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UCHWAŁA NR  363 /2000 
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU  

z dnia 21 sierpnia 2000 r. 
 
 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ Leśniczówka ” 
w Radomiu 

 
 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 o zagospodarowaniu 
przestrzennym (t. j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 - z późniejszymi zmianami) oraz 
art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13 , poz. 74 - z późniejszymi zmianami) uchwala się  
 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu centrum Radomia 
w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 16, Parku Leśniczówka oraz ulic: Batorego, 
Kolberga i Zbrowskiego – zwany dalej planem.  
 
 
 
 

Rozdział I 
 

Ustalenia ogólne 
 
 
 

§ 1 
 
Plan obejmuje obszar położony w centrum miasta Radomia i ograniczony: 
1/ Od strony północnej: terenami zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy 

ul. Struga 48 i 25 Czerwca 81, Potokiem Północnym, południową linią 
rozgraniczenia ul. Wodnej i terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej po 
południowej stronie ul. Wodnej,  

2/ Od strony południowej - południową granicą działek nr geod. 163/10 i 163/5 przy 
ul. 25 Czerwca , południową linią rozgraniczenia przedłużenia ul. Kelles – Krauza 
oraz południową granicą linii rozgraniczenia ul. Kolberga,  

3/ Od strony zachodniej – wschodnią linią rozgraniczenia ul. 25 Czerwca, 
zachodnią granicą działki nr 163/10 przy ul. 25 Czerwca oraz parkingiem przy 
budynku wielorodzinnym przy ul. 25 Czerwca 81, 

 



  
4/ Od strony wschodniej – zachodnią linią rozgraniczenia ul. Zbrowskiego 

i wschodnią granicą działki nr 163/10 przy ul. 25 Czerwca.  
 
 
 

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

1/ Ochrona interesu publicznego lokalnego i ponadlokalnego na obszarze 
projektowanego terenu w zakresie: 
a/ ochrony elementów systemu ekologicznego, 
b/ ochrony wartości historyczno-kulturowych obszaru, 
c/ stworzenia prawidłowego układu komunikacji miejskiej, 
d/ zabezpieczenia terenów pod lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury 

technicznej miasta, 
e/ zagwarantowania przestrzeni dla celów publicznych.  

2/ Uzyskanie ładu przestrzennego.  
3/ Umożliwienie działalności inwestycyjnej różnych podmiotów. 
 

2. Zadaniem planu jest stworzenie podstawy do działalności inwestycyjnej na 
obszarze objętym planem. 

 
 
 

§ 3 
 
1. Przedmiotem planu jest ustalenie:  

1/ Przeznaczenia terenu i podziału na strefy funkcjonalne, a w tym: 
a/ tereny usług o znaczeniu regionalnym i ogólnomiejskim, oznaczone 

symbolem UC,  
b/  tereny usług oświaty oznaczonych na rys. planu symbolem UO,  
c/ tereny zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności, oznaczone  

symbolem MW,  
d/ tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności, oznaczone 

symbolem MN,  
e/  tereny zieleni parkowej , oznaczone symbolem ZP,  
f/   wody powierzchniowe, oznaczone symbolem W,  
g/  tereny urządzeń i tras komunikacyjnych oznaczone symbolem KP, KZ, KL , 

KX.  
 
2/ Przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego na terenach, o których mowa 

w ust. 1, pkt 1.   
 
2. 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 w rysunku planu są:  

1/ Granice terenu objętego planem, 
2/ Granice obszaru ścisłej strefy ochrony konserwatorskiej z zastrzeżeniem 

ust. 3,  
3/ Granice zabytkowego Parku Leśniczówka z zastrzeżeniem ust. 3,  
4/ Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu,  
5/ Linie zabudowy obowiązujące,  
6/ Linie zabudowy nieprzekraczalne,  
7/ Budynki do likwidacji,  
8/ Budynki do adaptacji,  
9/ Tereny i trasy sieci infrastruktury technicznej.  
10/ Linia tarasu zalewowego Potoku Północnego.   

 
3. Granica strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej oraz granica wpisanego do rejestru 

Parku Leśniczówka może zostać zmieniona na podstawie decyzji Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków.  

 
 
 

§ 5  
 

 
1. Na terenach położonych w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej ustala się jako 

obowiązujące sporządzanie dokumentacji projektowej przez architektów 
i uzgodnienie jej z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

 
2. W przypadku natrafienia w toku prowadzenia prac ziemnych i budowlanych na 

przedmiot, który posiada cechy zabytku, należy go zabezpieczyć, zgłosić 
znalezisko do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i ustalić dalszy tok 
postępowania.  

3. 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. pocztowa 36), niezależnie od ustaleń szczegółowych planu, 
określających dopuszczalne gabaryty zabudowy i ograniczenia lokalizacyjne.  

 

 
 

§ 6 
 
1. Ustala się zasady umieszczania reklam i znaków informacyjno-plastycznych :  
 

1/ Obowiązuje zakaz umieszczania reklam i znaków informacyjno-plastycznych:  



a/ w sposób utrudniający ruch pieszy i kołowy,  
b/ w sposób utrudniający odczytanie znaków drogowych, nazw ulic i numerów 

budynków,  
c/ na pomnikach,  
d/ na obiektach i w miejscach pamięci narodowej,  
e/ na formach małej architektury placów i ulic,  
f/ na ogrodzeniach obiektów zabytkowych,  
g/ na balkonach,  
h/ na pomnikach przyrody i drzewach,  
i/ 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 w całości tylko 
przez jedną kompozycję plastyczną z wyłączeniem billboardów,  

5/  Maksymalna wysokość poziomych szyldów i tablic reklamowych na budynkach 
– 0,70 m, a pionowych – maksimum 1 kondygnacja, przy szerokości 
maksimum 0,70 m.  

