
 
 

 
Uchwała Nr 262/2000 

Rady Miejskiej w Radomiu  
z dnia 20 marca 2000 r.  

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Plac Jagielloński” 
 
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 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 
na obszarze w rejonie ulic: Kelles-Krauza, Plac Jagielloński, Malczewskiego. 
 
 

ROZDZIAŁ  I 
 

Ustalenia ogólne 
 
 

§ 1 
 
Plan obejmuje obszar położony w centrum miasta Radomia i ograniczony: 

1) Od strony północnej - północną linią rozgraniczenia ul. Kelles-Krauza i ul. Struga, 
2) Od strony wschodniej -  fragmentem linii rozgraniczenia projektowanego przedłużenia 

ul. Chrobrego, południową granicą działki nr 5, zachodnią i południową granicą działki 
nr 7, zachodnimi granicami działek nr 20/2, 22 i 23, 

3) Od strony południowej - projektowaną linią rozgraniczenia odcinka ul. Kelles-Krauza 
(wg linii zabudowy wyznaczonej przez budynek nr 10), linią rozgraniczenia  Placu Ja-
giellońskiego, linią rozgraniczenia ul. Struga (w linii istniejącej zabudowy), linią odda-
loną 10,0 m od elewacji południowej "Resursy", 

4) Od zachodu - zachodnią linią rozgraniczenia ul. Malczewskiego. 
 
 

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

centrum w zakresie: 
− ochrony elementów systemu ekologicznego, 
− stworzenia prawidłowego układu komunikacji miejskiej, 
− zabezpieczenia terenów pod lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicz-

nej miasta, 
− zagwarantowania przestrzeni dla celów publicznych, 
− ochrony wartości historyczno/kulturowych obszaru. 

2) Uzyskanie ładu przestrzennego. 
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3) Umożliwienie działalności inwestycyjnej różnorodnych podmiotów oraz minimalizacja 
konfliktów pomiędzy użytkownikami przestrzeni i optymalizacja korzyści z ich działalno-
ści. 

2. Zadaniem planu jest stworzenie podstawy do prowadzenia działalności realizacyjnej na 
obszarze "Plac Jagielloński". 

 
 

§ 3 
 
 
1. Przedmiotem ustaleń planu jest przeznaczenie terenu i podział na strefy funkcjonalne, 

a w tym:  
− tereny administracji i usług o znaczeniu ogólnomiejskim i regionalnym oznaczone na 

rysunku planu symbolem UC, 
− tereny usługowo-mieszkaniowe, oznaczone na rysunku planu symbolem UM , 
− tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZP, 
− tereny urządzeń i tras komunikacyjnych oznaczone na rysunku planu symbolem KZ , 

KL , KX ,  
− tereny przestrzeni publicznych oznaczone na rysunku planu symbolem PX, PP. 

 
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne. 

Tereny, o których mowa w ust. 1 mogą być w całości wykorzystane zgodnie z przeznacze-
niem podstawowym lub częściowo z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym na 
zasadach określonych w dalszych przepisach. 
 

3. Tereny, o których mowa w ust. 1 (o przeznaczeniu jednakowym lub różnym) mogą być 
łączone dla potrzeb lokalizacji obiektów wymagających większych powierzchni pod wa-
runkiem utrzymania układu komunikacji i przestrzeni publicznych oraz wskaźników i bi-
lansu powierzchni wykorzystania terenu, określonych w ustaleniach dla stref funkcjonal-
nych łączonych terenów. 

 
 

§ 4 
 
 
1. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik do niniej-

szej uchwały. 
2. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu: 

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

10) Wysokości obiektów, 
11) Lokalizacja dominant architektonicznych i urbanistycznych, 

 



Plac Jagielloński 3

3. Granica strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej może zostać zmieniona na podstawie decy-
zji  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

 
 
 

§ 5 
 
 
1. Na terenach objętych strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej ustala się jako obowiązujące 

sporządzanie dokumentacji projektowej przez architektów i uzgadnianie jej z Wojewódz-
kim 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 Wojewódz-
kiego 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 Powietrz-
nej – Szefostwem Służby Lotniskowej 00-912 Warszawa (skr. poczt. 36), niezależnie od 
ustaleń szczegółowych planu, określających dopuszczalne gabaryty zabudowy i ogranicze-
nia lokalizacyjne. 

