
 
Druk nr 500 

 
UCHWAŁA NR 515/2009 

RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU 
z dnia 20.04.2009 r. 

 
w sprawie:  zmiany uchwały Nr 60/2002 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 grudnia 

2002 r. zmienionej uchwałą Nr 323/2003 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 
grudnia 2003 r. oraz uchwałą Nr 699/2005 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 
24 października 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru doliny rzeki Mlecznej w 
granicach administracyjnych miasta, przeznaczonego w planie miasta pod 
funkcj ę terenów zielonych otwartych (OTD).  

 
 
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi 
zmianami) 
uchwala się co następuje: 
 
 

§ 1 
 
W § 1 uchwały Nr 60/2002 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 grudnia 2002 r. zmienionej uchwałą 
Nr 323/2003 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 grudnia 2003 r. oraz uchwałą Nr 699/2005 Rady 
Miejskiej w Radomiu z dnia 24.10.2005 r. wprowadza się następujące zmiany: 
1) Ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

§ 1 ust. 1: „Przystępuje się do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru doliny rzeki Mlecznej w granicach administracyjnych miasta, przeznaczonego w planie 
miasta pod funkcję terenów zielonych otwartych z wyłączeniem: 
a) terenu połoŜonego w rejonie Zalewu Borki oraz w rejonie ulicy Bagiennej, 
b) terenu połoŜonego pomiędzy torem kartingowym przy ulicy Warszawskiej a rzeką Mleczną, 
c) terenu połoŜonego pomiędzy ulicami Kraszewskiego, Wernera, Szarych Szeregów i granicą 

terenów usługowych i przemysłowych.” 
2) Ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

§ 1 ust. 5: „Granice terenów wyłączonych z opracowania planu oznaczono na załącznikach 
graficznych: 
a) Załącznik nr 1 obejmuje teren połoŜony w rejonie Zalewu Borki i ulicy Bagiennej, 
b) Załącznik nr 2 obejmuje teren połoŜony w rejonie toru kartingowego i rzeki Mlecznej, 
c) Załącznik nr 3 obejmuje teren połoŜony w rejonie ulic Kraszewskiego, Wernera, Szarych 

Szeregów.” 
 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
  
        Przewodniczący Rady Miejskiej 
         Dariusz Wójcik 
 