6/ Reklama może być umieszczana wyłącznie na budynku, w którym firma ma 
swoją siedzibę, salon sprzedaży itp. - dla każdej firmy jedna reklama na 
obiekcie.  

7/ Tymczasowe ogrodzenia placów budowy mogą być wykorzystane dla celów 
reklamowych na czas nie dłuższy niż czas trwania budowy.  

 
2. Ustala się obowiązek umieszczania informacji dot. 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.  

 

 

 

§ 7  

 

1. 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 jako zabieg dotyczący całego 
budynku. Malowanie części obiektu (np. parteru) jest niedopuszczalne.  

 



2. W liniach rozgraniczenia ulic obowiązuje realizacja wyłącznie ujednoliconych 
typów kiosków kolportażowo - handlowych, zatwierdzonych przez Zarząd Miasta:  
1/ Zintegrowanych z wiatą przystankową jako jeden obiekt,  
2/ Wolno stojących, realizowanych jako obiekty tymczasowe, przy czym 
minimalna odległość pomiędzy kioskami po jednej stronie ulicy powinna wynosić 
100,00 m, a ich lokalizacja nie może utrudniać ruchu kołowego i pieszego.  

 
3. Obowiązuje uzgodnienie lokalizacji w/w kiosków z zarządcą drogi.  
 
 
 
 

§ 8  

 

Na obszarze objętym planem obowiązują następujące wymogi w zakresie ochrony 
środowiska:  
1/ Zakaz lokalizacji obiektów szczególnie szkodliwych dla środowiska i mogących 

pogorszyć stan środowiska.   
2/ Zakaz adaptacji istniejących obiektów dla funkcji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska i mogących pogorszyć stan środowiska,  
3/ Ewentualna uciążliwość lub szkodliwość dla środowiska wywoływana przez 

obiekty o funkcjach podstawowych i dopuszczalnych nie może wykraczać poza 
teren lokalizacji obiektów, a tym samym wywoływać konieczności ustanowienia 
strefy ograniczonego użytkowania.  

4/ Obowiązuje stosowanie ogrzewania nie powodującego zanieczyszczenia 
środowiska (np. gazowego, elektrycznego, olejowego z zawartością siarki poniżej 
0,4%),  

5/ Zakaz lokalizacji bezodpływowych zbiorników na ścieki sanitarne i odprowadzania 
ścieków do gruntu,  

6/ Nie dopuszcza się realizacji jakichkolwiek obiektów kubaturowych na obszarze 
tarasu zalewowego Potoku Północnego, z zastrzeżeniem § 15 ust. 6, pkt 1, 
lit. e, f.   

7/ Przy realizacji inwestycji oraz prognozowaniu i modernizacji istniejącego 
zainwestowania obowiązuje zapewnienie miejsca na składowanie odpadów 
w indywidualnych kontenerach i wywóz odpadów na składowisko komunalne.  

8/ Należy chronić istniejącą zieleń.  
9/ Dopuszcza się wycinanie drzew w parku w celu umożliwienia prawidłowej 

przebudowy drzewostanu, po uzgodnieniu z właściwą jednostką organizacyjną,  
10/ Przy projektowaniu obiektów obowiązuje:  

a/ wykonanie inwentaryzacji istniejących drzew wraz z ich oceną,  
b/ ochrona istniejących, wartościowych drzew,  
c/ zakaz nasadzeń topól,  
d/ zieleń towarzyszącą obiektom należy projektować uwzględniając drzewa, 

krzewy i zieleń niską.  
 
 
 
 
 



 
§ 9 

 
 

Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa 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 w skali 
1 : 1000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,  

3/ Obowi ązującym planie miasta  - należy przez to rozumieć miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego Radomia, uchwalony Uchwałą Rady 
Miejskiej w Radomiu Nr 625/94 z dnia 21 kwietnia 1994 (Dz. Urz. Woj. 
Radomskiego nr 9, poz. 81),  

4/ Przepisach szczególnych i odr ębnych  - należy przez to rozumieć przepisy 
ustaw wraz z aktami wykonawczymi,  

5/ Przeznaczeniu podstawowym  - należy przez to rozumieć przeznaczenie, 
które przeważa w strefie funkcjonalnej,  

6/ Przeznaczeniu dopuszczalnym  - należy przez to rozumieć przeznaczenia inne 
niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe, 
a które mogą być realizowane z zachowaniem warunków podanych 
w ustaleniach szczegółowych,  

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,  

9/  Wskaźniku intensywno ści zabudowy mieszkaniowej netto – należy przez 
to rozumieć stosunek powierzchni ogólnej wszystkich budynków mieszkalnych 
oraz usług podstawowych, nie posiadających wydzielonych działek do 
powierzchni terenu mieszkaniowego netto.  

10/  Wskaźniku intensywno ści zabudowy mieszkaniowej brutto - należy przez 
to rozumieć stosunek powierzchni ogólnej wszystkich budynków znajdujących 
się na terenie mieszkaniowym netto do powierzchni terenu brutto jednostki 
mieszkaniowej.  