 
 

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

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

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

2) Reklamy i znaki, w tym tzw. semafory, należy umieszczać w części parterowej budyn-
ków – 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 architekto-
nicznego,  

4) Ściany szczytowe (ślepe) budynków mogą być wykorzystane w całości tylko przez jedną 
kompozycję plastyczną – nie billboardy,  

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 siedzi-
bę- dla każdej firmy jedna reklama.  

7) Usytuowanie reklamy na budynku warunkowane jest opracowaniem projektu całej ele-
wacji, z uwzględnieniem usytuowania innych reklam.  

8) Tymczasowe ogrodzenia placów budowy mogą być wykorzystane dla celów reklamo-
wych na czas nie dłuższy niż czas trwania budowy.  
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2. Ustala się obowiązek umieszczania informacji dotyczących nazw ulic, numerów budynków 

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

 
3. Obowiązuje uzgadnianie projektów reklam i znaków informacyjno-plastycznych z Woje-

wódzkim 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 użyt-

kowych, 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. Ma-

lowanie części obiektu (np. parteru) jest niedopuszczalne.  
 
2. W liniach rozgraniczenia ulic obowiązuje realizacja wyłącznie ujednoliconych typów kio-

sków 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 wy-
nosić 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 środowi-
ska: 
1) Zakaz lokalizacji obiektów szczególnie szkodliwych dla środowiska i mogących pogor-

szyć stan środowiska.  
2) Zakaz adaptacji istniejących obiektów dla funkcji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

i mogących pogorszyć stan środowiska.  
3) Ewentualne uciążliwości lub szkodliwość dla środowiska wywołana przez obiekty o funk-

cjach podstawowych i dopuszczalnych nie może wykraczać poza teren lokalizacji obiektu, 
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) Należy chronić istniejące, wartościowe drzewa.  
6) Obowiązuje wprowadzanie zieleni urządzonej towarzyszącej obiektom i przestrzeniom 

publicznym . Przy projektowaniu  i realizacji obiektów należy uwzględnić:  
- wykonanie inwentaryzacji istniejących drzew wraz z ich oceną,  
- sporządzenie projektu zieleni towarzyszącej obiektom, z uwzględnieniem drzew, 

krzewów i zieleni niskiej,  
- zagospodarowanie zielenią urządzoną min. 10% terenu,  
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- powiązanie terenów zielonych na obszarze planu w system zieleni, zapewniający jej 
ciągłość,  

- zapewnienie zieleni wzdłuż ulic w postaci szpalerów drzew, krzewów i zieleni niskiej.  
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.  

 
 

§9 
 
 
Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o: 
 

1) Planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru, o którym mowa w § 1,  

2) Rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000, sta-
nowiący załącznik do niniejszej uchwały, 

3) Obowiązującym planie miasta - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego Radomia, uchwalony uchwałą Rady Miejskiej Nr 625/94 z dnia 21 
kwietnia 1994r. (Dz. Urz. woj. radomskiego nr 9, poz. 81), 

4) Przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw i aktów 
wykonawczych, 

5) Przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć przeznaczenie, które powinno 
przeważać w strefie funkcjonalnej, 

6) Przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć przeznaczenia inne niż pod-
stawowe, 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 opraco-
wania planu o tym samym przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym, 

8) Terenie - należy przez to rozumieć obszar stanowiący część strefy funkcjonalnej, wyzna-
czony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, 

9) Przestrzeniach publicznych - należy przez to rozumieć ogólnodostępne ciągi piesze, 
ciągi pieszo - jezdne i place. 

10) Wskaźniku intensywności zabudowy mieszkaniowej netto – należy przez to rozumieć 
stosunek powierzchni ogólnej wszystkich budynków mieszkalnych oraz usług podstawo-
wych, nie posiadających wydzielonych działek do powierzchni terenu mieszkaniowego 
netto.  

11) Wskaźniku intensywności zabudowy mieszkaniowej brutto – należy przez to rozumieć 
stosunek powierzchni ogólnej wszystkich budynków znajdujących się na terenie mieszka-
niowym netto do powierzchni terenu brutto jednostki mieszkaniowej.  

12) 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).  

