraz zieleń niska, 
- powierzchnia zabudowy obiektów kubaturowych nie powinna przekraczać 30% powierzchni strefy, 

jak również 30% terenu będącego w dyspozycji jednego inwestora, 
- wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy dla obiektów kubaturowych. Ich przebieg oznaczono 

na rysunku planu, 
- przy wschodniej granicy strefy, będącej jednocześnie granicą administracyjną miasta, wyznacza się 

linię zabudowy w odległości 10m od niej. Następuje to z uwagi na przebiegającą po jej wschodniej 
stronie drogą gospodarczą, której ranga może być podniesiona do klasy drogi lokalnej, obsługującej 
obustronnie przyległy teren, 

- wyznacza się nieprzekraczalną linię trwałego zainwestowania dla wszystkiego rodzaju urządzeń 
terenowych wzdłuż strefy 6-K-GP-S3. Jej przebieg oznaczono na rysunku planu, 

- obsługę komunikacyjną obszaru strefy należy zapewnić z istniejącej ul. Zwolińskiego oraz 
projektowanej ulicy 4-KL1/2, na warunkach określonych w § 9 i uzgodnionych z zarządcą dróg 
miejskich, 

- ilość miejsc parkingowych związanych z projektowaną zabudową usługową i handlową nie powinna 
być mniejsza niż 26 stanowisk na 1000m2 jej powierzchni użytkowej. W przypadku realizacji 
obie-któw hotelowych min. 30% miejsc postojowych należy projektować w podziemiach, 

- budowa ogrodzeń możliwa jest wyłącznie jako wydzielających podjazdy do zaplecz magazynowych 
i gospodarczych, w formie ażurowej, harmonizującej z zabudową i zielenią. Ich wysokość nie może 
być wyższa niż 1,8m od powierzchni terenu, 

- zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków i wód odpadowych należy realizować w oparciu o 
system sieci miejskich, na warunkach określonych przez odpowiednich dysponentów. 

4. Strefa 3-K-GP-S1 
Teren strefy w granicach określonych na rysunku planu pomiędzy krawędzią jezdni Al. Wojska Polskiego a 
istniejącą linią rozgraniczającą tej ulicy, stanowi w całości obszar pasa drogowego. Obszar strefy obejmuje 
ponadto wlot projektowanej ulicy 4-K-L1/2 na długości od linii rozgraniczającej Al. Wojska Polskiego do 
granicy działki o nr ewidencyjnym 101. 
 1) W obszarze strefy projektuje się realizację bezpośredniego włączenia do Al. Wojska Polskiego ulicy 

4-K-L1/2. Włączenie to posiadać może wyłącznie prawe skręty. Tak zwane lewoskręty do Al. Wojska 
Polskiego mogą być realizowane wyłącznie za pośrednictwem istniejącego ronda. Na włączeniu 
projektowanej ulicy 4-K-L1/2 nie należy projektować przelotu. Szerokość pasa drogowego 
projektowanej ulicy nie może być mniejsza niż 20m. 

 2) W obszarze strefy nie przewiduje się żadnych form zainwestowania nie związanych z utrzymaniem i 
rozbudową istniejącego układu drogowego. 

 3) Dopuszcza się w obszarze strefy realizację 
- podziemnych ciągów infrastruktury technicznej w zakresie: 

* zaopatrzenia w wodę 
* odprowadzenia ścieków komunalnych 
* odprowadzenia wód opadowych 
* zaopatrzenia w ciepło i ciepłą wodę 
* zasilania elektrycznego z wyłączeniem stacji transformatorowych 
* telekomunikacji 
* dystrybucji gazu ziemnego 

- naziemnych ciągów pieszych i rowerowych. 
 4) Nie dopuszcza się w obrębie strefy realizacji obiektów kubaturowych i reklam. 
 5) Wszystkie działania inwestorów na etapie projektowania i realizacji inwestycji, wymagają uzgodnień z 



zarządcą dróg miejskich. 
5. Strefa 4-K-L1/2 

Teren przeznaczony na realizację ulicy lokalnej, prowadzonej stycznie do granicy administracyjnej miasta z 
obszarem gminy Jedlnia Letnisko, obsługującej strefy 1-OK-UH-ZT i 2-UH-OK-ZT stanowi w całości obszar 
pasa drogowego. 
 1) Ulica ta może być: 

- użyta do obsługi komunikacyjnej obszarów sąsiednich, położonych po południowej stronie ulicy, 
- włączona w ciąg łącznicy przyszłego, częściowo bezkolizyjnego skrzyżowania Al. Wojska 

Polskiego z przewidywaną drogą wzdłuż torów kolejowych Radom-Dęblin. 
 2) Szerokość w liniach rozgraniczających ulicy nie może być mniejsza niż 20,0m, z czego w granicach 

miasta powinno przypadać 15,0m. Istniejąca droga polna, biegnąca w obszarze gminy Jedlnia 
Letnisko, może być włączona w obręb pasa drogowego projektowanej ulicy. 

