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UCHWAŁA NR 549/2001 

RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU 
Z DNIA  23.04.2001 r. 

 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia 
w rejonie ulic: Kasztelańskiej, Orkana. 
 
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. z 1999 r. 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 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 
13, poz. 74 - z późniejszymi zmianami)  
uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia 
uchwalonego uchwałą Nr 625/94 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21.04.1994 r. (Dz. Urz. 
Woj. Radomskiego Nr 9, poz. 81) w rejonie ulic: Kasztelańskiej, Orkana zwaną dalej planem. 
  
 
 

ROZDZIAŁ I 
USTALENIA OGÓLNE 

 
§ 1. 

 
Plan obejmuje obszar terenu ograniczony: 

- od północy granicą miasta Radomia biegnącą wzdłuż południowej linii rozgraniczenia 
ul. Orkana, 

- od wschodu istniejącą zachodnią linią rozgraniczenia trasy E – 7 wraz z ulicami 
odbarczającymi, 

- od zachodu terenem leśnym, 
- od południowego zachodu ul. Kasztelańską, 
- od południa liniami rozgraniczenia projektowanego nowego przebiegu 

ul. Kasztelańskiej oraz tereny stanowiące obszar: 
- projektowanej ul. Jana Ziei w liniach rozgraniczenia (fragment pomiędzy 

ul. Kasztelańską a ul. Trzebińskiego 
- działek budowlanych przyległych od zachodu do trasy E – 7 o nr. geodezyjnych 

14/1 do 3; 15/1 do 3; 16/1 do 3; 17/1 do 3; 41/1 do 2; 42/1 do 2; 43/1 do 2; 44/1 
do 2.  

 
§ 2. 

 
 

Celem regulacji zawartych w planie jest ustalenie: 
1) przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu, 
2) wymagań ładu przestrzennego, 



3) wymagań ochrony środowiska przyrodniczego, 
4) wymagań ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury, 
5) przesłanek do minimalizacji konfliktów między interesami obywateli, samorządu 

i państwa w aspekcie prawa własności, 
6) potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa. 

 
 

§ 3. 
 
 

Przedmiotem ustaleń planu są: 
1) przeznaczenie terenu i podział na strefy funkcjonalne z określeniem linii 

rozgraniczających tereny o różnych funkcjach i zasadach zagospodarowania, 
2) linie rozgraniczające ulic, 
3) określenie położenia i granic obiektów podlegających ochronie oraz zasad 

zagospodarowania terenu wokół tych obiektów, 
4) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linii rozgraniczenia obiektów z 

tym związanych, 
5) zasady obsługi w zakresie komunikacji, warunki, zasady, standardy zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu, linie zabudowy oraz gabaryty obiektów, 
6) zasady i warunki podziału terenu na działki budowlane, 
7) szczególne warunki zagospodarowania terenu, w tym zabudowy, 
8) tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania, oraz użytkowania terenu. 

 
 

§ 4. 
 

1. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1 : 2000 stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały. 

2. Następujące oznaczenia graficzne w rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 
1) granica obszaru objętego planem, 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu bądź różnych warunkach zabudowy i 

zagospodarowania wraz z symbolami identyfikacyjnymi tych terenów, 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
4) oznaczenia minimalnych linii rozgraniczenia dróg i ulic. 
 

§ 5. 
 

1. Przebieg linii rozgraniczających tereny stref funkcjonalnych może być zmieniony: 
1) w wyniku sporządzenia zmiany planu, 
2) w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w wyniku konieczności: 

a/ uwzględnienia wymogów technicznych projektowania i realizacji naziemnych i 
podziemnych elementów zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami 
szczególnymi i odrębnymi, 

b/ określenia innych, niż podane w ustaleniach szczegółowych Rozdziału II, 
parametrów ulic w zakresie szerokości w liniach rozgraniczenia w uzgodnieniu z 
odpowiednim zarządcą drogi. 

2. Wprowadzenie linii podziałów terenu w obrębie stref funkcjonalnych ustalonych w planie 
może nastąpić w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na 
podstawie koncepcji zagospodarowania terenu, fragmentu  lub całej strefy. 



 
§ 6. 

 
1. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o: 

1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu dla obszaru, o którym mowa w § 1 
niniejszej uchwały, 

2) 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 21.04.1994r (Dz. Urz. Woj. 
Radomskiego Nr 9 poz. 81 z 1994r), 

3) rysunek planu – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie syt. – wys. w skali 
1 : 2000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, 

4) przepisach szczególnych i odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw oraz 
aktów wykonawczych, 

5) przeznaczeniem podstawowym – należy przez to rozumieć przeznaczenie, które 
powinno przeważać na obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi, 

6) terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu podstawowym 
wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi. 

 
 

ROZDZIAŁ II 
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 

 
§ 7. 

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

w ustępach: 2 do 9. Zawarte w nich ustalenia szczegółowe stanowią wraz z ustaleniami, 
o których mowa w §§ 8, 9, 10 podstawę do wydawania decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu. 

 
2. Strefa 1 – 5 MN. 
 

Teren zabudowy mieszkaniowej - MN 
1) Podstawowym rodzajem zainwestowania w obrębie strefy są: 

a) budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne, maksymalnie do 10 mieszkań, 
b) obiekty usługowe wolnostojące i wbudowane nie kolidujące z funkcją 

mieszkaniową strefy, 
c) niezbędne elementy infrastruktury technicznej. 

Projektowane obiekty mogą być uzupełnione o niezbędną zabudowę towarzyszącą, 
związaną z funkcją podstawową strefy. 
2) Nie dopuszcza się w obrębie strefy: 

a/ nowych obiektów szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo 
mogących pogorszyć stan środowiska, określonych przepisami szczególnymi i 
odrębnymi, 

b/ obiektów inwentarskich, 
c/ otwartych targowisk. 

