
 
          Druk nr 604a 

 
Uchwała Nr 684/2014 

Rady Miejskiej w Radomiu 
z dnia 17.03.2014 r. 

 
w sprawie:  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru węzłowego „Grzecznarowskiego-Niemcewicza-
Jarzynowa-Biała”. 

 
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tekst jednolity  Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2, pkt 5 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 594 
z późniejszymi zmianami), uchwala się co następuje: 

§ 1. 
Przystępuje się do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
węzłowego „Grzecznarowskiego-Niemcewicza-Jarzynowa-Biała”, zwanego dalej w treści uchwały 
"planem", obejmującego obszar zlokalizowany w obrębie geodezyjnym 0122 Młodzianów, 
ograniczony: 

− od strony północnej: północną granicą działki nr ewid. 290/28, częścią działki nr ewid. 320/6, 
północną granicą działek nr ewid. 256/4, 256/1, 256/6, 163/1, 163/2, 43, 161, 59/6, północną 
stroną rozgraniczenia ul. Niemcewicza i ul. Jarzynowej; 

− od strony wschodniej: wschodnią linią rozgraniczenia ulicy Kwiatkowskiego, wschodnią 
granicą działek nr ewid. 161, 59/6, wschodnią linią rozgraniczenia ulicy Białej, wschodnią 
granicą działki nr ewid. 158/7; 

− od strony południowej: południową granicą działek nr ewid. 297/1, 83/11, 74/58, 74/57, 73/24, 
73/43, 156/39, 158/7, 291, południowo-wschodnią linią rozgraniczenia obwodnicy 
południowej; 

− od strony zachodniej: zachodnią granicą działek nr ewid. 156/37, 291, 322/2,  290/29, 290/27, 
290/28. 

§ 2. 
Granice obszaru objętego planem przedstawiono na mapie w skali  
1: 10 000, stanowiącej załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. 
Dopuszcza się sporządzanie i przedkładanie Radzie Miejskiej do uchwalenia planu etapami, przy 
czym granice obszarów objętych poszczególnymi etapami określone zostaną przez Prezydenta w 
obrębie obszaru, o których mowa w § 1, na podstawie rozstrzygnięć w sprawach rozpatrzenia 
wniosków, uzgodnień lub uwag wnoszonych do projektu planu na odpowiednich etapach jego 
opracowania. 

§ 4. 
1. Zakres planu obejmować będzie ustalenia przewidziane w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 

2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie stosownym do 
przedmiotu regulacji planu. 

2.  Zakres planu moŜe być rozszerzony o wybrane regulacje przewidziane w art. 15 ust. 3 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stosownie do 
uwarunkowań rozpoznanych na etapie sporządzania planu. 

§ 5. 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia. 

§ 6. 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej: 
       Dariusz Wójcik 

  


