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Zakres uzasadnienia i podsumowania do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto” uchwalonego 
uchwałą Nr 607/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2018 r. wynika z art. 42 pkt 
2 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 21 lipca 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.). 
  
1) Uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych 

rozwiązań alternatywnych 
 

Przedmiotem planu są ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania 
terenów dla obszaru objętego planem w podziale na: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu 
symbolem MN; 

2) tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku 
planu symbolem U/MN; 

3) tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku 
planu symbolem U/MW; 

4) tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolem U; 
5) teren usług oświaty, oznaczony na rysunku planu symbolem UO; 
6) teren usług kultu religijnego, oznaczony na rysunku planu symbolem UKR; 
7) tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZP; 
8) tereny zieleni parku kulturowego, oznaczone na rysunku planu symbolem ZPK; 
9) tereny dróg publicznych – oznaczone na rysunku planu odpowiednim symbolem: 

a. KDZ – klasy zbiorczej, 
b. KDL – klasy lokalnej, 
c. KDD – klasy dojazdowej; 

10) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDW; 
11) tereny ciągów pieszo-rowerowych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDX. 

 
Rozpatrywany teren położony jest w centralnej części miasta Radom, zawiera się 

pomiędzy:  
1) od strony północnej: południową linią rozgraniczającą ul. gen. Leopolda Okulickiego; 
2) od strony wschodniej:  

a) wschodnią linią rozgraniczającą ul. Bolesława Limanowskiego na fragmencie od 
ul. gen. Leopolda Okulickiego do ul. Wałowej, 

b) zachodnią linią rozgraniczającą ul. Bolesława Limanowskiego na fragmencie od 
ul. Wałowej do ronda Stefana Kisielewskiego; 

3) od strony południowo-wschodniej: północno-zachodnią linią rozgraniczającą 
ul. Bolesława Limanowskiego; 

4) od strony południowo-zachodniej:  
a) południowo-zachodnimi granicami działek 16/1, 16/2, 16/3 i 41, 
b) południową i południowo-wschodnią linią rozgraniczającą ul. Dębową, 
c) południowo-wschodnią granicą m.p.z.p. „Piotrówka”; 

5) od strony zachodniej: wschodnią granicą m.p.z.p. „Piotrówka”. 
 

 
  Na obszarze objętym projektem planu zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa 
głównie jednorodzinna, ale także wielorodzinna oraz zabudowa usługowa. W centralnej 
części, na placu Stare Miasto znajduje się gotycki kościół św. Wacława z XIII w. wraz 
z otaczającym go skwerem zieleni i zagospodarowaniem placu. Przy wschodniej części 
obszaru planu zlokalizowane są: Zespół Szkół Technicznych oraz teren szkoły podstawowej. 
Oprócz tego w granicach planu znajdują się tereny Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
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i Krwiolecznictwa, siedziba Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz schronisko 
młodzieżowe. Przy placu Stare Miasto zlokalizowane są zabudowania dawnej garbarni, 
a w południowej części opracowania duży zakład zajmujący się obróbką metali. 
 
Przeprowadzona analiza oddziaływania skutków realizacji planu na środowisko w prognozie 
oddziaływania na środowisko wykazała, że z uwagi na znaczną, wykluczającą jakiekolwiek 
negatywne oddziaływanie odległość oraz odpowiednie zapisy w planie, zaprojektowane 
przeznaczenie terenu nie będzie stanowiło żadnego zagrożenia dla obszarów i obiektów 
chronionych, dla obszarów Natura 2000 oraz, że istotne negatywne oddziaływania 
na komponenty przyrodnicze środowiska i zdrowie ludzi, nie wystąpią. Zatem nie ma 
potrzeby analizowania rozwiązań alternatywnych w stosunku do zapisów planu. 
Projektowane zagospodarowanie terenu zostało wcześniej zdefiniowane w obowiązującym 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom”, 
którego ustalenia są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych 
(art. 9. ust 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym – tj. Dz. U. z 11 maja  2017 r. poz. 1073 z późn. zm.). 
 