13) Terenach mieszkaniowych netto – należy przez to rozumieć tereny obejmujące po-
wierzchnie zabudowane budynkami mieszkalnymi i usługami podstawowymi bez wydzie-
lonych działek, powierzchnie niezabudowane przylegające bezpośrednio do tych budyn-
ków i związane z funkcją mieszkaniową, jak place zabaw dla dzieci, dojazdy do budyn-
ków, przejścia piesze, placyki gospodarcze, uzupełniająca zieleń pomiędzy budynkami 
oraz czasowe miejsca postojowe samochodów.  
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ROZDZIAŁ  II 
 

Ustalenia szczegółowe 
 

§ 10 
 
 
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: 
− usługi publiczne o znaczeniu regionalnym i ogólnomiejskim z zakresu : 

• administracji, 
• finansów i ubezpieczeń,  
• kultury, 
• szkolnictwa i nauki, 
• sportu turystyki i rekreacji, 
• specjalistycznej służby zdrowia, 
• handlu,  
• gastronomii,  

− usługi komercyjne. 
− tereny zieleni urządzonej towarzyszącej obiektom. 

 
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne w strefie, o której mowa w ust.1 ustala się: 

− mieszkalnictwo, 
− terenowe, liniowe i kubaturowe obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej i komu-

nikacji - ogólnomiejskie oraz związane z wyszczególnionymi funkcjami strefy, 
− parkingi,  
− usługi o charakterze lokalnym ,dostosowane wielkością do programu podstawowego. 

 
4. Obiekty i urządzenia o funkcji dopuszczalnej można realizować pod warunkiem spełnienia 

jednej z przesłanek: 
− są niezbędne do funkcjonowania obiektów o funkcji podstawowej, 
- nie będą zajmowały więcej niż 30% obszaru strefy. 

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

spodarowania terenów i kształtowania zabudowy : 
 
1) Intensywność zabudowy brutto : 2,2 – 4, 0,  
2) Dla obiektów usługowych, stanowiących w strefie podstawowe przeznaczenie terenu ob-

owiązują następujące minimalne wskaźniki ilości miejsc parkingowych: 
− administracja     - 20  mp/1000 m2 powierzchni użytkowej 
− kultura    -  8  mp/1000m2 powierzchni użytkowej 
− kino, teatr, sale widowiskowe - 22  mp/100 widzów 
− handel usługi    - 18  mp/1000 m2 powierzchni użytkowej 
− sport, rekreacja   - 12  mp/100 użytkowników 
− hotele     -  8  mp/100 użytkowników 



Plac Jagielloński 7

− gastronomia    - 18  mp/100 konsumentów 
− szkolnictwo i nauka   - 16  mp/100 użytkowników 

3) Dla każdej inwestycji obowiązuje zapewnienie -100% miejsc parkingowych dla własnych 
potrzeb na wydzielonym na jej potrzeby terenie, 

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

5) Obowiązuje lokalizacja garaży w obiektach, 
6) Obowiązuje zasada podcieniowego kształtowania budynków wzdłuż głównych ciągów 

pieszych i placów - wg rysunku planu, 
7) Dopuszcza się zabudowę działki obiektami usługowymi w 100%, z warunkiem uwzględ-

nienia pkt  3 – 6.  
8) Budynki i obiekty użyteczności publicznej winny być dostępne dla osób niepełnospraw-

nych, 
9) Do czasu realizacji docelowych obiektów w strefie o funkcjach  ustalonych  w  ust. 2 i 3, 

z wyłączeniem terenu objętego granicą strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej - dopusz-
cza się tymczasowe zagospodarowanie terenu :  
- zielenią urządzoną niską,  
- urządzenie parkingów o nawierzchni z elementów rozbieralnych do odzysku. 

