
 

UCHWAŁA NR 587/XLII/2022 

RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE 

z dnia 21 lutego 2022 r. 

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzymin 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1, w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2021 r., poz. 741  

z późn. zm.) Rada Miejska w Radzyminie uchwala, co następuje: 

§1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzymin, zatwierdzonego Uchwałą Nr 157/X/2019 

Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzymin, zmienionego 

Uchwałą Nr 427/XXX/2021 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 marca 2021 r., zwanego 

dalej „Studium”. 

§2. Zmiana Studium obejmuje część tekstową oraz graficzną. 

§3. Zmiana Studium dotyczy: 

1. Dostosowania ustalonych zasad rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię                             

z odnawialnych źródeł energii do obowiązujących przepisów prawa.  

2. Zmiany przeznaczenia terenów w ramach obszarów położonych: 

1) w Mieście i Gminie Radzymin: 

a) w obrębach 01-03, 01-04 w Radzyminie oraz w obrębach Mokre, Zawady w Gminie 

Radzymin w rejonie Al. Kaczyńskiego (zał. poz. 1),   

b) w obrębie 01-09 w Radzyminie oraz w obrębie Łąki w Gminie Radzymin w rejonie 

torów kolejowych (zał. poz. 2); 

2) w Mieście Radzymin: 

a) w obrębach 01-02, 01-08 w rejonie ulic Weteranów i Wróblewskiego (zał. poz. 3), 

b) w obrębie 02-01 w rejonie ulicy Nowej (zał. poz. 4); 

3) w Gminie Radzymin: 

a) w obrębie Nowe Załubice w rejonie północnej granicy Gminy (zał. poz. 5), 

b) w obrębie Emilianów w rejonie ulicy Zawadzkiej (zał. poz. 6), 



c) w obrębie Emilianów w rejonie ulicy Wyszyńskiego (zał. poz. 7 i 8), 

d) w obrębie Emilianów w rejonie ulicy Wesołej i torów kolejowych (zał. poz. 9), 

e) w obrębie Stary Dybów w rejonie ulicy Wyszyńskiego i torów kolejowych (zał. poz. 

10), 

f) w obrębie Wiktorów w rejonie ulic Kraszewskiej i Radosnej (zał. poz. 11), 

g) w obrębie Wiktorów w rejonie ulicy Gajowej (zał. poz. 12), 

h) w obrębie Rżyska przy granicy z obrębem Wiktorów (zał. poz. 13), 

i) w obrębie Ciemne w rejonie ulicy Azaliowej (zał. poz. 14), 

j) w obrębie Słupno w rejonie Al. Jana Pawła II i ulicy Ceglanej (zał. poz. 15), 

k) w obrębie Słupno w rejonie Al. Jana Pawła II i ulicy Przejściowej (zał. poz. 16), 

l) w obrębie Nadma w rejonie Al. Jana Pawła II i ulicy Pólko (zał. poz. 17), 

m) w obrębie Nowy Janków w rejonie węzła „Wołomin” trasy ekspresowej S8 (poz. zał. 

18), 

n) w obrębie Nadma w rejonie ulic Mostowej i Kozłówek (poz. zał. 19), 

o) w obrębie Nadma w rejonie ulic Jaworówki i Starej (poz. zał. 20), 

p) w obrębie Nadma w rejonie ulicy Tulipanowej (poz. zał. 21). 

§4. Obszary objęte zmianami, o których mowa w §3 wskazuje się na załączniku 

graficznym, stanowiącym  integralną część uchwały. 

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radzymina. 

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

       Przewodnicząca Rady Miejskiej 

                                                                              /-/ Elżbieta Darka 

 

 

 

 

 