 

Projektowane zagospodarowanie w miejscowym planie jest zgodne z uwarunkowaniami 
ekofizjograficznymi. Zainwestowanie kubaturowe zlokalizowano, gdzie występuje/ją: 

 równinna rzeźba terenu, 
 korzystne warunki geologiczno-inżynierskie, 
 brak jest zagrożeń procesami osuwiskowymi, 
 niska bioróżnorodność, 
 brak terenów o wybitnych walorach przyrodniczych, wskazanych do zachowania 

i ochrony, 
 obszary położone poza systemem przyrodniczym miasta.  

 
Wybór ostatecznych rozwiązań zawartych w planie nastąpił po szczegółowych analizach 

przestrzennych, uzgodnieniach i opiniach z właściwymi organami wymaganych przepisami 
prawa i konsultacjach z udziałem społeczeństwa. W trakcie prac planistycznych 
uwzględniono pełny kontekst uwarunkowań przestrzennych, przyrodniczych i społeczno-
gospodarczych, dokonano wszechstronnej analizy stanu istniejącego w zakresie elementów 
zagospodarowania przestrzennego, ich rozmieszczenia i podstawowych parametrów, 
dokonano analizy zagadnień środowiskowych i technicznych.  
 
2) Informacja, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie 

uwzględnione: 
a) ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko 

 
W prognozie oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Stare Miasto" szczegółowo przeanalizowano wpływ projektowanego 
zagospodarowania na środowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi.  
 
W prognozie uznano, że na terenie objętym planem najbardziej wrażliwe elementy 
środowiska to m.in.: 
 
1. Hałas 
Warunki klimatu akustycznego determinowane są przez ruch pojazdów odbywający się po 
ulicach Limanowskiego, Okulickiego, Staromiejska oraz uliczek wewnętrznego układu 
komunikacyjnego Starego Miasta. Na mapie akustycznej Radomia z 2012 r. teren 
przedmiotowego planu miejscowego nie zaliczono do obszarów cichych. Jak wynika 
z przeprowadzonych analiz teren objęty miejscowym planem zagospodarowania 
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przestrzennego znajduje się poza obszarem bezpośredniego wpływu oddziaływania 
akustycznego zarówno lotniska wojskowego jak i Cywilnego Portu Lotniczego w Radomiu. 
 
2. Zanieczyszczenia powietrza 
Na podstawie obowiązujących programów w zakresie ochrony powietrza należy stwierdzić, 
że stan jakości powietrza atmosferycznego obszaru planu przedstawia się następująco: 

 zlokalizowany jest na obszarze przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu 
zawieszonego PM10 o okresie uśredniania wyników 24 godziny i rok kalendarzowy, 

 zlokalizowany jest na obszarze przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu 
zawieszonego PM2,5 o okresie uśredniania wyników rok kalendarzowy, 

 zlokalizowany jest na obszarze przekroczeń poziomu docelowego benzo(a)pirenu. 
Na obszarze objętym planem nie występują zakłady, których działalność może być 
przyczyną wystąpienia poważnej awarii, w tym zakładów o zwiększonym ryzyku i zakładów 
o dużym ryzyku. 

 
 
3. Lej depresyjny  
Opisywany terenu znajduje się w zasięgu leja depresyjnego, jaki uformował się na skutek 
intensywnej eksploatacji poziomu górnokredowego. Z uwagi na podjęcie w ostatnich latach 
zdecydowanych działań mających na celu ograniczenie poboru wody, zarówno przez sektor 
komunalny, jak i przemysł, zasięg leja przestał się zwiększać, a sytuacja hydrologiczna 
powoli się normuje. 
 