 
6. Dla terenów wydzielonych w strefie UC obowiązują ustalenia ogólne planu i strefy oraz 

następujące ustalenia szczegółowe: 
1) Teren  oznaczony na rysunku planu symbolem 1 UC - pow. ok. 0,27 ha: 

− preferowana funkcja - kultura, oświata, 
− istniejący zabytkowy budynek Resursy - do adaptacji. Wszystkie zmiany obiektu - 

przebudowa, rozbudowa, remonty - można przeprowadzać tylko za zgodą i wg wy-
tycznych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

− istniejący budynek gospodarczy przy ul. Struga - do likwidacji, 
− teren na zapleczu budynku przeznacza się na parking i zieleń urządzoną, 
− nieobligatoryjne są ustalenia  § 10 ust.5 pkt. 4 i 5, 
− dojazd - od ul. Malczewskiego i z ciągu pieszo - jezdnego  1 KX, 
− główne dojście piesze - z placu przed frontem budynku. 
 

2) Teren  oznaczony na rysunku planu symbolem  2 UC - pow. ok. 0,56 ha 
− preferowana funkcja: kultura, administracja, szkolnictwo i nauka oraz specjalistyczne 

usługi medyczne, 
− istniejący budynek szpitala - do adaptacji i zmiany funkcji po przeniesieniu szpitala, 
− dojazd - od ul. Malczewskiego. 
 

3) Teren  oznaczony na rysunku planu symbolem  3 UC - pow. ok. 0,40 ha 
− istniejący budynek  CEFARMU - do likwidacji, 
− preferowana funkcja - kultura, administracja, szkolnictwo, 
− linia zabudowy od ul. Malczewskiego i Kelles-Krauza - w liniach rozgraniczenia ulic, 

a na skrzyżowaniu - linia zabudowy w odległości 5,0 m od linii rozgraniczenia ulic, 
− główny dojazd - od ul. Malczewskiego i od ulicy lokalnej  1 KL, 
− główne dojście piesze – od ul. Malczewskiego i od ulicy lokalnej  1 KL, 
− wysokość obiektów  - od II do III kondygnacji, 
− zieleń istniejąca - do utrzymania,  
 

4) Teren  oznaczony na rysunku planu symbolem  5 UC - pow. ok. 0,17 ha 
− preferowana funkcja: handel, kultura, gastronomia, 
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− istniejący budynek domu towarowego „Senior” - do adaptacji, 
− zakaz rozbudowy, przebudowy, dokonywania generalnych remontów obiektu bez 

zgody i wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 
− główne dojście piesze i dojazd - od ul. Plac Jagielloński, 
− obowiązuje powiązanie funkcji obiektu z terenami zieleni urządzonej   1 ZP. 
 

5) Teren  oznaczony na rysunku planu symbolem  6 UC - pow. ok. 0,31 ha 
− preferowana funkcja - usługi kultury, 
− budynek teatru - do adaptacji, 
− w związku z projektowaną ulicą - przedłużeniem ul. Chrobrego - należy przebudować 

czerpnię powietrza. Przeniesienie wylotu czerpni na teren   8UC. 
 

6) Teren  oznaczony na rysunku planu symbolem  7 UC - pow. ok. 0,24 ha, 
− preferowana funkcja – rozbudowa teatru, z uwzględnieniem parkingu,  
− istniejący budynek szkoły medycznej - do adaptacji z wyjątkiem oficyny, 
− dopuszcza się zmianę funkcji obiektu,  
− na działce położonej u zbiegu ul. Kelles – Krauza i projektowanej 2 KZ - funkcja 

usług i handlu. Dopuszcza się realizację funkcji mieszkaniowej na ostatniej kondy-
gnacji.  

− wysokość obiektów - od II do IV kondygnacji  (nie wyżej niż budynek teatru), 
− dojazd i główne dojście - projektowaną ulicą  2 KZ,  
− dopuszcza się tymczasowe wykorzystanie terenu na parking.  
 

7) Teren  oznaczony na rysunku planu symbolem  8 UC - pow. ok. 0,32 ha 
− wysokość obiektów III do V kondygnacji, 
− wymagane szczególnie staranne  opracowanie architektury, gdyż: 

• stanowić ona będzie zamknięcie widokowe ul. Chrobrego, 
• wytworzy pierzeję placu przed teatrem (1 PP), 
• stanowić będzie "bramę" dla przestrzeni publicznej "starego centrum", 

− należy pozostawić otwarcie widokowe na wejście w główny ciąg pieszy "Centrum 
Północ", 

− bezpośrednio z terenu - dojście do przejścia pieszego bezkolizyjnego z ul. Struga, 
− rozbudowa obiektu powinna uwzględniać istniejący dojazd gospodarczy do budynku 

teatru, 
− zagospodarowanie terenu projektować łącznie z terenem 1 PP, 
− należy uwzględnić bezkolizyjne przejście z projektowanych obiektów do terenów 

(obiektów) po drugiej stronie ul. Struga,  
− należy uwzględnić lokalizację czerpni powietrza dla teatru,  
− dopuszcza się tymczasowe wykorzystanie terenu na parking.  
 

