
           Druk nr 555 
 

Uchwała Nr  605/2013 
Rady Miejskiej w Radomiu 

z dnia 30.09.2013r. 
 
 
w sprawie: przyst ąpienia do sporz ądzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia „Kil ińskiego”. 
 

Na podstawie art. 14 ust. 1 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późniejszymi 
zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. z Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) uchwala się co 
następuje: 
 
 

§ 1 
 

1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Radomia „Kilińskiego”, zwanego dalej w treści 
uchwały „planem”. 

2. Plan obejmuje obszar, którego granice wyznaczają: 
1) od północy: południowa i wschodnia granica obowiązującego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Plac 
Jagielloński” na odcinku od punktu przecięcia się zachodniego 
krawęŜnika jezdni ul. Malczewskiego z granicą miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Plac Jagielloński” do najbardziej na 
południe wysuniętego punktu działki nr ew. 28/1 z obrębu 40 oraz 
północna linia rozgraniczająca ul. Struga do przedłuŜenia w kierunku 
północnym wschodniej granicy działki nr ew. 35/1 z obrębu 41; 

2) od wschodu: wschodnia granica działki nr ew. 35/1 z obrębu 41, 
północna granica działki nr ew. 167/12 z obrębu 41, zachodnia i 
południowa granica działki nr ew. 49 z obrębu 41 oraz  zachodnia linia 
rozgraniczająca ul. Niedziałkowskiego i jej przedłuŜenie do południowej 
linii rozgraniczającej ul. śeromskiego; 

3) od południa: południowa linia rozgraniczająca ul. śeromskiego 
przebiegająca wzdłuŜ południowej granicy działki nr ew. 131 z obrębu 
41 do północno-zachodniego naroŜnika działki nr ew. 32 z obrębu 91, 
wschodnia, południowa i zachodnia granica działki nr ew. 71 z obrębu 
91, ponownie: południowa linia rozgraniczająca ul. śeromskiego do 
przedłuŜenia w kierunku południowym zachodniej linii rozgraniczającej 
ul. Witolda, północna linia rozgraniczająca ul. śeromskiego od 
zachodniej linii rozgraniczającej ul. Witolda  do wschodniej linii 
rozgraniczającej Plac Kazimierza Wielkiego; 

4) od zachodu: granica obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Rwańska” na odcinku od północnej 
linii rozgraniczającej ul. śeromskiego do południowo – wschodniego 
naroŜnika działki nr ew. 135 z obrębu 50, zachodnia linia 
rozgraniczająca ul. Malczewskiego do najbardziej na wschód 
wysuniętego punktu działki nr ew. 131 z obrębu 50, linia pokrywająca 



się z zachodnim krawęŜnikiem jezdni ul. Malczewskiego do punktu 
przecięcia się z południową granicą obowiązującego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „Plac Jagielloński”; 

3. Z obszaru planu, o którym mowa w ust. 2 wyłącza się teren zamknięty 
obejmujący działkę nr ew. 72 z obrębu 91 – Decyzja Nr 384/MON z 
18.10.2010 r.; 

4. Granice obszaru objętego planem zaznaczono na mapie stanowiącej 
załącznik graficzny do niniejszej uchwały; 

5. Dopuszcza się opracowanie i uchwalenie planu w podziale na wyodrębnione 
etapy. 

 
§ 2 

 
1. Zakres planu określają ustalenia przepisu art. 15 ust. 2 oraz, w zaleŜności od 

potrzeb, ustalenia przepisu art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

2. Przedmiotem planu jest w szczególności określenie przeznaczenia terenów 
oraz zasad ich zagospodarowania i uzbrajania w infrastrukturę techniczną. 

 
§ 3 

 
W stosunku do obszaru planu, o którym mowa w § 1, uchyla się: 
1) Uchwałę Nr 359/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22.06.2012 r. w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia „Witolda – Kilińskiego” 
przyjętego uchwałą Nr 260/2000 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 
marca 2000 r. zmienionego uchwałą 826/2006 Rady Miejskiej w Radomiu 
z dnia 29 maja 2006 r.; 

2) Uchwałę Nr 486/2004 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 13 września 2004 
r. o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ulic: Malczewskiego – Kilińskiego – 
Niedziałkowskiego – śeromskiego uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w 
Radomiu Nr 260/2000 z dnia 20 marca 2000 r.. 

 
§ 4 

 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia. 
 

§ 5 
 

Uchwałą wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 

       Przewodniczący Rady Miejskiej 
        Dariusz Wójcik 
 

  
 