4. Jakość wód podziemnych 
Wody głównego użytkowego poziomu wodonośnego (górno-kredowego) przeważnie 
wymagają uzdatniania do picia ze względu na podwyższone zawartości żelaza i manganu. 
Są to głównie wody II klasy jakości nadające się do celów konsumpcyjnych po prostym 
uzdatnieniu. Podane są na zanieczyszczenia antropogeniczne w miejscach tzw. okien 
hydrogeologicznych. Wody poziomu górno-kredowego nalezą do średnio twardych 
i twardych(4-8 mval/l) o odczynie słabo zasadowym(pH7-8). 
 
5. Zagrożenie powodziowe 
Północno zachodnia część omawianego obszaru znajduje się w strefie zagrożenia wodami 
powodziowymi o prawdopodobieństwie 1%. Szerokość strefy powodziowej uzależniona jest 
od hipsometrii oraz przebiegu infrastruktury drogowej (wielkości przepustów w mostach). 
Zabudowa znajdująca się w strefie zagrożenia powodziowego narażona jest na lokalne 
podtopienia.  
Strefy zagrożenia powodziowego umieszczone w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego pochodzą z dwóch opracowań: 

 „Studium dla obszarów nieobwałowanych, narażonych na niebezpieczeństwo 
powodzi” wykonane przez Małopolską Grupę Geodezyjno-Projektową S.A. z Tarnowa 
z 2006 r. (zlecone przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie).  

 Opracowanie z 2010 r. Biura Usług Inżynierskich Nadzoru Inwestorskiego „Inżynieria” 
w Kielcach.  

 
W planie zostały zawarte powyższe problemy w zakresie ochrony środowiska. Sposób 
zagospodarowania miasta przedstawiony w dokumencie wynika ze szczegółowych analiz 
urbanistycznych, inwentaryzacji urbanistycznej i przyrodniczej oraz uwarunkowań zawartych 
w opracowaniu ekofizjograficznym. W prognozie oddziaływania na środowisko 
przedstawiono ocenę rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych pod kątem zgodności 
projektowanego zagospodarowania z uwarunkowaniami przyrodniczymi, przepisami 
w zakresie ochrony środowiska i przyrody oraz przedstawiono ocenę skuteczności ochrony 
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różnorodności biologicznej, ochrony zdrowia i życia ludzi oraz przewidywane skutki dla 
istniejących form ochrony przyrody.  
 
W prognozie oddziaływania na środowisko stwierdzono, że zaproponowane w ustaleniach 
planu zakazy i zasady kształtowania przestrzeni eliminujące lub ograniczające negatywne 
oddziaływanie na środowisko należy ocenić jako wystarczające. Prognoza oddziaływania na 
środowisko nie wykazała prawdopodobieństwa powstania znaczących oddziaływań 
w związku z realizacją ustaleń planu. 
 
Za podstawowe ustalenie dla planu przyjęto, że w pełni uwzględniają one kierunki i zasady 
polityki przestrzennej miasta określone w „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego”, w szczególności poprzez: 

 uwzględnienie dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia 
terenów, 

 zasadę kontynuacji i zachowania ciągłości kierunków rozwoju przestrzennego 
przyjętych w poprzednich opracowaniach planistycznych. 

 
Realizacja ustaleń miejscowego planu (w stosunku do istniejącego stanu zagospodarowania 
przestrzennego) wywoła następujące przekształcenia środowiska przyrodniczego:  
 

1. w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – MN 
w terenie zabudowy usługowej – U 
w terenie zabudowy usługowo mieszkaniowej jednorodzinnej – U/MN 
w terenie zabudowy usługowo mieszkaniowej wielorodzinnej – U/MW 

Dotychczasowy sposób zagospodarowania: tereny rolne, zieleni nieurządzonej, zieleni 
niskiej, zadrzewienia, ugory, pastwiska, nieużytki, drogi gruntowe i inne 

 
 likwidacja części obszaru biologicznie czynnego, 
 degradacja pokrywy glebowej, 
 ograniczenie infiltracji wód deszczowych i retencji terenowej, 
 zmiana ukształtowania terenów, 
 pogorszenie klimatu akustycznego oraz czystości powietrza, 
 powstanie nowego źródła odpadów, 
 likwidacja miejsc bytowania fauny i flory, 
 możliwość obniżenia poziomu wód gruntowych, 
 możliwa emisja zanieczyszczeń komunikacyjnych i grzewczych do powietrza, 
 wzrost poboru wody i wytwarzania ścieków, 
 zmiana warunków spływu powierzchniowego, 
 poprawa warunków bezpieczeństwa pożarowego. 