3) Istniejąca zabudowa może podlegać wymianie, modernizacji, rozbudowie, 
przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania pod warunkiem zachowania 
wymienionego w pkt. 1 podstawowego rodzaju zainwestowania terenu i ustaleń dla 
zabudowy i zagospodarowania całej strefy. 



Dopuszcza się adaptację, modernizację istniejących obiektów określonych w pkt. 2 
lit a, pod warunkiem zachowania uciążliwości w granicach własnej działki. 

4) Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy: 
a) typ zabudowy mieszkaniowej: wolnostojąca, bliźniacza,  
b) maksymalna wysokość zabudowy 
− jednorodzinnej: 2 kondygnacje z poddaszem użytkowym mieszkalnym, 
− wielorodzinnej: 3 kondygnacje z poddaszem nieużytkowym, 

       5)  Ustala się następujące zasady zagospodarowania i urządzenia terenu strefy: 
a) nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynków realizowanych w strefie od linii 

rozgraniczenia strefy z terenami komunikacji w odległości min. 5,0 m. Dopuszcza 
się lokalizację kubatury usługowej w linii rozgraniczenia z ulicą dojazdową KD i 
KDX. :Budynki wielorodzinne należy sytuować w linii zabudowy odległej od 
projektowanej linii rozgraniczenia działki z ulicą lokalną lub dojazdową w 
odległości minimum 10,0 m. 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy terenu działki powinna wynosić  35 %, przy 
czym co najmniej 50 % powierzchni działki należy przeznaczyć pod zieleń 
wypoczynkową lub użytkową, z częściowym zadrzewieniem i zakrzewieniem. 
Teren zabudowy wielorodzinnej powinien być zagospodarowany w formie ogrodu 
wypoczynkowego z placami zabaw dla dzieci, 

c)  minimalna wielkość działek pod zabudowę mieszkaniową: 
- wolnostojącą : 650 m2, przy szerokości frontu działki min. 20,0 m 
- bliźniaczą : 450 m2, przy szerokości frontu działki min. 15,0 m. 

                    Głębokość działki nie mniejsza niż 20,0 m, 
d) na obszarze strefy obowiązuje zapewnienie 100 % miejsc parkingowych dla 

potrzeb inwestora w granicach lokalizacji inwestycji, nie mniej niż: 
- 26 stanowisk na 1000 m2 pow. użytkowej usług: handlu, gastronomii i.t.p. 
- 2 stanowiska na 10 zatrudnionych, 
- 1 stanowisko na 1 mieszkanie, 

e) na poszczególnych działkach budynki mogą być realizowane, jeżeli działka ma 
ustalony, stosownie do odrębnych przepisów prawnych, dojazd wiążący się z 
układem istniejących dróg, o których mowa w § 10. 
Dojazd do działki nr 105/1 położonej na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 2 MN, ustala się od projektowanej ul. K. Mroza – symbol na rysunku 
planu 26 KDX, przez teren działek nr geod. 93 i 94/1. Szerokość dojazdu 
minimum 3,5 m. Dopuszcza się budowę obiektu mieszkalnego bądź usługowego 
na działce nr 94/1 w linii zabudowy odległej 1,5 m od wschodniej granicy działki,  

f) ogrodzenia frontowe należy realizować wzdłuż projektowanej linii rozgraniczenia 
działki z ulicą. Wysokość ogrodzeń maksymalna do 1,80 m od poziomu terenu. W 
sytuacji wynikającej z konieczności zachowania wymogów ochrony akustycznej 
lub warunków istniejącego, dopuszczalnego jak w pkt. 3) użytkowania działki, 
dopuszcza się realizację ogrodzeń między działkami jako pełne o wysokości 
maksimum 2,20 m od poziomu terenu. Pozostałe warunki realizacji ogrodzeń 
winny być zgodne z obowiązującymi przepisami szczególnymi i odrębnymi. 

6)Wszystkie działki zabudowywane powinny być przyłączone co najmniej do    
            systemów:  elektroenergetycznego oraz wodociągowego i kanalizacyjnego z  
           zachowaniem warunków, o których mowa w § 9. 

Obsługa strefy w zakresie infrastruktury technicznej nastąpi wg zasad określonych na 
rysunku planu, oraz wg aktualnie wydawanych warunków technicznych przez 
dysponentów sieci. 



7) Podziały nieruchomości na działki budowlane mogą być dokonywane z zachowaniem 
warunków zawartych w pkt. 5 lit. c,  na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu poprzedzonej koncepcją zagospodarowania terenu. 

 
 
3. Strefa 6 MN. 
 
Teren zabudowy mieszkaniowej – MN, będący pasem terenu o szerokości 8 m, wydzielony 
z projektowanej, w obowiązującym planie m. Radomia, ul. ks. J. Ziei, na odcinku od 
ul. Trzebińskiego do ul. Kasztelańskiej.  

1) Podstawowym przeznaczeniem strefy jest powiększenie terenów zabudowy 
mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy znajdujących się na zachód od 
ul. ks. Jana Ziei. 

2) Na obszarze strefy obowiązują ustalenia jak w ust. 2 pkt. od 1 do 6. 
3) Teren może być podzielony geodezyjnie odpowiednio do istniejących podziałów 

przyległych od zachodu terenów działek budowlanych i terenów komunikacji oraz 
włączony do nich. 

 
4. Strefa 7 – 10 UM. ZT. 
 
Teren lokalizacji obiektów usługowych i mieszkaniowych – UM z zielenią towarzyszącą – 
ZT. 

