
 
 
 

 
UCHWAŁA NR 260/2000  

RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU  
z dnia 20 marca 2000 r.  

 
 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Witolda – Kilińskiego” 

 
 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 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. Nr 13 
z 1996 r. poz. 74, z późniejszymi zmianami)  
 
uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu centrum Rado-
mia w rejonie ulic: Malczewskiego - Kilińskiego Niedziałkowskiego - Żeromskiego. 

 
 
 
 

Rozdział I 
 

Ustalenia ogólne 
 

§ 1 
 

Plan obejmuje obszar położony w centrum miasta Radomia i ograniczony: 
1/ Od strony północnej - linią rozgraniczenia Placu Jagiellońskiego, ul. Kelles-Krauza, 

Struga, południową granicą dz. nr geod. . 160 oraz dz. nr geod. 49 i dz. nr geod. 7, 
2/ Od strony południowej - południową linią rozgraniczenia ul. Żeromskiego, linią za-

budowy budynku przy ul. Żeromskiego 10, południową pierzeją Placu Konstytucji 
oraz północną granicą dz. nr 98, 

3/ Od strony zachodniej - linią rozgraniczenia ul. Malczewskiego i Struga, wschodnią 
pierzeją Placu Jagiellońskiego i zachodnią granicą działek nr geod. 22, 20/2, 7 i 5 
oraz nr 19, 

4/ Od strony wschodniej - wschodnią granicą działek nr geod. 34/2, 67, linią rozgrani-
czenia ul. Niedziałkowskiego, wschodnią granicą działki nr geod. 19. 

 
 
 

§ 2 
 

1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest: 
1/ Ochrona interesu publicznego lokalnego i ponadlokalnego na obszarze projektowa-
nego terenu w zakresie: 
− ochrony elementów systemu ekologicznego, 



− ochrony wartości historyczno-kulturowych obszaru, 
− stworzenia prawidłowego układu komunikacji miejskiej, 
− zabezpieczenia terenów pod lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury tech-

nicznej miasta, 
− 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 podziały na strefy funkcjonalne, a w tym: 
- tereny administracji i usług o znaczeniu ogólnomiejskim i regionalnym oznaczone na 

rysunku planu symbolem UC,  
- tereny usług oświaty oznaczonych na rysunku. planu symbolem UO,  
- tereny usługowo-mieszkaniowe oznaczone na rysusnku planu symbolem UM ,  
- tereny urządzeń i tras komunikacyjnych oznaczone na rysunku planu symbolem KP, 

KZ , KL , KD , KX ,  
- tereny przestrzeni publicznych oznaczone na rysunku planu symbolem PP, PX.  
2/ Przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego na terenach, o których mowa 

w ust. 1.  
 
2. Tereny, o których mowa w ust. 1 mogą być w całości wykorzystane zgodnie z przezna-

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

 
 
 

§ 4 
 

1. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik do ni-
niejszej uchwały.  

 
2. Obowiązującymi ustaleniami planu są:  

1/ Granice terenu objętego planem, 
2/ Granice obszaru ścisłej strefy ochrony konserwatorskiej z zastrzeżeniem ust. 3,  
3/ Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu,  
4/ Linie zabudowy obowiązujące,  
5/ Linie zabudowy nieprzekraczalne,  
6/ Budynki do likwidacji,  
7/ Budynki do adaptacji,  
8/ Budynki zabytkowe do zachowania,  
9/ Tereny i trasy sieci infrastruktury technicznej.  

 



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

 
 
 

§ 5 
 
1. Na terenach położonych w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej ustala się jako obo-

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

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

miot, który posiada cechy zabytku, należy go zabezpieczyć, zgłosić znalezisko do Wo-
jewódzkiego 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 Po-
wietrznej – Szefostwem Służby Lotniskowej 00-912 Warszawa (skr. poczt. 36), nieza-
leżnie od ustaleń szczegółowych planu, określających dopuszczalne gabaryty zabudowy 
i ograniczenia lokalizacyjne. 

 

 

 

§ 6 
 

1. Ustala się zasady umieszczania reklam i znaków informacyjno-plastycznych :  
1/ Przy pasażu pieszym obowiązuje stosowanie reklam i znaków wg zasad określonych 

w miejskim systemie informacji, a do czasu jego zatwierdzenia wg zasad wymienio-
nych w punkcie 2-8 i ust. 2 i 3.  

2/ Obowiązuje zakaz umieszczania reklam i znaków informacyjno-plastycznych:  
- w sposób utrudniający ruch pieszy i kołowy,  
- w sposób utrudniający odczytanie znaków drogowych, nazw ulic i numerów 

budynków,  
- na pomnikach,  
- na obiektach i w miejscach pamięci narodowej,  
- na formach małej architektury placów i ulic,  
- na ogrodzeniach obiektów zabytkowych,  
- na balkonach,  
- na pomnikach przyrody i drzewach,  
- na budowlach i urządzeniach infrastruktury technicznej.  

3/ Reklamy i znaki , w tym tzw. semafory, należy umieszczać w części parterowej bu-
dynków – w taki sposób, aby nie zasłaniać i nie naruszać detalu architektonicznego,  

4/ 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 ar-
chitektonicznego,  

5/ Ściany szczytowe (ślepe) budynków mogą być wykorzystane tylko przez jedną kom-
pozycję plastyczną – nie billboardy,  



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

7/ Reklama może być umieszczana wyłącznie na budynku, w którym firma ma swoją 
siedzibę- dla każdej firmy jedna reklama.  