 
2. w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – MN 

w terenie zabudowy usługowej – U 
w terenie zabudowy usługowo mieszkaniowej jednorodzinnej – U/MN 
w terenie zabudowy usługowo mieszkaniowej wielorodzinnej – U/MW 

Dotychczasowy sposób zagospodarowania: tereny zainwestowane mieszkaniowe 
 

 adaptacja i usankcjonowanie  istniejącego sposobu zagospodarowania, 

 brak znaczących przekształceń środowiska przyrodniczego, 

 możliwość pogorszenie klimatu akustycznego i czystości powietrza, 

 możliwość powstania dysharmonijnych form architektonicznych, 

 zwiększony pobór ilości wody do celów  socjalno – usługowych, 

 możliwość powstania nowego źródła  odpadów, 
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 możliwość postępującego zmniejszenia emisji gazów (w okresie grzewczym) do 
atmosfery w obrębie istniejącej zabudowy, 

 możliwa zmiana warunków spływu powierzchniowego, 

 poprawa warunków bezpieczeństwa pożarowego. 
 

3. w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – MN 
w terenie zabudowy usługowej – U 
w terenie zabudowy usługowo mieszkaniowej jednorodzinnej – U/MN 
w terenie zabudowy usługowo mieszkaniowej wielorodzinnej – U/MW 

Dotychczasowy sposób zagospodarowania: tereny zainwestowane usługowo handlowe 
 

 brak znaczących przekształceń środowiska przyrodniczego, 

 poprawa warunków bezpieczeństwa pożarowego, 

 utrzymanie uciążliwości w granicach działek na których powstają, 

 możliwość pogorszenie klimatu akustycznego i czystości powietrza, 

 zwiększony pobór ilości wody do celów socjalno – usługowych, 

 możliwość powstania nowego źródła odpadów, 

 utrzymanie i poprawa istniejącego sposobu zagospodarowania, 

 możliwość postępującego zmniejszenia emisji gazów (w okresie grzewczym) do 
atmosfery w obrębie istniejącej zabudowy, 

 możliwa zmiana warunków spływu powierzchniowego. 
 

4. w terenie zabudowy usługowej – U 
w terenie zabudowy usługowo mieszkaniowej jednorodzinnej – U/MN 
w terenie zabudowy usługowo mieszkaniowej wielorodzinnej – U/MW 

Dotychczasowy sposób zagospodarowania: tereny nieurządzone 
 

 likwidacja części obszaru biologicznie czynnego, 

 degradacja pokrywy glebowej, 

 zmiana ukształtowania terenów, 

 pogorszenie klimatu akustycznego oraz czystości powietrza, 

 powstanie nowego źródła odpadów, 

 likwidacja miejsc bytowania fauny i flory, 

 możliwość obniżenia poziomu wód gruntowych, 

 zmiana warunków spływu powierzchniowego, 

 wzrost poboru wody i wytwarzania ścieków, 

 zagęszczenie gruntów, 

 degradacja pokrywy glebowej. 
 

5. w terenie zieleni Parku Kulturowego – ZPK 
Dotychczasowy sposób zagospodarowania: tereny rolne, zieleni nieurządzonej, zieleni 
niskiej, zadrzewienia, ugory, pastwiska, nieużytki, drogi gruntowe i inne 
 

 adaptacja i usankcjonowanie istniejącego sposobu zagospodarowania, 

 brak większych przekształceń środowiska przyrodniczego, 

 możliwość poprawy walorów krajobrazowych, estetycznych, kulturowych, 
edukacyjnych, przyrodniczych, 

 powstanie nowych nasadzeń zieleni urządzonej. 
 