1) Podstawowym rodzajem zainwestowania w obrębie strefy są: 
a) obiekty handlu, usług, gastronomii, 
b) obiekty mieszkalno-usługowe, 
c) obiekty mieszkalne, 
d) niezbędne elementy infrastruktury technicznej, 
e) zieleń towarzysząca i ozdobna. 

2) Nie dopuszcza się w obrębie strefy obiektów wymienionych w § 7 ust. 2 pkt. 2. 
3) Ustalenia dotyczące istniejącej zabudowy jak w § 7 ust. 2 pkt. 3. 
4) Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy: 

a) wysokość zabudowy max. 3 kondygnacje nadziemne, nie przekraczające 
łącznie wysokości 12,0 m liczonej od poziomu terenu, do najwyżej położonego 
punktu połaci dachu, 

b) dachy o różnorodnych formach i kształtach.  Max. kąt nachylenia dachów 45o, 
c) zabudowa usługowa i usługowo-mieszkaniowa, w obrębie lokalizacji, winna 

tworzyć zwartą całość kompozycyjną powiązanych ze sobą obiektów 
kubaturowych. 

5) Ustala się następujące zasady zagospodarowania i urządzenia strefy: 
a) utrzymuje się nieprzekraczalne linie zabudowy ustalone w obowiązującym 

planie miasta Radomia tj.: 
- dla budynków mieszkalnych w odległości min. 60 m od krawędzi jezdni   

                        ul. Warszawskiej, 
-     dla zabudowy usługowej w odległości min. 30,0 m od krawędzi jezdni  

                        ul. Warszawskiej, 
b) maksymalna powierzchnia zabudowy terenu działki wynosić winna 40%.. 

Minimalna powierzchnia zieleni towarzyszącej winna wynosić 20% 
powierzchni działki, pozostały teren  należy wykorzystać na realizację 
elementów infrastruktury itp., a w szczególności na place, chodniki i miejsca 
postojowe. 



c) zabudowę, wyłącznie mieszkaniową, można realizować jako wolnostojącą na 
wydzielonych, na podstawie obowiązującego planu m. Radomia, działkach 
budowlanych z zachowaniem ustaleń określonych dla całej strefy, 

d) obsługę komunikacyjną strefy zapewnią istniejące ulice dojazdowe, 
równoległe do ul. Warszawskiej, 

e) pozostałe ustalenia w zakresie zasad zagospodarowania i urządzania terenu 
strefy jak w § 7 ust. 2 pkt. 5 lit. d, e, 

f) ogrodzenia należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami 
szczególnymi i odrębnymi o wysokości maksimum 1,80 m. W sytuacji 
wynikającej z konieczności zachowania wymogów ochrony akustycznej lub 
warunków istniejącego lub projektowanego użytkowania działki dopuszcza się 
realizację ogrodzeń między działkami jako pełne, o wysokości maksimum 
2,20 m od poziomu terenu. 

6) Obsługa strefy w zakresie infrastruktury jak w § 6, ust 2, pkt. 6. 
7) Podziały geodezyjne terenu strefy mogą być dokonywane dla nowych lokalizacji 

obiektów usługowych lub usługowo-mieszkalnych na podstawie decyzji o 
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu poprzedzonej koncepcją 
zagospodarowania terenu, przy czym wielkość działki uzależniona jest od 
programu i wymagań funkcjonalno-technologicznych usługi. 

 
5. Strefa 11 U. ZT. 
 
Teren lokalizacji obiektów usługowych - U z zielenią towarzyszącą - ZT. 

1) Podstawowym rodzajem zainwestowania w obrębie strefy są: 
a) obiekty usługowe, 
b) zieleń towarzysząca i ozdobna, 
c) niezbędne elementy infrastruktury technicznej. 

2) Nie dopuszcza się w obrębie strefy: 
a) zabudowy mieszkaniowej, 
b) obiektów przemysłowych, 
c) obiektów produkcyjno-usługowych, rzemieślniczych i usługowych mogących 

powodować stałe lub okresowe uciążliwości wykraczające poza granice 
lokalizacji inwestycji, 

d) otwartych targowisk. 
3) Ustalenia dotyczące istniejącej zabudowy jak w  § 7 ust. 2 pkt. 3. 
4) Zasady kształtowania zabudowy jak w § 7 ust. 4  pkt.4. 
5) Ustala się następujące zasady zagospodarowania i urządzenia strefy: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy usługi od krawędzi jezdni ul. Warszawskiej w 
odległości min. 30,0 m. Pozostałe ustalenia jak w § 7 ust. 4 pkt. 5 lit. b, d, e, f. 

6) Obsługa strefy w zakresie infrastruktury jak w § 7 ust. 2, pkt. 6. 
7) Podziały geodezyjne terenu strefy mogą być dokonywane jedynie dla lokalizacji 

obiektów usługowych na podstawie decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu, poprzedzonej koncepcją zagospodarowania terenu 
przy czym wielkość działki uzależniona jest od programu i wymagań 
funkcjonalno-technologicznych usługi. 

 
 
 
 
 



6. Strefa 12 UT. OK. ZT. 
 
Teren kształtowania i koncentracji obiektów usług technicznych – UT, obiektów obsługi 
komunikacji – OK i zieleni towarzyszącej – ZT. 
 

1) Podstawowym rodzajem zainwestowania w obrębie strefy są: 
a) obiekty wielobranżowych usług, drobnej wytwórczości, rzemiosła, 
b) obiekty produkcyjne,  
c) obiekty usług technicznych motoryzacji, 
d) parkingi strategiczne, 
e) obiekty handlu, 
f) motele, zajazdy, niezbędne elementy infrastruktury technicznej i komunikacji 

wewnętrznej dojazdowej, 
g) zieleń towarzysząca, ozdobna. 