8/ Usytuowanie reklamy na budynku warunkowane jest opracowaniem projektu całej 
elewacji, z uwzględnieniem usytuowania innych reklam.  

9/ Tymczasowe ogrodzenia placów budowy mogą być wykorzystane dla celów rekla-
mowych na czas nie dłuższy niż czas trwania budowy.  

 
2. Ustala się obowiązek umieszczania informacji dotyczących nazw ulic, numerów bu-

dynków i innych z zakresu gospodarki komunalnej i lokalnej organizacji ruchu w ujed-
noliconej 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 fa-
sady.  

2/ Markizy nad otworami okiennymi i drzwiowymi preferowane są jako element niesta-
ły, 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:  
- zintegrowanych z wiatą przystankową jako jeden obiekt,  
- wolno stojących,  

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 a zarządcą drogi.  
 

4. Kolory elewacji poszczególnych kamienic przy pasażu pieszym ul. Żeromskiego 
i ul. Focha należy przyjąć zgodnie z kolorystyką pierzei w/w ulic, określoną przez wła-
ściwy organ gminny oraz po uprzednim jej zatwierdzeniu przez Architekta Miejskiego 
i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

 

 

 



§ 8  

 

Na obszarze objętym planem obowiązują następujące wymogi w zakresie ochrony środo-
wiska:  

1/ Zakaz lokalizacji obiektów szczególnie szkodliwych dla środowiska i mogących po-
gorszyć stan środowiska.  

2/ Zakaz adaptacji istniejących obiektów dla funkcji szczególnie szkodliwych dla śro-
dowiska 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 lokali-
zacji obiektów, a tym samym wywoływać konieczności ustanowienia strefy ograni-
czonego użytkowania.  

4/ Obowiązuje zmiana sposobu ogrzewania z pieców węglowych na ogrzewanie nie 
powodujące zanieczyszczenia środowiska (np. gazowe, elektryczne, olejowe z zawar-
tością siarki poniżej 0,4%),  

5/ Przy realizacji inwestycji oraz prognozowaniu i modernizacji istniejącego zainwe-
stowania obowiązuje zapewnienie miejsca na składowanie odpadów w indywidual-
nych kontenerach i wywóz odpadów na składowisko komunalne.  

6/ Należy chronić istniejące, wartościowe drzewa.  
7/ Należy przebudować istniejący drzewostan pod kątem usuwania topól i zakazu ich 

nasadzeń.  
8/ Przy projektowaniu obiektów obowiązuje wykonanie inwentaryzacji istniejących 

drzew wraz z ich oceną oraz sporządzenie projektu zieleni towarzyszącej obiektom, z 
uwzględnieniem drzew, krzewów i zieleni niskiej.  

 

 
 

§ 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/ Obowiązującym planie miasta - należy przez to rozumieć miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego Radomia, uchwalony Uchwałą RM Nr 625/94 z dnia 
21 kwietnia 1994,  

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

5/ Przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć przeznaczenie, które 
powinno przeważać 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 szczegó-
łowych,  

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 intensywności zabudowy mieszkaniowej netto – należy przez to ro-
zumieć stosunek powierzchni ogólnej wszystkich budynków mieszkalnych oraz 
usług podstawowych, nie posiadających wydzielonych działek do powierzchni terenu 
mieszkaniowego netto.  

10/ Wskaźniku intensywności 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, do-
jazdy do budynków, przejścia piesze, placyki gospodarcze, uzupełniająca zieleń po-
między budynkami oraz czasowe miejsca postojowe samochodów.  

 
 
 

§ 10  
 

Na obszarach przeznaczonych w planie pod zainwestowanie kubaturowe o funkcjach usług 
centralnych, usługowo - mieszkaniowych i przestrzeni publicznych 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 usługowej lokalizowania centralnych funkcji miasta oznaczonej 
na rysunku planu symbolem UC.  

 
2. W strefie, o której mowa w ust.1 ustala się następujące przeznaczenie podstawowe tere-

nów : 
1/ Usługi publiczne o znaczeniu regionalnym i ogólnomiejskim z zakresu : 

- administracji,  
- finansów i ubezpieczeń,  
- kultury,  
- szkolnictwa i nauki,  
- handlu, 



- gastronomii,  
 2/ Usługi komercyjne.  
 

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

komunikacji - ogólnomiejskie oraz związane z wyszczególnionymi funkcjami stre-
fy, 

3/ Zieleń urządzoną towarzyszącą obiektom o funkcji podstawowej, 
4/ Parkingi,  
5/ Usługi o charakterze lokalnym.  

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

następujących warunków:  
- stanowią uzupełnienie funkcjonalne dla obiektów o funkcji podstawowej,  
- 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/ Intensywność zabudowy brutto 2.5 – 4,0,  
2/ Dla obiektów usługowych stanowiących w strefie podstawowe przeznaczenie terenu 

obowiązują następujące minimalne wskaźniki miejsc parkingowych: 
− administracja    - 20 mp/100 m2 powierzchni użytkowej,  
− kultura     -  8 mp/1000 m2 powierzchni użytkowej,  
− kino, teatr, sale widowiskowe  - 22 mp/100 widzów,  
− handel, usługi    - 18 mp/1000 m2 powierzchni użytkowej,  
− sport, rekreacja    - 12 mp/100 użytkowników,  
− hotel     -  9 mp/100 użytkowników,  
− gastronomia    - 18 mp/100 konsumentów,  
− szkolnictwo, nauka   - 16 mp/100 użytkowników.  