8) Teren  oznaczony na rysunku planu symbolem  9 UC - pow. ok. 0,49 ha 
− wysokość obiektu - od II do IV kondygnacji, a na fragmencie przewidywanym jako 

współczesna dominanta urbanistyczna miasta (wg rysunku planu) - do IX kondygna-
cji, 

− dojazd do terenu  - od ul. Struga istniejącym odcinkiem ul. Kelles-Krauza lub od stro-
ny wschodniej - z placu 1 PP, 

− zagospodarowanie terenu projektować w powiązaniu z terenami 8UC, 1PP, 1ZP, 
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− dopuszcza się  etapowanie realizacji obiektu, ze względu na konieczność wyłączenia 
odcinka ul. Kelles-Krauza z ruchu, co będzie możliwe po uprzedniej realizacji projek-
towanej ulicy 2 KZ.  

− przejście bezkolizyjne z projektowanych obiektów do terenów (obiektów) po drugiej 
stronie ul. Struga. 

 
9) Teren oznaczony na rysunku planu symbolem  10 UC - pow. ok. 0,08 ha:  

− wysokość zabudowy od II do III kondygnacji, 
− główny dojazd – od ul. Plac Jagielloński, 
− elewacja frontowa obiektu - od strony placu 1 PP,  
− funkcja  usługowa np. handel kwiatami.  

 
 

§ 11  
 
 
1. Wyznacza się strefę zabudowy usługowo-mieszkaniowej, oznaczoną na rysunku planu 

symbolem UM.  
 
2. Na obszarze strefy UM ustala się następujące przeznaczenie  podstawowe terenu : 

− usługi publiczne o znaczeniu dzielnicowym ogólnomiejskim i regionalnym z zakresu : 
• administracji, 
• nauki i szkolnictwa, 
• kultury, 
• sportu, turystyki i wypoczynku, 
• finansów i ubezpieczeń, 
• specjalistycznej służby zdrowia, 
• handlu, 
• gastronomii, 

− usługi komercyjne, 
− 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 komu-
nikacji, 

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

4. Obiekty i urządzenia o funkcji dopuszczalnej  można realizować przy łącznym spełnieniu 
następujących warunków : 
− są niezbędne do funkcjonowania obiektów o funkcjach podstawowych, 
− nie będą zajmowały więcej niż 30% obszaru strefy. 
 

5. Na obszarze strefy usługowo-mieszkaniowej obowiązują następujące zasady zagospodaro-
wania terenów i ukształtowania zabudowy: 

1) Intensywność zabudowy brutto : 1,5 – 3, 0,  
2) Dla usług stanowiących podstawowe funkcje w strefie ustala się niżej podane wskaźniki 

miejsc parkingowych : 
− zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - 1 mp/1 mieszkanie, 
− administracja -11 - 13 mp/1000 m2 powierzchni użytkowej, 
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− handel, usługi -14 - 16 mp/1000 m2 powierzchni 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/1000 m2 powierzchni użytkowej, 
− sport -12 - 16 mp/100 użytkowników jednocześnie, 
− oświata - 16 mp/100 użytkowników jednocześnie.  

3) Obowiązuje  wskaźnik zieleni urządzonej  8 m 2 / na jednego mieszkańca. 
 
6. Dla terenu strefy usługowo-mieszkaniowej  oznaczonego na rysunku planu symbolem 

1 UM - pow. ok. 0,30 ha - obowiązują dodatkowo następujące ustalenia szczegółowe: 
− wysokość zabudowy od III do V kondygnacji, 
− lokalizacja usług w paterach budynków, 
− dojazd  od strony wschodniej - od ul. Staszica, wyjazd - do projektowanej ulicy 2 KZ,  
− dopuszcza się tymczasowe wykorzystanie terenu na parking.  
 

