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UCHWAŁA NR 477/2013 
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU 

     Z DNIA 21.01.2013r. 
 
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Dolina rzeki Mlecznej - Aleksandrowicza” 
 
 
 Na  podstawie art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003  roku o planowaniu                        
i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. 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 
„Dolina rzeki Mlecznej - Aleksandrowicza”, zwanego dalej w treści uchwały „planem”. 
 

2. Plan obejmuje obszar terenów opisanych w Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy  Radom: jako tereny otwarte oznaczone 
symbolem TO, jako lasy ochronne oznaczone symbolem Ls, jako tereny zabudowy 
mieszkaniowej ekstensywnej oznaczone symbolem MN oraz jako tereny usług oznaczone 
symbolem U. Obszar ten zawarty jest pomiędzy: 
- wschodnią linią rozgraniczenia ul. Warszawskiej, 
- północno - zachodnią oraz południowo - wschodnią linią rozgraniczenia ul. Ofiar  

Firleja,  
- zachodnią linią rozgraniczenia ul. Mieszka I,  
- północno – zachodnimi granicami nieruchomości połoŜonych przy ul. Józefowskiej, 
  ul. K. Vietha i ul. J. Oleszczuk – OŜarskiej,  
- północną i południową linią rozgraniczenia ul. Aleksandrowicza, 
- południowo - zachodnimi granicami terenu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, 
- zachodnimi granicami dz. nr 42, 170, 370, 371, 372 i 373,  
- południowymi granicami dz. nr 350/198, 350/23 i 350/147, 
- południowo - wschodnimi granicami dz. nr 188/1, 190/1, 193/1, 195/1, 197/1 i 199/1, 
- południowo - wschodnimi liniami rozgraniczenia ul. Władysława Łokietka, 
- oraz północnymi granicami dz. nr 201/5, 350/56, 350/59 i 350/61.  
 

3. Granice obszaru objętego planem przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik 
graficzny Nr 1 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, 

ustalenia  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                
i przeznaczenie  tych terenów przede wszystkim: pod zabudowę usługową , zabudowę 
mieszkaniową niskiej intensywności, układ komunikacyjny, zieleń (lasy, zespoły 
przyrodniczo – krajobrazowe, tereny zielone otwarte biologicznie czynne miejskiego 
systemu przyrodniczego). 

 
§  3. 

 
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 
 

§  4. 
 

Uchwała niniejsza wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

 
 

 
                                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej 

       Dariusz Wójcik 
 



 
 

Uzasadnienie 
 

Obowiązek sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tej 
części miasta Radomia zapisano w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Radom.  Obszar objęty projektem uchwały (w tym Doliny rzeki 
Mlecznej) jest głównie połoŜony na takim terenie. 

W wyniku analiz danych i materiałów wejściowych oraz ustaleń obowiązującego 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia 
ustalono: 
1. Celem opracowania planu jest przede wszystkim jednoznacznie przesądzenie o funkcji 

terenów, obsłudze komunikacyjnej, wskazanie terenów chronionych przed zabudową. W 
planie określone zostaną zasady wykorzystania terenu, lokalizacja zabudowy 
mieszkaniowej o niskiej intensywności i zabudowy usługowej, zasady obsługi 
komunikacyjnej i wyposaŜenia w infrastrukturę techniczną. UmoŜliwi to kontynuację lub 
rozpoczęcie procesów inwestycyjnych, uporządkowanie zagospodarowania terenu 
objętego planem przy jednoczesnej ochronie wartości przyrodniczych. 
 

2. Niniejszym planem objęto obszar wynikający z analiz przyrodniczych i funkcjonalno – 
przestrzennych Doliny rzeki Mlecznej i terenów przyległych.  
  

3. MoŜliwość wystąpienia skutków finansowych dla gminy w wyniku uchwalenia planu 
będzie przedmiotem odpowiedniej prognozy, sporządzanej zgodnie z obowiązującym 
prawem przed wyłoŜeniem projektu planu do publicznego wglądu.  

 
W świetle powyŜszych ustaleń, uchwałę o przystąpieniu do sporządzania miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego obszaru naleŜy uznać za 
zasadną. 

 

 
 


