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1. WPROWADZENIE 
 
 
1.1. Cel, przedmiot i zakres diagnozy 
 
 Diagnoza stanu zagospodarowania gminy Radom (miasta Radomia) została opracowana 
w celu określenia uwarunkowań rozwoju gminy, zgodnie z przepisami Ustawy z 7 lipca 
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym. Diagnoza jest pierwszą częścią Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, wykonywanego przez Miejską 
Pracownię Urbanistyczną, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr 398 z dnia 30 grudnia 1996 r. 

 
 Polityka przestrzenna gminy jest elementem ogólnej strategii jej rozwoju. Polityka ta jest 
celowym oddziaływaniem władz samorządowych na sposób zagospodarowania gminy. Mogą 
to być zarówno działania inwestycyjne, które zmieniają  stan zagospodarowania przestrzen-
nego, działania prawne, w tym sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego i działania natury ekonomicznej, stymulujące decyzje osób prawnych i fizycznych 
związane ze stanem zagospodarowania obszarów będących ich własnością. Polityka prze-
strzenna gminy zawierać powinna elementy przestrzennej polityki państwa – są to zadania 
rządowe, umieszczone zarówno w spisie prowadzonym przez wojewodę, jak i w studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania województwa (pod warunkiem, Ŝe taki spis 
i studium istnieją). 

 
 PoniewaŜ, jak powiedziano, polityka przestrzenna gminy, wykorzystując zróŜnicowane 
cechy przestrzeni przyrodniczej i antropogenicznej słuŜy osiąganiu strategicznych celów roz-
woju przez kształtowanie odpowiadających tym celom struktur zagospodarowania prze-
strzennego, wspomniane cele powinny być znane przed przystąpieniem do sporządzania Stu-
dium gminy. MoŜliwa jest równieŜ równoczesna praca nad określeniem celów (co jest dome-
ną strategii rozwoju gminy) i Studium. W przypadku Radomia ogólna strategia rozwoju opra-
cowana w pierwszej połowie 1993 r. i opisuje w znacznym stopniu sytuację z 1992r. Okres 
wykonywania opracowania (najgłębszy kryzys restrukturalizacyjny gospodarki Polski) oraz 
wątpliwości co do dalszego kierunku rozwoju kraju, narzuciły opracowanej strategii zrozu-
miałą wtedy ogólnikowość i ostroŜność w stawianiu hipotez. Jednocześnie nie doceniono 
konkretnych zagroŜeń oraz pojawiających się szans rozwojowych. Opracowanie zbyt silnie 
tkwi jeszcze w metodologii gospodarki nakazowo - rozdzielczej mimo nowego języka opisu 
i interpretacji zjawisk. Doświadczenia ostatnich lat zmieniły to widzenie i naleŜy sądzić, Ŝe 
aktualnie ci sami autorzy przedstawili by znacznie udoskonaloną pracę. Tak czy inaczej do-
kument ten nie moŜe być podstawą działań w latach 1998 i 1999 i później. Wobec tego dla 
potrzeb wykonania studium naleŜy przyjąć nowy generalny cel kierunkowy rozwoju miasta. 
Cel ten formułuje się następująco:  R a d o m   m i a s t e m    h a r m o n i j n e g o    r o z w 
o j u. 
 
G ł ó w n e   c e l e    s t r a t e g i c z n e: 
 
1. ustanowienie/wzmocnienie praworządności mieszkańców w jednorodnych morfologicznie 

jednostkach, o granicach akceptowanych przez zamieszkujące je społeczności, 
 
2. współpraca z naturą, czyli określenie tego, jak pogodzić rozwój miasta (antropopresję) 

z zachowaniem i przywracaniem wartości środowiska przyrodniczego i z oszczędnym 
uŜytkowaniem energii, 
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3. wykorzystanie istniejących zasobów (istniejącego majątku) takie, aby zapewnić miesz-
kańcom równe szanse we wszystkim, co dotyczy ich Ŝycia – przy ich udziale i za ich 
przyzwoleniem, 

 
4. pełnienie przez Radom roli ośrodka regionalnego południowego bieguna wzrostu powsta-

jącego Województwa Mazowieckiego, przy całym bogactwie powiązań z innymi ośrod-
kami. 
 

 Tak określone cele rozwoju wyznaczyły przedmiot diagnozy, która posłuŜyć ma określe-
niu polityki przestrzennej miasta, w tym polityk szczegółowych, jak: 
- rozwoju społecznego, 
- rozwoju gospodarczego, 
- mieszkaniowej, 
- gospodarki terenami, 
- ochrony dziedzictwa kulturowego, 
- ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 
- transportowej, 
- rozwoju systemów inŜynierii miejskiej. 

 
 Uzyskaniu danych dla ww. polityk, a w sumie dla określenia ogólnej polityki przestrzen-
nej podporządkowano zakres niniejszej diagnozy. Stąd poszczególne jej działy odnoszą się 
do: 
- demografii, 
- problemów społecznych, 
- mieszkalnictwa i gospodarki terenami, 
- systemu przyrodniczego, 
- dziedzictwa kulturowego, 
- inŜynierii miejskiej, w tym komunikacji i transportu, 
- rolnictwa, 
- realizacji zamierzeń planistycznych. 
 
 Diagnoza przygotowana w taki sposób nie jest pełną inwentaryzacją miasta, ale zestawem 
świadomie wybranych działów Ŝycia miejskiego, kluczowych z punktu widzenia potrzeb Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. MPU dysponuje pełnym zestawem mate-
riałów, na podstawie których przygotowano diagnozę, i w razie potrzeby moŜna ją uzupełnić 
o inne dane. Trzeba teŜ przypomnieć, Ŝe gromadzenie danych, stale zmieniających się, jest 
procesem ciągłym i w trakcie pracy nad następnym etapem Studium, zbiór informacji będzie 
weryfikowany i uzupełniany. 

 
1.2. Warunki i metoda sporządzania diagnozy 
 

Dotychczasowy przebieg procesów transformacji ustrojowej w Polsce, wyznacza miejsce 
Radomia na nowej mapie gospodarczej kraju. Podkreślić tu trzeba, Ŝe Radom, jak i inne mia-
sta polskie, ma prawo oczekiwać skonkretyzowania polityki przestrzennej państwa w odnie-
sieniu do swojego obszaru oraz obszarów w bezpośrednim sąsiedztwie. Tymczasem do dziś 
polityka ta nie została formalnie zaprezentowana tak, Ŝe odnosić się moŜna tylko do dość 
ogólnych tez, określających ramy owej polityki. 

 
 Doświadczenia ostatnich lat transformacji ustrojowej wskazują na narastanie zróŜnicowa-
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nia przestrzennego rozwoju kraju. Radom, a raczej województwo radomskie (bo to ono jest 
jednostką bilansowaną w skali kraju), naleŜy do tych obszarów, które: 
- nie są zagroŜone depresją ekonomiczno-społeczną o charakterze koniunkturalnym czy 

strukturalnym, 
- nie są zagroŜone utrwaleniem się istniejącego zacofania, bo nie leŜy na obszarze o zaco-

fanych strukturach gospodarczych. 
 
 Z drugiej strony radomskie nie naleŜy do regionów o takiej strukturze gospodarczej, która 
umoŜliwia łatwość procesów adaptacyjnych, głównie z tego powodu, Ŝe mamy tu rynek pracy 
o cechach zmonopolizowania przez duŜe zakłady, co wiąŜe się z kolei z moŜliwością utraty 
przez miasto bazy ekonomicznej. 

 
 Radomskie nie będąc więc w grupie regionów słabo rozwiniętych, nie znajduje się teŜ 
wśród regionów wiodących w procesach transformacji. 
 
 Wg mapy pokazującej strukturalne uwarunkowania rozwoju kraju Radom naleŜąc do 
ośrodków o znaczeniu regionalnym jest jednak, wg kategoryzacji EWG, miastem 7 kategorii 
(dla porównania Warszawa to kat. 5, a do kategorii 6 naleŜą Katowice i Gdańsk z Gdynią). 
LeŜy w korytarzu o mniejszym znaczeniu dla integracji Polski z Europą, na granicy strefy 
uprzemysłowionej, silnie zurbanizowanej i ekologicznie zdegradowanej z powodu koncentra-
cji przemysłów surowcowych, której potrzebna jest restrukturyzacja. 

 
 Wymienione cechy przestrzeni określają sytuację zewnętrzną przekształceń jakie mogą 
zachodzić i zachodzą w Radomiu. Prognoza co do zmian w owej przestrzeni nie jest opraco-
wana. W tej sytuacji jedynym, ale za to bardzo istotnym wyznacznikiem zmian (raczej chcia-
nych i oczekiwanych niŜ prognozowanych jako prawdziwa przyszłość miasta) musi być inte-
lektualny paradygmat rozwoju obowiązujący państwo na przełomie XX i XXI wieku – spola-
ryzowanego, zrównowaŜonego, trwałego, harmonijnego rozwoju (ze wszystkimi zastrze-
Ŝeniami, jakie moŜna mieć do wymienionych  słów, charakteryzujących  rozwój). 
 
 Na tak załoŜony sposób rozwoju miasta wpływ będą miały (być moŜe jeszcze mało rozu-
miane jako oddziałowujące wektory): 
- megatrendy i wyzwania cywilizacyjne XXI wieku, 
- globalne zmiany środowiska przyrodniczego, 
- procesy integracji Polski z Unią Europejską, 
- reforma administracyjna kraju z jej wszystkimi skutkami. 
 
 Oprócz wymienionych czynników zewnętrznych przyszłość Radomia będą określać: 
- zdolność struktury ekologicznej do samoregulacji, a zwłaszcza odporność tej struktury na 

postępujące stale procesy niszczące, 
- trwałość historycznie ukształtowanej struktury zagospodarowania przestrzennego i po-

ziom jej podatności na zmiany niezbędne z punktu widzenia transformacji ustrojowej. 
 
 Znajomość wymienionych czynników pozwoliłaby na opracowanie scenariuszowych 
projekcji strategii transformacji zagospodarowania przestrzennego, które pozwoliłyby 
na: 
- przewidywanie przyszłości w zmiennych uwarunkowaniach zewnętrznych i wewnętrz-

nych, 
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- znalezienie drogi racjonalnego kształtowania struktury przestrzennej, która odpowiadała-
by hasłu harmonijnego rozwoju, w którym dokonywałaby się zarówno polaryzacja wzro-
stu, jak i wyrównywanie dysproporcji i róŜnic rozwojowych. 

 
 Nie bez znaczenia jest tu fakt zmian w strukturze administracyjnej kraju, a w tym likwida-
cja województwa radomskiego i włączenie jego obszaru do nowego województwa (regionu 
mazowieckiego), co stwarza nowe perspektywy rozwojowe. 
 
 Warunki w jakich sporządzono diagnozę określiły metodę pracy nad nią. Metodę tę moŜ-
na scharakteryzować następująco: 
 
- obszar Radomia jest traktowany jako centrum większego obszaru zespołu gmin, ciąŜących 

do niego funkcjonalnie, 
 
- części obszarów w.w gmin, graniczące z Radomiem, traktowane są jako przyszła osie-

dleńcza strefa miejska Radomia, 
 
- obszar przyszłej strefy miejskiej Radomia traktowany jest jako południowy biegun rozwo-

jowy wielkiego organizmu osiedleńczego jakim będzie/jest województwo mazowieckie, a 
w szczególności główny korytarz aktywności gospodarczej Łódź – Warszawa – wschod-
nia granica, 

 
- w rozwoju poszczególnych obszarów i funkcji miejskich poszukuje się ich synergicznych 

zdolności multiplikowania procesów wzrostu, 
 
- pamiętając o rozwoju poszczególnych obszarów i funkcji miejskich, nie rezygnuje się 

z historycznego widzenia miasta, 
 
- nie określa się ram czasowych dla realizacji zamiarów przedstawionych w Studium, 
 
- nie określa się etapów rozwoju, ale niezbędną kolejność działań i wzajemne związki po-

między nimi. 
 
 W diagnozie zrezygnowano z przedstawienia gminy Radom (miasta Radomia) na tle 
obecnego województwa radomskiego. Powody są dwa. Po pierwsze, zmienia się, co juŜ było 
powiedziane, usytuowanie Radomia na mapie administracyjnej kraju. Dziś (wrzesień 1998 r.) 
jesteśmy w okresie przechodzenia od struktury starej do nowej i nie ma jeszcze danych odno-
szących się do nowych układów. Po drugie, są wykonywane Studia uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania zarówno województwa radomskiego jak i warszawskiego i nie byłoby 
właściwe tworzenie nowego para-dokumentu, rozszerzającego Studium gminy Radom poza 
jej granice. Wydaje się właściwsze poczekanie na ukończenie obu Studiów wojewódzkich 
i ustosunkowanie się w następnym etapie pracy (koncepcja Studium Radomia) do ich wska-
zań lub do wskazań tych ich części, które do końca roku 1998 będą ukończone. 

 
1.3. Realizacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z 1994r 
 
 Dokumentem decydującym o dzisiejszych kierunkach rozwoju Radomia jest Miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalony dnia 21.04.1994r. uchwałą nr.625/94 Ra-
dy Miejskiej. 
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 Plan ten oparty został o prognozę demograficzną, zakładającą, Ŝe czynnikiem rozwoju 
ludnościowego miasta będzie przyrost naturalny. Równocześnie autorzy planu zauwaŜają, Ŝe 
we wspomnianych latach występuje ujemne saldo migracji - i jest to prawda. JednakŜe wobec 
faktu, Ŝe od roku 1990, a więc w okresie opracowywania planu, obserwuje się w Radomiu 
stały spadek  liczby urodzeń, oparcie rozwoju miasta na przyroście naturalnym wydaje się 
dyskusyjne. W tej sytuacji nie bardzo wiadomo, skąd miałby się wziąć 8 - 10% przyrost lud-
ności w czasie najbliŜszych dwudziestu lat, zakładany przez autorów planu. 
 
 Plan zakładał równieŜ znaczną trwałość struktur gospodarczych czyli istnienie w niezmie-
nionej formie największych zakładów przemysłowych miasta. Prognoza ta, jak wiemy, nie 
sprawdziła się.  
 
 Reasumując dwie powyŜsze uwagi moŜna stwierdzić, Ŝe przyjęte wadliwe prognozy, 
określające główne czynnikie miastotwórcze, po przełoŜeniu na projekt kształtu przestrzenne-
go miasta, dały efekt niemoŜliwy do zrealizowania. 
 
 ZałoŜenie, Ŝe powstaną trzy wielkie dzielnice (Centralna, Zachodnia, Wschodnia) powo-
dowało rozpraszanie działań inwestycyjnych a w rezultacie powstawanie amorficznych prze-
strzeni. Wydaje się, Ŝe swoje źródło ten „wielki Radom” miał w statusie wojewódzkim a nie 
w realnych moŜliwościach. Przeznaczanie terenów pod funkcje, które nigdy nie miały się 
pojawić było w rezultacie jałowym blokowaniem tych terenów, ze wszystkimi konsekwen-
cjami tego faktu. NajwaŜniejszą było obniŜenie praktycznie do zera jakŜe poŜądanej elastycz-
ności planu, to znaczy takiej jego konstrukcji, która by wytrzymała zachodzące zmiany spo-
łeczno - ekonomiczne. 
 
 MoŜna powiedzieć, Ŝe uchwalony w 1994r. plan nie miał szans na pełnienie roli doku-
mentu stanowiącego o przestrzeni Radomia. W czasie, w którym był przygotowywany było 
juŜ wiadomo jakie zmiany w planowaniu miast nas czekają i szereg wykonywanych wtedy 
projektów planów miast starano się dopasować do zachodzącej ich transformacji. NajwaŜniej-
sze cechy tego „nowego podejścia” do planu miasta wyraŜały się w: 
 
a) dostrzeŜeniu tego, Ŝe to społeczność lokalna a nie lokalna agenda centralnej władzy pań-

stwowej będzie uŜywała planu jako narzędzia swojej pracy, 
 
b) nadaniu właściwej roli gospodarce miejskimi terenami komunalnymi, 
 
c) c. poszanowaniu prywatnej własności, 
 
d) dostrzeŜeniu roli innych inwestorów w budowie zasobów mieszkaniowych niŜ wielkie 

spółdzielnie mieszkaniowe, 
 
e) dostrzeŜeniu roli innych zakładów pracy niŜ wielkie przedsiębiorstwa państwowe w bu-

dowaniu siły ekonomicznej miasta, 
 
f) poszukiwaniu nowych czynników miastotwórczych. 
 
 Ocena realizacji planu zagospodarowania miasta jest opracowaniem waŜnym. Od jego 
wyników zaleŜy postanowienie, czy i w jakim zakresie będzie się kontunuować dotychczaso-
we kierunki rozwoju. W przypadku Radomia analiza planu objęła takie sprawy jak: 
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- ocena realizacji funkcji ogólnomiejskich, w szczególności usług publicznych, 
- ocena realizacji elementów infrastruktury komunikacyjnej - drogi, ulice, transport pu-

bliczny, 
- ocena realizacji sieci wyposaŜenia technicznego miasta, 
- ocena realizacji i przekształceń przyrodniczych elementów zagospodarowania, 
- ocena realizacji funkcji mieszkaniowych, 
- ocena uszczegóławiania ogólnych ustaleń planu. 
 