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

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

5/ Lokalizacja garaży – wyłącznie wbudowane w obiekty, 
6/ Dopuszcza się zabudowę działki obiektami usługowymi w 100%, z warunkiem 

uwzględnia punktu 3 – 5, 
7/ Budynki i obiekty użyteczności publicznej winny być dostępne dla osób niepełno-

sprawnych, 
8/ Do czasu realizacji obiektów docelowych o funkcjach ustalonych w ust. 2 i 3 do-
puszcza się tymczasowe zagospodarowanie terenów wg zasad określonych w § 10.  

 
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 UC - pow. ok. 1,36ha:  

− obszar w strefie ochrony konserwatorskiej,  
− preferowana funkcja - administracja, kultura,  



− istniejący budynek Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Żeromskiego 53 - wpisany 
do rejestru zabytków. Wszelkie zmiany obiektu - przebudowa, rozbudowa, re-
monty - można przeprowadzać tylko za zgodą i wg wytycznych Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków,  

− wysokość zabudowy - do utrzymania,  
− zakaz budowy budynków gospodarczych, garażowych i magazynowych na tere-

nie lokalizacji obiektu,  
− obsługa komunikacyjna od strony ulicy Kilińskiego, a od strony ulicy Żerom-

skiego - podjazd reprezentacyjny do wykorzystania okazjonalnego,  
− główne dojścia piesze - od ulicy Żeromskiego, Niedziałkowskiego i Kilińskie-

go.  
 

2/ Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2 UC - pow. ok. 0,08ha:  
− obszar w strefie ochrony konserwatorskiej,  
− preferowana funkcja - kultura, gastronomia,  
− istniejący budynek Wojskowej Komendy Uzupełnień przy ul. Żeromskiego 52 

może być przeznaczony do likwidacji,  
− linia nowej zabudowy - w pierzei projektowanego przed Urzędem Wojewódz-

kim placu 1 PP,  
− wysokość zabudowy - III kondygnacje,  
− forma nowej zabudowy winna być harmonijnie wkomponowana w istniejącą 

zabudowę i stanowić zamknięcie kompozycyjne placu 1 PP,  
− dojazd - od ulicy Mickiewicza.  
 

3/ Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3 UC - pow. ok. 0,31ha:  
− obszar w strefie ochrony konserwatorskiej,  
− istniejący Kościół Garnizonowy- wpisany do rejestru zabytków – do utrzyma-

nia. Wszelkie zmiany obiektu - przebudowa, remonty - można przeprowadzić 
tylko za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,  

− obsługa komunikacyjna - od strony ulicy Piłsudskiego,  
− okazjonalny podjazd reprezentacyjny - od strony projektowanego placu 2 PP.  

 
 
 

§ 12 
 
1. Ustala się obszar strefy usług oświaty oznaczonej na rysunku planu symbolem UO. 
 
2. Na obszarze strefy, o której mowa w ust. 1 ustala się następujące przeznaczenie podsta-

wowe: 
1/ Usługi oświatowe o znaczeniu podstawowym: P – przedszkole,  
2/ Usługi oświatowe o znaczeniu ponadpodstawowym: L  – liceum,  
3/ Urządzenia sportu i rekreacji,  
4/ Zieleń urządzona, towarzysząca obiektom o funkcji podstawowej.  

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

we, punktowe i kubaturowe obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej i komunika-
cji.  



 
5. Obiekty i urządzenia o funkcji dopuszczalnej można realizować pod warunkiem że są 

niezbędne do funkcjonowania obiektów o funkcji podstawowej i, że nie zajmują więcej 
niż 30% powierzchni terenu.  

 
5. Na obszarze strefy usług oświaty UO obowiązują następujące zasady zagospodarowania 

terenu i kształtowania zabudowy:  
 
1/ Dla usług stanowiących podstawowe funkcje w strefie ustala się niżej podane wskaź-

niki miejsc parkingowych : 
 - szkolnictwo, nauka    - 16 - 20 mp/100 użytkowników,  
 - sport i rekreacja    - 10 - 12mp/100 użytkowników,  
2/ Dla każdej inwestycji obowiązuje zapewnienie minimum 30% miejsc parkingowych,  
3/ 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 - L - pow. ok. 1,09ha:  
- teren w strefie ochrony konserwatorskiej,  

 - istniejące liceum ogólnokształcące – do utrzymania,  
 - wysokość zabudowy - III kondygnacje - do utrzymania,  
 - linia zabudowy - w pierzei ulicy Kilińskiego i projektowanego parkingu 1 KP,  

- dojazd i dojście od ulicy Kilińskiego. 
 
2/ Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1 UO -P - pow. ok. 0,40ha:  
- teren w strefie ochrony konserwatorskiej,  

 - istniejące przedszkole – do utrzymania, 
 - dojazd i dojście od ulicy Kilińskiego, 
 - wysokość nowej zabudowy - III kondygnacje, 

- linia nowej zabudowy - w pierzei ulicy Kilińskiego,  
- preferowane dachy dwuspadowe, kalenicowe o nachyleniu ok. 30o.  