 
§12 

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

PP, PX  i KX,   obejmującej tereny komunikacji pieszej: ciągów pieszych, ciągów pieszo-
jezdnych i placów. 

 
2. W strefie o której mowa w ust.1 ustala się następujące podstawowe przeznaczenie terenów: 

− komunikacja piesza, 
− zieleń urządzona wysoka i niska, 
− mała architektura, 
− założenia wodne. 
 

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne w strefie ustala się: 
− liniowe i punktowe elementy infrastruktury technicznej, pod warunkiem, że nie będą 

zajmowały więcej niż 10% powierzchni terenu, 
− komunikację samochodową - dla pojazdów uprzywilejowanych.  
 

4. Na terenach strefy obowiązują następujące zasady zagospodarowania i urządzenia terenów: 
− należy zapewnić dostępność placów i ciągów pieszych osobom niepełnosprawnym, 
− dopuszcza się etapowanie realizacji placów i ciągów pieszych, 
− urządzanie przestrzeni publicznych należy realizować w powiązaniu z sąsiadującymi 

obiektami, 
− dopuszcza się włączanie ciągów pieszych i placów w realizowane obiekty - pod warun-

kiem utrzymania układu i funkcji przestrzeni publicznych 
− zagospodarowanie terenu powinno uwzględniać: posadzkę, małą architekturę, zieleń, 

oświetlenie, założenia wodne, 
− istniejąca zieleń wysoka do adaptacji. 

 
5. Dla terenów wydzielonych w strefie przestrzeni publicznych obowiązują ustalenia ogólne 

planu i strefy oraz następujące ustalenia szczegółowe: 
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1) Teren  oznaczony na rysunku planu symbolem   1 PP - pow.ok. 0,76 ha:  
− Istniejący główny plac przed teatrem – do adaptacji,  
− zakaz realizacji obiektów kubaturowych,  
− zagospodarowanie placu rozpatrywać w powiązaniu z zagospodarowaniem terenów 

sąsiednich 8 UC, 9 UC, 10 UC, 
− istniejące ukształtowanie terenu - do przeprojektowania,  
− dopuszcza się czasowe wykorzystanie placu jako parkingu dla potrzeb teatru,  
− dopuszcza się funkcję handlu kwiatami w części południowej, w powiązaniu 

z obiektem na terenie 10 UC, przy czym wymagana jest wysoka estetyka stoisk 
z kwiatami. Forma stoisk powinna być zatwierdzona przez Architekta Miejskiego 
i Państwową Służbę Ochrony  Zabytków.  

 
2) Teren  oznaczony na rysunku planu symbolem  1 KX - pow. ok. 0,18 ha:  

− odcinek ul. Struga projektowany jako ciąg pieszo - jezdny łączący plac z przestrzenią 
przed Resursą, 

− stanowi dojazd  dla mieszkańców posesji oraz  dojazd dostawczy do usług, 
− szerokość ciągu -  w liniach rozgraniczenia istniejącej ulicy. 
 

3) Teren  oznaczony na rysunku planu symbolem  2 KX - pow. ok. 0,23 ha:  
− ciąg pieszo - jezdny na fragmencie istniejącej ul. Kelles-Krauza, na odcinku od pro-

jektowanego placu 1 PP do przedłużenia ul. Chrobrego,  
− szerokość w liniach rozgraniczenia - ok. 14,0 m,  
− stanowi dojazd do placu przed teatrem oraz do posesji, które nie mogą być obsłużone 

od strony południowej, 
− dopuszcza się czasowe wykorzystanie terenu jako parking dla potrzeb teatru,  
− istniejące obiekty – do adaptacji, do czasu realizacji nowej zabudowy na posesjach, 

przy czym południowa linia rozgraniczenia ciągu 2 KX, stanowić będzie obowiązują-
cą linię zabudowy. Obiekty nie mogą być rozbudowywane.   

 
4) Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1 PX - pow. ok. 0,13 ha:  

− główny ciąg pieszy w zieleni parkowej 1 ZP, w śladzie dawnego traktu królewskiego, 
− zieleń wysoka do zachowania. 

 
 

§13 
 
 
1.  Ustala się obszar strefy zieleni urządzonej oznaczonej na rysunku planu symbolem  ZP. 
 
2. W strefie ZP ustala się następujące przeznaczenie podstawowe terenów: 

− zieleń urządzona z przewagą zieleni wysokiej,  
− cieki i zbiorniki wodne,  
− urządzenia i tereny sportowe służące rekreacji codziennej.  
 