 W wyniku wyŜej wymienionych ocen, zawartych w dalej opisanych uwarunkowaniach 
rozwoju miasta, naleŜy przyjąć, Ŝe istniejące w planie uchwalonym w 1994r. kierunki rozwo-
ju Radomia naleŜy znacznie zweryfikować. Weryfikacja ta będzie przedmiotem następnego 
etapu prac nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Radomia i będzie za-
prezentowana, zgodnie z przyjętym harmonogramem prac nad studium, jako jego koncepcja, 
do 30 marca 1999r.  
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2. DEMOGRAFIA - LATA DZIEWIĘĆDZIESIĄTE 
 
 
2.1. Wstęp 
 
 Skoncentrowanie się na procesach demograficznych obserwowanych w Radomiu w latach 
`90 jest spowodowane tym, Ŝe w krajach europejskich, które po roku 1989 weszły w fazę 
transformacji politycznej i ekonomicznej zaobserwowano nieciągłość procesów demograficz-
nych. Kraje w których proces przemian jest bardziej zaawansowany zareagowały upodobnie-
niem reŜymów demograficznych do reŜymów zachodnioeuropejskich. Zatem doświadczenia 
z socjalistycznej przeszłości mają ograniczone walory poznawcze i diagnostyczne. Drugim 
powodem ograniczenia czasowego zakresu badania jest istnienie opracowania  Procesy de-
mograficzne miasta Radomia  autorstwa W. Kopczyńskiego, które obejmuje okres od lat `60 
do roku 1993. 

 
 Celem opracowania jest przedstawienie współczesnych procesów demograficznych 
w Radomiu a takŜe wskazanie ich moŜliwego przebiegu w przyszłości. Podjęto takŜe próbę 
wskazania zagroŜeń dla rozwoju demograficznego miasta. 
 
2.2. Liczba i struktura ludności 
 
 Radom w dniu 31.12.1996 liczył 232823 mieszkańców, z czego 120980 kobiet i 111843 
męŜczyzn (kryterium zamieszkania de facto). RóŜnica między ludnością de facto i de jure nie 
jest w przypadku Radomia istotna - na dzień 30.6.1996 wynosiła 62 osoby. Na 2604 osoby 
zameldowane czasowo w Radomiu aŜ 1643 zamieszkiwało w domach akademickich lub in-
ternatach a tylko 95 w domach pomocy społecznej.  

 
 Analiza struktury wieku wskazuje, Ŝe od połowy lat siedemdziesiątych postępuje stała 
redukcja liczby urodzeń, i to mimo zwiększania się liczby kobiet w najbardziej płodnym 
okresie Ŝycia w ostatnich kilku latach. Liczebność ostatnich dwóch roczników (urodzonych 
w 1995 i 1996 r.) porównywalna jest do liczebności 60-latków. Utrzymanie tak niskiej płod-
ności przez długi okres  moŜe doprowadzić do powstania regresywnej struktury stale zmniej-
szającej się liczby ludności. 

 
 Na sto osób w wieku produkcyjnym przypadało w Radomiu 46 dzieci i młodzieŜy i 19 
osób w wieku emerytalnym. MoŜna oczekiwać, Ŝe maleć będzie obciąŜenie ludźmi młodymi 
a wzrastać będzie obciąŜenie ludźmi starszymi. 

 
 Struktura płci: współczynnik feminizacji wynosi 108.2 i oznacza znaczny deficyt męŜ-
czyzn, porównywalny do deficytu męŜczyzn w Polsce (109 kobiet na 100 męŜczyzn w 1996). 
W Radomiu niedobór męŜczyzn rozpoczyna się w rocznikach trzydziestolatków (w Polsce 
w rocznikach czterdziestolatków). Deficyt męŜczyzn w tak młodym wieku moŜe świadczyć 
o ich nadumieralności lub o procesach migracyjnych.  
 
2.3. Przyrost naturalny  
 
 Od 1990 do 1997 roku w Radomiu następował stały (jeśli pominiemy nieduŜy wzrost 
w 1993 roku) spadek liczby urodzeń. Od 1995 spadek ten znacznie się zaostrzył. Związane to 
było z gwałtownym obniŜeniem dzietności kobiet - z 2.02 dziecka na kobietę w 1990 do 1.44 
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w 1997. Poziom dzietności jest tylko nieco wyŜszy od najniŜszych obserwowanych w Euro-
pie, nieco wyŜszy od dzietności w miastach Polski (1.37 w 1996) i nieco niŜsza od dzietności 
Polski (1.58 w 1996). 

 
 Liczba urodzeń na 1000 mieszkańców zmalała w omawianym okresie z 14.62 do 10.37, 
a więc prawie o 1/3. Nastąpiło teŜ przesunięcie najwyŜszej intensywności płodności z grupy 
20-24 lat do grupy 25-29 lat. Obserwujemy więc zarówno dość powszechną rezygnację z pro-
kreacji jak i opóźnianie decyzji prokreacyjnych. MoŜliwe jest w konsekwencji dalsze nie-
wielkie, czasowe obniŜenie się poziomu dzietności, nawet do poziomu 1.1 - 1.2. 
 Liczba zgonów tak ogółem jak i na 1000 mieszkańców (Tabela 1) była w okresie 1990- 
1997 bardzo stabilna. NatęŜenie umieralności pozostawało na nieco niŜszym poziomie niŜ 
odpowiadającej wartości dla całej Polski. W przyszłości natęŜenie umieralności będzie się 
prawdopodobnie podwyŜszać w związku ze starzeniem się ludności Radomia. 

Rok  Urodzenia Zgony Przyrost 
 Dzietność 

kobiet 
ogółem na 1000 

mieszkańców 
ogółem na 1000 

mieszkańców 
naturalny na 
1000 miesz-

kańców 
1990 2.02 3321 14.62 2095 9.22 5.40 
1991 1.98 3249 14.20 2146 9.38 4.82 
1992 1.80 2952 12.83 2121 9.22 3.61 
1993 1.93 3162 13.69 2078 9.00 4.69 
1994 1.80 2950 12.71 2026 8.73 3.98 
1995 1.61 2671 11.50 2014 8.67 2.83 
1996 1.53 2541 10.92 2120 9.11 1.81 
1997 1.44 2414 10.37 2072 8.90 1.47 

Tabela 2.1.: Płodność, umieralność i przyrost naturalny w Radomiu, 1990-1997 
 
 Pomiędzy 1985 a 1996 rokiem nastąpiły niewielkie zmiany w strukturze przyczyn zgo-
nów: wzrosło natęŜenie zgonów spowodowanych nowotworami a zmalało natęŜenie zgonów 
spowodowanych chorobami układu krąŜenia. Trzecią najwaŜniejszą przyczyną zgonów są 
wypadki i ich skutki. 
 
2.4. Migracje i dynamika ludności 
 
 W ciągu ostatnich czterech lat Radom notował ujemny bilans migracji wewnętrznych – 
w 1994 utracił zaledwie 66 osób ale w 1995 i 1996 juŜ ponad trzysta (353 w 1996) przy 
11.6% efektywności migracji. Większość migrantów napływających do Radomia pochodzi ze 
wsi, ale dysproporcja pomiędzy liczbą migrantów ze wsi i z miasta maleje. W 1990 imigran-
tów ze wsi (1699) było ponad dwa razy więcej niŜ z miasta (772) a w 1996 zaledwie nieco 
więcej (odpowiednio 761 i 539).  

 
 Niepokojąca jest struktura wykształcenia migrantów. W 1996 r. Radom stracił per saldo 
74 specjalistów z wyŜszym wykształceniem. Utrzymanie tych tendencji w dłuŜszym okresie 
czasu moŜe doprowadzić do niekorzystnego przekształcenia struktury zawodowej. 

 
 Przy obniŜającym się przyroście naturalnym ujemne saldo migracji doprowadziło w 1997 
do spadku liczby ludności Radomia. Wzrost ludności, sięgający w latach sześćdziesiątych 
i siedemdziesiątych nawet 20 pro mille  zaczął się zmniejszać w latach osiemdziesiątych, aby 
w latach dziewięćdziesiątych przejść w fazę silnej tendencji spadkowej: w 1990 r wynosił on 
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10 pro mille,  5 w 1991, 2 w 1995 a w 1997 -0.1, osiągając po raz pierwszy po wojnie ujemną 
wartość.  

 
 PoniewaŜ migracje ludności z definicji mają charakter przestrzenny, trudno analizować je 
wyłącznie w odniesieniu do jednej jednostki przestrzennej. W okresie 1984-1994 ludność 
Radomia wzrastała umiarkowanie, znacznie wolniej niŜ ludność małych miasteczek woje-
wództwa: Lipska, Skaryszewa, Zwolenia, Szydłowca, Warki. RównieŜ gminy otaczające Ra-
dom, z wyjątkiem gminy Skaryszew odnotowały umiarkowany wzrost. Dynamika ludności 
w następnym, krótszym okresie 1990-1994 róŜni się brakiem tak wyraźnej biegunowej roli 
małych miast i koncentracją gmin tracących ludność we wschodniej części województwa. 
Współczynniki migracji netto w 1994 pokazują, Ŝe Radom notuje nieznaczne ujemne saldo 
migracji, podczas gdy otaczające go gminy zyskują ludność. Prawie wszystkie pozostałe wiej-
skie gminy województwa notowały ujemny bilans migracji na poziomie do 10 pro mille.  

 
2.5. Proces starzenia się 
 
 Jedną z moŜliwych interpretacji zjawiska szybszego wzrostu liczby ludności w gminach 
wokół Radomia niŜ w samym mieście jest hipoteza, Ŝe w aglomeracji Radomia mamy do 
czynienia z zaczątkami procesu suburbanizacji. ZamoŜniejsza ludność (tworząca się klasa 
średnia) emigruje do gmin podmiejskich, gdzie są lepsze warunki Ŝycia a równocześnie skąd 
łatwo osiągać to, co w dziedzinia ekonomicznej i kulturalnej oferuje miasto. Inną hipotezą jest 
stwierdzenie napływu do gmin podmiejskich ludności dąŜącej do Radomia, ale nie będącej 
w stanie sfinansować przeprowadzki bezpośrednio do duŜego miasta i wybierającej jako cel 
zastępczy gminy podmiejskie, geograficznie mu bliskie, z moŜliwością codziennego dojazdu 
do pracy lub nauki.   

 
 W perspektywie 20-25 lat nieuniknione jest zaawansowanie procesu starzenia się społe-
czeństwa spowodowane nałoŜeniem się przechodzenia na emeryturę obecnych czterdziesto-
latków i wchodzeniem w Ŝycie zawodowe mało licznych roczników urodzonych w ciągu 
ostatnich kilku lat i tych, które urodzą się w ciągu najbliŜszych 2-3 lat. Obserwowane pod-
wyŜszenie średniego wieku macierzyństwa moŜe mieć stosunkowo trwały charakter, wynika-
jący w duŜej mierze z dostosowania zachowań gospodarstw domowych do wymogów gospo-
darki rynkowej i zwiększonej odpowiedzialności rodzin za ich sytuację materialną. Młodzi 
ludzie będą chcieli uzyskać wykształcenie i rozpocząć pracę zawodową, a dopiero potem za-
jąć się wychowaniem potomstwa. 

 
2.6. Uwarunkowania rozwoju wynikające z zachodzących procesów demograficznych 
 
 PowaŜne zmiany w strukturze wieku mogą wprowadzić procesy migracyjne, których wy-
nik będzie zaleŜny od rozwoju lokalnej ekonomii i lokalnego rynku pracy. Stagnacja ekono-
miczna, zwłaszcza długoterminowa i utrwalona, będzie prowadziła do selektywnej emigracji 
ludzi aktywnych, wykształconych i młodych. Czy zastąpią ich imigranci z wyludniających się 
wsi Polski Centralnej nie jest całkowicie pewne, gdyŜ koszt migracji ze wsi do miast wzrósł 
w ostatnich latach dysproporcjonalnie w stosunku do dochodów ludności wiejskiej. WaŜną 
rolę w odmłodzeniu struktur demograficznych moŜe odgrywać szkolnictwo wyŜsze, przycią-
gające młodych ludzi do Radomia. O ile miasto będzie w stanie zatrzymać choć drobny uła-
mek absolwentów i zachęcić ich do zamieszkania w Radomiu, mogą oni stanowić cenny za-
strzyk rejuwenalizujący nieco strukturę ludności a przede wszystkim stymulujący procesy 
ekonomiczne. 
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Ryc.2.1. Struktura ludności miasta Radomia 13.12.1996. 
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Ryc. 2.2. (2.5.) Zmiana ludności w województwie radomskim 1990-1994. 
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3. PROBLEMY SPOŁECZNE I RYNEK PRACY 
 
 
3.1. Wstęp 
 
 Radom jest połoŜony w centrum obszaru depresji gospodarczej, obejmującego znaczną 
część środkowej Polski. Większość regionów połoŜonych dookoła Radomia i Kielc jest lepiej 
rozwinięta gospodarczo i oferuje wyŜszy poziom Ŝycia. PołoŜenie takie negatywnie wpływa 
na rozwój miasta a w rezultacie w Radomiu narastają negatywne zjawiska gospodarcze i spo-
łeczne. 
  
 Przemiany gospodarcze w Radomiu wyraŜały się w latach 1990-1997 głównie zmniejsza-
niem się roli przemysłu przy wzroście roli handlu i usług. Tym nie mniej jest oczywiste, Ŝe 
utrzymanie aktualnych tendencji w przekształcaniu bazy ekonomicznej miasta moŜe spowo-
dować pogłębienie  dystansu dzielącego Radom od innych miast Polski (podobnej wielkości) 
i dalsze przechodzenie na pozycję „stolicy regionu depresji gospodarczej”.  
 
3.2. Bezrobocie i rynek pracy w Radomiu na tle regionu 
 
3.2.1. Podstawy gospodarcze miasta a bezrobocie 
 
 Baza gospodarcza Radomia w ciągu ostatnich lat uległa zmianom spowodowanym dosto-
sowywaniem gospodarki narodowej do wymagań gospodarki rynkowej. Podstawowym mier-
nikiem oceny tej bazy jest struktura aktualnego zatrudnienia lub analizy oparte na ocenie 
wielkości przychodów ze sprzedaŜy produktów i usług przez podmioty gospodarcze prowa-
dzące działalność na terenie miasta. 

 
 Problemy społeczne, jakkolwiek ściśle związane z sytuacja ekonomiczną, najbardziej 
uwidaczniają się w relacji do takich zjawisk gospodarczych jak podaŜ miejsc pracy, rodzaj 
dostępnej pracy, kwalifikacje mieszkańców, a zwłaszcza zagroŜenia związane z bezrobociem. 
 
 Liczba pracujących w Radomiu spadła z 96.5 tys. w 1985r.  do 67.3 tys.  w 1992r. a na-
stępnie zaczęła wzrastać do 70.9 tys. w 1994 r.  Szczególne znaczenie miał spadek liczby pra-
cujących w przemyśle z 49.4 tys. w 1975 r. do 28.2 tys. w 1994 r. Podobny spadek dotyczył 
pracujących w budownictwie - z 10.2 tys. w 1975 r do 5.6 tys. w 1994 r. 

 
 Zmiany liczby pracujących (według klasyfikacji EKD) w latach 1994 – 1996 wykazywały 
systematyczny spadek w sektorze publicznym z 48 tys. do 40.1 tys. oraz generalny wzrost 
w sektorze prywatnym z 22.8 tys. do 23.3 tys. Analogiczna sytuacja istniała w sekcji EKD –
działalność produkcyjna – w latach 1994 - 1996  nastąpił spadek w sektorze publicznym 
z 16.9 tys. do 12.5 tys., a w sektorze prywatnym nastąpił wzrost z 9.3 tys. do 10.6 tys. 
W pozostałych sekcjach EKD tendencje są bardziej zróŜnicowane, a  zmiany w sektorze pry-
watnym nie zawsze polegają na przyroście liczby  pracujących. 

 
 O zmianach sytuacji gospodarczej miasta świadczą równieŜ zmiany liczby podmiotów 
w gospodarczych oraz ich struktura według sektorów EKD (tab. 3.1, 3.2). Generalną tenden-
cją jest spadek w sektorze publicznym i wzrost w sektorze prywatnym. Szczególnie duŜe zna-
czenie, przynajmniej liczebnie, ma działalność w zakresie handlu i napraw obejmująca 47.8 % 
ogólnej liczby podmiotów gospodarczych działających w 1997r. 
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 ogółem Sektor publiczny Sektor prywatny 

Radom 23173       353 22820 

Województwo 46664 1261 45403 

Tab. 3.1. Podmioty gospodarcze wg sektorów (stan 31.XII.1997). 
 
 
 
 ogółem Sektor publiczny Sektor prywatny 

Radom 9449 131 9318 

Województwo 23345 497 22848 

Tab. 3.2.  Podmioty gospodarcze wg sektorów, które zlikwidowały działalność  
   (stan 31.XII.1997) 
 
 W połowie 1998 r w Radomiu na ogólną liczbę 23541 działających podmiotów gospodar-
czych tylko 352 były to podmioty sektora publicznego i aŜ 23189 podmioty działające w ra-
mach sektora prywatnego. Zdecydowaną większość stanowiły podmioty działające w sekto-
rze: handlu i usług (11045 a następnie prowadzące działalność produkcyjną (3327), w bu-
downictwie (1872), hotele i restauracje (460), rolnictwie (80) oraz zaopatrywanie w energię 
elektryczną gaz i wodę (6). 