 
 
 

§ 13 
  
1. Wyznacza się strefę zabudowy usługowo - mieszkaniowej oznaczoną na rysunku planu 

symbolem UM . 
 
2. Na obszarze strefy wymienionej w ust. 1 ustala się następujące przeznaczenie podsta-

wowe terenu : 
1/ Usługi publiczne o znaczeniu dzielnicowym, ogólnomiejskim i regionalnym z zakre-
su : 

− administracji,  
− nauki i szkolnictwa,  
− kultury,  
− sportu, turystyki i wypoczynku,  
− finansów i ubezpieczeń,  



− specjalistycznej służby zdrowia,  
− handlu,  
− gastronomii.  
 

2/ Usługi komercyjne,  
3/ Mieszkalnictwo wraz z urządzeniami lokalnej obsługi.  

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

- liniowe, punktowe i kubaturowe obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 
i komunikacji,  

- zieleń rekreacyjną ogólnodostępną,  
- urządzenia sportu i rekreacji dla potrzeb mieszkańców.  

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

wać przy łącznym spełnieniu następujących warunków :  
- są niezbędne do funkcjonowania obiektów o funkcjach podstawowych,  
- stanowią uzupełnienie funkcjonalne obiektów o funkcjach podstawowych,  
- nie zajmują więcej niż 30% obszaru strefy.  

 
5. Na obszarze strefy usługowo - mieszkaniowej ustala się następujące zasady zagospoda-
rowania terenu i ukształtowania zabudowy:  
 
1/ Intensywność zabudowy brutto – 1,0 - 2,5.  
 
2/ Dla usług stanowiących podstawowe funkcje w strefie ustala się ustala niżej podane mi-

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

 
3/ Dla inwestycji usługowych obowiązuje zapewnienie min. 30% miejsc postojowych dla 

własnych potrzeb, na terenach wydzielonych dla tych inwestycji, przy czym w poziomie 
terenu może być zlokalizowane maksimum 50% parkingów.  

 
4/ W obrębie ścisłej strefy ochrony konserwatorskiej obowiązuje utrzymanie charakteru 

zabudowy typowej dla tej części miasta, ukształtowanej w I poł.  XIX w., poprzez 
utrzymanie w formie budynków, małej architektury i kompozycji posadzki podziałów 
typowych dla szerokości parcel budowlanych z tego okresu oraz poprzez dostosowanie 
formy nowej zabudowy do istniejących zabytkowych kamienic tj. obrzeżną zabudowę 
kwartałów, dachy kalenicowe o nachyleniu ok. 30o, detal architektoniczny.  

 



5/ Budynki gospodarcze służące do przechowywania opału należy zlikwidować po zmianie 
sposobu ogrzewania kamienic.  
 

6/ Oficyny mieszkalne w złym stanie technicznym - do likwidacji, po uwzględnieniu zale-
ceń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla obszaru strefy ochrony konserwator-
skiej.  

 
6. Dla terenów wydzielonych w strefie usługowo - mieszkaniowej obowiązują ustalenia 
ogólne planu i strefy oraz następujące ustalenia szczegółowe: 

1/ Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1.1 UM - pow. ok 1,68 ha:  
- obszar w strefie ochrony konserwatorskiej,  
- istniejące kamienice mieszkalno-usługowe przy ul. Struga - do adaptacji, 
- parterowe pawilony handlowe przy ul. Witolda i przy przedłużeniu ul. Kilińskiego 

- do likwidacji, 
- nową zabudowę należy kształtować obrzeżnie tj. w pierzei ulic: Witolda, Struga 

Wąskiej i projektowanej 1.1KL,  
- przy ul. Wąskiej - po obu jej stronach – do urządzenia pasaż handlowy o charakte-

rze np. parterowych kramików, 
- wysokość zabudowy - III kondygnacje, a przy ul. Wąskiej I-III kondygnacji, 
- u zbiegu ulic Kilińskiego i 1.1 KL – w projektowanej zabudowie należy wyeks-

ponować kompozycyjnie formę narożnika, punktu widokowego na panoramę 
miasta, 

- dla projektowanego zespołu zabudowy należy przewidzieć garaż podziemny 
z wjazdem od ulicy 1.1 KL,  

- należy dążyć do uzyskania wskaźnika 8 m2 zieleni urządzonej dla 1 mieszkańca. 
 
2/ Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1.2 UM - pow. ok. 0,36 ha:  

- obszar w strefie ochrony konserwatorskiej,  
- kamienica przy ul. Witolda 9 wpisana jest do rejestru zabytków. – Wszelkie 

prace budowlane i renowacyjne w obiekcie wymagają zgody Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków,  

- istniejące kamienice mieszkalno - usługowe przy Placu Jagiellońskim i ul. Wi-
tolda - do adaptacji,  

- linia nowej zabudowy - w pierzei ulic Witolda i Wąskiej,  
- przy ul. Wąskiej – do urządzenia pasaż handlowy, realizowany po obu jej stro-

nach wg ustaleń punktu 1,  
- wysokość  zabudowy - III kondygnacje a przy ul. Wąskiej I - III kondygnacji,  
- obsługa komunikacyjna od strony Placu Jagiellońskiego i ul. Witolda,  
- obowiązuje wskaźnik zieleni urządzonej - 8 m2 dla 1 mieszkańca.  