11/ Terenach mieszkaniowych brutto  – należy przez to rozumieć tereny 
obejmujące tereny mieszkaniowe netto, tereny usług podstawowych na 
wydzielonych działkach oraz tereny komunikacji wewnętrznej (ulice dojazdowe, 
przejścia piesze i dojazdy nie wchodzące w skład terenów netto oraz garaże i 
parkingi stałe).  

12/ Terenach mieszkaniowych netto – należy przez to rozumieć tereny 
obejmujące powierzchnie zabudowane budynkami mieszkalnymi i usługami 
podstawowymi bez wydzielonych działek, powierzchnie niezabudowane 
przylegające bezpośrednio do tych budynków i związane z funkcją 
mieszkaniową, jak place zabaw dla dzieci, dojazdy do budynków, przejścia 
piesze, placyki gospodarcze, uzupełniająca zieleń pomiędzy budynkami oraz 
czasowe miejsca postojowe samochodów.  
 

 
 



 
§ 10  

 
Na obszarach przeznaczonych w planie pod zainwestowanie kubaturowe o funkcjach 
usług centralnych, usług oświaty i zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się do czasu 
realizacji tych funkcji tymczasowe zagospodarowanie nieruchomości : 

1/ Zielenią niską,  
2/ Urządzenie parkingów o nawierzchni z elementów rozbieralnych do 
odzysku.  
 
 
 
 
 

Rozdział II 
 

Ustalenia szczegółowe 
 
 
 

§ 11 
 
1. Ustala się obszar strefy usługowo - handlowej lokalizowania centralnych funkcji 

miasta oznaczonej na rysunku planu symbolem UC.  
 
2. W strefie, o której mowa w ust.1 ustala się następujące przeznaczenie 

podstawowe terenów : 
1/ Usługi publiczne o znaczeniu regionalnym, ogólnomiejskim i dzielnicowym 

z zakresu : 
a/ administracji,  
b/ kultury,  
c/ finansów i ubezpieczeń,  
d/ specjalistycznej służby zdrowia,  

2/ Usługi komercyjne – hotel, gastronomia, obsługa turystyki itp..  
 

3.Jako przeznaczenie dopuszczalne w strefie, o której mowa w ust.1 ustala się : 
1/ Mieszkalnictwo – adaptacja stanu istniejącego,  
2/ Terenowe, liniowe i kubaturowe obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 

i komunikacji - ogólnomiejskie oraz związane z wyszczególnionymi funkcjami 
strefy, 

3/ Parkingi i dojazdy,  
4/ Gastronomii.  

 
4. Obiekty i urządzenia o funkcji dopuszczalnej można realizować przy łącznym 

spełnieniu następujących warunków:  
1/ Stanowią uzupełnienie funkcjonalne dla obiektów o funkcji podstawowej,  
2/ Nie zajmują więcej niż 30% obszaru strefy.  

 
5. Na obszarze strefy usługowej UC ustala się jako obowiązujące następujące 

zasady  zagospodarowania terenów i kształtowania zabudowy:  



 
1/ Dla obiektów usługowych stanowiących w strefie podstawowe przeznaczenie 

terenu obowiązują następujące minimalne wskaźniki miejsc parkingowych: 
a/ administracja    - 20 mp/100 m2 powierzchni użytkowej,  
b/ kultura     -  8 mp/1000 m2 powierzchni użytkowej,  
c/ kino, teatr, sale widowiskowe  - 22 mp/100 widzów,  
d/ usługi     - 18 mp/1000 m2 powierzchni użytkowej,  
e/ sport, rekreacja    - 12 mp/100 użytkowników,  
f/ hotel      - 50 mp/100 użytkowników,  
g/ gastronomia    - 18 mp/100 konsumentów,  
h/ szkolnictwo, nauka   - 16 mp/100 użytkowników.  

2/ Dla każdej inwestycji obowiązuje zapewnienie minimum 30% miejsc 
parkingowych dla własnych potrzeb na terenie wydzielonym dla tej inwestycji. 

3/ W poziomie terenu w granicach lokalizacji inwestycji może być 
zlokalizowanych max 50% koniecznych dla danego obiektu miejsc 
parkingowych. 

4/ Lokalizacja nowych garaży – wyłącznie jako wbudowane w obiekty,  
5/ Dopuszcza się zabudowę działki obiektami usługowymi w 70%, pod warunkiem 

spełnienia wymogów punktu 1 – 4 niniejszego ustępu,  
6/ Budynki i obiekty użyteczności publicznej winny być dostępne dla osób 

niepełnosprawnych, 
7/  Do czasu realizacji obiektów docelowych o funkcjach ustalonych w ust. 2 i 3 

dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie terenów wg zasad określonych 
w § 10.  

 
6. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 UC - pow. ok. 0,90 ha, 

obowiązują ustalenia ogólne planu i strefy oraz następujące ustalenia 
szczegółowe : 
1/ Obszar w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej,  
2/ Istniejący budynek „Lasów Państwowych” oraz budynek mieszkalny – do 

adaptacji.  
3/ Linia zabudowy - w linii istniejącego obiektu wg rysunku planu,  
4/ Wysokość zabudowy –od III do V kondygnacji, ,  
5/ Zakaz budowy budynków gospodarczych i magazynowych na terenie lokalizacji 

obiektu,  
6/ Obsługa komunikacyjna - od strony ulicy 25 Czerwca.  

 
 
 
 

§ 12 
 
1. Ustala się obszar strefy usług oświaty oznaczonej na rysunku planu symbolem 

UO/UC. 
 