6. w terenie zieleni Parku Kulturowego – ZPK 
Dotychczasowy sposób zagospodarowania: tereny zainwestowane mieszkaniowe 
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 polepszenie klimatu akustycznego oraz czystości powietrza, 

 zwiększenie powierzchni czynnej biologicznie, 

 likwidacja potencjalnych ognisk zanieczyszczeń pochodzących z terenów 
zainwestowanych, 

 poprawa walorów krajobrazowych, estetycznych, kulturowych, edukacyjnych, 
przyrodniczych. 

 
7. w terenie dróg publicznych KDZ, KDL, KDD, KDW oraz w terenie ciągów pieszo 

jezdnych KDX 
Dotychczasowy sposób zagospodarowania: tereny dróg publicznych zbiorczych, lokalnych, 
dojazdowych, wewnętrznych oraz ciągów pieszo jezdnych 

w terenie zieleni urządzonej - ZP 
Dotychczasowy sposób zagospodarowania: tereny zieleni urządzonej parkowo skwerowej 

w terenie usług oświaty - UO 
Dotychczasowy sposób zagospodarowania: tereny szkół, schronisk młodzieżowych, tereny 
sportowe oraz tereny oświaty 

w terenie usług kultu religijnego – UKR 
Dotychczasowy sposób zagospodarowania: tereny kultu religijnego 
 

 adaptacja i usankcjonowanie istniejącego sposobu zagospodarowania, 
 brak większych przekształceń środowiska przyrodniczego, 
 możliwość poprawy walorów krajobrazowych i estetycznych. 

 
8. w terenie dróg publicznych KDD, KDW oraz w terenie ciągów pieszo jezdnych 

KDX 
Dotychczasowy sposób zagospodarowania: tereny zainwestowane mieszkaniowe, usługowo 
- handlowe oraz tereny nieurządzone 
 

 pogorszenie klimatu akustycznego i czystości powietrza, 

 możliwa likwidacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

 możliwość występowania nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, 

 poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego miasta, 

 wzrost szybkości spływu powierzchniowego, 

 ograniczenie infiltracji wód gruntowych. 
 

9. w terenie dróg publicznych KDD oraz w terenie ciągów pieszo jezdnych KDX 
Dotychczasowy sposób zagospodarowania: tereny zieleni nieurządzonej, zieleni niskiej oraz 
zadrzewień 
 

 likwidacja obszaru biologicznie czynnego, 

 wzrost szybkości spływu powierzchniowego, 

 ograniczenie infiltracji wód gruntowych, 

 pogorszenie klimatu akustycznego i czystości powietrza, 

 możliwość występowania nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, 

 poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego miasta. 
 
W prognozie oddziaływania na środowisko nie zapisano zatem zasadniczych wniosków czy 
ustaleń, które rzutowałyby w zasadniczy sposób na zagospodarowanie przestrzenne 
przedstawione w planie (wszystkie uwarunkowania przyrodnicze przedstawione powyżej 
zostały uwzględnione na etapie sporządzania planu). Ze względu na odległość od obszarów 
NATURA 2000 oraz ze względu na skalę, zakres i charakter przedsięwzięć przewidzianych 
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w planie, nie przewiduje się znaczącego negatywnego wpływu na integralność i spójność 
całej sieci obszarów Natura 2000. Nie zaszły więc przesłanki uniemożliwiające przyjęcie 
projektu planu przez Radę Miejską, o których mowa w art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 
 

b) opinie właściwych organów 
 

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1405 z późn. zm.) Prezydent Miasta 
Radomia uzgodnił zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie 
oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Stare Miasto” z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska 
w Warszawie (pismem znak: WOOŚ-I.411.295.2015.JD z dnia 20 sierpnia 2015 r.) 
i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Radomiu (pismem znak:  
ZNS.711-5/15 z dnia 10 sierpnia 2015 r.).  

