
UCHWAŁA NR 794/2014
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 6 października 2014 r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lotnisko”

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 
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 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
obejmującego teren cywilnego Portu Lotniczego Radom-Sadków, tereny usługowo – produkcyjne i usługowe 
zlokalizowane wzdłuż Al. Wojska Polskiego oraz teren projektowanego węzła drogowego Al. Wojska Polskiego 
i projektowanej drogi krajowej nr 9,  zlokalizowane w obrębach geodezyjnych: 0031 Dzierzków 1, 
0032 Dzierzków 2, 0110 Długojów, zwanego dalej w treści uchwały "planem".

§ 2. Granice obszaru objętego planem przedstawiono na mapie, stanowiącej załącznik graficzny nr 1 do 
niniejszej uchwały.

§ 3. Dopuszcza się sporządzanie i przedkładanie Radzie Miejskiej do uchwalenia planu etapami, w obrębie 
obszaru, o którym 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 może 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 życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący Rady 
Miejskiej
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