2. Na obszarze strefy, o której mowa w ust. 1 ustala się następujące przeznaczenie 

podstawowe: 
1/Usługi oświatowe o znaczeniu podstawowym – szkoła podstawowa, gimnazjum,  
2/ Usługi oświatowe o znaczeniu ponadpodstawowym – liceum,  
3/ Obiekty sportu i rekreacji,  



4/Usługi publiczne o znaczeniu regionalnym, ogólnomiejskim i dzielnicowym 
z zakresu : 
a/ administracji,  
b/ kultury,  
c/ finansów i ubezpieczeń,  
d/ obsługi turystyki – hotel, pensjonat, itp.  

5/ Zieleń urządzona towarzysząca obiektom o funkcji podstawowej,  
6/ Zieleń parkowa.  

 
3.Jako przeznaczenie dopuszczalne na obszarze, o którym mowa w ust. 1 ustala się:  

1/ Liniowe, punktowe i kubaturowe obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 
i komunikacji,  

2/ Dojazdy i parkingi,  
3/ Zabudowa mieszkaniowa.  

 
4. Obiekty i urządzenia o funkcji dopuszczalnej można realizować pod warunkiem, 
że  stanowią uzupełnienie funkcji podstawowej i nie zajmują więcej niż 20% 
powierzchni terenu.  

 
5. Na obszarze strefy usług oświaty UO obowiązują następujące zasady 

zagospodarowania terenu i ukształtowania zabudowy:  
 

1/ Dla usług stanowiących podstawowe funkcje w strefie ustala się niżej podane 
wskaźniki miejsc parkingowych : 

a/ szkolnictwo, nauka   - 16 - 20 mp/100 użytkowników,  
b/ administracja    - 20 mp/100 m2 powierzchni użytkowej,  
c/ kultura     -  8 mp/1000 m2 powierzchni użytkowej,  
d/ sport, rekreacja    - 12 mp/100 użytkowników,  
e/ hotel     - 50 mp/100 użytkowników,  
f/ gastronomia    - 18 mp/100 konsumentów,  

 
2/ Dla każdej inwestycji obowiązuje zapewnienie minimum 30% koniecznych 

miejsc parkingowych na własnym terenie,  
3/ W poziomie terenu w granicach lokalizacji inwestycji może być zlokalizowanych 

max 50% koniecznych dla danego obiektu miejsc parkingowych. 
4/ Lokalizacja nowych garaży – wyłącznie jako wbudowane w obiekty,  
5/ Dopuszcza się zabudowę działki obiektami usługowymi w 50%, pod warunkiem 

spełnienia wymogów punktu 1 – 4 niniejszego ustępu,  
6/ Obiekty winny być dostępne dla osób niepełnosprawnych.  

 
6. Dla terenów wydzielonych w strefie, o której mowa w ust. 1 obowiązują ustalenia 

ogólne planu i strefy oraz następujące ustalenia szczegółowe :  
 
1/ Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1 UO - pow. ok. 1,17 ha:  

a/ teren w strefie ochrony konserwatorskiej,  
b/ istniejąca szkoła podstawowa – do adaptacji z zachowaniem istniejącej 

wysokości zabudowy,  
c/ dojazd i dojście od ulicy 25 Czerwca - przez ciąg pieszo-jezdny 2 KX,  

 



2/ Teren istniejącego liceum plastycznego, oznaczony na rysunku planu symbolem 
2 UO/UC - pow. ok.1,14 ha:  
a) teren w strefie ochrony konserwatorskiej,  
b) preferowana funkcja – zespół szkół artystycznych,  
c) istniejące obiekty warsztatowe i gospodarcze – do likwidacji,  
d) wysokość nowej zabudowy - III kondygnacje,  
e) obowiązująca linia zabudowy od strony ul. 25 Czerwca – w linii istniejącego 

budynku szkoły wg rysunku planu,  
f) nieprzekraczalna linia zabudowy od Potoku Północnego - w odległości 30,00 m 

od potoku,  
g) nieprzekraczalna linia zabudowy od strony alei parkowej – w odległości 8,00 m 

od linii istniejących drzew, wg rysunku planu,  
h) formę zabudowy należy harmonijnie wpisać w krajobraz. 

i) w przypadku realizacji szkoły w projektowanym obiekcie należy przewidzieć 
możliwość wydzielenia sali koncertowej o funkcji ogólnomiejskiej.  

j) w przypadku realizacji szkoły terenowe urządzenia sportowe należy 
lokalizować od strony Potoku Północnego,  

k) w przypadku realizacji szkoły rekreację uczniów należy przewidzieć na terenie 
Parku Leśniczówka,  

l) dojazd do terenów wydzielonych w strefie – od strony ul. 25 Czerwca,  
 
 
 
 

§ 13  
  
1. Wyznacza się strefę zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności 

zabudowy, oznaczoną na rysunku planu symbolem MW. 
 
2. Na obszarze strefy wymienionej w ust. 1 ustala się następujące przeznaczenie 

podstawowe terenu : 
1/ Mieszkalnictwo wielorodzinne,  
2/ Mieszkalnictwo jednorodzinne – adaptacja stanu istniejącego,  
3/ Usługi podstawowe,  

 
 
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na obszarach, o których mowa w ust. 1 ustala 

się: 
1/ Liniowe, punktowe i kubaturowe obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 

i komunikacji,  
2/ Zieleń rekreacyjną ogólnodostępną,  
3/ Tereny i urządzenia sportu i rekreacji dla potrzeb mieszkańców.  