 
 O skali recesji gospodarczej (a zwłaszcza upadku przemysłu) i transformacji świadczy 
fakt, Ŝe 35.6% populacji bezrobotnych zatrudnionych było poprzednio w sekcji „działalność 
produkcyjna” i stanowią oni obecnie 16 tysięczną kategorię społeczną.  Największe zapotrze-
bowanie, świadczące o restrukturyzacji działalności produkcyjnej, jest na robotników prze-
mysłowych i rzemieślników. Niemniej w 1997 r liczba chętnych  (16671) znacznie przewyŜ-
sza liczbę ofert (6362) pracy. Podobna sytuacja występuje w przypadku większości zawodów 
nie wymagających wykształcenia. Natomiast w niektórych zawodach wymagających wyŜsze-
go wykształcenia lub specjalizacji zawodowej zdecydowanie brak odpowiednich chętnych. 

 
 Pomimo istotnych zmian strukturalnych dominującym działem gospodarki jest nadal 
przemysł. Na ogólną liczbę pracujących 64 246 w 1996r. aŜ 29 613 pracowało w przemyśle 
i budownictwie, a 17 638 usługach rynkowych i 16 800 w usługach nie rynkowych. 

 
3.2.2. Ewolucja i stan bezrobocia 
 
 Analiza bezrobocia nie moŜe ograniczać się tylko do samego Radomia czy nawet nawet 
jego rejonu. Regionalny zasięg oddziaływania Radomia obejmuje przynajmniej  całe woje-
wództwo radomskie. 

 
 Poziom bezrobocia w województwie stopniowo spada. Skala bezrobocia jest jednak 
w dalszym ciągu bardzo duŜa. W 1996r. bezrobocie liczne w stosunku do zawodowo czyn-
nych wynosiło  17.2%, a w 1997r. spadło do poziomu 14.4%. Jeśli jednak poziom bezrobocia 
przedstawimy w stosunku do pracujących poza rolnictwem, to w czwartym kwartale 1996r. 
było 39% bezrobotnych a w czwartym kwartale 1997r. 31.9%. 
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Ryc. 3.1. Udział pracujących w sektorze prywatnym. 



Raport o stanie miasta Radomia - synteza 

 
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Radomiu, ul. Sienkiewicza 12/5 

21 

 

 
 
Ryc. 3.2. Liczba bezrobotnych w województwie radomskim 1998 r. 
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W rejonie Radomia oficjalnie zarejestrowanych bezrobotnych jest 25 267 osób a liczba 
zgłoszonych ofert pracy wynosi zaledwie 302 (czerwiec 1998). Spadkowi poziomu bezrobo-
cia towarzyszy spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych po raz pierwszy jak i rejestrują-
cych się ponownie. 

 
 Potwierdza się obserwowana w kraju tendencja do spadku poziomu bezrobocia wraz z ze 
wzrostem poziomu wykształcenia. W przypadku Radomia poziom bezrobocia osób z wy-
kształceniem średnim szacuje się na 13%, absolwentów średnich szkół zawodowych na 11%, 
absolwentów szkół ogólnokształcących  - 19%,, dla osób z wykształceniem zasadniczym za-
wodowym na 26% a dla osób z wykształceniem tylko podstawowym na 28%. 
  
 Niepokojącym zjawiskiem jest duŜa liczba bezrobotnych bez pracy ponad rok lub 2 lata. 
W skali województwa  w 4 kwartale 1997 roku liczby te odpowiednio wynosiły 14843 i 
12945. Wskazuje to na powstawanie permanentnej kategorii bezrobotnych, a wyjście z tego 
stanu będzie trudne nawet przy postępie gospodarczym w skali regionalnej. 
 
3.3. ZróŜnicowanie struktury społecznej i politycznej 
 
3.3.1. ZróŜnicowania społeczno-przestrzenne 
 
 W Radomiu w latach `70 nabrał tempa proces róŜnicowania społecznego przestrzeni. Naj-
bardziej radykalne zmiany zarówno w latach `70 jak i `80 rejestrowane były w zaleŜności od 
typu budownictwa mieszkaniowego. Stare struktury społeczno-przestrzenne zachowywały  
stabilność ze względu na niską mobilność mieszkańców związaną z generalnym brakiem 
mieszkań oraz prawnymi utrudnieniami w zamianie mieszkań. Generalna tendencja polegała 
na osiedlaniu się wyŜszych grup społeczno-zawodowych na terenach reprezentujących wyŜ-
szy status społeczny a ludności uboŜszej i reprezentującej niski status społeczny na terenach 
o niskim statusie. 

 
 Proces narastania zróŜnicowań w latach `90 ulegał pogłębieniu. Siła ekonomiczna stała się 
podstawowym kryterium  w rywalizacji o nowe lepsze zasoby mieszkaniowe i korzystną lo-
kalizacje przestrzenną. Narasta segregacja społeczna oraz upadek i marginalizacja obszarów 
starej zabudowy. Ludność bogata zaczyna się koncentrować w przestrzennie odizolowanych 
enklawach wysokiego standardu mieszkaniowego a ludność biedna na obszarach starego zde-
kapitalizowanego budownictwa. Wskaźnikiem narastania zróŜnicowań tego typu są zaległości 
w opłatach za mieszkanie. Poszczególne obszary będą się dalej róŜnicować równieŜ pod 
względem wyposaŜenia gospodarstw domowych. 

 
 Specyficzne procesy zachodzą na terenach śródmieścia, gdzie aktualnie następuje sukce-
sja terenów przez ludność ubogą lub margines społeczny. Jednocześnie następuje dekapitali-
zacja i marginalizacja społeczna stosunkowo nowych (powojennych) osiedli mieszkaniowych. 
Dotyczy to zwłaszcza zasobów komunalnych ale równieŜ  częściowo zasobów spółdziel-
czych. 

 
 Znaczna współzaleŜność zróŜnicowania społecznego takimi cechami jak: wykształcenie, 
pochodzenie społeczne, zamoŜność, wiek i zawód pozwala pośrednio opisywać zróŜnicowa-
nia społeczno przestrzenne za pomocą tychŜe cech. Podobnie poziom warunków mieszkanio-
wych najsilniej związany jest z pozycją społeczno-zawodową, z wykształceniem, z pocho-
dzeniem społecznym i w coraz większym stopniu po prostu z dochodem. 



Raport o stanie miasta Radomia - synteza 

 
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Radomiu, ul. Sienkiewicza 12/5 

23 

 Przemiany społeczne, jakkolwiek miały w ostatnich latach znaczną dynamikę, zaznaczają 
się w przestrzeni obszarów miejskich z opóźnieniem. Oznacza to, Ŝe obszary o wysokim sta-
tusie społecznym pozostają takie same lub wzmacniają swoją pozycję. Podobnie obszary nę-
dzy i patologii albo rozszerzają swój zasięg albo nieznacznie kurczą się. Zmienia się nato-
miast stosunkowo szybko skala zróŜnicowań w skali ogólnej. Na obszarze Radomia nie na-
stąpiła znaczna przebudowa społeczna (w sensie wymiany ludności) w istniejących osiedlach. 
W latach 1990-tych nastąpił natomiast znaczny wzrost zróŜnicowań społeczno-
przestrzennych. Struktura przestrzenna tych zróŜnicowań była jednak juŜ zapisana (w znacz-
nym stopniu zdeterminowana ówczesną strukturą społeczno-przestrzenną) w przestrzeni mia-
sta przed rokiem 1989. Innymi słowy obszary bogate lub elitarne stały się jeszcze bardziej 
elitarne i bogate, a obszary biedne jeszcze bardziej biedne. 

 
 Przestrzeń miasta podzielona jest wyraźnie na obszary demograficznie „młode” i „stare”. 
Podstawowym elementem przestrzennym róŜnicującym skład demograficzny poszczególnych 
obszarów jest odległość od centrum. Centralne części miasta charakteryzują się zazwyczaj 
najwyŜszymi udziałami ludności starej i kobiet. Obszary peryferyjne charakteryzują się nato-
miast zdecydowanie większym udziałem ludności młodszej i dzieci. Na przykład, obszar naj-
większej koncentracji ludności w wieku 50-60 lat (w roku 1988, a więc teraz ta grupa ma 60 – 
70 lat) pokrywa się z  obszarem osiedla XV-lecia, które w analizie obszarów ubóstwa pojawi-
ło się jako stosunkowo nowy obszar problemowy. 

 
 Rozmieszczenie ludności zawodowo czynnej moŜe posłuŜyć jako przybliŜony obraz roz-
mieszczenia bezrobocia w mieście - zakładając, Ŝe zjawisko bezrobocia dotknęło najbardziej  
duŜe zakłady przemysłowe, których pracownicy mieszkali w większych proporcjach w osie-
dlach mieszkaniowych o najwyŜszej aktywności zawodowej ludności w 1988 r. 

 
 Wykształcenie oraz poziom kwalifikacji zawodowych mieszkańców miasta jest jednym 
z decydujących elementów determinującym poziom rozwoju gospodarczego. Wykształcenie 
jako wyznacznik pozycji materialnej jednostki, miejsca w hierarchii władzy, prestiŜu społecz-
nego, pozostaje w dalszym ciągu jednym z istotnych wyznaczników statusu społecznego. 

 
 Rozmieszczenie przestrzenne ludności według wykształcenia jest bardzo nierównomierne 
i jest pierwszym dostępnym wskaźnikiem opisu zróŜnicowań społeczno-przestrzennych. Prze-
strzeń Radomia stanowi przykład silnej segregacji społecznej. Ludność posiadająca wykształ-
cenie wyŜsze koncentrowała się w bogatszych częściach miasta, z lepszymi warunkami 
mieszkaniowymi, ale tylko częściowo pokrywa się to z rozmieszczeniem ludności zatrudnio-
nej w dziale nauka, oświata, kultura i sztuka. Ludność z wykształcenie średnim koncentruje 
się na podobnych obszarach jak ludność z wykształceniem wyŜszym. Ludność posiadająca 
wykształcenie zasadnicze zawodowe lub tylko podstawowe w większych proporcjach za-
mieszkiwała obszary o gorszych warunkach mieszkaniowych i na terenach o  charakterze 
wiejskich. Pokrywa się to równieŜ z rozmieszczeniem ludności zatrudnionej na stanowiskach 
robotniczych. 
 
3.3.2. Zachowania wyborcze mieszkańców Radomia 
 
 Zachowania wyborcze mieszkańców Polski stały się jednym z podstawowych elementów 
opisujących zróŜnicowania społeczno-przestrzenne zarówno w skali regionów jak i miast. 
ZróŜnicowania preferencji wyborczych pokrywają się juŜ z innymi podziałami i elementami 
zróŜnicowań społeczno-ekonomicznych, historycznych i kulturowych, a rozkład przestrzenny 
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poparcia poszczególnych ugrupowań politycznych stał się istotnym elementem charakterysty-
ki społecznej poszczególnych obszarów. 

 
 W przestrzeni tak duŜego miasta jak Radom, przeŜywającego kryzys gospodarczy, obser-
wujemy zróŜnicowany konglomerat grup społecznych o często sprzecznych interesach, do-
datkowo silnie róŜnicowanych pod względem zachowań politycznych. 

 
 W wyborach 1997 r nastąpiło silne spolaryzowanie sceny politycznej, które posiada rów-
nieŜ swój wyraz przestrzenny. Podstawowe znaczenie miała konsolidacja AWS. W rezultacie 
we wszystkich obwodach wyborczych poparcie dla AWS nie spadło poniŜej 22.9%. General-
nie najwyŜsze wartości poparcia AWS uzyskała na peryferiach miasta tworząc koncentrycz-
no-klinowy układ miasta. W centralnej części miasta dominuje SLD.  

 
 Obraz zróŜnicowań przestrzennych jak i przemiany pomiędzy 1993 i 1997 wynikały 
w duŜym stopniu z charakteru społecznego poszczególnych części miasta i ewolucji sytuacji 
gospodarczej mieszkańców. Radom pełniąc funkcje administracyjne ale głównie przemysło-
wo - wytwórcze, stał się miastem szczególnie naraŜonym na ponoszenie kosztów transforma-
cji gospodarczej. Rozbudowanie funkcji produkcyjnych w ostatnim czterdziestoleciu i przy-
ciągnięcie do miasta duŜej liczby robotników głównie z otaczających obszarów wiejskich, nie 
towarzyszyła rozbudowa  budownictwa mieszkaniowego a zwłaszcza troska o stare budow-
nictwo mieszkaniowe. Przestrzeń miasta, poza działaniem naturalnych procesów selekcji spo-
łeczno-przestrzennej, pomimo egalitarnych załoŜeń polityki mieszkaniowej, została więc do-
datkowo zróŜnicowana społecznie poprzez skupienie duŜej części ludności napływowej 
w nowych osiedlach pracowniczych oraz pozostawienie duŜych obszarów starej zabudowy 
mieszkaniowej starszym mieszkańcom. 
  
 ZróŜnicowanie przestrzenne preferencji wyborczych mieszkańców odzwierciedla w du-
Ŝym stopniu strukturę społeczno-przestrzenną miasta ukształtowaną w okresie PRL. Wyniki 
wyborów w skali wewnątrzmiejskiej wskazują równieŜ na szybkie kształtowanie się lokalnych 
grup interesów mających szansę wyraźniej określić się politycznie.  
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Ryc. 3.3. (3.30) Wybory parlamentarne w 1993 r. Frekwencja wyborcza. 
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Ryc. 3.4. (3.40) Wybory parlamentarne w 1997 r. Frekwencja wyborcza. 
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Ryc. 3.5. (3.50) Wybory parlamentarne w 1997 r. Przewaga w poparciu dla AWS nad SLD. 
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Ryc. 3.6. (3.51) Zmiany poparcia dla SLD – róŜnica procentowego poparcia w wyborach par-

lamentarnych 1993 – 1997. 
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3.4. Opieka społeczna i struktura biedy 
 
3.4.1. Struktura przestrzenna biedy 
 
 Rozmieszczenie ubóstwa w Radomiu jest silnie zróŜnicowane. Poszczególne dzielnice 
mają specyfikę ukształtowana często jeszcze przed II Wojną Światową. Wydzielić moŜna co 
najmniej trzy typy obszarów lub „dzielnic problemowych”. Pierwsza grupa to obszary charak-
terze podmiejskim, które w znacznym stopniu zachowały wiele elementów swojego wiejskie-
go charakteru, pomimo włączenia w granice administracyjne miasta i znacznej rozbudowy  po 
II Wojnie Światowej. Drugi typ to obszary zdominowane przez nowe (wznoszone po II Woj-
nie Światowej) osiedla mieszkaniowe. Trzeci typ to centralne części miasta, stare 
i zdekapitalizowane, o bardzo zróŜnicowanej strukturze tkanki miejskiej. 
  
 W wyniku wywiadów przeprowadzonych w czerwcu 1998 z pracownikami ośrodków 
pomocy społecznej w Radomiu moŜna stwierdzić, Ŝe istotne pogorszenie sytuacji nastąpiło 
około 1990r., jakkolwiek dane statystyczne nie ujawniają skali tego zjawiska. Przed rokiem 
1990 udzielano pomocy głównie osobom chorym i starym. Nowe ustawodawstwo o zwalcza-
niu bezrobocia często tworzyło bezrobocie, lub jak to określano „fikcyjne bezrobocie – młody 
człowiek po szkole idzie do urzędu i otrzymuje statut osoby bezrobotnej”. Podobnie osoby, 
które nigdy nie pracowały nagle zarejestrowały się - spowodowało to sztuczny wzrost liczby 
bezrobotnych (tab.3.3.). Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej zwracali uwagę na brak 
kontaktów z urzędami pracy, a istnienie sektora zatrudnienia „ na czarno” jest nie do udo-
wodnienia. 
 

 1997 1996 1995 1994 1993 1992 
Liczba osób którym przyzna-
no świadczenia 

11366 12336 10144 11864 14299 12871 

Liczba rodzin 9338 9936    10440 
Liczba osób w rodzinach 28083 30961 33002 37834   

Tab. 3.3. (3.8) Liczba osób i rodzin objętych pomocą 
 
3.4.2. Główne problemy związane z wyjściem z biedy 
 
 Charakterystyka głównych problemów ubóstwa świadczy, Ŝe na terenie Radomia ukształ-
tował się ogromny, zwarty przestrzennie obszar ubóstwa i szczególnego nasilenia zjawisk 
patologii społecznej. Obszar ten obejmuje praktycznie całą centralną część miasta (rejony 
pomocy społecznej: 2, 4, część rejonu 1, znaczną część rejonu 3, część rejonu 6). Skala 
i nasilenie zjawisk negatywnych pozwala określić ten obszar jako slumsy, przez analogię do 
pojęcia slumsy uŜywanego w literaturze i publicystyce odnośnie wielu miast na świecie. 