 
3/ Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2UM - pow. ok. 1,66 ha:  

- obszar w strefie ochrony konserwatorskiej,  
- kamienice przy ul. Focha 11 i 13, Plac Jagielloński 8, ul. Kilińskiego 15/17 

i ul. Witolda 10 wpisane są do rejestru zabytków. – Wszelkie prace budowlane 
i renowacyjne w obiektach wymagają zgody Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków,  

- istniejące kamienice mieszkalno – usługowe przy ul. Kilińskiego, Witolda, Fo-
cha i Placu Jagiellońskim - do adaptacji,  

- linia nowej zabudowy - w pierzei Placu Jagiellońskiego oraz ulicy Witolda, 



- wysokość zabudowy – III kondygnacje,  
- obsługa komunikacyjna - od strony Placu Jagiellońskiego, ul. Witolda, ul. Fo-

cha, ul. Kilińskiego.  
 

4/ Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3 UM – pow. ok. 1,16 ha:  
- obszar w strefie ochrony konserwatorskiej,  
- kamienice przy ul. Kelles-Krauza 4 i Focha 10 wpisane są do rejestru zabytków. 

Wszelkie prace budowlane i renowacyjne w obiektach wymagają zgody Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków,  

- istniejące kamienice przy ul. Kilińskiego, Focha, Kelles-Krauza, Staszica – 
do adaptacji,  

- linia zabudowy-  w pierzejach ulic Kilińskiego, Focha, Kelles-Krauza , Staszica, 
Placu Jagiellońskiego i projektowanego przed gmachem Urzędu Wojewódzkie-
go placu - parkingu 1 KP,  

- wysokość zabudowy – III - IV kondygnacje,  
- forma nowej zabudowy winna stanowić zamknięcie kompozycyjne przestrzeni 

parkingu 1 KP,  
- obsługa komunikacyjna - od ul. Focha, Placu Jagiellońskiego, Kelles-Krauza, 

Staszica i Kilińskiego.  
 

5/ Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 4 UM - pow. ok. 0,93 ha:  
- obszar w strefie ochrony konserwatorskiej,  
- istniejąca zabudowa mieszkaniowa i usługowa w dobrym stanie technicznym - 

do adaptacji 
- linie nowej zabudowy - w pierzejach ulic Staszica, Kelles-Krauza, Kilińskiego 
- wysokość zabudowy - II - IV kondygnacje,  
- obsługa komunikacyjna - od strony ulic: Staszica, Kelles-Krauza, Niedziałkow-

skiego, Kilińskiego.  
 
6/ Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 5 UM -pow. ok. 3,63 ha:  

- obszar w strefie ochrony konserwatorskiej,  
- kamienice przy ul. Malczewskiego 6 i 8 oraz przy ul. Żeromskiego 1, 3, 5, 7, 9, 

11, 13, 19, 21 wpisane są do rejestru zabytków. – Wszelkie prace budowlane 
i renowacyjne w obiektach wymagają zgody Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków,  

- istniejące kamienice przy ul. Malczewskiego i Żeromskiego - do adaptacji,  
- nową zabudowę należy kształtować obrzeżnie, utrzymując linię zabudowy w li-

nii rozgraniczenia ulic Witolda, Malczewskiego i projektowanej 1.1KL,  
- wysokość zabudowy - III kondygnacje,  
- zwyczajowy ciąg pieszy przez posesję przy ul. Żeromskiego 11 – do przekształ-

cenia w pasaż handlowy,  
- obsługa komunikacyjna - od strony ulic Malczewskiego, Focha i projektowanej 

1.1 KL,  
- od ul. Żeromskiego – wyłącznie dojazd okazjonalny. 

 
7/ Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 6 UM - pow. ok. 1,91ha:  

- obszar w strefie ochrony konserwatorskiej,  
- kamienice przy ul. Żeromskiego 23, 25, 27, 29, 33, przy ul. Witolda 2 i przy 

ul. Kili ńskiego 8 wpisane są do rejestru zabytków. . – Wszelkie prace budowla-



ne i renowacyjne w obiektach wymagają zgody Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków.  

− istniejące kamienice ul. Żeromskiego, Witolda, Kilińskiego i Focha - do adapta-
cji,  

− linia zabudowy - w pierzejach ulic Żeromskiego, Witolda, Kilińskiego, Focha,  
− wysokość  zabudowy - III kondygnacje,  
− obsługa komunikacyjna - od ul. Witolda i Kilińskiego,  
− od ul. Żeromskiego – wyłącznie dojazd okazjonalny.  
 

8/ Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 7 UM - pow. ok. 1,68 ha:  
- - obszar w strefie ochrony konserwatorskiej,  
- budynki przy ul. Żeromskiego 35, 37, 39, 41/43, 49, 51 wpisane są do rejestru 

zabytków. . – Wszelkie prace budowlane i renowacyjne w obiektach wymagają 
zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

− istniejąca zabudowa mieszkalna i usługowa w dobrym stanie technicznym - do 
adaptacji,  

− oficyny na terenie posesji przy ul. Żeromskiego 49 - do likwidacji,  
− linie nowej zabudowy – w linii rozgraniczenia ul. Kili ńskiego oraz projektowa-

nego przed Urzędem Wojewódzkim parkingu 1KP i placu 1PP,  
− wysokość zabudowy - II - III kondygnacje,  
− forma nowej zabudowy winna stanowić zamknięcie kompozycyjne placu 1 PP,  
− funkcja pałacyku dawnego Towarzystwa Ziemsko-Kredytowego - obecnie szko-

ła odzieżowa – docelowo do zmiany na kulturę lub gastronomię,  
− zwyczajowy ciąg pieszy przez posesję przy ul. Żerowskiego 49 - do przekształ-

cenia w pasaż handlowy,  
− obsługa komunikacyjna - od strony ul.Kilińskiego 
− od ul. Żeromskiego - dojazd okazjonalny.  
 