 
4. Obiekty i urządzenia o funkcji dopuszczalnej w strefie, ustalone w ust. 3 można 

realizować przy łącznym spełnieniu następujących warunków :  
1/ Są niezbędne do funkcjonowania obiektów o funkcjach podstawowych,  
2/ Stanowią uzupełnienie funkcjonalne obiektów o funkcjach podstawowych,  
3/ Nie zajmują więcej niż 30% obszaru strefy.  

 



5. Na obszarze strefy zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności, 
oznaczonej na rysunku planu symbolem 1MW – powierzchnia ok. 1,18 ha, ustala 
się następujące zasady zagospodarowania terenu i ukształtowania zabudowy:  

 
1/ Intensywność zabudowy brutto: 1,0 - 2,0,  
2/ Dla usług stanowiących podstawowe funkcje w strefie ustala się niżej 

podane minimalne wskaźniki miejsc parkingowych:  
- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - 1 mp/1 mieszkanie,  
- handel, usługi - 14-16 mp/1000 pow. użytkowej,  

3/ Dla inwestycji usługowych obowiązuje zapewnienie 100% miejsc 
postojowych dla własnych potrzeb na terenach wydzielonych dla tych 
inwestycji, przy czym w poziomie terenu może być zlokalizowane 
maksimum 50% parkingów.  

4/ Istniejące budynki mieszkalne - do adaptacji,  
5/ Istniejące budynki gospodarcze – do likwidacji,  
6/ Nową zabudowę należy kształtować jako uzupełnienie i „zamknięcie” 

istniejącego zespołu zabudowy od strony ul. Batorego i projektowanej po 
stronie północnej ulicy lokalnej 3KL.  

7/ Od strony ul. Zbrowskiego dopuszcza się zabudowę usługową w linii 
istniejącego budynku jednorodzinnego, przy utrzymaniu wysokości 
zabudowy – max. II kondygnacje.  

8/ Wysokość zabudowy – od III do XI kondygnacji i nie może przekraczać 
227 m n. p. m.,  

9/ Nieprzekraczalne linie zabudowy od strony ulic lokalnych w odległości 
5,00 m od linii rozgraniczenia,  

10/ Nieprzekraczalna linia zabudowy od strony ulicy Zbrowskiego - w 
utrwalonej linii istniejących budynków wielorodzinnych,  

11/ Dojazd do terenu - od strony ulicy Batorego, Zbrowskiego, Kolberga 
i projektowanej ulicy lokalnej 3 KL,  

12/ Obowiązuje wskaźnik - 8 m2 zieleni urządzonej dla 1 mieszkańca,  
13/ Obowiązuje uzgadnianie lokalizacji wszelkich obiektów budowlanych, 

których wysokość może przekroczyć 50,00 m nad poziom terenu 
z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Warszawie, ul. Winnicka 1.  

 
 
 
 

§14 
 
1. Wyznacza się strefę zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy, 

oznaczoną na rysunku planu symbolem MN. 
 
2. Na obszarze strefy wymienionej w ust. 1 jako przeznaczenie podstawowe terenu 

ustala się:  
- mieszkalnictwo jednorodzinne,  

 
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na obszarach o których mowa w ust. 1 ustala 

się: 
1/ Usługi podstawowe,  



2/ Liniowe, punktowe i kubaturowe obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 
i komunikacji,  
 

4. Obiekty i urządzenia o funkcji dopuszczalnej w strefie ustalone w ust. 3 można 
realizować przy łącznym spełnieniu następujących warunków :  
1/ Są niezbędne do funkcjonowania obiektów o funkcjach podstawowych,  
2/ Stanowią uzupełnienie funkcjonalne obiektów o funkcjach podstawowych,  
3/ Nie zajmują więcej niż 10% obszaru strefy.  
 

5.  Na obszarze strefy zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności, oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 1MN – powierzchnia ok. 0,34 ha, ustala się 
następujące zasady zagospodarowania terenu i ukształtowania zabudowy:  
1/ Maksymalna powierzchnia zabudowy działki – 40% powierzchni działki.  
2/ Istniejące budynki mieszkalne w dobrym stanie technicznym - do adaptacji,  
3/ Istniejący warsztat blacharski jako uciążliwy dla funkcji podstawowej oraz 

funkcji rekreacyjnej sąsiadującego z terenem parku – docelowo do zmiany 
funkcji na nieuciążliwą lub do likwidacji,  

4/ Wysokość zabudowy – max. II kondygnacje z poddaszem użytkowym,   
5/ Nieprzekraczalna linia zabudowy od ulicy Batorego oraz od linii rozgraniczenia 

terenów o innym przeznaczeniu w odległości 5,00 m od linii rozgraniczenia, 
6/ Dojazd - od ul. Batorego,  
7/ Zagospodarowanie posesji winno uwzględniać powiązanie zielenią urządzoną 

z terenami parku.  
8/ Obowiązują następujące ograniczenia wielkości działek i szerokości ich frontu:  

a/ minimalna wielkość  - 360 m2 dla zabudowy wolnostojącej i bliźniaczej, 
 - 210 m2 dla zabudowy szeregowej,  

b/ maksymalna wielkość  -800 m2,  
c/ minimalna szerokość frontu działki  - 18 m przy zabudowie wolnostojącej,  

 - 11 m przy zabudowie bliźniaczej, 
- 7 m przy zabudowie szeregowej.  