 
 Narastanie ubóstwa moŜna potraktować jako rezultat zmian w strukturze stosunków spo-
łecznych oraz zmian w zarządzaniu przestrzenią miejską. Generalnym problemem generują-
cym ubóstwo wśród osób starszych jest fakt, Ŝe emerytura nawet po przepracowaniu kilku-
dziesięciu lat nie starcza na przeŜycie. NaleŜy podkreślić, Ŝe jest to stały błąd polityki pań-
stwa. Osoby takie w Ŝadnym systemie gospodarczym nie powinny być klientami pomocy spo-
łecznej. Pracownicy ośrodków pomocy społecznej kilkakrotnie wykazywali, Ŝe minimum 
socjalne państwa nie jest w stanie gwarantować utrzymania. Zwracano uwagę, Ŝe stan obcią-
Ŝeń stałych w postaci kosztów mieszkania, elektryczności itp. jest zbyt duŜy, a pieniądze któ-
re pozostają nie wystarczają na Ŝycie. 
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 Wydaje się, Ŝe naleŜy wydzielić dwie kategorie ludzi, którzy znaleźli się w ubóstwie, jak-
kolwiek  nie moŜna takiej klasyfikacji przeprowadzić w sposób w pełni obiektywny. W ubó-
stwie ludzie się znaleźli w wyniku: 
1. błędu systemowego - odpowiedzialność za to spada na wieloletnią  politykę państwa; 
2. błędu indywidualnego - poszczególnych ludzi, którzy np. przepili swój dorobek, nie pra-

cowali, związali się z grupami patologicznymi lub nie potrafili z nich wyjść. 
  
 Ujawnienie skali tego zjawiska zwłaszcza w układzie przestrzennym miasta jest kluczo-
wym zagadnieniem dla zrozumienia przyczyn powstania, jego struktury oraz określenia czy 
ubóstwo na wszystkich obszarach ma charakter stały czy przejściowy. 

 
 Zwracano szczególną uwagę na fale prywatyzacji poszczególnych zakładów, które często 
pokrywają się z falami upadków zakładów i falami narastania biedy. Dla znacznej części lud-
ności, która znalazła się w ubóstwie, główną przyczyną kłopotów jest nagły brak pensji zwią-
zany ze zwolnieniami z pracy –  przychodzą więc do pomocy społecznej. 

 
 Równocześnie, z jednej strony, ustawa o pomocy społecznej pozwoliła częściowo na 
utrzymanie i tak stosunkowo niskiego standardu Ŝycia, na zasadzie „ moŜna dostać pomoc, to 
się występuje”. Zdaniem pracowników pomocy społecznej znaczna część otrzymujących po-
moc nie powinna z niej korzystać. 

 
 Z drugiej strony ustawa o pomocy społecznej wymienia ubóstwo, ale to nie jest kryterium 
uzyskania pomocy społecznej. Zbyt często normalne rodziny nie mogą skorzystać z pomocy 
bo kryteria dochodowe są zbyt niskie. Skala ubóstwa jest więc znacznie większa niŜ wynikało 
by to ze statystyk. Generalnie, zdaniem pracowników OPS, ustawodawca nie przewidział 
moŜliwości uzyskania pomocy przez osoby nisko zarabiające.  

 
 W sumie głównymi problemami (zdaniem pracowników OPS), których częściowe chociaŜ 
rozwiązanie mogłyby przynieść poprawę sytuacji w Radomiu, są następujące zagadnienia: 
1. Praca – radykalne zmniejszenie poziomu bezrobocia. 
2. Poprawa warunków mieszkaniowych. 
3. Inwestycja w młodzieŜ aby następne pokolenie nie popadało w biedę. 
4. Potrzebna  praca „od podstaw” nad zmianą świadomości społecznej. Na przykład, „trzeba 

zapracować na mieszkanie a nie dostać”, „zamieniać mieszkanie na mniejsze gdy brakuje 
środków na opłatę kosztów utrzymania dotychczasowego”. 

5. Potrzebna współpraca pomiędzy ośrodkiem pomocy społecznej a urzędem pracy: 
- „ludzie kończą kursy dla bezrobotnych i po tym nie dostają pracy”... „... kursy organi-

zowane nie zgodnie z potrzebami - aby tylko wydać pieniądze”, 
- brak aktywnej polityki zapobiegania bezrobociu,  

6. Zbyt mała liczba pracowników socjalnych - pracują głownie kobiety. 
7. W wywiadach zwracano uwagę na bierność władz samorządowych, brak modernizacji 

miasta, zaniedbanie w utrzymywaniu infrastruktury społecznej (zanikły kluby, ośrodki 
kultury, świetlice), brak terenów sportowych. Brak działań profilaktycznych oraz auten-
tycznych – oddolnych organizacji społecznych. 
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Ryc. 3.7. (3.53) Obszary koncentracji biedy i patologii społecznej w Radomiu w 1998 r. 
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3.5. Uwarunkowania rozwoju wynikające z analizy problemów społecznych i rynku pra-
cy 

 
 Podstawowe znaczenie w kształtowaniu współczesnego i przyszłego oblicza miasta pol-
skich w najbliŜszych dekadach, mieć będzie transformacja  struktury społecznej. 

 
 W strukturze społeczno-przestrzennej pojawiła się nowa klasa średnia, która w miastach 
szybko rozwijających się zaczyna dominować w przestrzeni. W miastach dotkniętych szcze-
gólnie bezrobociem i odziedziczonymi problemami ekonomicznymi rozwoju o wiele szybciej 
rozszerza się sfera ubóstwa. Radom niestety naleŜy do tej kategorii miast. W przypadku Ra-
domia, występująca często w innych miastach polskich koncentracja  ubóstwa na obszarach 
koncentracji ludności starej, rozszerzyła się znacznie o nowe obszary ubóstwa, na których 
koncentruje się grupa bezrobotnych. 

 
 Przekształcenia własnościowe, a zwłaszcza prywatyzacja oraz odejście od subsydiowania 
gospodarki mieszkaniowej będą generowały silniejsze procesy segregacji mieszkaniowej 
w przestrzeni miasta mieszkańców według kryterium majątkowego. Towarzyszyć temu bę-
dzie szybkie rozwarstwienie majątkowe oraz nasilająca się polaryzacja społeczno-
przestrzenna.  

 
 Polaryzacja społeczno-przestrzenna w strukturze miasta juŜ aktualnie ma przebieg dyna-
miczny. Podstawowe znaczenie ma odziedziczona struktura społeczno - przestrzenna. Prze-
strzeń miasta miała swoją waloryzację i aktualnie przy silniejszym oddziaływaniu mechani-
zmów rynkowych następuje swoiste przewartościowanie. Mimo to wydaje się, Ŝe raz ukształ-
towany charakter społeczny poszczególnych obszarów miasta w duŜym stopniu zachowuje 
swoją aktualność. Zwiększy się niewątpliwie skala zróŜnicowań społeczno-przestrzennych. 
Zjawisko to związane jest ze znacznym uboŜeniem społeczeństwa oraz uzyskaniem szerszej 
swobody zmiany miejsca zamieszkania.  

 
 Zwiększenie stopnia mobilności społecznej zarówno w górę jak i w dół towarzyszyć bę-
dzie w większym stopniu ruchliwość przestrzenna. Dzielnice miasta o niskim statusie spo-
łecznym albo złych warunkach środowiskowych czy dostępności do rynku pracy opuszczane 
będą przez osoby bardziej mobilne ekonomicznie. Na obszary takie spychani będą natomiast 
ci, którzy nie będzie stać na lepsze mieszkania w lepszych dzielnicach. Monitorowanie tego 
zjawiska jest podstawowym elementem wiedzy o przemianach struktur społeczno-
przestrzennych i kształtowania się nowej struktury miast.  
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4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA, GOSPODARKA GRUNTAMI 
I RYNEK NIERUCHOMOŚCI A ZAGOSPODAROWANIE 

PRZESTRZENNE 
 
4.1. Gospodarka mieszkaniowa 
 
4.1.1. Wielkość zasobów mieszkaniowych i ich charakterystyka 
 
 W Radomiu na koniec 1997 r. istniało 72,2 tys. mieszkań. Wielkość zasobów mieszka-
niowych w kolejnych latach przedstawiono w tabeli 4.1.: 
 

 
 
Rok 

 
 
Mieszkania 

 
 
Izby 

Powierzch-
nia uŜyt-
kowa 
mieszkań 
/tys. mkw./ 

Przeciętna po-
wierzchnia uŜytko-
wa /mkw./ 

Przeciętna liczba 
osób na: 

    mieszkania izby mieszkanie  izbę 
 

1990 66854 207033 x 50,7 15,2 3,34 1,08 
1991  67983 211451 x 50,9 15,4 3,30 1,06 
1992 68934 215168 x 51,1 15,7 3,26 1,04 
1993 69952 218897 3588,2 51,3 15,9 3,23 1,03 
1994 70628 221384 3632,2 51,4 16,0 3,21 1,02 
1995 71379 224314 3682,2 51,6 16,2 3,18 1,01 
1996 71719 225694 3714,3 51,8 16,3 3,17 1,01 
1997 72236 228000 3753,7 52,0 16,5 3,22 1,00 

Tab.4.1. Zasoby mieszkaniowe w Radomiu. 
  
 Przyrosty zasobów mieszkaniowych w latach `90 skromne. Nie nadąŜały za rozwojem 
ludnościowym ujmowanym w kategoriach liczby zawieranych małŜeństw. Jednak wobec 
ograniczenia przyrostu naturalnego i napływu migracyjnego, warunki mieszkaniowe ulegały 
nieznacznej poprawie (w ujęciu statystycznym), jak w tabeli 4.2.: 
 

Rok Ludność – w % ogółu ludności – korzystająca z: 
 wodociągu kanalizacji gazu z sieci 
1984 95,0 87,0 76,9 
1990 95,9 88,6 84,2 
1994 96,3 89,1 86,1 
1997 96,4 89,4 85,3 

Tab.4.2. WyposaŜenie mieszkań. 
 
 WyposaŜenie mieszkań w podstawowe urządzenia techniczne pozostaje niskie. Poza do-
stępem do sieci wodociągowej pozostaje 3,6% społeczności miasta (ok. 8,4 tys. mieszkań-
ców), poza dostępem do sieci kanalizacyjnej – 10,6% mieszkańców (ok. 24,7 tys. osób). Po-
konywanie luki infrastrukturalnej staje się coraz trudniejsze, ostatnimi jednostkami nie podłą-
czonymi do sieci pozostają z reguły mieszkania w budynkach najbardziej zuŜytych oraz bu-
dynkach rozproszonych połoŜonych na peryferiach, będących własnością osób fizycznych. 
Często te charakterystyki występują łącznie.  
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4.1.2. Sytuacja mieszkaniowa w Radomiu na tle innych miast 
 
 Z ogólnodostępnych statystyk w zakresie podstawowych wskaźników warunków miesz-
kaniowych ludności wynika, Ŝe Radom charakteryzuje się jednymi z najgorszych, w swojej 
klasie wielkości miast, warunkami mieszkaniowymi. Przeciętne wskaźniki wielkości miesz-
kań są tu niŜsze niŜ w innych miastach o zbliŜonej liczbie mieszkańców. Z dziewięciu miast 
o liczbie ludności 200 – 260 tys. w Radomiu przypada najmniej mieszkań na 1000 ludności 
w mieszkaniach, mała jest teŜ przeciętna powierzchnia mieszkania. Konsekwencją małej licz-
by i powierzchni mieszkań jest ich zagęszczenie. Tylko w Radomiu – spośród analizowanych 
miast – na jedną izbę przypada ciągle jeszcze jedna osoba. Są to wskaźniki mniej korzystne 
niŜ przeciętnie w miastach, często teŜ niŜ przeciętnie w kraju.  
 
 Podobnie przedstawia się sytuacja w zakresie dostępności podstawowych urządzeń infra-
strukturalnych, decydujących o wyposaŜeniu mieszkań w media. Wprawdzie w ostatnich la-
tach wskaźniki dostępności urządzeń sieciowych znacznie się podniosły, nadal są one niŜsze 
niŜ w innych miastach tej klasy wielkości. 
 
 Niekorzystna pozycja miasta w zakresie przeciętnych warunków mieszkaniowych utrwali-
ła się w Radomiu na początku lat `80. W strukturze zasobów miasta znaczący jest udział bu-
dynków wybudowanych przed wojną i tuŜ po wojnie, o niskiej jakości wyposaŜenia. Miasto 
ominął – wskutek politycznych decyzji po 1976 r. – boom budownictwa spółdzielczego 
z końca lat `70, finansowanego z duŜym udziałem środków państwowych. W środkowej czę-
ści kraju przeciętne warunki mieszkaniowe, we wszystkich typach jednostek osadniczych, 
naleŜały i nadal naleŜą do najgorszych w kraju. Miasto Radom wpisuje się w charakterystykę 
tego obszaru.  
 
4.1.3. Rozmieszczenie zasobów mieszkaniowych 
 
 Radom ma typowy układ zabudowy mieszkaniowej. Obszary intensywnej zabudowy 
mieszkaniowej skupiają się w centralnej części miasta, z wydłuŜeniami wokół linii komuni-
kacyjnych. Nowe osiedla mieszkaniowe zajmują zewnętrzne obszary zabudowy. Na północy 
– osiedla Michałów, Gołębiów, XV-Lecia, Nad Potokiem, południowe części zajmują osiedla 
Borki, Południe, Ustronie. Zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywności występuje 
w rozproszeniu w peryferyjnych częściach miasta.   
  
4.1.4. Nowe budownictwo mieszkaniowe 
 
 Budownictwo mieszkaniowe w Radomiu w latach `90 ulegało pewnym wahaniom ilo-
ściowym i strukturalnym, utrzymała się ogólna tendencja spadku liczby mieszkań oddawa-
nych do uŜytku. Zgodnie z relacjami krajowymi w połowie lat `90 znacznie zmalały inwesty-
cje spółdzielcze, zwiększyła się dynamika tzw. budownictwa indywidualnego. O ile w 1990 r. 
tylko 19,6% mieszkań oddano w sektorze indywidualnym a pozostałe 80,4% w spółdziel-
czym, to w 1996 r. 65,4% nowych mieszkań pochodziło z sektora prywatnego.  Efekty bu-
downictwa mieszkaniowego w Radomiu przedstawia tabela 4.3.: 
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Rok Mieszkania  Izby Powierzchnia 
uŜytkowa 
/mkw./ 
 

Przeciętna pow. 
uŜytkowa mieszkania /mkw./ 

1990 1192 4790 84074 71,0 
1991 1138 4458 75023 65,9 
1992 955 3731 62813 65,8 
1993 1043 3806 63855 61,2 
1994 687 2520 44438 64,7 
1995 780 2999 51355 65,8 
1996 344 1681 32643 94,9 
1997 521 2036 39060 75,0 
1998* 257 712 11789 45,9 

* w okresie I – VI, bez budownictwa indywidualnego 
Tab.4.3. (4.5) Efekty budownictwa mieszkaniowego w Radomiu. 
 
 Ruch budowlany w mieście, mimo regresu, posiada pewien potencjał, równieŜ w sektorze 
publicznym. Gmina uczestniczyła w finansowaniu niewielkich inwestycji komunalnych. 
W Radomiu zaczęło działać Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Pierwsze własne inwe-
stycje RTBS w dziedzinie budownictwa na wynajem o umiarkowanych czynszach zostały 
oddane w 1997 r. (dwa budynki z 84 mieszkaniami na wynajem), kolejne w 1998 r. RTBS ma 
zabezpieczone rezerwy terenowe pod budownictwo. RównieŜ część radomskich spółdzielni 
mieszkaniowych podtrzymuje działania inwestycyjne. 
 
 W 1996 r. oddano do uŜytku w Radomiu 1,5 mieszkania na 1000 ludności. To wskaźnik 
zbliŜony do ogólnokrajowego (1,6). Ujemne saldo migracji, notowane w Radomiu od 1994 r., 
wydaje się być – między innymi - skutkiem małej podaŜy na pierwotnym rynku mieszkanio-
wym. Mimo, Ŝe proces formowania nowych gospodarstw domowych gwałtownie się obniŜa, 
znaczne potrzeby będą się jeszcze ujawniały z uwagi na: wysoki udział młodych ludzi 
w strukturze ludności miasta, zjawisko rozwodów, wzrost udziału tzw. jednoosobowych go-
spodarstw domowych. 
 
4.1.5. Zasoby komunalne 
 
 Zasoby komunalne – mieszkania będące własnością gminy - stanowią ok. 12,2% ogółu 
zasobów mieszkaniowych w mieście. Z uwagi na to, Ŝe mieszkaniowy zasób Gminy pozostaje 
w obszarze specjalnych zainteresowań Gminy jako jej majątek będący zarazem narzędziem 
polityki mieszkaniowej, ta część zasobów zostanie zaprezentowana z większą szczegółowo-
ścią. 
 
 Według zbiorczego zestawienia majątku trwałego na 31.12.1997 r. wartość mieszkanio-
wego zasobu gminy wynosiła 63318 tys. zł (przed umorzeniem). Na tę wartość złoŜyły się 
303 budynki z 11154 lokalami mieszkalnymi oraz 163 lokalami uŜytkowymi będące własno-
ścią lub współwłasnością gminy. W większości budynków - w 217 (71,6%) -  funkcjonują 
wspólnoty mieszkaniowe. W 7 budynkach komunalnych wydzielono lokale socjalne; łącznie 
122 mieszkania. PrzewaŜają budynki 4- i 5-kondygnacyjne, 16 najwyŜszych budynków ko-
munalnych ma XI kondygnacji. Wszystkie budynki ośmiokondygnacyjne i wyŜsze są wypo-
saŜone w windy. Po 1989 r. wybudowano jedynie 19 budynków (6,3%) z 351 mieszkaniami. 
16 budynków (5,3%) ma ściany drewniane.  
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 Zasoby komunalne w Radomiu składają się z małych i bardzo małych mieszkań (M1 5% 
a M2 31% a M3 52% - razem blisko 10 tys. mieszkań); jedynie nieco ponad 10% stanowią 
mieszkania określane jako trzy- lub więcej pokojowe. Połowę zasobów  komunalnych stano-
wią mieszkania dwupokojowe z kuchnią, ponad 35% - jednopokojowe lub jednoizbowe.  
 
