
      

Druk Nr 673 
 

UCHWAŁA NR 744/2014 
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU 

z dnia 9.06.2014r.  
 
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Radom dla jednostek urbanistycznych Gołębiów, Potkanów, JeŜowa Wola 
Wschodnia, JeŜowa Wola Zachodnia i Sadków. 

 
Na podstawie art. 12  ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647), art. 7 ust. 1 pkt 1 
i art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 

r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) w związku z uchwałą Nr 454/2012 Rady Miejskiej w Ra-
domiu z dnia 17.12.2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom dla jednostek urbani-
stycznych Gołębiów, Potkanów, JeŜowa Wola Wschodnia, JeŜowa Wola Zachodnia i Sadków 
 
Rada Miejska w Radomiu uchwala co następuje: 
 

§ 1 
1. Uchwala się  zmianę „ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego Gminy Radom” uchwalonego uchwałą Nr 221/99 Rady Miejskiej w Rado-
miu z dnia 29.12.1999r. z późniejszymi zmianami, zwanego dalej w treści uchwały 
„studium”. 

2. Zmiana studium obejmuje jednostki urbanistyczne Gołębiów, Potkanów, JeŜowa Wola 
Wschodnia, JeŜowa Wola Zachodnia i Sadków. 

3. Zakres zmian studium określono w treści załączników do niniejszej uchwały, o których 
mowa w § 2, zawierających studium ujednolicone z wyróŜnieniem zmian. 

 
§ 2 

1. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 
1) Część tekstowa: 

Załącznik nr 1 – zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Radom, tekst ujednolicony, który zastępuje dotychczasowy Załącz-
nik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Radomiu Nr 169/2011 z dnia 29.08.2011 r.  
w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Radom. 
 

2)  Część graficzna zawierająca ujednolicone rysunki, obejmująca: 



a) Załącznik Nr 5 - rysunek 1K: Kierunki zagospodarowania przestrzennego, który 
zastępuje dotychczasowy Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Radomiu 
przywołanej w pkt 1),  

b) Załącznik Nr 7 - rysunek 3K: Delimitacja obszarów, który zastępuje dotychcza-
sowy Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Radomiu przywołanej  
w pkt 1),  

c) Załącznik Nr 8 - rysunek 4K: ZagroŜenia i ochrona środowiska, który zastępuje 
dotychczasowy Załącznik nr 8 do uchwały Rady Miejskiej w Radomiu przywoła-
nej w pkt 1),  

d) Załącznik Nr 12 - rysunek 8K: System transportowy; który zastępuje dotychcza-
sowy Załącznik nr 12 do uchwały Rady Miejskiej w Radomiu przywołanej  
w pkt 1).  

3) Załącznik nr 3: Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag, o których mowa w art. 
11 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym. 

 
2. Pozostałe załączniki graficzne do studium pozostają bez zmian. 

 
§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
        Przewodniczący Rady Miejskiej 
         Dariusz Wójcik 