9/ Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 8UM - pow. ok. 2,67 ha:  
− istniejące budynki mieszkalne i usługowe w dobrym stanie technicznym - do ad-

aptacji,  
− linie zabudowy - w pierzejach ulic: Kelles - Krauza, Staszica, Struga, Niedział-

kowskiego,  
− wysokość  zabudowy - II - IV kondygnacje,  
− obowiązuje urządzenie zieleni osiedlowej na działce nr. 67,  
− obsługa komunikacyjna od ul.Niedziałkowskiego, Kelles - Krauza, Staszica, 

Struga,  
- obowiązuje wskaźnik - 8 m2 zieleni urządzonej dla 1 mieszkańca.  

 
10/ Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 9UM - pow. ok. 0,45 ha:  

− istniejące budynki mieszkalne przy ul. Kelles-Krauza i Staszica - do adaptacji,  
− linie zabudowy - w pierzei ul. Kelles - Krauza, Staszica i projektowanej 7.2 KL,  
− wysokość zabudowy - III-IV kondygnacje,  
− obsługa komunikacyjna - od ul. Staszica, Kelles-Krauza i projektowanej 7.2 KL,  
− obowiązuje wskaźnik - 8 m2 zieleni urządzonej dla 1 mieszkańca.  



 
§14 

 
1. Ustala się obszar strefy przestrzeni publicznych oznaczony na rysunku planu symbolami 

PP i KX,  obejmujący tereny komunikacji pieszej: placów i ciągów pieszo - jezdnych.  
 
2. W strefie, o której mowa w ust. 1 ustala się następujące podstawowe przeznaczenie tere-

nów: 
1/ Komunikacja piesza,  
2/ Zieleń urządzona wysoka i niska,  
3/ Mała architektura,  
4/ Założenia wodne dostosowane formą i wielkością do przestrzeni.  

 
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne w strefie ustala się: 

1/ Liniowe i punktowe elementy infrastruktury technicznej pod warunkiem, że nie zaj-
mują więcej niż 10% powierzchni terenu,  

2/ Komunikacja samochodowa – dla pojazdów uprzywilejowanych i mieszkańców po-
sesji sąsiadujących oraz w ściśle określonych godzinach dla samochodów dostaw-
czych.  

 
4. Na terenie strefy obowiązują następujące zasady zagospodarowania i urządzenia tere-

nów:  
1/ Należy zapewnić dostępność dostępność placów i ciągów komunikacyjnych oso-

bom niepełnosprawnym,  
2/ Urządzenie przestrzeni należy realizować w powiązaniu z sąsiadującymi obiektami, 

bez kolizji z wejściami i wjazdami,  
3/ Oświetlenie placów i pasażu pieszego należy dostosować formą do charakteru za-

budowy,  
4/ Ze szczególną starannością należyopracować projekty zagospodarowania terenów 

zielenią.  
 
5. Dla terenów wydzielonych w strefie obowiązują ustalenia ogólne planu i strefy oraz na-

stępujące ustalenia szczegółowe:  
1/ Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1 PP – pow. ok. 0,65 ha:  

- obszar w strefie ochrony konserwatorskiej,  
- istniejące obiekty kubaturowe - do likwidacji,  
- należy zlikwidować istniejące murki i krawężniki i wprowadzić jeden poziom 

posadzki,  
- proponuje się zrealizować na placu współczesną formę rzeźbiarską, podnoszącą 

rangę przestrzeni i jej atrakcyjność,  
- zagospodarowanie placu należy powiązać z funkcją dominującego przy placu 

gmachu Urzędu Wojewódzkiego oraz z parkiem.  
 

2/ Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2PP – pow. ok. 0,88 ha:  
- obszar w strefie ochrony konserwatorskiej,  
- projektowaną wielkość placu dostosowuje się do jego historycznej formy, włą-

czając teren przed fasadą Kościoła Garnizonowego do przestrzeni placu,  



- zagospodarowanie terenu winno uwzględniać integrację przestrzeni przed Ko-
ściołem Garnizonowym z placykiem przed pałacykiem d. Towarzystwa Ziem-
sko-Kredytowego,  

- należy ukształtować pierzeję placu przy granicy z działką nr geod. 13/2 formami 
małej architektury,  

- szalety miejskie – do przeniesienia na teren strefy 7 UM,  
- należy zlikwidować istniejące murki i krawężniki i wprowadzić jeden poziom 

posadzki,  
- zagospodarowanie winno uwzględniać założenia wodne oraz formy rzeźbiarskie 

dostosowane do charakteru zabudowy i wielkości placu.  
 