 Spośród ogółu mieszkań wykupionych – będących własnością osób fizycznych – propor-
cjonalnie więcej jest mieszkań większych. Jest to zgodne z ogólną tendencją krajową: częściej 
są wykupywane mieszkania bardziej atrakcyjne pod względem wielkości, standardu, lokaliza-
cji. Na 2294 wykupione lokale mieszkalne, co stanowi 20,6% zasobów komunalnych Rado-
mia, przypadło: 
- 1343 mieszkań M3 (58,5% ogółu mieszkań wykupionych, 23,3% mieszkań tej kategorii);   
- 653 mieszkania M2 (28,5% ogółu mieszkań wykupionych, 19,0% mieszkań tej kategorii);   
- 263 mieszkania M4 (11,5% ogółu mieszkań wykupionych, 19,9% mieszkań tej kategorii);   
- 18 mieszkań M5 (0,8% ogółu mieszkań wykupionych, 31,6% mieszkań tej kategorii);   
- 3 mieszkania M1 (0,1% ogółu mieszkań wykupionych, 0,5% mieszkań tej kategorii). 
 
4.1.6. Zarządzanie zasobami komunalnymi 
 
 Administrowaniem zasobami komunalnymi mieszkaniowymi w Radomiu zajmowało się 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej, posiadające w swej strukturze 7 Ad-
ministracji Domów Mieszkalnych. Decyzję o zmianie formy organizacyjno-prawnej przedsię-
biorstwa podjęto w końcu 1991 r. W 1994 r. z części majątku zlikwidowanego przedsiębior-
stwa utworzono spółkę z o.o. Zarząd Budynków Komunalnych „ADMINISTRA-TOR”. ZBK 
„ADMINISTRATOR” jest podmiotom zarejestrowanym w Urzędzie Gminy.  
  
 Począwszy od sierpnia 1995 r. gmina przekazała ZBK zadania z zakresu kształtowania 
i realizacji polityki mieszkaniowej, rozpoczęto teŜ starania o przekształcenie spółki w oparciu 
o ustawę „o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie 
niektórych ustaw”. Od 1.01.1996 spółka funkcjonuje jako Radomskie Towarzystwo Budow-
nictwa Społecznego „ADMINISTRATOR” (RTBS). Jest to jedno z pierwszych i najbardziej 
aktywnych towarzystw budownictwa społecznego w kraju. Posiada rozbudowaną strukturę, 
wydzielony pion nowych inwestycji oraz gospodarowania zasobami. To drugie zadanie towa-
rzystwo wykonuje poprzez pięć wydzielonych administracji domów mieszkalnych, zajmują-
cych się wydzielonymi obszarami miasta. RTBS, wg stanu na koniec marca 1998r., gospoda-
rował  13187 mieszkaniami. 
 
 W pierwszych latach działania towarzystwo w sferze działań inwestycyjnych budowało 
obiekty mieszkaniowe jako inwestor zastępczy na zlecenie gminy, prowadziło roboty w za-
kresie uzbrajania terenów, budowało budynki czynszowe w formule TBS z udziałem kredytu 
Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, prowadziło remonty administrowanych obiektów. 

 
 MoŜna krytycznie oceniać fakt, Ŝe RTBS zmajoryzował zadania z dziedziny polityki 
mieszkaniowej będące w kompetencjach gminy, np. ustalanie czynszów, nawiązywanie 
umów najmu. Zadania te zostały zlecone przez gminę. Gdy dodatkowo uwzględni się fakt, Ŝe 
RTBS administruje praktycznie całymi publicznymi zasobami mieszkaniowymi, naleŜy po-
stawić tezę, Ŝe RTBS monopolizuje publiczny sektor mieszkaniowy.  
 
 Ma to istotne konsekwencje społeczne. MoŜe prowadzić do sytuacji, kiedy politycy 
i urzędnicy lokalni uznają sprawy mieszkaniowe za nie podlegające ich bezpośredniej odpo-
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wiedzialności, a co najmniej „załatwiane” w trybie nie wymagającym bieŜącej opieki i kon-
troli. Dla wzrostu efektywności zarządzania zasobami mieszkaniowymi optymalną sytuacją 
jest konkurencja róŜnych zarządców. Tymczasem RTBS ma na lokalnym rynku pozycję mo-
nopolisty. Polityka spółki polegająca na tworzeniu warunków do samodzielności poszczegól-
nych administracji  (w planach jest nawet prywatyzacja wszystkich administracji), jako forma 
konkurencji wewnętrznej, tworzy słabsze warunki rozwoju konkurencji.  
 
 W odczuciach społecznych efekty działania RTBS często uwaŜane są za zbytnio oriento-
wane na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych ludzi bogatszych. Czynsze regulowane w za-
sobach spółki w porównaniu z bardzo niskimi stawkami w zasobach komunalnych są uzna-
wane za zbyt wysokie. Taki odbiór nie wynika z programu spółki. Zasady stanowienia czyn-
szów są regulowane ustawowo. Natomiast kryzysowa sytuacja gospodarcza miasta i jego 
mieszkańców wspiera utrzymywanie się wraŜenia rozmijania oczekiwań społecznych i reguł 
gospodarowania mieszkaniami wynajmowanymi przez TBS.   
        
4.1.7. Potrzeby mieszkaniowe 
 
 Szacunek liczby gospodarstw domowych w Radomiu w latach 1996 – 2010 wygląda na-
stępjąco (tab. 4.4.): 
 
Rok ludność miej-

ska woj. ra-
domskiego 
(tys.) 

udział ludno-
ści Radomia 
w ludn. miej-
skiej woj. 
(%) 

ludność  
Radomia 
 
(tys.) 

Przeciętna 
liczba osób w 
gosp. domo-
wym 

Liczba gosp. 
domowych  
w Radomiu 
(tys.) 

1996 365,5* 64* 232,8* 3,0 77,6 
2000 371,2 65 241,3 2,9 83,2 
2005 381,2 66 251,6 2,8 89,9 
2010 392,7 67 263,1 2,7 97,4 
* wielkość rzeczywista 
Tab.4.4. (4.8): Gospodarstwa domowe w Radomiu. 
 
 Statystyczny deficyt mieszkań sięga aktualnie ok. 6000 jednostek. W najbliŜszych latach 
oczekuje się następujących przyrostów zapotrzebowania na mieszkania: 
 
1.    z tytułu deficytu istniejącego w 1996 r., wyraŜonego jako róŜni-

ca między liczbą gospodarstw domowych i liczbą mieszkań 
 
5,9 tys. 

2. przyrost potrzeb mieszkaniowych w okresie 1997 – 2010 
z tytułu przyrostu liczby gospodarstw domowych 

 
19,8 tys. 

3.  potrzeby z tytułu wymiany zasobów mieszkaniowych w okresie 
1997 – 2010 (10% stanu zasobów z 1996 r.) 

 
7,2 tys. 

  
RAZEM 

 
32,9 tys. 
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Potrzeby zarejestrowane dotyczące zasobów komunalnych obejmują wnioski złoŜone 
w administracji budynków. Są to: 
- wnioski o mieszkania socjalne     600 
- wnioski o mieszkania o regulowanym czynszu 5700 
            razem 6300 
Jeśli dodać do tego potrzeby mieszkaniowe wyraŜone liczbą członków spółdzielni mieszka-
niowych oczekujący na mieszkania -1968, to  
łączne zarejestrowane potrzeby wynoszą 8488 mieszkań. 
 
 Z porównania aktualnych efektów budownictwa i potrzeb mieszkaniowych w mieście 
wynika skala koniecznych reform w systemie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych na lo-
kalnym rynku. Do roku 2010 zasoby mieszkaniowe powinny wzrosnąć o ok. 50% aktualnego 
stanu. BieŜący  deficyt mieszkań sięga 10% zasobów. Skala remontów jest nieznaczna, raczej 
przybywa gospodarstw potrzebujących dachu nad głową z powodu koniecznych wyburzeń. 
Rocznie w ostatnich latach oddawano do uŜytku około 500 mieszkań, poniŜej 1% istniejących 
zasobów.   
 
4.1.8. Potrzeby remontowe 
 
 Długotrwały proces zaniechania remontów zasobów mieszkaniowych doprowadził do 
stanu  znacznych zaległości, w zasadzie we wszystkich formach własności i typach zabudo-
wy. 
 
 Zasoby administrowane przez RTBS zostały podzielone na kategorie wiekowo-
jakościowe (5). Następnie szacowano w tych kategoriach potrzeby remontowe. Udział po-
szczególnych kategorii i potrzeby remontowe przedstawiają się następująco: 
 
 Kategoria I: Budynki wybudowane po 1960 r. co stanowi 38% zasobów zarządzanych 
przez RTBS „ADMINISTRATOR”. 
 
 Kategoria IA: Budynki z nowego budownictwa o ogniotrwałych ścianach i stropach, wy-
budowane w latach 1950 - 1960. Budynki te w 50% wymagają remontu kapitalnego wszyst-
kich instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych i gazowych. 
 
 Kategoria IB: Budynki o konstrukcji ogniotrwałej, wybudowane przed 1950 r., co stanowi 
7% zasobów. Wszystkie budynki wymagają remontu kapitalnego polegającego na wymianie 
wszystkich instalacji wewnętrznych. 
     
 Kategoria II: Budynki stare, o konstrukcji mieszanej (stropy drewniane i ściany ognio-
trwałe), 28% zasobów. 100% zasobów tej kategorii wymaga remontu kapitalnego obejmują-
cego: wymianę stropów drewnianych na ogniotrwałe, wymianę konstrukcji dachu i pokryć 
dachowych, całkowitą wymianę instalacji wewnętrznych, uzupełnienie wyposaŜenia, najczę-
ściej o centralne ogrzewanie, instalacje gazową i wodno-kanalizacyjną oraz – w wielu budyn-
kach – wzmocnienie fundamentów i ścian, wykonaniem kanałów dymowych i wentylacyj-
nych. 
 
 Kategoria III: Budynki stare o nie ogniotrwałej konstrukcji, 1% zasobów. Te zasoby nada-
ją się do wyburzenia. Wymagałoby to znalezienia 123 lokali mieszkalnych na przekwatero-
wania lokatorów tych najgorszych, często nie nadających się do zamieszkania, pomieszczeń. 
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 Dodatkową barierą, poza finansami, w prowadzeniu polityki remontowej jest niewyja-
śniony stan prawny wielu nieruchomości w odniesieniu do części będących własnością osób 
fizycznych.  Potrzeby remontowe w zasobach spółdzielczych są mniejsze. Nie są znane po-
trzeby remontowe w prywatnych zasobach mieszkaniowych.      
 
4.1.9. Uwarunkowania rozwoju wynikające z analizy gospodarki mieszkaniowej 
 
 Sytuacja mieszkaniowa w Radomiu jest złoŜona. W porównaniu z innymi miastami po-
dobnej wielkości warunki mieszkaniowe naleŜą tu do najgorszych. Standard zasobów miesz-
kaniowych – przeciętnie w mieście – jest niski. Mieszkania są małe, zdekapitalizowane 
i słabo wyposaŜone. Na istniejący stan zasobów mieszkaniowych wpływają następujące 
czynniki: 
1. uwarunkowania historyczne – wieloletnie zaniedbania remontowe, niski poziom nowego 

budownictwa, niski standard mieszkaniowy w regionie; 
2. ograniczenia ekonomiczne  – współczesne koszty remontów i utrzymania zasobów, no-

wego budownictwa wykraczają poza moŜliwości finansowe właścicieli i dysponentów za-
sobów; 

3. polityka mieszkaniowa państwa – niewielkie co do skali i wolumenu instrumenty prefe-
rencji dla gospodarki mieszkaniowej, 

4. polityka władz lokalnych – utrzymywanie niskich czynszów, brak priorytetu dla sektora 
mieszkaniowego w inwestycjach gmnnych; 

5. sytuacja społeczna i ekonomiczna uŜytkowników mieszkań – zarówno właściciele jak 
najemcy mieszkań, uŜytkownicy na zasadach spółdzielczego prawa do lokalu mają do 
dyspozycji niewielkie dochody, nie pozwalające na znaczne inwestycje podnoszące po-
ziom zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. 

 
 Kryzysowy okres mieszkalnictwa związany z transformacją gospodarki kraju nie dopro-
wadził do załamania budownictwa. O znaczącej tendencji wzrostu popytu na usługi budowla-
ne świadczy wysoka dynamika wzrostu cen tych usług z lat 1996 i 1997. Podobne ruchy cen 
mają miejsce, poza województwem radomskim, jeszcze w regionie warszawskim i wrocław-
skim. W Radomiu utrzymuje się budownictwo indywidualne, w 1997 r. nastąpiło pewne 
oŜywienie budownictwa spółdzielczego. Krajowy prymat ma tu budownictwo czynszowe 
w formule TBS. 
 
 Rynek mieszkaniowy nie jest jeszcze w pełni ukształtowany. Ceny mieszkań są atrakcyjne 
dla inwestorów zewnętrznych. Następuje proces wyróŜniania odmiennych poziomów atrak-
cyjności  lokalizacji. Praktycznie wszystkie strefy miasta zawierają  jeszcze rezerwy terenów 
wolnych lub zdewastowanych pozwalające na prowadzenie inwestycji dostosowanych do 
specyficznych potrzeb i oczekiwań określonych grup mieszkańców. Dotyczy to: 
- obszarów historycznych, gdzie moŜna poprowadzić politykę budowy / przebudowy zaso-

bów celem uzyskania mieszkań o prestiŜowej lokalizacji i przyciągnięcia młodszych, 
pręŜnych grup uŜytkowników zainteresowanych walorami lokalizacji centralnej w obsza-
rze historycznym; 

- wielu obszarów peryferyjnych oraz terenów gmin ościennych, gdzie warunki przyrodni-
cze predysponują do zabudowy indywidualnej o wysokim standardzie oraz budownictwa 
specjalistycznego (np. budownictwo dla osób starszych, realizowane w formule własno-
ściowej i czynszowej, budownictwo czynszowe dla młodych rodzin); 
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- budownictwa rekreacyjno-wypoczynkowego z przeznaczeniem na przebywanie całorocz-
ne. 

 
 Istniejąca zabudowa wymaga intensywnej polityki renowacyjnej. NaleŜy stosować róŜne 
instrumenty dla mobilizacji właścicieli zasobów. Nie wydaje się, by moŜliwe było utrzymanie 
w dłuŜszym okresie polityki niskich czynszów w zasobach komunalnych. Konieczny jest dłu-
goletni program dochodzenia do czynszów pozwalających na zwiększenie remontów. Zaowo-
cuje to zwiększeniem funduszy remontowych wspólnot mieszkaniowych. Nawet jeśli ze 
względów społecznych lub politycznych wysokie jednorazowe lub intensywnie wprowadzane 
podwyŜki czynszów nie są zasadne. Oprócz efektu bezpośredniego – pozyskania źródeł finan-
sowania remontów istotne są efekty psychologiczne takiej polityki. Uwiarygodnia się strate-
gię rozwoju opartą na silnym i dynamicznym rynku mieszkaniowym. 
   
 Funkcja mieszkaniowa moŜe stać się czynnikiem rozwoju Radomia. Warunki brzegowe 
dla takiej strategii to:  
- istnienie ukształtowanych i efektywnych instytucji mieszkaniowych; 
- istnienie terenów do zagospodarowania, drogą ekspansji lub modernizacji; 
- istnienie popytu na produkty – mieszkania. 
 
 Pierwszy i drugi warunek, szczególnie jeśli program wykroczy poza granice administra-
cyjne miasta i obejmie najbardziej atrakcyjne przyrodniczo obszary podmiejskie, nie stanowią 
bariery. Jeśli miasto nastawi się na obsługę zewnętrznego popytu na mieszkania (lokalnego, 
moŜe teŜ regionalnego) to moŜe zaistnieć trzeci warunek. PołoŜenie miasta, walory przyrod-
nicze peryferii i otaczających obszarów, udogodnienia komunikacyjne uzasadniają wybór 
takiej opcji. Grupą celową, ze znaczącymi konsekwencjami tego stanu, są rodziny i osoby w 
wieku poprodukcyjnym. Specjalizacja w obsłudze potrzeb tej grupy moŜe oŜywić lokalny 
rynek pracy.   NiezaleŜnie od szansy realizacji tego projektu, związanie strategii rozwoju mia-
sta z rozwojem mieszkalnictwa jest jednym z najbardziej koniecznych i obiecujących kierun-
ków.     
 