2) Nie dopuszcza się w obrębie strefy lokalizacji: 
a) zabudowy mieszkaniowej, 
b) otwartych targowisk, 
c) obiektów drobnego rozproszonego handlu w formie kiosków, wiat itp., 
d) inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi określonych 

przepisami szczególnymi i odrębnymi. 
3) Na obszarze strefy, o której mowa w ust. 1 ustala się, jako obowiązujące, następujące 

zasady zagospodarowania terenów i kształtowania zabudowy: 
a) realizowane obiekty, w zależności od przeznaczenia, winny stanowić 

wielofunkcyjne kompleksy zabudowy kubaturowej, 
b) wysokość zabudowy od I do IV kondygnacji naziemnych, nie przekraczających 

łącznej wysokości 15,0 m nad poziom terenu, za wyjątkiem wież, kominów, 
masztów itp. elementów wysokościowych niezbędnych dla funkcjonowania 
obiektów określonych w pkt. 1, pod warunkiem uzyskania uzgodnienia z 
odpowiednim Dowództwem Wojsk Lotniczych,  

c) dachy o różnorodnych formach i kształtach tworzących kompozycyjną całość. 
Maksymalne nachylenie połaci do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy w obrębie wydzielonych terenów pod poszczególne 
inwestycje max. 50 %, 

e) dla każdej inwestycji obowiązuje zapewnienie – 100 % miejsc parkingowych dla 
własnych potrzeb w granicach lokalizacji, 

f) minimalna powierzchnia zieleni towarzyszącej każdej inwestycji, winna stanowić 
min. 10 % powierzchni wydzielonego terenu, 

g) dla obiektów stanowiących w strefie podstawowe przeznaczenie terenu 
obowiązują minimalne wskaźniki ilości miejsc parkingowych: 

− handel, usługi   - 26 m.p./1000 m2 p. uż. 
− motele, zajazdy   - 20 m.p./ 100 użytkowników jednocześnie 
− gastronomia   - 20 m.p./ 100 konsumentów 
− usługi techniczne, 
    drobna wytwórczość 
    rzemiosło   - 20 m.p./ 10 zatrudnionych 

h) wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy dla obiektów kubaturowych, jak na 
rysunku planu, 

i) zewnętrzną obsługę komunikacyjną obszaru strefy zapewnią: 
− od wschodu, istniejąca, równoległa do ul. Warszawskiej ulica odbarczająca 

posiadająca wlot na wysokości ul. Juranda oraz ul. Orkana, 



− od zachodu istniejący ślad geodezyjny i projektowane przedłużenie ul. 
Adwentowicza. Możliwość bezpośredniej obsługi terenu strefy z ul. 
Warszawskiej wyłącznie po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego zarządcy 
tej ulicy, 

j) wyznacza się w strefie 12 UT.OK.ZT pas terenu szerokości 2 x 20,0 m wzdłuż 
osiowo położonej istniejącej linii 220 kV Kozienice - Rożki, na którym 
obowiązuje zakaz lokalizacji budynków o funkcji mieszkaniowej i użyteczności 
publicznej. Lokalizacja i wznoszenie innych budynków oraz obiektów w 
oznaczonym pasie wymaga uzgodnienia z właściwym terenowo zakładem 
energetycznym,  

k) ogrodzenia frontowe należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami 
szczególnymi i odrębnymi. Wysokość ogrodzeń maksymalnie do 1,80 m od 
poziomu terenu. Dopuszcza się realizacją ogrodzeń pomiędzy działkami  pełne,   
o wysokości maksimum 2,20 m od poziomu terenu. 

4) Obsługa strefy w zakresie infrastruktury technicznej nastąpi wg zasad określonych na 
rys. planu i ustaleń zawartych w § 7 ust. 2 pkt. 6. 

5) Istniejące podziały geodezyjne wewnątrz strefy mogą ulegać zmianie poprzez scalanie 
działek, nowe podziały geodezyjne, na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu, poprzedzonej koncepcją zagospodarowania terenu przy 
czym wielkość wydzielanej działki uzależniona jest od programu i wymagań 
funkcjonalno – technologicznych obiektów określonych w pkt. 1. 

6) Ustala się na obszarze strefy podstawowy układ komunikacji wewnętrznej składający 
się z ulic oznaczonych symbolami: 

• 12.1. KL – ulica lokalna 
• 12.2. KCX – ulica pieszo jezdna (sięgacz) 

Parametry tych ulic są następujące: 
a) projektowana ulica lokalna 12.1. KL istniejąca ul. A. Grobickiego 

- minimalna szerokość w liniach rozgraniczenia 15,0 m, 
- szerokość jezdni 7,0 m (2 pasy po 3,5 m) 

      - linie zabudowy w odległości minimum 5,0 m od linii rozgraniczenia strefy z     
                    ulicą, z wyłączeniem portierni, obudowy wjazdów itp., 

b) projektowana ulica pieszo-jezdna 12.2. KCX, (sięgacz) istniejący fragment ul. 
      J. Ziei 

- minimalna szerokość w liniach rozgraniczenia 12,0 m, 
- szerokość jezdni 6,0 m (2 pasy po 3,0 m), 
- linie zabudowy jak w pkt. 5 lit. a, 

c/ istniejące wyznaczone  geodezyjnie ulice: Malawskiego, Olędzkiego, 
Romanowska mogą być wykorzystane dla wewnętrznej obsługi  lub włączane w 
zagospodarowanie strefy. 