3/ Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3 PP – pow. ok. 0,42 ha :  
- obszar w strefie ochrony konserwatorskiej,  
- -należy zlikwidować istniejące murki i krawężniki i wprowadzić jeden poziom 

posadzki, jednakże do czasu zmiany organizacji ruchu należy wydzielić pas ru-
chu dla przejazdu pojazdów z ul. Traugutta do ul. Malczewskiego,  

- przewiduje się usytuowanie ogrodzenia klasztoru w miejscu historycznej jego 
lokalizacji tj. w południowej pierzei placu wg rysunku planu,  

- przewiduje się wprowadzenie założeń wodnych dostosowanych do charakteru 
klasztoru i wielkości placu.  

 
4/ Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 4 PP – pow. ok. 0,06 ha :  

- obszar w strefie ochrony konserwatorskiej,  
- istniejący skwer miejski przed kinem i ośrodkiem kultury „Resursa”- do utrzy-

mania,  
- istniejący pomnik Jacka Malczewskiego - do zachowania.  
 

5/ Teren oznaczony na rysunku planu symbolami : 1 KX, 2 KX, 3 KX:  
- obszar w strefie ochrony konserwatorskiej,  
- fragment istniejącej ulicy Żeromskiego - do przekształcenia w pasaż pieszy,  
- szerokość w liniach rozgraniczenia – ok. 18,0 m,  
- pasaż należy zaprojektować jako jednoprzestrzenny – bez krawężników, prze-

znaczony dla ruchu pieszego oraz ograniczonego ruchu kołowego,  
- komunikacja kołowa - wg ustaleń ust. 3 niniejszego paragrafu.  

 
6/ Teren oznaczony na rysunku planu symbolami : 4 KX i 5 KX:  

- obszar w strefie ochrony konserwatorskiej,  
- odcinek istniejącej ul. Focha - do przekształcenia w pasaż pieszy z ograniczo-

nym ruchem kołowym, łączący pasaż ul. Żeromskiego z Placem Jagiellońskim 
i projektowanym nowym centrum Radomia.  
Pasaż należy zaprojektować jako jednoprzestrzenny – bez krawężników. Prze-
widuje się możliwość lokalizacji parterowych kiosków handlowych o lekkiej 
konstrukcji wzdłuż ogrodzenia szkoły odzieżowej wg wymagań §7, z wyłącze-
niem warunku dotyczącego odległości pomiędzy kioskami.  

- komunikacja kołowa - wg ustaleń ust. 3 niniejszego paragrafu.  
 

7/ Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 6 KX:  
- obszar w strefie ochrony konserwatorskiej,  



- istniejąca ul. Wąska - do przekształcenia w pasaż pieszy z ograniczonym ru-
chem kołowym,  

- nawierzchnia z bruku - do zachowania,  
- komunikacja kołowa - wg ustaleń ust. 3 niniejszego paragrafu.  
 
8/ Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 8 KX:  

- obszar w strefie ochrony konserwatorskiej,  
- fragment istniejącej ul. Struga – do przekształcenia w ciąg pieszo - jezdny,  
- komunikacja kołowa - wg ustaleń ust. 3 niniejszego paragrafu.  

 
 
 

§15 
 
Ustala się następujące zasady zagospodarowania istniejących i projektowanych elementów 
komunikacji:  

 
1/ Ulica Malczewskiego – istniejąca ulica zbiorcza klasy Z, oznaczona na rysunku planu 

symbolem 1 KZ:  
- ulica znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej,  
- linie rozgraniczenia – w pierzejach ulic oraz w granicy projektowanej przestrze-

ni publicznej 4 PP,  
- 2 jezdnie po 2 pasy ruchu,  
- chodniki obustronne,  
- istniejąca zieleń - do utrzymania,  
- pomnik przyrody – chroniony prawem.  

 
2/ Ulica Struga – istniejąca ulica zbiorcza klasy Z, oznaczona na rysunku planu symbo-

lem 2 KZ:  
- linie rozgraniczenia – w pierzejach ulic,  
- 2 jezdnie po 2 pasy ruchu,  
- chodniki obustronne,  
- istniejąca zieleń - do utrzymania.  

 
3/ Ulica Kelles-Krauza – istniejąca ulica zbiorcza, klasy Z, oznaczona na rysunku planu 

symbolami 3.1 KZ, 3.2 KZ:  
- ulica znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej, 
- linie rozgraniczenia – w liniach istniejącej zabudowy,  
- 2 jezdnie po 2 pasy ruchu,  
- chodniki obustronne.  

 
4/ Projektowana ulica lokalna, będąca przedłużeniem ul. Kilińskiego, oznaczona na ry-

sunku planu symbolem 1.1 KL:  
- obszar w strefie ochrony konserwatorskiej,  
- szerokość w liniach rozgraniczenia 15,0 – 20,0 m – wg rysunku planu,  
- jezdnia o szerokości 7,0 m,  
- chodniki obustronne,  
- należy przewidzieć miejsca postojowe wzdłuż południowej strony ulicy,  



- należy uwzględnić zjazd do parkingu podziemnego przewidzianego na obszarze 
o symbolu 1.1 UM.  

