
Druk nr 667 
 

UCHWAŁA NR 743/2014      
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU 

Z DNIA 9.06.2014r.      
 
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Radom dla jednostek urbanistycznych 
„Planty Wschodnie”, „1905 roku”, „Czachówek”, „Glin ice Zachodnie”, 
„Ustronie”, „Idalin”, „Zamłynie” i „Stare Miasto” 

 
 Na  podstawie 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)  oraz art. 9 ust. 1 w związku z art. 27  ustawy z 
dnia 27 marca 2003  roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 
647 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje: 
 

§ 1. 
1. Przystępuje się do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Radom, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu Nr 221/99 
z dnia 29 grudnia 1999 r. z późniejszymi zmianami, w części dotyczącej jednostek 
urbanistycznych „Planty Wschodnie”, „1905 roku”, „Czachówek”, „Glinice Zachodnie”, 
„Ustronie”, „Idalin”, „Zamłynie” i „Stare Miasto”. 

2. Obszar objęty zmianą studium, o której mowa ust. 1, obejmuje jednostki urbanistyczne „Planty 
Wschodnie”,  „1905 roku”, „Czachówek”, „Glinice Zachodnie”, „Ustronie”, „Idalin”, „Zamłynie” 
i „Stare Miasto”, określone w ustaleniach zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Radom, uchwalonej uchwałą Rady Miejskiej w 
Radomiu Nr 164/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 r. 

3. Granice obszaru objętego zmianą studium przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik 
graficzny nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
§  2. 

1. Zakres zmiany studium dotyczyć będzie w szczególności korekty ustaleń, o których mowa 
w art. 10 ust. 2 pkt 1 i  pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, w stosunku do obszaru objętego zmianą studium.  

2. Zakres zmiany studium moŜe objąć pozostałe ustalenia dokonywane na podstawie przepisu art. 
10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
w stosunku do obszaru objętego zmianą studium, odpowiednio do uwarunkowań rozpoznanych w 
trakcie sporządzania zmiany studium. 

 
§  3. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 
 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
  
        Przewodniczący Rady Miejskiej 
         Dariusz Wójcik 

 