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne w strefie ZP ustala się: 
− obiekty małej architektury, 
− liniowe i punktowe elementy infrastruktury technicznej związane z obsługą obszaru 

strefy. 
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4. Obiekty i urządzenia o funkcji dopuszczalnej w strefie można realizować pod warunkiem 
spełnienia jednej z przesłanek : 
− stanowią uzupełnienie funkcji podstawowej, 
− są konieczne do funkcjonowania urządzeń o funkcji podstawowej. 

 
5. Na obszarze strefy zieleni urządzonej ustala się jako obowiązujące następujące zasady za-

gospodarowania terenu: 
− na obszarze strefy zaleca się tworzenie ciągów pieszych i rowerowych, 
− w stosunku do obiektów małej architektury oraz urządzeń rekreacyjnych i infrastruktury 

technicznej - wymagana wysoka estetyka, 
− zakaz likwidacji zadrzewień i zakrzewień, dopuszcza się jedynie usuwanie pojedyn-

czych drzew i krzewów w celach sanitarnych i dla zapewnienia bezpieczeństwa, 
− przestrzenie publiczne, obiekty i urządzenia  w strefie winny spełniać warunki umożli-

wiające korzystanie z nich osobom niepełnosprawnym, 
− na obszarze strefy nie dopuszcza się realizacji  obiektów kubaturowych, 
− dopuszczalne przeznaczenie terenu może obejmować do 30% obszaru strefy. 

 
6.  Dla terenów wydzielonych w strefie, oznaczonych symbolami 1 ZP - pow. około  1,06 ha 

i 2 ZP - pow. ok.0,14 ha obowiązują następujące ustalenia szczegółowe: 
− istniejąca zieleń - do uporządkowania i wzbogacenia, 
− zagospodarowanie terenu 1 ZP - w powiązaniu z zagospodarowaniem terenów 9 UC, 

5 UC. 
 
 

§14 
 
 
Ustala się następujące zasady zagospodarowania istniejących i projektowanych elementów 
komunikacji 
 
1) Ul. Kelles-Krauza - Struga istniejąca (od Malczewskiego do Betonowej), droga wojewódz-

ka, klasy Z 2/2 - oznaczona na rysunku planu symbolem  1 KZ: 
− szerokość w liniach rozgraniczenia 40,0 m, 
− 2 jezdnie ( 2 x 3,5 m ) po dwa pasy ruchu, 
− jezdnie rozdzielone pasem rozdziału o szerokości min.2,5 m,  
− bezkolizyjne przejście piesze łączące plac przed teatrem z głównym ciągiem pieszym 

Centrum Północ. 
 

2) Projektowane przedłużenie ul. Chrobrego - (od ul. Struga od ul. Kelles-Krauza),droga wo-
jewódzka, klasy  Z 2/2 -  oznaczona na rysunku planu symbolem 2 KZ: 
− szerokość w liniach rozgraniczenia 30,0 m, 
− 2 jezdnie po dwa pasy ruchu,  
− chodnik po stronie wschodniej o szerokości 3,0 m,  
− należy uwzględnić przeniesienie istniejących czerpni powietrza dla teatru na teren 8 UC. 

 
3) Ul. Malczewskiego  (istniejąca) - droga wojewódzka, klasy Z 1/4 - oznaczona na rysunku 

planu symbolem 3 KZ: 
− linie rozgraniczenia - w istniejących liniach zabudowy (pierzejach), 
− 4 pasy ruchu, 
− jezdnia jednoprzestrzenna o szerokości 14,0 m, 



Plac Jagielloński 13

− minimalna szerokość chodników - 3,0 m, 
− od strony wschodniej - chodnik oddzielony od jezdni pasem zieleni. 

 
4) Ul. Plac Jagielloński - istniejąca ulica miejska, lokalna (od ul. Kelles-Krauza do ul. Mecha-

nicznej), oznaczona na rysunku planu symbolem  1 KL : 
− linie rozgraniczenia o szerokości 10,0 m (południowa linia w istniejącej linii zabudo-

wy), 
− jezdnia o szerokości 7,0 m, o dwóch pasach ruchu, 
− chodnik obustronny o szerokości min. 3,0 m. 