 
7. Strefa 13 – 14 MN. ZL.  
  
 1) Podstawowym rodzajem zainwestowania w obrębie strefy są: 

a) budynki mieszkalne jednorodzinne, 
b) obiekty usługowe nie kolidujące z funkcją mieszkaniową strefy, 
c) niezbędne elementy infrastruktury technicznej, komunikacja dojazdowa 

wewnętrzna. 
Projektowane obiekty mogą być uzupełnione o niezbędną zabudowę towarzyszącą, 
związaną z funkcją podstawową strefy. 



2) Dopuszcza się w obrębie strefy lokalizację pensjonatów, moteli, zajazdów, domów 
weselnych, pod warunkiem zachowania braku uciążliwości dla sąsiadującej zabudowy 
mieszkaniowej poprzez zastosowanie pełnych ogrodzeń o wysokości do 2,20 m od 
poziomu terenu wzdłuż granic działki z przyległymi działkami oraz pasów zieleni 
izolacyjnej o szerokości min. 2,0 m, lub innych urządzeń zwiększających ochronę 
akustyczną przyległych działek.  

3) Nie dopuszcza się w obrębie strefy obiektów wymienionych w § 7 ust. 2 pkt. 2. 
4) Istniejąca zabudowa podlega ustaleniom zawartym w § 7 ust. 2, pkt. 3. 
5) Ustala się zasady kształtowania zabudowy jak w § 7 ust. 2, pkt. 4. 
6) Ustala się następujące zasady zagospodarowania urządzenia terenu strefy: 
 a) nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynków realizowanych w strefie od   
     projektowanych linii rozgraniczenia strefy z ulicą Orkana w odległości min. 15,0 m  
     z ul. Adwentowicza i Kasztelańską 10,0 m, 
 b) minimalna wielkość nowowydzielonych działek pod funkcje mieszkaniowe lub  
     usługowe 1000 m2, szerokość frontu nie mniejsza niż 18,0 m, a głębokość min. 
     20,0 m, 
 c) maksymalna powierzchnia zabudowy terenu działki może wynosić 35 %, przy  
    czym co najmniej 50 % powierzchni działki należy przeznaczyć pod zieleń ozdobną,  
    rekreacyjną lub użytkową z częściowym zakrzewieniem i zadrzewieniem. Istniejący  
    wartościowy drzewostan leśny podlega ochronie.  

               Na działkach całkowicie bądź częściowo zalesionych  pod zabudowę może 
         być przeznaczone maksimum 10% powierzchni zalesienia na działce, wskazanych    
         we wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,  
         na podstawie dostarczonej inwentaryzacji zieleni. Wycinka każdego drzewa  
         wymaga indywidualnej zgody, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 d) zapewnienie potrzeb parkingowych zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 7 ust. 2   
     pkt. 5 lit. d, 
 e) na poszczególnych istniejących i projektowanych działkach mogą być realizowane  
    obiekty jeżeli działka ma ustalony stosownie do odrębnych przepisów prawnych  
    dojazd, wiążący ją z układem istniejących dróg, o których mowa w § 10, 
 f) zewnętrzną obsługę obszaru strefy zapewni przede wszystkim istniejąca ul. Orkana  
    dla kompleksu oznaczonego na rys. planu symbolem 13 MNE ZL, oraz istniejąca ul.   
    Kasztelańska i Adwentowicza dla kompleksu 14 MNE ZL.. Ustala się możliwość    
    zewnętrznej obsługi strefy poprzez komunikację wewnętrzną strefy powiązaną z  
    ulicą Grobickiego i Warszawską, 
 g) wewnętrzną obsługę obszaru strefy winny zapewnić projektowane i istniejące,  
     wewnętrzne uliczki dojazdowe, których parametry odpowiadać winny  
    obowiązującym warunkom technicznym określonym przepisami szczególnymi i  
     odrębnymi, 
 h) na terenie oznaczonym na rys. planu symbolem 14 MN.ZL. obowiązuje ustalenie  
     zawarte w § 7 ust. 6 pkt. 3 lit j.  
7) Obsługa strefy w zakresie infrastruktury technicznej jak w § 7 ust. 2 pkt. 6 
8) Projektowane drogi wewnętrzne na obszarze strefy, jak i nowe podziały geodezyjne na 

działki budowlane, winny być poprzedzone koncepcją zagospodarowania fragmentu 
strefy, a następnie uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania  
terenu. 

 
 
 
 



 
 
 
8. Strefa 15  - 16 MN. RPO. RPZ. 
 
Teren zabudowy obiektów produkcji rolnej roślinnej i zwierzęcej z towarzyszącą zabudową 
mieszkaniową. 

1) Podstawowym rodzajem zainwestowania w obrębie strefy są: 
a) obiekty hodowlane ptactwa domowego (drób itp.), 
b) obiekty produkcji szklarniowej, warzyw i kwiatów, 
c) obiekty usługowe, nieuciążliwe, związane z obsługą strefy. 

2) Dopuszcza się w obrębie strefy: 
a) budynki mieszkalne towarzyszące obiektom o funkcji podstawowej strefy, 
b) niezbędne elementy infrastruktury technicznej i komunikacji wewnętrznej, 

dojazdowej, 
c) niezbędną zabudowę towarzyszącą, związaną z funkcją podstawową strefy. 

3) Nie dopuszcza się w obrębie strefy: 
a) obiektów usługowo – produkcyjnych i innych mogących powodować stałe lub 

okresowe uciążliwości wykraczające poza granice lokalizacji inwestycji, 
b) ferm hodowlanych bydła i trzody chlewnej, 
c) otwartych targowisk. 