 
4.2. Gospodarka gruntami 
 
4.2.1. Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi 
 
 Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego są podstawą tworze-
nia gminnych zasobów nieruchomości, a aktywna polityka gospodarowania gruntami komu-
nalnymi jest jednym z najpotęŜniejszych narzędzi w rękach władz lokalnych. Narzędzie to 
moŜe być skuteczne w prowadzeniu programów rozwojowych i kształtowaniu poŜądanej 
struktury przestrzeni miejskiej. Polityka gospodarowania gruntami jest powaŜnie ograniczona 
działaniem prawa własności, w praktyce samorządy skupiają swą uwagę przede wszystkim na 
gruntach będących ich własnością. W myśl prawa wywłaszczanie jest dopuszczalne jedynie 
na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. Ostatnie zmiany prawne dotyczące moŜli-
wości przekształcania prawa uŜytkowania wieczystego we własność na Ŝądanie zainteresowa-
nych stron (osób fizycznych) przyczynią się do znacznego spadku zasobu gruntów komunal-
nych. Z kolei niedokończone procesy komunalizacyjne mogą – w indywidualnych sytuacjach 
– doprowadzić do wzrostu zasobów gruntów komunalnych. W gospodarowaniu mieniem 
gmina ma do dyspozycji róŜnorakie instrumenty: gromadzenie gruntów, ich podziały, uzbro-
jenie, prawo pierwokupu. 
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 Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi przez organy gminy sprowadza się do 
dwóch funkcji: 
- regulacyjnej - poprzez akty prawa miejscowego wyznaczane są kierunki zagospodarowa-

nia i  funkcje obszarów; 
- inwestorskiej – poprzez bezpośrednie realizacje przyjmowanych planów i projektów 

w sytuacji, gdy gmina jest właścicielem i decydentem.  
 
4.2.2. Analiza stanu istniejącego 
 
 Porównując strukturę uŜytkowania gruntów w Radomiu z wybranymi miastami podobnej 
klasy wielkości wg liczby mieszkańców łatwo wskazać potencjalny kierunek przekształceń. 
W gminie Radom utrzymał się bardzo wysoki udział uŜytków rolnych. Wysoką pozycję, naj-
wyŜszą lub jedną z najwyŜszych, spośród analizowanych miast, notuje się w Radomiu pod 
względem udziału gruntów ornych i sadów.  13,5% powierzchni miasta stanowi zasób grun-
tów komunalnych, obejmujący 15161452 mkw. Grunty komunalne są rozmieszczone w 36 
obrębach geodezyjnych (na 40 istniejących).  
 
 Zasób gruntów we własności komunalnej w Radomiu jest nieznaczny, grunty te są juŜ 
rozdysponowane pomiędzy określone formy uŜytkowania i poszczególnych uŜytkowników. 
Miasto nie dysponuje rezerwami własnych terenów w ilości pozwalającej na aplikację inten-
sywnej polityki gospodarowania gruntami. Pozyskiwanie gruntów na realizację celów per-
spektywicznych wykracza, jak się wydaje, poza obecne finansowe i programowe moŜliwości 
Gminy.  
  
 Pasywna polityka gminy w zakresie gospodarowania gruntami jest zdeterminowana 
brakiem środków i nieznaczną swobodą wynikającą z istniejącego zainwestowania gruntów. 
Politykę gminy wyznaczają: 
- niewielki udział mienia komunalnego w całym zasobie gruntów i nieruchomości; 
- konieczność nabywania gruntów przez wywłaszczenie; 
- niewielka ilość wolnych gruntów komunalnych, na których nie ustanowiono uŜytkowania 

wieczystego lub zarządu. 
 
 BieŜąca polityka gminy polega na: 
- sprzedaŜy na własność wszystkich nie zagospodarowanych terenów celem uzyskania do-

chodów budŜetowych;  
- pozyskiwaniu gruntów w procesie komunalizacji; 
- rezygnacji z zakupu gruntów od innych osób; 
- pokrywaniu z zasobu gruntów udziałów Gminy w spółkach. 
 
 O wyczerpywaniu się drogi pozyskiwania nieruchomości poprzez komunalizację świad-
czy malejący areał przejmowanych nieruchomości państwowych. Wg stanu na koniec 1997 r. 
w Radomiu skomunalizowano 1573,8 ha (w tym – 1468,6 ha z mocy prawa). W 1997 r. ko-
munalizacją objęto juŜ tylko 66,5 ha (56,9 ha – z mocy prawa). 
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4.2.3. Uwarunkowania rozwoju wynikające z analizy gospodarki gruntami 
 
 Sytuacja gminy Radom w zakresie gospodarki gruntami jest trudna. Zasoby komunalne są 
bardzo ograniczone. Areał własności komunalnej jest nieznaczny, istniejące grunty komunal-
ne są związane określonym uŜytkowaniem. Areał gruntów dostępnych na cele zabudowy sys-
tematycznie maleje.  
 
 Nie jest on uzupełniany, nie prowadzi się polityki pozyskiwania nowych terenów. Ozna-
cza to rezygnację gminy z przyszłych przychodów z tytułu sprzedaŜy czy dzierŜawy gruntów 
o największej atrakcyjności lokalizacyjnej, połoŜonych wzdłuŜ projektowanych tras komuni-
kacyjnych, w obrębie i otoczeniu osiedli mieszkaniowych uznawanych aktualnie za najbar-
dziej atrakcyjne. Oznacza teŜ ograniczanie pola manewru w przyszłości jeśli chodzi o stero-
wanie przestrzenią, tak w sensie inwestorskim jak i regulacyjnym.     
 
 JuŜ obecnie zasoby gruntów i nieruchomości mieszkaniowych we własności komunalnej 
zbliŜają się do poziomu uznawanego za optymalny (ok. 8 – 10 % nieruchomości mieszkanio-
wych). Niewiele terenów pozostaje do inwestycji. Dalsza sprzedaŜ mieszkań nie przyniesie 
znacznych wpływów. Jak wykazano wcześniej,  większość interesujących mieszkań została 
juŜ wykupiona na własność przez uŜytkowników. Zarówno z uwagi na unormowania prawne, 
czyniące samorząd odpowiedzialnym za zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych społeczności 
lokalnej jak i z uwagi na specyfikę procesów społecznych i gospodarczych w Radomiu (ubo-
gie społeczeństwo, utrzymywanie się sytuacji kryzysowej w przedsiębiorstwach) naleŜy 
utrzymywać pewien zasób nieruchomości względnie łatwych do wykorzystania w realizacji 
lokalnych programów antykryzysowych.    
 
 Aktywizacja gospodarki gruntami na terenie Gminy jest koniecznością. NaleŜy przy tym 
poszukiwać narzędzi, które w krótkiej perspektywie nie spowodują drastycznych wydatków 
budŜetowych. MoŜna tu wskazać następujące moŜliwości: 
1. intensyfikacja zagospodarowania centrum miasta, podniesienie jego atrakcyjności inwe-

stycyjnej; 
2. korzystanie z prawa pierwokupu; 
3. selektywna polityka prywatyzacji zasobów mieszkaniowych, skoncentrowanie działań na 

wybranych obszarach; 
4. kooperacja z gminami ościennymi dla podniesienia atrakcyjności gruntów w części tere-

nów peryferyjnych miasta; 
5. wdroŜenie polityki zachęcającej prywatnych właścicieli nieruchomości do regulowania 

stanów prawnych i podniesienia standardu nieruchomości; 
6. akceptacja dla programów zmiany i ograniczenia uŜytkowania rolniczego na terenie mia-

sta. 
  
4.3. Rynek nieruchomości 
 
4.3.1. Polityka gminy 
 
 Gmina Radom jest właścicielem nieznacznej części nieruchomości gruntowych, obiektów 
mieszkaniowych i uŜytkowych w mieście. Powoduje to pasywną politykę, polegającą na 
sprzedaŜy nieruchomości bez istotnych ograniczeń czy wyłączeń dotyczących szczególnych 
lokalizacji, typów obiektów, rodzaju inwestorów. Jedynym wyjątkiem są lokale uŜytkowe – 
nie są one sprzedawane przez Gminę (ze 163 lokali sprzedanych zostało jedynie 7 lokali).    
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 Gmina prowadzi sprzedaŜ lokali mieszkalnych na rzecz najemców we wszystkich budyn-
kach, które nie są przeznaczone do rozbiórki.  Sprzedawane są teŜ udziały w nieruchomo-
ściach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, w których gmina posiada udział mniejszo-
ściowy. 
 
4.3.2. Ocena rynku nieruchomości 
 
 W Radomiu obserwuje się od 1996 r. oŜywienie w obrocie nieruchomościami. Wiązane 
jest to z ekspansją koncernów zagranicznych zainteresowanych budową stacji paliw i super-
marketów. Koncerny paliwowe płacą maksymalne ceny za relatywnie niewielkie działki, 
atrakcyjnie połoŜone pod kątem specyfiki lokalizacyjnej branŜy. Z kolei tereny pod działal-
ność handlową wymagającą duŜych powierzchni uzyskują duŜo niŜsze ceny z racji tego, Ŝe 
działki te nie nadają się do szybkiego zainwestowania. Są one bowiem zlokalizowane na tere-
nach przemysłowych, zabudowanych obiektami przeznaczonymi do rozbiórki, oraz wymaga-
jących zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta. 
    
 Ceny na działki budowlane uzaleŜnione są od uzbrojenia i wielkości działki oraz jej loka-
lizacji w przestrzeni miasta. Popyt przewyŜsza podaŜ.  
 
 Dla uŜytkowania mieszkaniowego, handlowego, usługowego za najbardziej atrakcyjne 
uwaŜa się silnie juŜ zainwestowane tereny: 
- centrum miasta; 
- wzdłuŜ głównych tras komunikacyjnych prowadzących do Warszawy i Kielc; 
- duŜych osiedli mieszkaniowych (tylko dla działalności usługowej). 
 
 Za atrakcyjne dla budownictwa mieszkaniowego uznawane jest ponadto osiedle 
Dzierzków, dzielnice Halinów, Kaptur i Wacyn. Mniejszym powodzeniem cieszą się dzielni-
ce Idalin, Kozia Góra. 
 
4.3.3. Rynek nieruchomości w świetle wyników ankiet 
  
 Ankiety, przygotowane specjalnie na potrzeby Studium, zostały rozesłane w środowisku 
instytucji mieszkaniowych. Nie spotkały się z duŜym odzewem, otrzymano jedynie 9 ankiet 
(na kilkanaście wysłanych), niektóre były wypełnione tylko częściowo lub odpowiedzi bazo-
wały przede wszystkim na sytuacji własnej instytucji, unikano ocen skali transakcji. Wypo-
wiedziały się 4 firmy pośrednictwa w obrocie mieszkaniami, 4 spółdzielnie mieszkaniowe 
i 1 firma developerska. 
 
 Respondenci unikali oceny skali rozwoju rynku mieszkaniowego w mieście, zarówno jeśli 
chodzi o rynek pierwotny (obiekty nowobudowane) jak i rynek wtórny (transfery istniejących 
domów i mieszkań). Udział agencji pośrednictwa w obsłudze lokalnego rynku oceniano jako 
skromny (do 20%, 20 – 40%). Poszukiwania partnerów transakcji mieszkaniowych odbywały 
się – w ocenie respondentów – najczęściej drogą: 
ogłoszenia w miejscowej prasie; kontaktów bezpośrednich, przez znajomych, rodzinę; skła-
dania ofert w biurach pośrednictwa; zgłoszenie zamiaru w administracji budynku. 

 
 Opinie o najbardziej poszukiwanych i najczęściej zgłaszanych do sprzedaŜy mieszkaniach 
były dość rozproszone. Kupującym przypisywano największe zainteresowania mieszkaniami 
małymi (do 35 mkw.) i średnimi (35 – 50 mkw.), dwupokojowymi. Oceny preferencji doty-
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czących wyposaŜenia rozłoŜyły się równomiernie pomiędzy trzy moŜliwe opcje: „mieszkania 
niepełnostandardowe”, „w pełni wyposaŜone”, „róŜnie to bywa”. Zgodnie oceniano, Ŝe kupu-
jący są przede wszystkim zainteresowani mieszkaniami spółdzielczymi, połoŜonymi na I lub 
II piętrze. Wszystkie moŜliwe opcje wybierano w odpowiedzi na pytanie o najbardziej poszu-
kiwaną lokalizację w przestrzeni miasta; najczęściej – „w szerzej rozumianym centrum mia-
sta”, „nie ma to większego znaczenia”. Jako dodatkowe, poza podstawową charakterystyką, w 
jednej wypowiedzi znalazły się następujące elementy: „zróŜnicowanie cen przy zbliŜonych 
innych parametrach” oraz „stabilna sytuacja w spółdzielni mieszkaniowej pod względem wy-
sokości opłat”.  
 
 W ocenie ofert sprzedaŜy mieszkań i domów wystąpiło większe rozproszenie wypowiedzi 
i bardzo częsty wybór odpowiedzi neutralnej typu „róŜnie to bywa”. PodaŜ jest bardziej róŜ-
norodna, trudniej poddaje się uogólnieniom. Jest to prawidłowa sytuacja, potwierdzana anali-
zami rynku nieruchomości mieszkaniowych w innych miastach. W ocenie podaŜy częściej 
wskazywano na mieszkania duŜe (powyŜej 50 mkw.) i kilkupokojowe jako najczęściej wystę-
pujące w ofercie sprzedaŜy. Chętnie wybierano opcję „róŜnie to bywa” przy wyborze odpo-
wiedzi na temat połoŜenia mieszkań w budynku i lokalizacji w przestrzeni miejskiej. I tu za 
dominujące źródło mieszkań oferowanych do sprzedaŜy uznawano zgodnie sektor spółdziel-
czy. 
 
 W pytaniu o relacje ofert sprzedaŜy do ofert kupna wybierano odpowiedzi świadczące 
o przewadze ofert sprzedaŜy (do 25%) lub równowadze. Z przedstawionych do wyboru moŜ-
liwych układów lokalizacyjnych po stronie popytu, podaŜy i zawieranych transakcji wskazy-
wano na dominujący udział lokalizacji w granicach administracyjnych miasta Radomia. 
Oznacza to, Ŝe rynek mieszkaniowy w Radomiu ma charakter lokalny, domknięty, z wyraźną 
dominacją obszarów miasta, tracącą pozycję na rzecz najlepszych lokalizacji podmiejskich 
w odniesieniu do budownictwa jednorodzinnego (domy i działki).   
 
 W ocenie walorów lokalizacyjnych wypowiedzi ankietowe potwierdzały ogólne normy 
i standardy. Respondenci proszeni o podział terenu miasta na trzy kategorie: lokalizacje atrak-
cyjne – nieatrakcyjne i przeciętne pod względem mieszkaniowym ograniczali się tylko do 
wyliczenia pewnych osiedli i dzielnic. Do atrakcyjnych i zarazem drogich części miasta zali-
czano: centrum miasta, osiedla „Wacyn”, Michałów, XV-lecia, Gołębiów II. Dwoje respon-
dentów uznało, Ŝe trudno zróŜnicowanie przypisać konkretnym obszarom, bo wewnątrzosie-
dlowe zróŜnicowania są znaczne,  międzyosiedlowe natomiast – jeśli chodzi o istniejące za-
soby – nie są bardzo istotne. Część osiedli pojedynczo przypisywanych do kategorii obszarów 
atrakcyjnych znalazła się równieŜ w wykazie obszarów nieatrakcyjnych. MoŜe to potwierdzać 
przypuszczenie, Ŝe proces róŜnicowania osiedli radomskich znajduje się w inicjalnym sta-
dium.  
 
 Obok klasycznych wyróŜników atrakcyjności lokalizacji mieszkań, jakimi są: walory śro-
dowiska zamieszkania (cisza, zieleń, dobra dostępność komunikacyjna, pełna infrastruktura 
techniczna i społeczna), indywidualne wypowiedzi wskazywały na następujące czynniki: no-
woczesność (wyznaczana przez: rozwiązania architektoniczne i urbanistyczne, indywidualne 
opomiarowanie mediów, unikanie instalacji gazowej), ekonomiczność (np. niskie opłaty za 
uŜytkowanie, moŜliwość prowadzenia działalności gospodarczej). Za czynniki decydujące 
o niskiej atrakcyjności uznawano zły stan środowiska (hałas, zanieczyszczenia, bliskość za-
kładów pracy), niedomagania infrastrukturalne (media, infrastruktura społeczna, komunika-
cja) oraz duŜą odległość od centrum, zagroŜenie bezpieczeństwa. 
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 Respondenci znacznie róŜnili się w opiniach o tym, czy czynniki decydujące o atrakcyjno-
ści mieszkań uległy zmianie w ostatnich latach. PrzewaŜali zwolennicy opinii o braku zmian, 
zmianach nieznacznych. Dwoje respondentów uznających wystąpienie istotnych zmian wska-
zało na rosnące znaczenie standardu zabudowy, walorów architektonicznych i lokalizacyj-
nych, kosztów inwestycji.  
 
 Wszyscy respondenci którzy zdecydowali się odpowiedzieć na pytanie „czy w Radomiu 
zostały wykorzystane moŜliwości rozwoju miasta wynikające z walorów miejscowego rynku 
nieruchomości?” wybrali odpowiedź negatywną. W uzasadnieniach powoływano się na: 
- małe zainteresowanie władz przygotowaniem terenów budowlanych, rozwojem rynku; 
- brak zaangaŜowania władz w uporządkowanie i renowację obszaru starówki i centrum; 
- brak współpracy firm obsługujących rynek mieszkaniowy, słabą konsolidację rynku. 
 
 WyraŜano opinie, Ŝe radomski rynek nieruchomości jest niewielki, dopiero wchodzi 
w fazę rozwoju. Wskazywano, Ŝe głównymi przeszkodami w rozwoju rynku nieruchomości 
są: 
- niska siła nabywcza ludności, uboga społeczność; 
- biurokracja w urzędach; 
- brak specjalistów rynku nieruchomości, umiejętnej reklamy, współpracy firm; 
- niska atrakcyjność ofert podaŜy. 
 