W trybie art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) projekt 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto” wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko został pozytywnie zaopiniowany przez ww. organy, co zostało 
potwierdzone pismami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (pismem 
znak: WOOŚ-III.410.577.2017.ARM z dnia 8 listopada 2017 r.) i Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Radomiu (pismem znak: ZNS.711-13/17 z dnia 30 października 
2017 r.). 
 

c) zgłoszone uwagi i wnioski 
 

W opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto” 
udział społeczeństwa został zapewniony poprzez następujące działania: 
I. Po podjęciu przez Radę Miejską uchwały nr 142/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 

26 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto”: 
 Opublikowano ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu wraz 

z prognozą oddziaływania na środowisko, które ukazało się w Gazecie Wyborczej   
(w dniu 28 lipca 2015 r.), zamieszczono obwieszczenie o przystąpieniu do 
sporządzenia miejscowego planu wraz z prognozą na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Radomiu oraz opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Radomiu. W ogłoszeniu i obwieszczeniu umieszczono informacje 
o możliwości, terminie, formie i miejscu składania wniosków dotyczących planu.  

 
 
W wyznaczonym terminie, wskazanym w ogłoszeniu i obwieszczeniu wpłynął 1 wniosek, 
który został częściowo uwzględniony przez Prezydenta Miasta Radomia.  
 
Wpłynęły również, w związku z zawiadomieniami, wnioski i informacje od organów 
administracji publicznej, które uczestniczą w procedurze planistycznej sporządzenia tego 
dokumentu.  
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ROZTRZYGNIĘCIA ORGANU SPORZADZAJĄCEGO PROJEKT M.P.Z.P W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKÓW 

dotyczy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto” 
Rozstrzygnięcie dotyczy  wniosków złożonych na podstawie art.17 pkt 1, w odpowiedzi na ogłoszenie i obwieszczenie o podjęciu uchwały Rady Miejskie j w 
Radomiu Nr 142/2015 z dnia 26.06.2015 r. z późniejszymi zmianami,  dotyczącej przystąpienia do sporządzenia mpzp „Stare Miasto” 

Lp. 
Data 

wpływu 
wniosku 

Nazwisko i 
imię, nazwa 

jednostki 
organizacyjnej i 

adres 

Treść 
wniosku 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

wniosek 

Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta 
Radomia w sprawie 

rozpatrzenia wniosku 
Uwagi 

wniosek 
uwzględniony 

wniosek 
nieuwzględnion

y 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 30.07.2015 Osoba fizyczna Wnioski dotyczące "specyfikacji" 
nieruchomości na obszarze objętym 
planem: 
- rodzaj zabudowy: pierzejowa; 
- powierzchnia zabudowy: 300 m

2
 (+/-

20%); 
- liczba kondygnacji: 4; 
- wysokość budynku: 11 m (+/-20%); 
- front budynku: 20 m; 
- szerokość budynku: 15 m (+/-20%) 

Działka Nr 7 
Obręb 0050 
Ark 60 

 
Wniosek 
częściowo 
uwzględniony 
 

Wniosek 
częściowo nie 
uwzględniony 

Wniosek uwzględniony w części 
tekstowej w § 33 (strefa U/MW) w 
zakresie: 
- rodzaj zabudowy: pierzejowa; 
- powierzchnia zabudowy: 300 m

2
 

(+/-20%); 
- wysokość budynku: 11 m (+/-
20%); 
- szerokość budynku: 15 m (+/-
20%) 
oraz na rysunku planu w zakresie 
- rodzaj zabudowy: pierzejowa 
poprzez wskazanie obowiązującej 
linii zabudowy. 
Wniosek nieuwzględniony w 
części dotyczącej liczby 
kondygnacji (w projekcie planu 
ustalono minimalną wysokość 
nowej zabudowy - dwie 
kondygnacje nadziemne) oraz 
wysokości frontu budynku (w 
projekcie planu ustalono 
maksymalną wysokość 
zabudowy: 18 m) 
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II. Wyłożono projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
do publicznego wglądu w dniach: od 24 listopada 2017 r. do 15 grudnia 2017 r. 
w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu, w dniu 11 grudnia 2017 r. 
odbyła się dyskusja publiczna (na spotkanie przybyła 1 osoba, która nie wniosła 
uwag). 