 
 
 

§ 15 
 
 
Dla terenu objętego planem ustala się następujące zasady uzbrojenia w infrastrukturę tech-
niczną: 
 
1) Nie dopuszcza się fundamentowania obiektów kubaturowych ani żadnych innych budowli 

na funkcjonujących urządzeniach podziemnych stanowiących elementy uzbrojenia terenu 
bez odpowiedniej przebudowy tych urządzeń za zgodą i wg wymogów eksploatatorów 
omawianych urządzeń (dystrybutorów mediów) oraz za zgodą użytkowników zasilanych 
obiektów. 

 
2) Wprowadzana zabudowa nie może utrudniać czynności eksploatacyjnych i remontowych 

funkcjonujących urządzeń uzbrojenia podziemnego. 
 
3) Zaopatrzenie w wodę - wyłącznie z miejskiego systemu wodociągowego po przeprowadze-

niu jego przebudowy (rozbudowy), z zachowaniem odbioru wody przez istniejących od-
biorców, wg wskazań wynikających z programu rozbudowy sieci wodociągowej miasta 
Radomia oraz potrzeb planowanej zabudowy, zgodnie z warunkami określonymi przez 
dysponenta sieci. Lokalizacja przewodów wodociągowych o charakterze ogólnolokalnym 
na terenach powszechnie dostępnych, głównie w granicach ciągów komunikacyjnych. 

 
4) Odprowadzenie ścieków - do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej. Przewody ogólno-

lokalnych ciągów kanalizacyjnych lokalizować na obszarach ogólnodostępnych (ciągi ko-
munikacyjne). W przypadku niedostatecznej przepustowości istniejącej sieci kanalizacyjnej 
stanowiącej odbiornik ścieków z rozpatrywanego terenu dopuszcza się, stosowanie współ-
pracujących z nowoplanowaną siecią kanalizacyjną (mającą obsłużyć teren objęty planem),  
zbiorników retencyjnych ścieków na ogólnie obowiązujących zasadach i za zgodą Powia-
towego Inspektora Sanitarnego. 

 
5) Odprowadzenie wód opadowych - do miejskiego systemu kanalizacji deszczowej oraz do 

wód powierzchniowych wg obowiązujących przepisów szczegółowych. Obowiązuje sto-
sowanie osadników przy wszelkiego rodzaju wpustach powierzchniowych. Na przewodach 
odprowadzających wody opadowe z powierzchni przeznaczonych dla ruchu i postoju sa-
mochodów oraz przy wylotach (zrzutach) do wód powierzchniowych należy stosować 
urządzenia przechwytujące produkty ropopochodne i organiczne. Nie dopuszcza się od-
prowadzania wód opadowych z wszelkiego rodzaju przewodów (rur, koryt itp.) bezpośred-
nio na nawierzchnie ciągów komunikacyjnych. 
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6) Zaopatrzenie w gaz ziemny - z miejskiego systemu gazowniczego z zachowaniem warun-
ków określonych w obowiązujących przepisach szczegółowych 

 
7) Zaopatrzenie w energię cieplną - z indywidualnych źródeł ciepła (pod warunkiem zacho-

wania zasad zawartych w przepisach odrębnych) oraz z miejskiego systemu ciepłownicze-
go (wg wytycznych właściwego dysponenta ciepła). 

 
8) Zasilanie w energię elektryczną - z miejskiego systemu energetycznego,  wg warunków 

dystrybutora energii. Zakaz budowy trafostacji wolnostojących. 
 
 
 

ROZDZIAŁ  III 
 

Ustalenia końcowe 
 

§16 
 
 
Na obszarze objętym planem traci moc uchwała Nr 625/94 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 
21 kwietnia 1994 r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Radomskiego Nr 9, 
poz. 81, z dnia 14 czerwca 1994 r. 
 
 

§17 
 
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Miasta Radomia. 
 
 

§18 
 
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%. 
 

§19 
 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
daty ogłoszenia niniejszej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU 
 

ZYGMUNT JACEK NITA 
 
WNIOSKODAWCA:  
 
ZARZĄD MIASTA RADOMIA  
 