4.3.4. Uwarunkowania rozwoju wynikające z analizy rynku nieruchomości 
 
 Z dwóch przytoczonych wyŜej źródeł informacji wynika podobna ocena rynku mieszka-
niowego. Rynek ten funkcjonuje w trudnych warunkach, co znajduje odzwierciedlenie w: 
- zuboŜeniu społeczeństwa, ograniczającym popyt pod względem ilości i moŜliwości zróŜ-

nicowań jakościowych;  
- niskiej atrakcyjności ofert podaŜy, powodowanej niską jakością istniejących zasobów 

mieszkaniowych; 
- małym potencjale rozwojowym, wynikającym z braku rezerw gruntów komunalnych, nie-

znacznymi efektami remontowymi i pasywnej polityki miasta względem udostępniania 
zróŜnicowanych cenowo i przestrzennie terenów pod budownictwo. 

 
 Za walory rynku lokalnego, mogące przy odpowiedniej polityce inwestycyjnej, spełnić 
funkcję akceleratora rozwoju lokalnego naleŜy uznać: 
1. obecność atrakcyjnych, słabo zainwestowanych terenów, głównie w sąsiednich gminach, 

które mogą stanowić bazę rozwoju budownictwa mieszkaniowego, zdolnego obsługiwać 
potrzeby lokalne i regionalne, generowane przez starsze grupy ludności; 

2. niewykorzystany potencjał historycznej części miasta – program rewitalizacji zabytkowe-
go centrum przy obecnej niskiej intensywności zabudowy i rezerwach wolnych terenów 
moŜe w krótkim czasie przyciągnąć atrakcyjnych inwestorów zewnętrznych; 

3. istnienie pręŜnej instytucji specjalizującej się w budownictwie czynszowym o regulowa-
nych czynszach.     
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5. PROBLEMY PRZYRODNICZE 
 
 

5.1. Wstęp 
 
 Celem niniejszej pracy jest charakterystyka podstawowych (głównie abiotycznych) ele-
mentów środowiska geograficznego, która określi przyrodnicze predyspozycje strukturalne 
terenu pod kątem kształtowania przestrzeni miasta. Opracowanie obejmuje Radom w obec-
nych granicach administracyjnych. Z uwagi jednak na otwartość systemów przyrodniczych, 
w analizie wielu elementów środowiska nawiązywano do terenów otaczających miasto. 
 
5.2. Warunki geomorfologiczne 
 
 Radom, połoŜony jest w obrębie Wzniesień Południowomazowieckich na Równinie Ra-
domskiej. Miasto leŜy na pograniczu dwu jednostek geologicznych róŜniących się struktural-
nie: otoczenia mezozoicznego Gór Świętokrzyskich i  Niecki Mazowieckiej.  Tereny przyle-
gające od południa do Radomia oraz południowe dzielnice miasta połoŜone są w obrębie 
pierwszej jednostki. Pozostała część miasta połoŜona jest w obrębie drugiej jednostki. 
 
 Z punktu widzenia geomorfologicznego Radom połoŜony jest na obszarze wysoczyzny 
morenowej zwanej Równiną Radomską. NajwyŜej badany teren wznosi się w południowo-
zachodniej części miasta, osiągając 216 m n.p.m., zaś najniŜej połoŜone są tereny północne – 
około 130 m n.p.m. Wysoczyzna rozcięta jest licznymi dolinami stałych i okresowych cie-
ków,  które dzielą jej obszar na szereg płatów o róŜnej wielkości. Stanowią one podstawę 
rozwoju poszczególnych dzielnic miasta.  Największymi są doliny Mlecznej i Radomki, 
a następnie Pacynki i Oronki. Wszystkie one posiadają wyraźnie wykształconą terasę zale-
wową. W dolinie Mlecznej występują dwa tarasy: zalewowy i nadzalewowy (akumulacyjny), 
nie zawsze zaznaczający się w rzeźbie terenu. 
 
 Z uwagi na rzeźbę terenu Radom posiada korzystne warunki do rozwoju budownictwa 
zarówno komunalnego, jak i przemysłowego. Pomimo znacznej róŜnicy wysokości bez-
względnej, wynoszącej około 80 metrów, na obszarze miasta nie występują formy o duŜych 
nachyleniach stoków i ostrych krawędziach. Powierzchnia wysoczyzny morenowej jest pła-
ska, o nachyleniach poniŜej 5%. Większe nachylenia, maksymalnie dochodzące do 15% wy-
stępują jedynie w łagodnych zboczach wysoczyzny 
 
5.3. Warunki gruntowe 
 

Właściwości litologiczno-gruntowe utworów geologicznych Radomia pod kątem ich 
przydatności do zabudowy są generalnie dobre. Rejon wysoczyzny, jak i tarasu akumulacyj-
nego budują głównie gliny zwałowe o róŜnym stopniu spiaszczenia i plastyczności. Istnieje 
moŜliwość występowania soczewek piaszczystych, niejednokrotnie zawierających zawieszo-
ne wody gruntowe. Nośność tych gruntów moŜe  zmniejszyć się wraz ze wzrostem zawilgo-
cenia. 

 
Osady wodnolodowcowe z uwagi na sporadyczną zawartość substancji organicznych, 

bardzo niebezpiecznych dla budownictwa, równieŜ jest medium korzystnym, z tym, Ŝe poro-
watość tych osadów waha się od 30 do 40%, co moŜe doprowadzić do osiadania budynków 
pod wpływem obciąŜeń dynamicznych i zmniejszania wskaźnika tarcia. 
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Mniej korzystne warunki gruntowe mają tereny pokryte utworami ilasto-pylastymi, które 
w czasie oddziaływania wody opadowej uplastyczniają się oraz obszary dolin rzecznych 
i starych jeziorzysk-zastoisk zawierających materię organiczną, gdzie w wyniku duŜej ściśli-
wości materiału moŜe dojść do nierównomiernego osiadania budynków. Nasypy mineralne 
posiadają średnie parametry wytrzymałościowe, zaś mineralno-organiczne słabe.  
  
 DuŜa róŜnorodność wykształcenia i przestrzennego rozporoszenia utworów litologicznych 
- gruntowych nakazuje, aby kaŜdorazowo, przystępując do realizacji inwestycji wykonać 
szczegółową analizę geologiczno - inŜynierską. 
 
5.4. Warunki glebowe 
 
 Obszary wysoczyznowe w większości charakteryzują się silnym powierzchniowym 
wzbogaceniem we frakcje piasku. Dominują tu gleby bielicoziemne, które związane są z se-
dymentem piaszczystym. Pokrywają one blisko 60% powierzchni, gleby brunatnoziemne 
około 35% a pozostałe 5 % to inne typy gleb, głównie aluwialne i pobagienne. Do tej morfo-
genetycznej typologii gleb nawiązują klasy bonitacyjne. W sumie, na obszarach niezurbani-
zowanych,  gleby  IV klasy bonitacyjnej (zarówno a i b), pokrywają ponad 58% terenu. Two-
rzą one kompleksy rolniczej przydatności gleb: 3 – pszenny wadliwy, 4 – Ŝytni bardzo dobry, 
5 – Ŝytni dobry oraz 8 – zboŜowo-pastewny mocny. 
  
 Około 30% powierzchni miasta zajmują gleby orne słabe (V klasy bonitacyjnej) i gleby 
orne najsłabsze (VI klasy bonitacyjnej). Występują one w kilku zwartych kompleksach 
w południowej oraz w północno-zachodniej części  miasta. Częściowo są to obszary leśne. 
  
 Gleb bardzo Ŝyznych, które kwalifikują się jako gleby orne bardzo dobre naleŜące do II 
klasy bonitacyjnej jest tylko około 2%. Stanowią je gleby brunatne wykształcone z glin oraz 
czarne ziemie pobagienne. Występują one w kilku kompleksach połoŜonym częściowo w 
granicach administracyjnych Radomia, częściowo równieŜ poza granicami miasta. 
  
 W dolinach występują głównie gleby aluwialne oraz torfowe i mułowo-torfowe. Najczę-
ściej zajęte są one przez uŜytki zielone. Na terenie miasta występują kompleksy uŜytków zie-
lonych średnich (2z) oraz słabych i bardzo słabych (3z). 
  
 Generalnie warunki glebowe Radomia tworzą moŜliwości rozwoju określonych form pro-
dukcji rolnej, szczególnie warzywnictwa wysoko towarowego. Potencjał glebowy moŜe być 
wykorzystany w planowaniu funkcjonalnym miasta. 
 
5.5. Warunki wodne 
 
5.5.1. Warunki hydrogeologiczne 
 
 W rejonie Radomia wody podziemne występują w utworach czwartorzędowych, trzecio-
rzędowych i mezozoicznych. Na terenie miasta wydzielić moŜna cztery poziomy wodonośne. 
NajwyŜszy poziom występuje w utworach holoceńskich, głównie w obszarach dolinnych, 
w utworach aluwialnych na głębokości od 1 do 1.5 metra. Wydajność od 2 do 15 m3/h. Nale-
Ŝy pamiętać, Ŝe poziom ten ma kontakt z wodami cieków, co znajduje odzwierciedlenie 
w jakości wody, zaleŜnie od stanu sanitarnego cieku. 
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 Drugi poziom zalega w piaskach plejstoceńskich. Głębokość zalegania, to zaleŜnie od 
morfologii  terenu, 5 – 10 m. Wydajność od 10 do 15 m3/h. Poziom ten moŜe mieć tylko zna-
czenie lokalne, jako źródło  zaopatrzenia w wodę dla osób fizycznych. Z uwagi na właściwo-
ści fizyko-chemiczne woda nadaje się do celów gospodarczo-spoŜywczych. 

 
 Kolejny poziom występuje w  trzeciorzędowych piaskach pylastych Niecki Mazowieckiej, 
na głębokości od 20 do 40 m. Wody w tej warstwie znajdują znajdują się pod ciśnieniem hy-
drostatycznym, jednak ich wydajność jest bardzo mała i wynosi, maksymalnie do 20 m3/h. 
Poziom wód trzeciorzędowych jest równieŜ mało przydatny gospodarczo. Piaski drobnoziar-
niste, często pylaste powodują zawiesinę frakcji drobnych w wodzie, utrudniającą technicznie 
pobór wody. Pomimo tego, iŜ woda ta znajduje się pod ciśnieniem hydrostatycznym, wydaj-
ność źródeł jest bardzo mała.  

 
 Poziom najgłębiej występujący, to wody zalegające w kredowych marglach piaszczystych 
i piaskach o miąŜszości 125 do 200m, zalegający na głębokości około 60m. Stanowi on głów-
ne źródło zaopatrzenia miasta w wodę dla celów przemysłowych i komunalnych. Wody te  
z punktu widzenia morfogenetycznego naleŜą do  szczelinowych, których wydajność zaleŜy 
w głównej mierze  od układu i gęstości szczelin. Wadą tego typu wód jest ich nierównomier-
ny dopływ do studni, czyli charakteryzują się zróŜnicowaną wydajnością, od około 10 do po-
nad 100 m3 na godzinę. Wydajność wody jest równieŜ ściśle związana z materiałem geolo-
gicznym budującym warstwy wodonośne. 

 
 Oceniając warunki hydrogeologiczne Radomia naleŜy stwierdzić, Ŝe miasto połoŜone jest 
w rejonie obszarów deficytowych Polski pod względem zasobów wód gruntowych. Pomimo 
występowania aŜ czterech poziomów wodonośnych, ich przydatność gospodarcza jest ograni-
czona. 

 
 Nadmierny pobór wody w stosunku do zasobów trwa juŜ ponad 70 lat, co powoduje obni-
Ŝanie się zwierciadła wód wgłębnych. Od roku 1930 wyniosło juŜ one około 18 metrów, co 
w konsekwencji doprowadziło do powstania leja depresyjnego o promieniu blisko 8 km.  
W ostatniej dekadzie, w okresie transformacji i restrukturyzacji gospodarki, zamknięto wiele 
zakładów przemysłowych. Spowodowało to zmniejszenie popytu na wodę uŜywaną w cy-
klach technologicznych. W konsekwencji zmniejszyła się presja na środowisko, wynikiem 
czego jest obserwowany obecnie trend pozytywnych zmian w stosunkach hydrologicznych 
miasta, wyraŜający się między innymi  zmniejszaniem się leja depresyjnego. Jednoznaczne 
opinie odnośnie trwałości tego zjawiska będzie moŜna jednak dopiero stwierdzić za kilka lat. 
NaleŜy pamiętać, Ŝe miasto podlega ciągłym procesom rozwoju i restrukturyzacji gospodar-
czej. 
  
 Konsekwencjami powstałego leja depresyjnego są negatywne zmiany w środowisku przy-
rodniczym, które koniecznie muszą być likwidowane. Do najwaŜniejszych naleŜy zaliczyć: 
- zmiany właściwości fizyko-mechanicznych gruntów i degradację pokrywy glebowej, 
- niszczenie zbiorowisk roślinnych oraz zmiany strukturalne szaty roślinnej, 
- zanik źródeł oraz wielu naturalnych cieków i zbiorników wodnych (np. Gołębiów, Hali-

nów), 
- zmniejszanie przepływów w ciekach lub teŜ do ich okresowego występowania, związane-

go z roztopami lub gwałtownymi opadami deszczu (np. rzeka Bosak). 
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5.5.2. Warunki wynikające za stanu wód powierzchniowych 
 

Teren aglomeracji radomskiej  (Radom z obszarami podmiejskimi) połoŜony jest 
w obrębie dwóch zlewni II rzędu. Zdecydowana większość naleŜy do zlewni Radomki, nato-
miast południowo-wschodnie obszary do IłŜanki. Samo miasto niemal w całości połoŜone jest 
w zlewni rzeki Mlecznej (zlewnia III rzędu), będącej dopływem Radomki. Tylko niewielkie 
fragmenty miasta w południowo-zachodniej oraz północno-zachodniej jego części naleŜą do  
rzek Oronki i Bosak, dopływów Radomki.  

 
Mleczna stanowi zatem główną oś hydrologiczną miasta, przepływając przez jego obszar 

z południowego-zachodu na północny-wschód. Jej długość całkowita wynosi 21 km, 
a powierzchnia zlewni 217 km2. W południowo-zachodniej części miasta zbudowano na 
Mlecznej zbiornik „Borki” o powierzchni 12 ha, spełniający funkcję rekreacyjną, stanowiący 
rezerwę wód do celów przeciwpoŜarowych. Przy niskich stanach rzeki, zbiornik ten jednak 
prawie wysycha. Trzeba tu przypomnieć, Ŝe Mleczna jest odbiornikiem ścieków miejskich, co 
powoduje, Ŝe poniŜej miasta jest ona po prostu odkrytym kanałem ściekowym. 

 
Największym dopływem Mlecznej jest rzeka Pacynka. Poza nią Mleczna ma jeszcze sze-

reg innych dopływów, które z uwagi na swoją  niezbyt wielką długość, z punktu widzenia 
gospodarczego są lekcewaŜone. Dopływy te mają jednak istotne znaczenie dla funkcjonowa-
nia przyrodniczego aglomeracji. Szczególną rolę odgrywać miał Potok Kosówka, którego 
zadaniem miało być zasilanie zbiornika „Borki”. Funkcja ta nie jest spełniona, gdyŜ część 
jego wód jest nielegalnie retencjonowana w stawach rybnych. 

 
W wyniku prac regulacyjnych oraz zwiększonej presji urbanizacyjnej  zmienił się reŜim 

hydrologiczny większości z dopływów Mlecznej. Przykładów jest bardzo wiele. Potok Połu-
dniowy który stanowił kiedyś południową granicę miasta, posiadał szeroką zabagnioną doli-
nę, z licznymi mokradłami i stawami. W latach dwudziestych, w czasie prac kanalizacyjnych 
miasta Potok został obudowany i stanowi jeden z kolektorów. Obszary dolinne osuszono 
i zabudowano. Zniknął teŜ częściowo strumień Wacyński, gdzie na obszarze górnego i środ-
kowego odcinka doliny wykonano inwestycje budowlane. Jeszcze jednym ciekiem mającym 
znaczenie w systemie hydrologicznym miasta jest dopływ Pacynki, rzeka Gzówka. Na cieku 
tym w miejscowości Jedlnia Letnisko w latach 1972 – 1976 wybudowano zbiornik wodny 
o charakterze retencyjnym. 

 
Dominujące stany niskie i średnie rzek powodują Ŝe nie ma zagroŜenia powodziowego na 

terenie Radomia. Jedynie w strefie stanów wysokich moŜe dochodzić do zalania obszarów 
terasy zalewowej i częściowo nadzalewowej, co warunkuje funkcjonalno-strukturalny rozwój 
miasta.   