 
5/ Ulica Kilińskiego – istniejąca ulica lokalna, oznaczona symbolami 1.2 KL i 1.3 KL:  

- ulica położona w strefie ochrony konserwatorskiej,  
- linie rozgraniczenia -w pierzejach ulic,  
- jezdnia o szerokości 7,0 m,  
- chodniki obustronne,  

 
6/ Ulica Kilińskiego – istniejący odcinek ulicy lokalnej, łączący ul. Staszica z ul. Nie-

działkowskiego, oznaczony na rysunku planu symbolem 2 KL :  
- ulica położona w strefie ochrony konserwatorskiej,  
- szerokość w liniach rozgraniczenia ok. 35,0 m,  
- jezdnia o szerokości 7,0 m,  
- należy przewidzieć miejsca postojowe wzdłuż ulicy,  
- istniejąca zieleń - do utrzymania,  
- chodniki obustronne,  
- istniejący budynek jednorodzinny - do likwidacji.  

 
7/ Ulica Staszica – istniejąca ulica lokalna , oznaczona na rysunku planu symbolem 

3 KL :  
- ulica położona w strefie ochrony konserwatorskiej,  
- linie rozgraniczenia -w pierzejach ulic,  
- jezdnia o szerokości 7,0 m,  
- chodniki obustronne.  

 
8/ Ulica Witolda – istniejąca ulica lokalna, oznaczona na rysunku planu symbolami 

4 KL  i 5 KL :  
- ulica położona w strefie ochrony konserwatorskiej,  
- linie rozgraniczenia -w pierzejach ulic,  
- jezdnia o szerokości 7,0 m,  
- chodniki obustronne,  
- na odcinku 5 KL – należy uwzględnić wjazdy bramowe, umożliwiające zawra-

canie pojazdów.  
 

9/ Fragment Placu Konstytucji 3 Maja, pełniący funkcję ulicy lokalnej, oznaczony na 
rysunku planu symbolem 6 KL  :  
- obszar w strefie ochrony konserwatorskiej,  
- linie rozgraniczenia - w liniach zabudowy oraz ogrodzenia Kościoła Garnizo-

nowego,  
- należy przewidzieć miejsca postojowe wzdłuż ulicy.  

 
10/ Ulica Staszica – istniejąca ulica lokalna, oznaczona symbolem 7.1 KL:  

- linie rozgraniczenia w liniach istniejącej zabudowy,  
- jezdnia o szerokości 7,0 m,  
- chodniki obustronne.  

 
11/ Projektowana ulica lokalna, oznaczona na rysunku planu symbolem 7.2 KL:  

- szerokość w liniach rozgraniczenia 12,0 m,  



- jezdnia o szerokości 7,0 m,  
- chodniki obustronne,  
- należy uwzględnić zieleń urządzoną wzdłuż ulicy.  

 
12/ Projektowany  przed budynkiem Urzędu Wojewódzkiego parking terenowy, ozna-

czony na rysunku planu symbolem 1 KP – pow. ok. 0,74 ha:  
- istniejące obiekty kubaturowe – do likwidacji,  
- należy zapewnić kontynuację ulicy Kili ńskiego ,  
- należy zapewnić dojazd do posesji w strefach 3 UM i 7 UM,  
- należy uwzględnić zieleń urządzoną towarzyszącą parkingowi.  

 
13/ Projektowany na zakończeniu ul. Mickiewicza parking terenowy, oznaczony na ry-

sunku planu symbolem 2 KP – pow. ok. 0,10 ha :  
- istniejące obiekty – do liwidacji.  
 

14/ Projektowany parking terenowy, oznaczony na rysunku planu symbolem 3 KP – 
pow. ok. 0,09 ha:  

- należy uwzględnić dojścia do sklepów i lokali usługowych w parterze istnieją-
cego obiektu.  

 
 
 

§16 
 
Ustala się zasady uzbrojenia terenów przeznaczonych do zainwestowania:  
 
1. Zaopatrzenie w wodę - poprzez wykonanie przyłączy do funkcjonującej komunalnej 

sieci wodociągowej.  
 
2. Odprowadzenie ścieków sanitarnych i wód opadowych - do funkcjonujących przewo-

dów kanalizacji ogólnospławnej z ewentualną koniecznością zwiększenia przekroju 
kanalizacji w ul. Malczewskiego ( w zależności od wielkości zrzutu ścieków i zwięk-
szenia powierzchni utwardzonych na obszarach 1.1 UM i 5 UM ).  

 
3. Zaopatrzenie w ciepło dla obiektów - z miejskiego komunalnego systemu ciepłowni-

czego poprzez wykonanie odgałęzień od funkcjonujących ciągów ciepłowniczych oraz 
z indywidualnych źródeł ciepła, z zachowaniem wymogów ochrony środowiska z ten-
dencją eliminowania palenisk węglowo-koksowych.  

 
4. Zaopatrzenie w gaz - poprzez wykonanie przyłączy do funkcjonującej, niskoprężnej 

sieci gazowej.  
 
5. Zaopatrzenie w energię elektryczną - poprzez wykonanie przyłączy do funkcjonujących 

sieci energetycznych, z ewentualną koniecznością modernizacji tych sieci i realizacji 
nowych stacji transformatorowych wg indywidualnych wytycznych od dysponenta sie-
ci.  

 
 



 
Rozdział III  

 
Ustalenia końcowe  

 
 

§17  
 

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 Ra-
domskiego Nr 9 z dnia 14 czerwca 1994 r., poz. 81.  
 

§18  
 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Miasta Radomia.  
 

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

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

 
PRZEWODNICZACY RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU 

 
ZYGMUNT JACEK NITA 

 
 
WNIOSKODAWCA:  

ZARZĄD MIASTA RADOMIA  

 
 
 
 