 
 
 
 

§15 
 
1. Ustala się tereny strefy zieleni parkowej oznaczone na rysunku planu symbolem 

ZP.  
 
2. W strefie, o której mowa w ust.1 ustala się następujące przeznaczenie 

podstawowe terenu : 
1/ Zieleń parkowa urządzona,  
2/ Urządzenia i tereny sportowe do rekreacji codziennej,  
3/ Place zabaw dla dzieci,  
4/ Obiekty małej architektury, związane z funkcją rekreacji,  
5/ Zbiorniki i cieki wodne.  

 
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na obszarach, o których mowa w ust.1 ustala 

się:  
1/ Mieszkalnictwo – wyłącznie adaptacja stanu istniejącego,  



2/ Usługi kultury o znaczeniu ogólnomiejskim i dzielnicowym – wyłącznie 
adaptacja lub wymiana istniejących stylowych obiektów – przedszkola oraz 
drewnianych, stylowych budynków mieszkalnych Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Radomiu – wg rysunku planu,  

3/ Liniowe, punktowe i kubaturowe obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 
związane z obsługą strefy, dostosowane formą do funkcji podstawowej 
w strefie.  

4/ Dojazdy i parkingi, związane z obsługą strefy.  
 
4. Obiekty i urządzenia o funkcji dopuszczalnej w strefie ustalone w ust.3 można 

realizować przy spełnieniu następujących warunków łącznie:  
1/ Stanowią uzupełnienie funkcji podstawowej,  
2/ Są niezbędne do funkcjonowania obiektów o funkcjach podstawowych,  
3/ Nie są uciążliwe dla środowiska,  
4/ Nie zajmują więcej niż 20% obszaru strefy.  

 
5. Na obszarze strefy zieleni parkowej obowiązują następujące zasady  

zagospodarowania terenu:  
1/ Należy chronić istniejącą zieleń. Ewentualne wycinki wyłącznie w celach 

sanitarnych i dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz w związku 
z przeprojektowaniem drzewostanu dla wzbogacenia funkcji parkowej za 
zgodą właściwej jednostki organizacyjnej.   

2/ Urządzenia rekreacyjne, sportowe i przestrzenie publiczne winny być 
dostępne dla osób niepełnosprawnych,  

3/ Wymagana jest wysoka estetyka obiektów małej architektury oraz oświetlenia,  
4/ Obowiązuje zakaz tymczasowego zagospodarowania terenu.  
5/ Dla usług kultury ustala się następujący minimalny wskaźnik miejsc 

postojowych – 8 mp/1000 m2 powierzchni użytkowej, przy czym obowiązuje 
zapewnienie minimum 50% koniecznych miejsc postojowych na własnym 
terenie.  

 
6. Dla terenów wydzielonych w strefie, o której mowa w ust.1 obowiązują oprócz 

ustaleń ogólnych dla planu i strefy następujące ustalenia szczegółowe: 
 

1/ Teren  oznaczony na rysunku planu symbolem 1.1 ZP - pow. ok. 4,20 ha 
i 1.2 ZP – pow. ok. 1,20 ha:  
a/ istniejący Park Leśniczówka – zespół parkowy wpisany do rejestru 

zabytków – do utrzymania i zachowania,  
b/ fragment Parku przyległy do ul. Zbrowskiego proponuje się objąć ochroną 

konserwatorską, jako integralna część tego zespołu zieleni,  
c/ preferowana zieleń urządzona wysoka, krzewy i zieleń niska o charakterze 

ozdobnym,  
d/ urządzenia rekreacyjne i sportowe dla mieszkańców winny być 

wkomponowane w zieleń,  
e/ ścieżka rowerowa - do urządzenia  wzdłuż Potoku Północnego,  
f/ istniejące budynki jednorodzinne przy ul. Batorego - do adaptacji z 

wykluczeniem rozbudowy i nadbudowy. Na tych posesjach zakazuje się 
realizacji budynków warsztatowych i gospodarczych, ale dopuszcza się 
zmianę funkcji z mieszkaniowej na usługową, związaną z obsługą strefy,  



g/ zagospodarowanie posesji winno uwzględniać powiązanie zielenią 
urządzoną z terenami parku,  

h/ dojazd - od ul. 25 Czerwca i ul. Zbrowskiego,  
 
2/ Polana oraz tereny przedszkola i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 

w Radomiu, położone w Parku Leśniczówka, oznaczone na rysunku planu 
symbolem 2 ZP – pow. ok. 1,80 ha :  

a/ część obszaru znajduje się w granicach zabytkowego zespołu zieleni Parku 
Leśniczówka,  

b/ teren pomiędzy istniejącą zabudową jednorodzinną przy ul. Batorego, 
a granicą strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej proponuje się również 
objąć ochroną konserwatorską, jako integralna część zespołu zieleni 
parkowej,  

c/ preferowana zieleń urządzona niska oraz terenowe urządzenia rekreacji 
i sportu,  

d/ istniejące drewniane, stylowe budynki mieszkalne Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Radomiu –do adaptacji i docelowo zmiany funkcji 
na usługi kultury,  

e/ istniejące przedszkole – do adaptacji lub wymiany i ewentualnej zmiany 
funkcji na usługi kultury,  

f/ istniejące budynki gospodarcze i garażowe – do likwidacji, 
g/ dojazd - od ulic: Kolberga i Batorego,  
h/ miejsca postojowe – na terenie parkingu 2 KP oraz na własnym terenie, pod 

warunkiem usytuowania ich w rejonie ul. Kolberga oraz wkomponowania w 
zieleń urządzoną.  