 3) Dopuszcza się w obszarze strefy realizację podziemnych ciągów infrastruktury technicznej w zakresie 
wymienionym w ust. 4 pkt 3. 

 4) Nie dopuszcza się w obrębie strefy realizacji obiektów kubaturowych i reklam. 
 5) Wszystkie działania inwestorów na etapie projektowania i realizacji w obrębie strefy wymagają 

uzgodnień z zarządcą dróg miejskich. 
6. Strefa 5-K-GP-S1 

Teren strefy w granicach określonych na rysunku planu pomiędzy krawędziami 
- jezdni Al. Wojska Polskiego 
- jezdni ul. Zwolińskiego 
- ronda na skrzyżowaniu obu ulic a istniejącą linią rozgraniczającą tych ulic i ronda, stanowi w całości 

obszar pasa drogowego. 
 1) W obszarze strefy nie przewiduje się żadnych form zainwestowania nie związanych z utrzymaniem i 

rozbudową istniejącego układu drogowego. 
 2) Dopuszcza się w obszarze strefy realizacje 

- ciągów infrastruktury technicznej w zakresie wymienionym w ust. 4 pkt 3 
- naziemnych ciągów pieszych i rowerowych. 

 3) Nie dopuszcza się w obszarze strefy realizacji obiektów kubaturowych i reklam. 
 4) W obszarze strefy znajduje się teren zadrzewiony, oznaczony na rysunku planu symbolem ZL 

przechodzący w obszar sąsiadującej strefy 1-OK-UH-ZT. Zakłada się jego utrzymanie z 
dopuszczeniem: 
- niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych polegających na usunięciu drzew suchych, pochylonych i 

złomów, po uzyskaniu niezbędnych zezwoleń, 
- koniecznej wycinki podyktowanej względami bezpieczeństwa ruchu, poprawy widoczności itp., po 

uzyskaniu niezbędnych zezwoleń. 
 5) Wszystkie działania inwestorów na etapie projektowania i realizacji inwestycji, a także 

podporządkowania zieleni wymagają uzgodnień z zarządcą dróg miejskich. 
7. Strefa 6-K-GP-S3 

Teren strefy w granicach określonych na rysunku planu pomiędzy krawędzią jezdni ul. Zwolińskiego, a 
istniejącą linią rozgraniczającą tej ulicy, stanowi w całości obszar pasa drogowego. 
 1) W obszarze strefy nie przewiduje się żadnych form zainwestowania nie związanych z utrzymaniem i 

rozbudową istniejącego układu drogowego. 
 2) W obszarze strefy przewiduje się realizację 

- bezpośredniego włączenia wjazdu i wyjazdu dla strefy 1-OK-UH-ZT, 
- bezpośrednich włączeń wjazdu i wyjazdu dla strefy 2-UH-OK-ZT, których usytuowanie ustalone 

zostanie w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu po uzgodnieniu z 
zarządcą dróg miejskich. 

 3) Cele wymienione w pkt 2 mogą być zrealizowane poprzez dodanie po południowej stronie jezdni 
przelotowej, dodatkowej jezdni zbiorczo-rozprowadzającej. 

 4) Włączenia wymienione w pkt 2 posiadać mogą wyłącznie prawe skręty. Tak zwane "lewoskręty" mogą 
być realizowane za pośrednictwem projektowanego włączenia ulicy 4-K-L1/2 do obsługi obszaru strefy 
i istniejącego ronda. 

 5) Dopuszcza się w obrębie strefy realizację 
- podziemnych ciągów infrastruktury technicznej w zakresie wymienionym w ust. 4 pkt 3 
- naziemnych ciągów pieszych i rowerowych. 



§ 5. 1. Przebieg linii rozgraniczających tereny (strefy funkcjonalne) może być zmieniony w wyniku 
zmiany planu. 

2. Podział terenu w obrębie stref na działki budowlane może nastąpić w decyzjach o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu. 