 
W terminie wyznaczonym na składanie uwag tj. do dnia 29 grudnia 2017 r. wpłynęła 
1 uwaga, która nie została uwzględniona.  
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ROZSTRZYGNIĘCIE ORGANU SPORZĄDZAJĄCEGO PROJEKT PLANU MIEJSCOWEGO O SPOSOBIE  ROZPATRZENIA 
UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU PLANU MIEJSCOWEGO 

 

Roztrzygnięcie dotyczy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto” 

Lp
. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej i 

adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomośc

i, 
 której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu 
planu dla 

nieruchomości, której 
dotyczy uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Prezydenta 

Miasta
 
Radom w 

sprawie 
rozpatrzenia 

uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej w 

Radomiu 
załącznik do 
uchwały nr 

607/2018 .z dnia 
27.02.2018 

 
 

Uwagi 

U
w

a
g
a
  

u
w

z
g
lę

d
n
io

n

a
 

U
w

a
g
a
 n

ie
- 

u
w

z
g
lę

d
n
io

n
a
 

U
w

a
g
a
 

u
w

z
g
lę

d
n
io

n

a
 

U
w

a
g
a
 n

ie
- 

u
w

z
g
lę

d
n
io

n
a
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
 
1 
 
 

28.12.2017 r. 
Podmiot 

gospodarczy 
Brak dojazdu 
do dz. nr ewid. 
1/5 i 1/11   

Działki o nr 
ewid. 1/5 i 1/11, 
obręb V arkusz 

62 

obsługa komunikacyjna 
za pomocą zjazdów z 
dróg publicznych i 
wewnętrznych, 
oznaczonych na 
rysunku planu 
symbolami 
odpowiednio:  

dla terenu U.7: KDW.6 
(ul.Świętego Wacława), 
KDD.13 (ul. Dębowa) i 
poprzez istniejącą 
drogę dojazdową na 
terenie sąsiadującym z 
planem, której 
przedłużeniem jest 
droga dojazdowa 
KDD.10. 

 
 

- 
nieuwz
ględnio

na 
- 

nieuwz
ględnio

na 

Uwaga nieuwzględniona.  

Projekt miejscowego planu ustala obsługę 

komunikacyjną dla całego terenu, a nie dla 

poszczególnych działek. 

Wspomniane działki posiadają dostęp do drogi 

zlokalizowanej poza granicą opracowania 

planu.  
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d) wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na 
środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone 

 
Przedmiotowy miejscowy plan nie wprowadza przeznaczenia terenu, które mogłyby 
potencjalnie transgranicznie oddziaływać na środowisko. 
 

e) propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu 
skutków realizacji postanowień dokumentu 

 
Monitoring skutków realizacji planu będzie dokonywany w trybie art. 32 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj., Dz. U. z 2017 r. poz. 
1073 z późn. zm.) w ramach oceny zmian zachodzących w zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz oceny aktualności tego planu. Oceny te powinny być dokonywane przez 
Prezydenta Miasta Radomia nie rzadziej niż raz w okresie kadencji Rady Miejskiej, a ich 
wyniki przedstawiane Radzie Miejskiej. Nie przewiduje się zatem specjalnego monitoringu 
skutków realizacji przedmiotowego planu na środowisko. Skutki realizacji postanowień planu 
na środowisko będą podlegały monitoringowi odpowiednich służb ochrony środowiska, służb 
ochrony przyrody, organów administracji oraz organizacji ekologicznych. Bardzo ważna jest 
również postawa obywateli, którzy powinni reagować natychmiastową interwencją 
w przypadku stwierdzenia wystąpienia uciążliwości. 
 

 

 

 

 

Prezydent Miasta Radomia 

 

 

  

 