 
3/ Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3 ZP – pow. ok. 0,21 ha :   

a/ istniejąca zieleń wzdłuż Potoku Północnego – do utrzymania,  
b/ preferowana zieleń urządzona, z przewagą niskiej o charakterze skweru 

miejskiego,  
c/ dojazd do parkingu przy budynku wielorodzinnym na terenie po stronie 

wschodniej – do utrzymania.  
 

 
 
 

§16 
 
 

1. Ustala się tereny strefy wód powierzchniowych, oznaczone na rysunku planu 
symbolem  W.  

 
2. W strefie, o której mowa w ust.1 jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala 

się: 
- wody powierzchniowe – Potok Północny.  

 
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na obszarach, o których mowa w ust.1  ustala 

się:   
1/ Obiekty małej architektury, związane z funkcją podstawową oraz funkcją 

sąsiadujących terenów parkowych 1.1 ZP i 1.2 ZP,  



2/ Liniowe i punktowe obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej związane 
z obsługą strefy.  

 
4. Obiekty i urządzenia o funkcji dopuszczalnej w strefie ustalone w ust.3 można 

realizować przy jednoczesnym spełnieniu następujących warunków:  
1/ Stanowią uzupełnienie funkcji podstawowej,  
2/ Są niezbędne do funkcjonowania obiektów o funkcjach podstawowych,  
3/ Nie zajmują więcej niż 10% obszaru strefy.  

 
5. Na obszarze strefy wód powierzchniowych, oznaczonej na rysunku planu 

symbolem 1 W – pow. ok. 0,37 ha, obowiązują następujące zasady 
zagospodarowania terenu :  
1/ Istniejący ciek – Potok Północny – do utrzymania i renaturalizacji,  
2/ Przy regulacji Potoku należy uwzględnić wymianę płyt betonowych, którymi 

wyłożone jest koryto cieku na materiały naturalne – kamień, drewno,  
3/ W celu wzmocnienia procesów samooczyszczania wód należy wykonać 

kaskadyzację Potoku,  
4/ Dopuszcza się piętrzenie wody i jej pozyskiwanie dla celów energetycznych 

i rekreacji,  
5/ Oświetlenie cieku oraz forma kładek na przedłużeniu głównych ciągów 

pieszych w parku winny mieć stylowy – parkowy charakter.  
 
 
 
 

§17 
 
Ustala się następujące zasady zagospodarowania istniejących i projektowanych 
elementów komunikacji:  
 
1/ Ulica 25 Czerwca – istniejąca ulica zbiorcza klasy Z 1/4, oznaczona na rysunku 

planu symbolem 1 KZ:  
a/ szerokość w liniach rozgraniczenia – ok. 25, 00 m – wg rysunku planu,  
b/ 1 jezdnia po 2 pasy ruchu w każdą stronę,  
c/ chodniki dwustronne,  
d/ istniejąca zieleń do utrzymania,  

 
2/ Ulica Kolberga – istniejący odcinek ulicy lokalnej, łączący ul.Młynarską 

z ul.Batorego, oznaczony na rysunku planu symbolem 1.1 KL :  
a/ ulica położona w strefie ochrony konserwatorskiej,  
b/ szerokość w liniach rozgraniczenia ok. 15,0 m – wg rysunku planu,  
c/ jezdnia o szerokości 7,00 m,  
d/ miejsca postojowe wzdłuż ulicy,  
e/ istniejąca zieleń do utrzymania,  
f/ chodniki obustronne,  
 

3/ Odcinek istniejącej ul. Kolberga, pomiędzy ul. Batorego i ul. Zbrowskiego, 
oznaczony na rysunku planu symbolem 1.2 KL:   

a/ szerokość w liniach rozgraniczenia ok. 15,00 m, wg rysunku planu,  
b/ jezdnia o szerokości 7,00 m,  



c/ chodniki obustronne,  
 

4/ Ulica Batorego – istniejąca ulica lokalna , oznaczona na rysunku planu symbolem   
2 KL :  

a/ szerokość w liniach rozgraniczenia ok. 18,00 m – wg rysunku planu,  
b/ jezdnia o szerokości 7,00 m,  
c/ chodniki obustronne.  

 
5/ Projektowany sięgacz od strony ul. Batorego, oznaczony na rysunku planu 

symbolem 3 KL :  
a/ istniejąca zabudowa – do likwidacji,  
b/ szerokość w liniach rozgraniczenia 10,00 m,  

 
6/ Przedłużenie ul. Kelles - Krauza – istniejący ciąg pieszy, do przekształcenia 

docelowo w ciąg pieszo-jezdny, oznaczony symbolem 1 KX:  
a/ szerokość w liniach rozgraniczenia –ok. 12,00 m wg rysunku planu,  
b/ istniejąca zieleń do utrzymania,  

 
7/ Istniejący ciąg pieszo–jezdny, stanowiący dojście i dojazd do szkoły podstawowej, 

oznaczony na rysunku planu symbolem 2 KX:  
- szerokość w liniach rozgraniczenia – 10,00 m,  
 

8/ Istniejący  przy szkole podstawowej i Potoku Północnym parking terenowy, 
oznaczony na rysunku planu symbolem 1 KP – pow. ok. 0,11 ha:  
a/ ogólnodostępny parking terenowy – do utrzymania, 
b/ zieleń od strony terenu szkoły – do urządzenia, 
c/  dojazd - od ul. 25 Czerwca.  