 
Rzeki i cieki wód powierzchniowych w okresach niskich stanów wody oddziałują  na te-

reny do nich przyległych jako naturalny drenaŜ, prowadząc do nadmiernego przesuszenia.  
Natomiast w okresach wysokich stanów wody (topnienie śniegu, duŜe opady) wpływają na 
podniesienie wód gruntowych w bezpośrednim oddziaływaniu hydrogeologicznym. Tereny 
takie nie mogą być zabudowywane,  lecz spełniać inne załoŜenia funkcjonalne. Następnym 
zagadnieniem istotnym w załoŜeniach rozwoju miasta jest zły stan sanitarny wód powierzch-
niowych i wgłębnych. 
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5.6. Warunki klimatyczne 
 
 Klimat miasta jest zwykle odmienny od tego, jaki panuje na terenach otaczających. Rów-
nieŜ w przypadku Radomia jest to bardzo widoczne. PodwyŜszona temperatura powietrza 
wywołana istnieniem zabudowy miejskiej, sprawia, Ŝe na terenie miasta panują złe stosunki 
higryczne. Nawet na obszarach gdzie nie ma zwartej zabudowy, szybsze parowanie powoduje 
mniejszą retencję gruntową. Jest to bardzo niekorzystne dla środowiska przyrodniczego, 
w tym równieŜ dla człowieka. Chcąc ograniczyć negatywny wpływ wszelkiego rodzaju zain-
westowania miejskiego na klimat miasta, trzeba w przyszłości  zadbać o droŜność całego sys-
temu ekologicznego aglomeracji, jako gwarancji prawidłowego nawietrzania przestrzeni miej-
skiej. 
  
 Przyjęte w badaniach klimatu miasta klasyfikacje topoklimatu (klimatów lokalnych) opie-
rają się na dwu czynnikach: bezpośrednim promieniowaniu słonecznym docierającym do po-
wierzchni terenu (zmniejszonym w wyniku zanieczyszczeń o kilka procent na obszarach zur-
banizowanych) i poziomej wymianie powietrza w warstwie przygruntowej. Ta druga cecha 
jest uwaŜna prze wielu klimatologów za podstawową, gdyŜ kształtuje warunki aerosanitarne 
w mieście. Na tej podstawie wyróŜnia się trzy grupy obszarów: 
  
 Grupa A -obszary o stosunkowo swobodnej poziomej wymianie powietrza w warstwie 
przygruntowej (warunki nawietrzania zbliŜone są do terenów pozamiejskich). W Radomiu 
dotyczy to peryferii miasta o funkcji rolniczo-rekreacyjnej lub dzielnic zabudowy wielkoblo-
kowej. 
  
 Grupa B –obszary o osłabionej poziomej wymianie powietrza w warstwie przygruntowej 
(prędkość wiatru w stosunku do terenów pozamiejskich mniejsza od 30 do 60%). Topoklima-
ty zaliczone do tej grupy z uwagi na osłabienie poziomej wymiany powietrza charakteryzują 
się ograniczoną zdolnością do samooczyszczenia się atmosfery. W Radomiu dotyczy to tere-
nów o zwartej zabudowie mieszkaniowej (wysokiej i niskiej) oraz przemysłowej. Podobne 
warunki przewietrzania obserwuje się takŜe w obrębie zadrzewień doliny Mlecznej oraz 
w obszarach leśnych. 
 
 Grupa C –obszary o silnie osłabionej poziomej wymianie powietrza w warstwie przygrun-
towej (prędkość wiatru w stosunku do obszaru pozamiejskiego moŜe być mniejsza nawet do 
90%). Warunki takie panują w obrębie bardzo zwartej zabudowy śródmiejskiej a takŜe we-
wnątrz duŜych kompleksów leśnych i starych parków. 

 
5.7. Warunki biotyczne 
 
5.7.1. Charakterystyka zieleni miejskiej 
 
 Potencjał biotyczny aglomeracji radomskiej wyraŜony jednostkami potencjalnej roślinno-
ści naturalnej wskazuje na pewne prawidłowości, typowe dla obszarów nizinnych Polski. Po-
tencjalnie najŜyźniejsze są obszary wysoczyzn morenowych, których roślinność potencjalna 
naleŜy do subkontynentalnych grądów odmiany środkowo–polskiej, wariantu ubogiego lub 
Ŝyznego, zaleŜnie od warunków gruntowych. Obszary wzgórz morenowych, okresowo such-
sze i dobrze naświetlane zajmują dąbrowy świetliste. Tereny akumulacji piasków wodnolo-
dowcowych to potencjalne siedliska kontynen-talnych borów mieszanych, zaś doliny to ob-
szar nizinnych łęgów. 
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 Tereny najŜyźniejsze, najszybciej zostały zamienione na pola uprawne. Lasy zachowały 
się na obszarach najsłabszych,  siedlisk borowych lub podmokłych siedlisk łęgowych. Zajmu-
ją około 6% powierzchni miasta, zaś łącznie z obszarami zadrzewionymi 785 ha, co stanowi 
7,03% powierzchni Radomia. Większe powierzchnie leśne to kompleksy: Las Kapturski o 
powierzchni około 186 ha i Las Pacynka (koło przedmieścia Rajec) o powierzchni około 64 
ha, stanowiące własność państwową. Pozostałe mniejsze powierzchnie, z których największą 
jest Las Kosowski to lasy prywatne. Cechują się one stosunkowo dobrym stanem sanitarnym. 
Lasy w północnej części miasta (Firlej, Krzewień) stanowią zieleń izolacyjną cmentarza ko-
munalnego, oczyszczalni ścieków i wysypisk odpadów. Las Pacynka stanowi fragment otuli-
ny Kozienickiego Parku Krajobrazowego, podlegając ochronie prawnej.  

 
 Na terenie Radomia stwierdzono występowanie kilku typów zbiorowisk leśnych. W części 
zachodniej miasta przewaŜają (według klasyfikacji leśnej) lasy mieszane świeŜe. Fitosocjolo-
gicznie, są to ubogie odmiany grądu z przewaŜającym drzewostanem dębowo – grabowo – 
lipowym z domieszką buka, jawora, klonu i podsadzonej sosny. W najuboŜszych siedliskowo 
fragmentach terenu sosna wystepuje w dominacji. W runie spotkać moŜna wiele gatunków 
charakterystycznych dla grądów. W pólnocno-wschodniej części miasta występują siedliska 
borowe, z drzewostanem w większości jednogatunkowym  z panującą sosną, z domieszką 
brzozy lub sporadycznie dębu.  

 
 W dolinach cieków dominują półnaturalne zbiorowiska łąkowe, zróŜnicowane siedlisko-
wo na łaki wilgotne oraz ubogie, świeŜe łąki nawiązujące do muraw napiaskowych. Miejsca-
mi występują równieŜ zbiorowiska szuwarowe i wysokoturzycowe, napiaskowe murawy oraz 
łany pokrzyw.    

 
 Poza obszarami leśnymi i roślinnością seminaturalną,  na terenie miasta znajdują się kom-
pleksy zieleni urządzonej: parki (ok. 40 ha), zieleńce (19,5 ha),  trawniki i zieleń uliczna (19 
ha),  zieleń osiedlowa (ok. 143 ha), oraz tereny rekreacyjno-sportowe (ok. 20,5 ha).  
        
 Parki miejskie stanowią najlepiej zachowane fragmenty naturalne siedlisk. Są to: 
- Park „Leśniczówka” – około 8,4 ha, 
- Park „Obozisko” – około 7,8 ha, 
- Park im. Kościuszki – około 7,7 ha, 
- Park „Stary Ogród” – około 7,7 ha,  
- Park „Planty” – około 5,5 ha, 
- Park im. Rózika – około 3,1 ha.  

 
 Na obszarze Radomia mało jest obiektów przyrodniczych, podlegających ochronie praw-
nej. Poza wspomnianym juŜ kompleksem leśnym, wchodzącym w otulinę Kozienickiego Par-
ku Krajobrazowego, na terenie miasta jest pięć obiektów mających status pomników przyro-
dy. Są to stare drzewa, cztery dęby szypułkowe i dwa modrzewie. Dęby znajdują się: 
- 320 letni  na terenie Wośników, 
- 215 letni na terenie lasu Kaptur, 
- 160 letni na terenie Pruszkowa, 
- 90 letni przy ulicy Malczewskiego, przed Resursą, 
oraz dwa modrzewie 155-letnie przy skrzyŜowaniu ul. Słowackiego i Alei Grzecznarowskie-
go 
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5.7.2. Ocena zieleni miejskiej 
 
 Powierzchnia publicznych terenów  zielonych przypadająca na jednego mieszkańca (oko-
ło 10 m2 ) jest stosunkowo niska i w porównaniu z innymi miastami o podobnej wielkości 
stawia Radom w niekorzystnej sytuacji. Stąd, jednym z głównych kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego powinno być powiększanie powierzchni zielonych. Potencjał do two-
rzenia takich obszarów istnieje. 
  
 Trzeba równieŜ zwrócić uwagę na tereny rekreacyjno-sportowe i zieleń uzupełniającą. 
W Radomiu funkcję taką pełnią: skansen „Wsi Radomskiej”, pracownicze ogródki działkowe 
(około 260 ha), cmentarze (około 47,9 ha). 
  
 W planowaniu cmentarzy równieŜ istnieją pewne braki. Średnia wielkość obszaru cmen-
tarnego na jednego mieszkańca wynosi obecnie 2,06 m2  i odbiega od zalecanych 4 m2 . Rów-
nieŜ i w tym przypadku naleŜy planować nowe obszary z przeznaczeniem na cmentarze, 
uwzględniając warunki hydrogeologiczno-litologiczne.   
 
5.7.3. Uwarunkowania rozwoju - miejski system ekologiczny 
 

Prawidłowo funkcjonujące miasto musi uwzględniać w swoim rozwoju ekologiczną łącz-
ność z obszarami sąsiednimi. Tym bardziej dotyczy to Radomia, który sam, jako „organizm 
miejski” posiada bardzo mało powierzchni zieleni. Tereny otwarte, lasy i parki stanowią za-
sadniczy element tego systemu, który umoŜliwia prawidłowe nawietrzanie miasta, oddziałuje 
na poprawę warunków bioklimatycznych i stwarza warunki do migracji fauny i flory.  

 
W Radomiu głównym  przestrzennym elementem systemu jest dolina rzeki Mlecznej, któ-

ra poza granicami miasta na południu ma połączenie z doliną rzeki Oronki,  a na północy 
z zalewowym terasem Radomki. Poprzez system dopływów ma ona równieŜ łączność z Pusz-
czą Kozienicką (dolina Pacynki), oraz innymi komplekasami łakowo-leśnymi i agrocenozami. 
Osuszanie i zabudowywanie dolin będących dopływani Mlecznej oraz ich kanalizowanie, 
pogarsza wydatnie naturalny potencjał biotyczny środowiska niszcząc jego naturalną odpor-
ność. Niewłaściwe zagospodarowanie dolin, wprowadzanie wysokiej zabudowy, przegradza-
nie dolin źle uposadowionymi mostami niszczy ciągłość ekologiczną całego systemu ekolo-
gicznego miasta. 
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6. PROBLEMY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 
 
6.1. Zasoby przyrodnicze i kulturowe krajobrazu 
 

Korzystając z niniejszej diagnozy, obejmującej cały teren miasta w jego granicach admi-
nistracyjnych, naleŜy ją rozpatrywać jednocześnie ze "Studium historyczno-urbanistycznym 
śródmieścia Radomia" w granicach odpowiadających wyznaczonej strefie ochrony konserwa-
torskiej. „Studium” to opracowano w MPU w Radomiu w latach 1997 - 98. 
 
 Na zasoby krajobrazowe gminy składają się: 
a) elementy krajobrazu naturalnego, 
b) elementy krajobrazu urbanizowanego (miejskiego). 
  
 Zasoby krajobrazu naturalnego stanowią wielkoprzestrzenne i wielofunkcyjne wolne od 
zabudowy obszary doliny rzeki Mlecznej i jej dopływów przecinające teren miasta z północy 
na południe. Te otwarte tereny dolin, pełniące pierwszoplanową rolę w kompozycji układu 
przestrzennego Radomia (widoki z wnętrza doliny), obejmują około 30% powierzchni strefy 
ochrony konserwatorskiej. 

 
W północnej części strefy konserwatorskiej znajdują się pozostałości zabytkowego parku 

miejskiego "Stary Ogród" (jednego z pierwszych w kraju, z początku XIX w), natomiast 
w południowej, oprócz rejonu ścisłej ochrony archeologicznej (rezerwat archeologiczny) 
znajduje się zabytkowy Cmentarz Rzymsko-Katolicki z wielką ilością nagrobków z ostatnich 
2-ch wieków świadczących o historii miasta. 
 
 Z terenami doliny rzeki Mlecznej po stronie wschodniej w granicach strefy konserwator-
skiej sąsiaduje zabytkowa zabudowa staromiejska. Jest ona głównym elementem kulturowego 
krajobrazu zurbanizowanego, miejskiego, zajmując centralne połoŜenie w śródmieściu i za-
chowując odrębny charakter na tle istniejącego zainwestowania miejskiego, decydując o "ob-
razie" miasta Radomia i o jego toŜsamości. 
 
6.2. Charakterystyka rozwoju układów przestrzennych jednostek osadniczych i kształ-

towanie się kompozycji urbanistycznej tych jednostek w ramach dotychczasowych 
procesów przekształceń struktury przestrzennej. 

 
 Zespół urbanistyczno-architektoniczny Radomia (w granicach wyznaczonej strefy kon-
serwatorskiej) obejmuje najwaŜniejsze fazy rozwojowe miasta, od wczesnośredniowiecznej 
osady grodowej Piotrówka, przez wczesnośredniowieczny regularny zespół Miasta Kazimie-
rzowskiego, do XIX i XX wiecznej regulacji wynikającej z rozwoju przemysłu i urbanizacji 
całego terenu miasta. Obszar chroniony w granicach strefy konserwatorskiej ma powierzchnię 
379 ha (3,79 km2) i stanowi w stosunku do terenu miasta w obecnych granicach administra-
cyjnych (112 km2) - 3,38 %. 

 
 W wyznaczonej strefie ochronnej znajduje się szereg zabytków architektonicznych, ar-
cheologicznych i urbanistycznych wpisanych do rejestru województwa radomskiego. Zespół 
urbanistyczno-architektoniczny miasta Radomia jako dobro kultury został wpisany do rejestru 
zabytków (pod nr 410 (A) 89) decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Radomiu 
(znak: KL-II-5340 a/410/89 z dnia 14 września 1989r.) U podstaw tej decyzji znajduje się 
teza sformułowana przez profesora Wojciecha Kalinowskiego o zachowanej, unikalnej czy-
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telności poszczególnych faz rozwojowych miasta. 
 

 Oprócz stwierdzonych archeologicznie śladów osadnictwa prehistorycznego ( z VIII i IX 
w.) w dolinie rzeki Mlecznej główne elementy rozwoju przestrzennego miasta w układzie 
chronologicznym stanowią: 
- Radom przedlokacyjny wraz z grodziskiem "Piotrówka", (tzw. Stare Miasto wczesnośre-

dniowieczne), 
- miasto lokacyjne w obrębie średniowiecznych murów obronnych wraz z otoczeniem, 

(tzw. Stare Miasto Kazimierzowskie), 
- zespoły urbanistyczne powstałe głównie w oparciu o zabudowę zwartą z XIX i XX w. 

wzdłuŜ dawnych szlaków historycznych, noszących obecnie nazwy ulic: śeromskiego 
(d. Lubelska), Traugutta (d. Skaryszewska), Malczewskiego (d. Warszawska), Struga 
(Kozieniecka). Zespoły te połoŜone są w centralnej części dzisiejszego śródmieścia i 
obejmują (z wyjątkiem Krakowskiej) obszar w obrębie zachowanych zabytkowych roga-
tek miejskich: warszawskiej, lubelskiej i piotrkowskiej. Ww. zabudowa, zapoczątkowana 
w II połowie XIX w. pracami nad regulacją miasta, była kontynuowana poprzez rozbu-
dowę i uzupełnienia w okresie międzywojennym XX w. 
 

 Główna gałąź przemysłowej potęgi m. Radomia w  XIX w. - garbarstwo - rozwijało się 
w oparciu o rzekę Mleczną, gdzie istniało do czasu II wojny światowej ok. 40 zakładów gar-
barskich. Świadczą o tymróŜne istniejące obiekty o cechach zabytkowej architektury przemy-
słowej. Przeprowadzenie przez Radom linii kolejowej Dęblin-Dąbrowa Górnicza w 1885r. 
spowodowało dalszy wzrost uprzemysłowienia (wyhamowany w okresie I i II wojny świato-
wej), co postawiło Radom w rzędzie głównych ośrodków przemysłowych kraju i na 17 miej-
scu pod względem liczby ludności. Dynamiczny rozwój miasta w XIX i XX w. przyniósł w 
efekcie wielokrotny wzrost zainwestowania miejskiego w rejonach dotychczasowych przed-
mieść i rozwój terytorialny Radomia o kolejne korporacje terenów w latach 1916, 1955, 1985. 

 
6.3. Główne obiekty i załoŜenia zabytkowe 
 
 Rejestry zabytków prowadzone przez państwową słuŜbę konserwatorską zawierają naj-
cenniejsze obiekty i załoŜenia zabytkowe: 
- zabytkowy układ przestrzenny miasta, 
- pozostałości grodziska grodu kasztelańskiego (Piotrówka) oraz starego miasta przedloka-

cyjnego, w tym kościół p.w. św. Wacława, 
- zespół staromiejski w obrębie dawnych murów miejskich, lokowany na prawie magdebur-

skim przez  Kazimierza Wielkiego z ok.1360r. (w obrębie dzisiejszych ulic Reja-
Wałowej-Limanowskiego), w tym obiekty: 
• pozostałości zespołu zamkowo-sakralnego z kościołem farnym p.w. św. