
 
DRUK NR 632 

  
UCHWAŁA NR 686/2014 

RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU 
Z DNIA 17.03.2014r. 

 
w sprawie: przyst ąpienia do sporz ądzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Miasta Radomia „Osiedle XV –  lecia”, poło Ŝonego w 
rejonie ul. Warszawskiej, ul. 11 Listopada, zachodn iej granicy terenu stadio-
nu Radomiak, ul. Struga, wschodniej i północnej gra nicy MPZP „Centrum 
Północ”. 
 
 
Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późniejszymi zmia-
nami) oraz 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) uchwala się co 
następuje: 
 

§ 1 
 

1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Radomia „Osiedle XV-lecia”, zwanego dalej w treści 
uchwały „planem”, obejmującego obszar zlokalizowany w obrębie geode-
zyjnym: 0040 Obozisko i 0020 Gołębiów. 

2. Plan obejmuje obszar, którego granice wyznaczają: 
 1) od południa: północna i wschodnia granica obowiązującego miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum Północ” na odcin-
ku od najbardziej na zachód wysuniętego punktu dz. nr 35/1 (stanowiącej 
koryto Potoku Północnego) do najbardziej na południe wysuniętego punktu 
dz. nr ew. 28/1 oraz północno-wschodnia linia rozgraniczająca ul. Struga do 
najbardziej na południe wysuniętego punktu dz. nr 74/22; 

 2) od wschodu: zachodnia granica dz. nr 74/22, 74/7, 78, 74/1 przedłu-
Ŝona do ul. 11 Listopada, dz. nr 170/8 oraz część dz. nr 170/9; 

 3) od północy: prosta stanowiąca przedłuŜenie południowej elewacji bu-
dynku zlokalizowanego na dz. nr 166/3, która w kierunku wschodnim prze-
cina dz. nr 170/9, 159/2, 25/5, 25/3, 24/4, 23/4, 22/2, 21/4, 20/4, 19/1, 11/1, 
a w kierunku zachodnim przecina dz. nr 167/1, 58/92, 58/91, 58/66, 58/55, 
fragment zachodniej granicy dz. nr 58/55, północna granica dz. nr 58/8 i 
fragment jej wschodniej granicy do przecięcia z prostą stanowiącą przedłu-
Ŝenie północnej granicy dz. nr 153 a następnie przecinającej dz. nr 58/8, 
59, 18, 54, 140/1, 124/3 i dz. nr 100, 149, 99/3, od strony północno-
zachodniej przedłuŜenie prostej stanowiącej południowo-zachodnią granicę 
dz. nr 62 przecinającą od południowego-wschodu dz. nr 99/3, 80, 148, 79, 
63, 147; 

 4) od zachodu: prosta łącząca najdalej na zachód wysunięty punkt dz. nr 
62 z najdalej wysuniętym na północ punktem dz. nr 3/3, zachodnia granica 
dz. nr 3/3, północna granica dz. nr 3/1, wschodnia granica dz. nr 1/1 (sta-
nowiąca linie rozgraniczenia ul. Warszawskiej) do najbardziej na zachód 
wysuniętego punktu dz. nr 35/1 (stanowiącej koryto Potoku Północnego). 



  

3. Granice obszaru objętego planem zaznaczono na mapie stanowiącej za-
łącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały; 

4. Dopuszcza się opracowanie i uchwalenie planu w podziale na wyodrębnio-
ne etapy, przy czym granice obszarów objętych poszczególnymi etapami 
określone zostaną przez Prezydenta w obrębie obszaru, o którym mowa w 
§ 1, na podstawie rozstrzygnięć w sprawach rozpatrzenia wniosków, 
uzgodnień lub uwag wnoszonych do projektu planu na odpowiednich eta-
pach jego opracowania. 

 
§ 2 

 
Zakres planu określają ustalenia przepisu art. 15 ust. 2 oraz, w zaleŜności od po-
trzeb, ustalenia przepisu art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
 
 

§ 3 
 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia. 
 
 

§ 4 
 

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