 
9/ Istniejący przy ul. Kolberga parking terenowy, oznaczony na rysunku planu 

symbolem 2 KP – pow. ok. 0,06 ha:  
- ogólnodostępny parking terenowy – do utrzymania,  
- zieleń urządzona od strony terenów mieszkaniowych i parku,  
- dojazd od strony ulic: Batorego i Kolberga.  
 

 
 

§18 
 
Ustala się zasady uzbrojenia terenów przeznaczonych do zainwestowania:  
 
1. Nie dopuszcza się fundamentowania obiektów kubaturowych, ani żadnych innych 

budowli na funkcjonujących urządzeniach podziemnych, stanowiących uzbrojenie 
terenu, bez odpowiedniej przebudowy tych urządzeń, za zgodą i wg wymogów 
eksploatatorów (dysponentów mediów) omawianych urządzeń oraz za wiedzą 
użytkowników obiektów obsługiwanych przez w/w urządzenia podziemne. 

 
2. Wprowadzana zabudowa i urządzenia terenu nie mogą utrudniać czynności 

eksploatacyjnych i remontowych funkcjonujących urządzeń uzbrojenia 
podziemnego. 

 



3.  Zaopatrzenie w wodę - z miejskiego systemu wodociągowego, z przyłączy 
funkcjonujących, bądź poprzez wykonanie nowego przyłącza od przewodu ф 200 
ułożonego w ciągu komunikacyjnym 1 KZ, zgodnie z warunkami określonymi 
przez dysponenta sieci.  

 
4. Odprowadzenie ścieków bytowo – gospodarczych - do miejskiego systemu 

kanalizacji sanitarnej poprzez przewody funkcjonujące na obszarze 2 UO lub 
po ich przebudowie, zapewniając odpływ ścieków z obszarów 1 UC i 2.2 ZP bez 
naruszania obszaru 1KZ. Należy zapewnić pełną dostępność służb 
eksploatacyjnych do funkcjonujących i przebudowywanych urządzeń kanalizacji 
sanitarnej.  

 
5.  Odprowadzenie wód opadowych - do funkcjonujących przewodów kanalizacji 

deszczowej na obszarze 2 UO, bądź do wód powierzchniowych z zachowaniem 
wszelkich wymogów prawnych i ochrony środowiska. Nie dopuszcza się 
odprowadzania wód opadowych bezpośrednio na nawierzchnie ciągów 
komunikacyjnych.  

 
6. Zaopatrzenie w gaz ziemny-  z miejskiego systemu gazowniczego poprzez 

wykonanie przyłącza od gazociągu niskoprężnego funkcjonującego w ciągu 
komunikacyjnym 1 KZ wg warunków dysponenta sieci.  

 
7. Zaopatrzenie w energię cieplną - z miejskiego systemu ciepłowniczego 

z włączeniem do sieci miejskiej w ul. Młynarskiej, z przebiegiem sieci 
doprowadzającej wzdłuż ciągu komunikacyjnego 1.1 KL oraz wzdłuż wschodnich 
granic obszarów 1 UC i 2 UO.  

 
8. Zasilanie w energię elektryczną - z miejskiego systemu energetycznego, 

w zależności od zaprojektowanego poboru energii: z funkcjonujących kabli n.n. 
w ciągu komunikacyjnym 1 KZ, bądź poprzez wykonanie przyłączy od stacji 
transformatorowych istniejących przy posesjach nr 68 lub 63 przy ciągu 
komunikacyjnym 1 KZ, wg wytycznych dysponenta sieci.  

 
 
 
 
 

 
Rozdział III 

 
Ustalenia ko ńcowe 

 
 
 

§19 
 
Na obszarze objętym planem traci moc uchwała nr 625/94 Rady Miejskiej w Radomiu 
z dnia 21 kwietnia 1994 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia, ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Radomskiego Nr 9 z dnia 14 czerwca 1994 r., poz. 81.  



 
§20 

 
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Miasta Radomia.  
 
 
 

§21 
 
Zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się 
jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.  
 
 
 

§22 
 
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.  
 
 
 
 
 
 
WNIOSKODAWCA  

ZA ZARZĄD MIASTA   

 
 
 



 

UZASADNIENIE 
 
 

Rada Miejska w Radomiu uchwałami: nr 612/98 z dnia  4 czerwca 1998 r. oraz 
nr 76/99 z dnia 24 maja 1999 r. powierzyła Zarządowi Miasta obowiązek 
sporządzenia planu „Leśniczówka” w rejonie ulicy 25 Czerwca i Parku Leśniczówka 
w Radomiu.  
Miejska Pracownia Urbanistyczna sporządziła projekt planu wg wymagań 
wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu 
przestrzennym  (art. 10 ust. 1, 2, 3) oraz przeprowadziła procedurę wymaganą w art. 
18 ust.2 w/w ustawy, a dotyczącą:  
– powiadomienia o przystąpieniu do sporządzania planów,  
– zebrania opinii i wniosków do planów,  
– wyłożenia projektów planów do wglądu publicznego,  
– przyjęcia protestów i zarzutów.  
 
Na skutek wyłożenia projektu planu do wglądu publicznego nie wpłynęły zarzuty ani 
protesty do planu.  
 
W związku z powyższym, uznając, że wypełnione zostały wszystkie wymogi 
ustawowe oraz uwzględniono wszystkie interesy prawne gminy i obywateli, projekt 
planu może zostać skierowany do uchwalenia.   
 
 
 
 
 
 
 
 


