
 
          Druk nr 394 
 

Uchwała Nr 436/2012 
Rady Miejskiej w Radomiu 

z dnia 03.12.2012 r. 
 

w sprawie:  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Potkanów”. 

 
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) oraz art. 18 ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje: 

 
§ 1 

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

2. Plan obejmuje teren pomiędzy: zachodnią granicą pasa drogowego ul. Stalowej; północną 
i północno-zachodnią granicą pasa drogowego ul. Starokrakowskiej; od strony północno – 
wschodniej linią wyznaczoną w odległości od 7,5m do 10m w kierunku północno – wschodnim 
od istniejącej osi drogi ul. Potkanowskiej; wschodnią granicą działki nr ewid. 90/2 oraz 
fragmentami południowej i zachodniej granicy administracyjnej miasta Radomia. 

3. Granice obszaru objętego planem przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik graficzny do 
niniejszej uchwały. 

4. Dopuszcza się uchwalanie planu etapami wynikającymi z potrzeb inwestycyjnych i moŜliwości 
zaawansowania procedury planistycznej. Wydzielanie etapów opracowania nastąpi na podstawie 
koncepcji programowo-przestrzennej całego obszaru planu uwzględniającej przede wszystkim 
projektowany układ komunikacyjny, podstawowe funkcje i tereny wyłączone spod zabudowy – 
sporządzonej przez Miejską Pracownię Urbanistyczną i zaakceptowanej przez Prezydenta. 

 
§ 2 

1. Zakres planu określają ustalenia przepisu art. 15 ust. 2 oraz, w zaleŜności od potrzeb, ustalenie 
przeznaczenia przepisu art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. 

2. Przedmiotem planu jest w szczególności ustalenie terenów pod zainwestowanie, w tym pod 
zabudowę usługowo – przemysłową, zabudowę mieszkaniowo - usługową, układ komunikacyjny, 
infrastrukturę techniczną. 

 
§ 3 

Uchyla się uchwałę Nr 104/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23.04.2007 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
teren ograniczony granicą miasta Radomia, ul. Stalową, ul. Starokrakowską, ul. Potkanowską 
i ul. Warsztatową, zwanego dalej „Potkanów”. 

 
§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 
 

§ 5 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

        Przewodniczący Rady Miejskiej 
        Dariusz Wójcik 

 