4) Istniejąca zabudowa podlega ustaleniom zawartym w § 7 ust. 2 pkt. 3. 
5) Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy: 

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca, 
b) wysokość zabudowy mieszkaniowej max. 2 kondygnacje naziemne z 

poddaszem użytkowym mieszkalnym  nie więcej jak 11 m od poziomu terenu 
do najwyżej położonego punktu połaci dachu, 

c) zabudowa produkcyjna parterowa, z dopuszczeniem fragmentami nadbudowy 
biurowej bądź magazynowej, 

d) dachy o różnorodnych formach i kształtach o kątach nachylenia połaci max. 
45o. 

6) Ustala się następujące zasady zagospodarowania i urządzenia terenu strefy: 
a) nieprzekraczalna linia zabudowy od projektowanych linii rozgraniczenia strefy 

z ulicami: 
− Orkana w odległości min 15,0 m, 
− Adwentowicza w odległości min 10,0 m, 

b) lokalizacja budynków mieszkalnych jest możliwa wyłącznie w pasie 
frontowym działek od ulicy Orkana, którego szerokość ustala się na max. 40,0 
m, a budynków produkcyjnych na pozostałym terenie strefy,  

c) minimalna wielkość działek 1200 m2, szerokość min. 18,0 m a głębokość 
70,0 m, 

d) maksymalna powierzchnia zabudowy terenu działki 40%, pod zieleń ozdobną 
min. 40%, 

e) zapewnienie miejsc parkingowych w 100% w obrębie działki właściciela, 
f) zewnętrzną obsługę obszaru strefy zapewnią istniejące ulice: Orkana i 

Adwentowicza (po realizacji jej przedłużenia), 
g) na terenie oznaczonym na rys. planu symbolem 15 MN. RPO. RPZ obowiązuje 

ustalenie zawarte w § 7, ust. 6, pkt. 3 lit. j. 
7) Projektowane drogi wewnętrzne na obszarze strefy, jak i nowe podziały 

geodezyjne na działki budowlane, winny być poprzedzone koncepcją 



zagospodarowania fragmentu strefy, a następnie uzyskaniem decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu. 

8) Obsługa strefy w zakresie infrastruktury jak w § 7 ust. 2 pkt. 6. 
 
9. Strefa 17 ZL 
 
Teren zieleni leśnej. 
1. Ustala się następujące zasady zabudowy, zagospodarowania i ochrony strefy: 

1) Podstawowym przeznaczeniem strefy jest zieleń leśna podlegająca ochronie zgodnie 
z obowiązującymi przepisami szczególnymi. 

2) Ustala się zakaz zabudowy, z wyjątkiem obiektów budowlanych związanych 
z gospodarką leśną i wodną oraz infrastrukturą techniczną. 

3) Na obszarze strefy mogą być urządzane ścieżki piesze, rowerowe i konne. 
 
 
 

§ 8. 
 

1. Na obszarach stref, o których mowa w § 7 obowiązują następujące wymogi w zakresie 
ochrony środowiska: 
1) obowiązuje zakaz lokalizacji nowych obiektów zaliczonych do inwestycji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi określonych przepisami szczególnymi i 
odrębnymi na obszarze planu, 

2) dopuszcza się lokalizacje nowych obiektów zaliczonych do inwestycji mogących 
pogorszyć stan środowiska, określonych przepisami szczególnymi i odrębnymi 
wyłącznie w strefie 12 UT. OK. ZT., zgodnie z podstawowym rodzajem 
zainwestowania strefy, pod warunkiem, że ich uciążliwość nie będzie wykraczać poza 
granice terenu lokalizacji obiektu, a tym samym nie będzie wywoływać konieczności 
ustanawiania strefy ochronnej, 

3) dopuszcza się adaptację i modernizację istniejących obiektów określonych w § 7 ust. 2 
pkt. 2 lit. a pod warunkiem zachowania uciążliwości w granicach własnej działki na 
obszarze stref wymienionych w § 7 ust. 2 do 8, 

4) lokalizacja inwestycji wiążącej się z wprowadzeniem substancji zanieczyszczających 
powietrze jest możliwa wyłącznie po uzyskaniu decyzji o dopuszczalnej emisji na 
podstawie przepisów szczególnych, przy czym poziom emisji ze wszystkich źródeł na 
granicy działki, na której są zlokalizowane, winien nie wyróżniać się w tle, 

5) ustala się zakaz odprowadzania ścieków bytowych i technologicznych do ziemi. 
Ścieki technologiczne przed odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej muszą być 
wstępnie podczyszczone, 

6) w przypadku występowania jakichkolwiek odpadów technologicznych związanych 
z prowadzeniem działalności usługowo–technicznej należy je przechowywać czasowo 
w wydzielonych, zabezpieczonych boksach, a następnie wywozić na zewnątrz zgodnie 
z obowiązującymi przepisami szczególnymi. 

 
§ 9. 

 
1. Ustala się zasady uzbrojenia w infrastrukturę techniczną obszaru objętego planem. 
 
 1) Zmiany wprowadzane planem miejscowym nie mogą utrudniać czynności  
     eksploatacyjnych urządzeń podziemnych i nadziemnych funkcjonującej infrastruktury  



     technicznej. 
 2) Nie dopuszcza się fundamentowania wszelkich obiektów i budowli na funkcjonujących  
      urządzeniach podziemnych. 

3).W przypadku konieczności przebudowy istniejących urządzeń infrastruktury   
     technicznej wymuszonej realizacją niniejszego planu miejscowego wszelkie zmiany  
     istniejącego uzbrojenia winny być przeprowadzone za zgodą i wg warunków  
     technicznych eksploatatorów omawianych urządzeń w uzgodnieniu z obsługiwanymi  
     użytkownikami. 
4) Zaopatrzenie w wodę dla celów bytowo-gospodarczych z miejskiego systemu 

zaopatrzenia w wodę poprzez rozbudowę funkcjonującej sieci wodociągowej wg 
wskazań wynikających z aktualnego „Programu rozbudowy sieci wodociągowej m. 
Radomia” i potrzeb planowanego zagospodarowania terenu objętego planem 
miejscowym oraz wg warunków technicznych określonych przez Wodociągi Miejskie.  
W trakcie rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej w ramach realizacji niniejszego 
planu miejscowego, jak i jej funkcjonowanie po rozbudowie, nie może zakłócać 
odbioru przez odbiorców pobierających wodę przed rozbudową omawianej sieci. 

5) Odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych do miejskiego systemu kanalizacji 
sanitarnej, funkcjonującego poza obszarem objętym niniejszym planem miejscowym, 
poprzez jego rozbudowę umożliwiającą funkcjonowanie odbioru ścieków na 
rozpatrywanym obszarze. 

    Do czasu zapewnienia odbioru ścieków przez miejską sieć kanalizacyjną dopuszcza  
    się:  

a) zrzut ścieków z obiektów kubaturowych do szczelnych, bezodpływowych, 
okresowo wybieralnych zbiorników, 

b) użytkowanie przydomowych, indywidualnych oczyszczalni ścieków w przypadku 
uzyskania zgody na ich funkcjonowanie terenowych organów ochrony środowiska, 
Państwowego Rejonowego Inspektora Sanitarnego przy jednoczesnym 
zapewnieniu braku wpływu oddziaływania tych oczyszczalni poza teren 
obsługiwanych posesji. Gospodarkę ściekami przemysłowymi prowadzić wg 
zaleceń i decyzji terenowych organów ochrony środowiska i Państwowego 
Rejonowego Inspektora Sanitarnego. 

6) Odprowadzenie wód opadowych do komunalnego systemu kanalizacji deszczowej wg 
wskazań określonych „Programem rozbudowy kanalizacji deszczowej m. Radomia”. 

     Do czasu wykonania komunalnego systemu odprowadzenia wód deszczowych  
     dopuszcza się kierowanie wód opadowych, z zachowaniem wszelkich wymogów  
     ochrony środowiska (tj. pozbawienia wód materiałów mineralnych, organicznych i  
     produktów ropopochodnych), w ilości uzgadnianych z organami terenowymi ochrony  
     środowiska i gospodarki wodnej i geologii, do: 

a) funkcjonujących powierzchniowych systemów melioracyjnych, 
b) okresowo płynących cieków, 
c) studzienek chłonnych lub na powierzchnię terenu nie powodując ubocznych, 

szkodliwych skutków na terenach obsługiwanych posesji i poza nimi. 
           Nie dopuszcza się odprowadzania wszelkich wód opadowych na powierzchnie  
           wszelkiego rodzaju ciągów komunikacyjnych oraz do urządzeń kanalizacji  
           sanitarnej. 
7) Zaopatrzenie w gaz ziemny z miejskiego systemu średnioprężnej sieci gazowej 

poprzez rozbudowę, na rozpatrywanym terenie, sieci funkcjonującej na obrzeżach 
obszaru objętego planem miejscowym. Rozbudowę systemu gazowniczego prowadzić 
wg warunków technicznych i uzgodnień inwestycyjno–eksploatacyjnych z 
Mazowieckim Zakładem Gazownictwa – Rejonem Gazowniczym w Radomiu. 



8) Zaopatrzenie w energię cieplną z indywidualnych lub zbiorowych źródeł ciepła wg 
potrzeb realizowanej zabudowy z zachowaniem ogólnie obowiązujących wymogów i 
zasad w tej dziedzinie, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony atmosfery. 

9) Zasilanie w energię elektryczną z miejskiego systemu energetycznego wg warunków 
technicznych dystrybutora energii oraz wg potrzeb wynikających z realizowanego 
zagospodarowania terenu. Nie dopuszcza się transmisji energii przewodami 
napowietrznymi. 

10) Wszelkiego rodzaju ogólnolokalne i główne przewody infrastruktury technicznej 
lokalizować na obszarach ogólnie dostępnych, głównie w granicach ciągów 
komunikacyjnych. 

 
§ 10. 

 
1. Ustala się następujące zasady realizacji zagospodarowania projektowanych elementów   

komunikacji: 
 

1) Ustala się linię rozgraniczenia stref oznaczonych na rys. planu symbolami 13 MNE. 
ZL., 15 i 16 MN. RPO. RPZ.  z istniejącą ul. Orkana, położoną na obszarze gminy 
Jedlińsk, wzdłuż istniejących linii własności terenów działek przyległych od strony 
miasta Radomia. 

2) Ustala się następujące parametry techniczne dla ulic lokalnych oznaczonych na rys. 
planu symbolami: 
a) 18 KL – istniejąca ulica Kasztelańska, odcinek od ulicy Orkana do projektowanej 

ulicy Jana Ziei 
- szerokość w liniach rozgraniczenia min. 12,0 m na odcinku od ul. J. Ziei do ul.   

              Adwentowicza i 10,0 m na odcinku pozostałym, 
- szerokość jezdni – 7,0 m (2 pasy ruchu po 3,5 m każdy), 

b) 19 KL – projektowany odcinek przedłużenia ul. Kasztelańskiej, od projektowanej 
ul. J. Ziei do istniejącej ulicy odbarczającej wzdłuż ul. Warszawskiej. Parametry 
jak dla ulicy określonej w pkt. 1, 

c) 20 KL – projektowana wzdłuż istniejącego geodezyjnego śladu ulica 
Adwentowicza oraz jej przedłużenie w kierunku ul. Orkana 
- szerokość w liniach rozgraniczenia min 15 m, 
- szerokość jezdni min 7,0 m (2 pasy ruchu po 3,5 m każdy), 

d) 21 KL – istniejąca ulica Juranda 
- szerokość w liniach rozgraniczenia min. 10,0 m, z uwagi na istniejącą zabudowę, 
- szerokość jezdni min. 6,0 m, 

e) 22 KL i 23 KL – projektowana, wzdłuż istniejącego geodezyjnego śladu, ulica   
             Jana Ziei (od istniejącej ul. Trzebińskiego do ul. Kasztelańskiej i dalej w kierunku   
             północnym do projektowanej ul. K. Mroza), 

- szerokość w liniach rozgraniczenia min. 12,0 m, 
- szerokość jezdni min. 7,0 m (2 pasy ruchu po 3,5 m każdy). 

3) Ustala się następujące parametry techniczne projektowanych ulic dojazdowych 24 KD 
do 25 KD i ciągów pieszo–jezdnych 26 KDX do 28 KDX: 
a) szerokość w liniach rozgraniczenia zgodnie z istniejącymi wydzielonymi śladami 

podziałów geodezyjnych, projektowanych ulic: K. Mroza i Legockiego, 
b) szerokość jezdni min. 6,0 m. 

4) Ustala się wydzielenie  ciągu pieszego oznaczonego na rys. planu symbolem 29 KCP. 
Szerokość w liniach rozgraniczenia min. 12,0 m. 



5) Dopuszcza się kształtowanie nawierzchni ulic KDX w formie pieszojezdnej, bez 
krawężników, z zaleceniem zróżnicowania faktury nawierzchni przeznaczonej dla 
pojazdów od nawierzchni przeznaczonej dla pieszych. 

      Dopuszcza się włączanie ulic KDX do układu komunikacyjnego o wyższej hierarchii     
      wjazdami bramowymi. 
6) Na terenach w obrębie linii rozgraniczających, o których mowa w ust. 2 do 4, zakazuje 

się realizacji obiektów budowlanych nie związanych z drogami, z wyłączeniem 
reklam. Na terenach tych dopuszcza się realizację urządzeń technicznych związanych 
z utrzymaniem i obsługą ruchu, jeśli umożliwiają to parametry techniczne tych ulic. 

7) Na terenach w obrębie linii rozgraniczających, o których mowa w ust. 2 do 4, 
dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia terenu pod warunkiem nie naruszenia 
wymogów określonych w odrębnych przepisach dotyczących dróg publicznych, a 
także uzyskania zgody zarządcy dróg. 

8) Wszystkie projektowane przedsięwzięcia dotyczące obsługi komunikacyjnej stref 
z istniejących dróg wymagają zgody zarządcy drogi. 

 
 
 

ROZDZIAŁ III 
 

PRZEPISY KOŃCOWE 
 
 
 

§ 11. 
 

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

§ 12. 
 

Na obszarze objętym planem traci moc Uchwała Nr 625/94 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 
21 kwietnia 1994 r.  (Dz. Urz. Woj. Radomskiego Nr 9, poz. 81) oraz Uchwała Nr XX/81/87 
Miejskiej Rady Narodowej w Radomiu z dnia 25 lutego 1987 r. (Dz. Urz. Woj. Radomskiego 
Nr 7 z 1987 r.). 
 

§ 13. 
 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Miasta Radomia. 
 

§ 14. 
 

Miejscowy plan zagospodarowania obszaru określonego w § 1 wchodzi w życie po upływie 
14 dni od daty ogłoszenia niniejszej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 
 
 
      Przewodniczący Rady Miejskiej 
      Zygmunt Jacek Nita 
 



 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 Rada Miejska na sesji w dniu 4 czerwca 1998 r. podjęła Uchwałę Nr 613/98 o 
przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Radomia w rejonie ulic Kasztelańskiej i Orkana. 
 Zarząd Miasta sporządził projekt planu, jako niniejszy projekt zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia uchwalonego Uchwałą Nr 625/94 
Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 kwietnia 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Radomskiego Nr 9/94, 
poz. 81) w rejonie ulic Kasztelańskiej i Orkana, zgodnie z w/w uchwałą oraz wg wymogów 
wynikających z art. 10 ust. 1, 2, 3 Ustawy, z zachowaniem wymogów dotyczących procedury 
opracowania projektu planu zawartych w art. 18 ust. 2 Ustawy, a dotyczących: 

- powiadomienia o przystąpieniu do sporządzania planu, 
- zebrania opinii i wniosków do planu, 
- uzgodnienia projektu planu, 
- wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu, 
- przyjęcia protestów, zarzutów i ich rozstrzygnięcia. 

Uchwalenie planu pozwoli na racjonalne, służące rozwojowi miasta, zagospodarowanie 
terenów położonych w części północnej miasta, będących jako jedyne, w 50% własnością 
gminy Radom. 
O uchwaleniu planu decydować winny następujące czynniki: 
a) niezwykle atrakcyjne położenie terenu przy trasie E-7 (wlot od Warszawy), 
b) sąsiedztwo dużych terenów mieszkalnych, 
c) możliwość całkowitego uzbrojenia terenu, 
d) 50% terenu to własność gminy radom. 
Niniejszy plan miejscowy jest w całości zgodny z Uchwałą Nr 613/98 o przystąpieniu do jego 
sporządzenia oraz ustawową procedurą wg art. 18 ust. 2 pkt 1 do 9 w/w ustawy o 
zagospodarowaniu przestrzennym.   