3. Przebieg linii zabudowy oraz linii wyznaczających zasięg trwałego zainwestowania, może być 
zmieniony w wyniku zmiany 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 niniejszej 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 z 1994r. Nr 9, poz. 81), 

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

§ 7. 1. Ustala się podział obszaru objętego planem na strefy funkcjonalne wymienione w ust. 2-7. 
Zawarte w nich ustalenia szczegółowe stanowią wraz z ustaleniami, o których mowa w § 8 i § 9, podstawę 
do wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

2. Strefa 1-OK-UH-ZT 
Teren kształtowania i koncentracji: 
- obiektów obsługi komunikacji - OK, 
- obiektów handlu i usług - UH, 
- zieleni towarzyszącej i ozdobnej - ZT, 
- podziemnych i naziemnych urządzeń i obiektów infrastruktury. 
 1) Podstawowym rodzajem zainwestowania w obrębie strefy są: 

- obiekty obsługi komunikacji jak stacja paliw z programem handlowo-usługo-wym i towarzyszącymi 
parkingami, 

- obiekty handlu, usług i hotelarstwa, 
- parkingi dla samochodów osobowych, ciężarowych i autokarów, 
- niezbędne obiekty infrastruktury techni-cznej, 
- zieleń towarzysząca i ozdobna. 

 2) Dopuszcza się realizację lokalnego źródła ciepła na następujących warunkach: 
- tymczasowe źródło ciepła na okres przejściowy, spełniające wszelkie rygory ochrony środowiska, 
- stałe, lokalne źródła ciepła, wbudowane w kubaturę obiektów handlu lub usług, spełniające 

wszelkie rygory ochrony środowiska. 
 3) Nie dopuszcza się w obrębie strefy: 

- zabudowy mieszkaniowej wszelkiego rodzaju, 
- obiektów przemysłowych i magazynowych, 
- otwartych targowisk, 
- zapleczy remontowych i technicznej obsługi transportu i przewozów, z wyłączeniem stanowisk 

przeglądowych, naprawy ogumienia i myjni samochodowych towarzyszących stacjom paliw, 
- obiektów drobnego, rozproszonego handlu i usług w formie kiosków, małych pawilonów, wiat itp., 
- własnych ujęć wody, 
- lokalnych zbiorników do gromadzenia ścieków sanitarnych i technologicznych oraz odprowadzania 

tych ścieków do ziemi. 
 4) Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy: 

- realizowane obiekty muszą tworzyć wielofunkcyjny kompleks zabudowy o wybitnych walorach 
funkcjonalnych i architektonicznych, obejmujący obszar całej strefy, 

- kształtowanie zabudowy winno przebiegać w sposób zmierzający do maksymalnej ochrony 
występującego zadrzewienia, 

- w zależności od przeznaczenia, dopuszcza się realizację obiektów od I do IV kondygnacji 
nadziemnych, nie przekraczających łącznie wysokości 15,0m. Dopuszcza się realizację 
fragmentów budynków o większej wysokości, o ile stanowią kompozycyjne dominanty w zabudowie 
i nie naruszają w tym względzie odrębnych przepisów (ustaw, aktów wykonawczych, norm, itp.), 



- dachy obiektów handlu i usług mogą być wykorzystane na parkingi dla samochodów osobowych. 
 5) Ustala się następujące zasady zagospodarowania i urządzenia terenu: 

- wyłącza się z zainwestowania obszar zwartej zieleni oznaczony na rysunku planu symbolem - ZL, 
położony na styku ze strefą 5-K-GP-SZ. Jej zagospodarowanie ma polegać na zabiegach 
pielęgnacyjnych i porządkujących, a także uzupełnieniach drzewostanu w drodze właściwego 
doboru gatunków, 

- na cele związane z realizacją zainwestowania może być przeznaczony obszar oznaczony na planie 
symbolem - ZT. Wymagane jest w trakcie opracowanie projektów zagospodarowania terenu, 
sporządzenie szczegółowej inwentaryzacji występującego drzewostanu i uzyskanie wymaganych 
prawem zezwoleń na usunięcie jego części. Zaleca się maksymalną ochronę wartościowego 
drzewostanu, a ponadto projektowanie jego uzupełnienia w dostosowaniu do formy 
zagospodarowania terenu, 

- pas terenu zawarty pomiędzy linią rozgraniczającą ulicy Zwolińskiego a projektowaną linią 
zabudowy w obrębie strefy, przy całkowitym zakazie realizacji obiektów kubaturowych, 
przeznaczony jest na realizację: 
* niezbędnych ciągów infrastruktury technicznej, 
* zieleni niskiej, to jest trawników i zakrzewień o charakterze ozdobnym, 
* tablic i innych elementów reklamowych, przy czym ich usytuowanie wymaga koordynacji z 

trasami ciągów infrastruktury i drogi odbarczającej, 
- powierzchnia zabudowy obiektów kubaturowych nie powinna przekraczać 30% powierzchni strefy, 

jak również 30% terenu będącego w dyspozycji jednego inwestora, 
- wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy dla obiektów kubaturowych. Ich przebieg oznaczono 

na rysunku planu, 
- wiaty przystankowej dla pasażerów autobusów komunikacji miejskiej i dalekobieżnej. 

 6) Nie dopuszcza się w obrębie strefy realizacji obiektów kubaturowych i reklam. 
 7) Wszystkie działania inwestorów na etapie projektowania i realizacji inwestycji wymagają uzgodnień z 

zarządcą dróg miejskich. 

§ 8. 1. Ustala się następujące zasady uzbrojenia terenu objętego planem: 
 1. Zaopatrzenie w wodę z istniejącego przewodu wodociągowego Ć 300 zlokalizowanego na 

południowo-zachodnim poboczu skrzyżowania ulic Żółkiewskiego i Wojska Polskiego poprzez: 
- budowę przewodu Ć 400 wzdłuż zachodniego pobocza ulicy Wojska Polskiego w kierunku 

południowym do wysokości przebiegu ciągu komunikacyjnego 3-K-GP-S1, 
- wykonanie przewodu rozdzielczego o średnicy uzależnionej od zapotrzebowania wody (Ć 160 - Ć 

225) w ciągach komunikacyjnych 3-K-GP-S1 oraz 4-K-L1/2, od którego prowadzić przyłącza do 
projektowanych obiektów. 

 2. Odprowadzenie ścieków do kanału sanitarnego "P-2" odprowadzającego ścieki sanitarne z terenu 
zabudowy przemysłowej: "Gołębiów" przez: 
- wykonanie od skrzyżowania kanału "P-2" z jezdnią ul. Żółkiewskiego, wzdłuż południowego 

pobocza tej ulicy w kierunku wschodnim, kanału Ć 0,25 do terenu projektowanej zabudowy na 
południowo-wschodnie pobocze skrzyżowania ulic Żółkiewskiego i Wojska Polskiego, a następnie 
w kierunku południowym w projektowanym ciągu komunikacyjnym 3-K-GP-S1 i dalej w kierunku 
wschodnim w projektowanym ciągu komunikacyjnym 4-K-L1/2, 

- wykonanie kanału Ć 0,20 w projektowanym ciągu komunikacyjnym 5-K-GP-S2 oraz w części 
projektowanego ciągu komunikacyjnego 6-K-GP-S3. 
Ścieki odprowadzać do projektowanych ciągów kanalizacyjnych Ć 0,20 i Ć 0,25. W przypadku 
braku możliwości wykonania, zgodnie z wymogami technicznymi, przykanalików z przepływem 
grawitacyjnym stosować wymuszony odpływ ścieków (pompownie). 

 3. Odprowadzenie wód opadowych do kolektora deszczowego "C" Ć 1,00 odprowadzającego wody 
opadowe z terenów zabudowy przemysłowej "Gołębiów" przez: 
- wykonanie, od załamania trasy kolektora "C" przy poboczu ul. Żółkiewskiego do rejonu 

skrzyżowania ulic Żółkiewskiego i Wojska Polskiego tj. do ciągu komunikacyjnego 5-K-GP-S2, 
kanału deszczowego Ć 0,50, 

- projektowany ciąg kanalizacji deszczowej przedłużyć w kierunku wschodnim, w poboczu 
projektowanych ciągów komunikacyjnych 5-K-GP-S2 i 6-K-GP-S3, ciągiem 
drenażowo-deszczowym (rury perforowane w strefach bocznych). Włączenie perforowanego 



odcinka przewodu do kanału deszczowego zabezpieczyć osadnikiem. 
Wody opadowe z terenu objętego planem wprowadzić do projektowanej kanalizacji deszczowej i 
ciągu drenażowo-deszczowego po zapewnieniu oddzielenia od spływających wód produktów 
ropopochodnych. 
Ciąg kanału drenażowo-deszczowego wymiarować w uzależnieniu od proj. obszaru powierzchni 
utwardzanych na zainwestowanym terenie. 

 4. Gospodarka cieplna. 
Ogrzewanie obiektów kubaturowych lub grup obiektów kubaturowych z indywidualnych źródeł ciepła z 
zachowaniem wszelkich wymogów związanych z ochroną środowiska. 

 5. Zasilanie w gaz w miarę występujących po-trzeb z gazociągu średnioprężnego Ć 200, przebiegającego 
wzdłuż linii torów PKP przewodem prowadzonym we wschodnim poboczu ul. Wojska Polskiego. 

 6. Zasilanie w energię elektryczną od istniejącej linii 15kW Gołębiów - Maków 1, na długości ok. 2,5km od 
strony wschodniej wraz z koniecznością budowy stacji transformatorowej 15/0,4kW. Trafostację 
lokalizować ("w środku obciążenia") w zależności od usytuowania punktów poboru mocy. 

§ 9. Ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej obszaru objętego planem oraz realizacji i 
zagospodarowania istniejących i projektowanych elementów układu komunikacyjnego. 
 1. Obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem zapewnia się: 

- w ograniczonym zakresie z istniejących ulic: Al. Wojska Polskiego i Zwolińskiego, jako ulic klasy 
GP, 

- w pełnym zakresie z projektowanej ulicy lokalnej 4-K-L1/2, której dotyczą jednak ograniczenia w 
zakresie włączenia do Al. Wojska Polskiego, wymienione w pkt 2. 

 2. Ograniczenia, o których mowa w pkt. 1 polegają na dopuszczeniu w rozwiązaniach technicznych 
wyłącznie relacji prawoskrętnych oraz wyeliminowaniu z tychże: 
- przelotów na wprost, 
- relacji lewoskrętnych, 
- bezpośrednich wyłączeń i włączeń relacji prawoskrętnych do jezdni przelotowych. 

Relacje prawoskrętne mogą być realizowane poprzez dodanie: 
- po wschodniej stronie jezdni przelotowej Al. Wojska Polskiego, 
- po południowej stronie jezdni przelotowej ul. Zwolińskiego jezdni zbiorczo-rozprowadzającej. 

Relacje lewoskrętne do Al. Wojska Polskiego mogą być realizowane przez wykorzystanie 
istniejącego ronda, a do ul. Zwolińskiego ciągiem projektowanej ulicy 4-K-L1/2 i Al. Wojska 
Polskiego do ronda. 

 3. Dopuszcza się realizację: 
- dla strefy 1-OK-UH-ZT rozwiązań umożliwiających relacje prawoskrętne dla wjazdów i wyjazdów, 

na Al. Wojska Polskiego i ul. Zwolińskiego, z zachowaniem ograniczeń wymienionych w pkt 2, 
- dla strefy 2-UH-OK-ZT rozwiązań umożliwiających relacje prawoskrętne dla wjazdów i wyjazdów na 

ul. Zwolińskiego, z zachowaniem ograniczeń wymienionych w pkt 2. 
 4. Utrzymuje się przebieg istniejących linii rozgraniczających: 

- Al. Wojska Polskiego, 
- ul. Zwolińskiego, 
- skrzyżowania typu rondo. 

 5. Ustala się szerokość w liniach rozgraniczających projektowanej ulicy lokalnej 4-K-L1/2 na 20,0m, z 
czego na obszar w obrębie granic miasta przypada 15,0m. 
Zakłada się, że odległość południowej krawędzi jezdni ulicy lokalnej od granicy miasta wyniesie 1,5m 
- szerokość jezdni 7,0m (2 pasy po 3,5m), 
- szerokość chodnika po stronie miejskiej 3,0m, 
- linie zabudowy w obrębie stref 1-OK-UH-ZT i 2-UH-OK-ZT w odległości 20,0m od krawędzi 

projektowanej jezdni. 
 6. W obrębie stref 1-OK-UH-ZT i 2-UH-OK-ZT, dla poszczególnych elementów zagospodarowania zaleca 

się realizację wzajemnie spójnego systemu obsługi komunikacyjnej w zakresie dróg i parkingów. 
Parametry techniczne tych dróg winny odpowiadać w zależności od ich charakteru i przebiegu klasom 
L i D. 
Ulice włączane do istniejących ulic Wojska Polskiego i Zwolińskiego należy projektować w klasie L. 

§ 10. Obiekty, lokale użyteczności publicznej oraz przestrzenie publiczne należy projektować i 



realizować z uwzględnieniem rozwiązań zapewniających ich dostępność osobom niepełnosprawnym. 

§ 11. O wszelkich znaleziskach archeologicznych dokonanych w toku prowadzenia prac ziemnych i 
budowlanych należy powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przerywając te prace. 

§ 12. Na obszarze objętym planem traci moc uchwała nr 925/94 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 
kwietnia 1994r. (Dz.Urz. Woj. Radomskiego Nr 9, poz. 81). 

§ 13. 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 wys. 30%. 

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

§ 15. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru określonego w § 1 wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od daty jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
 


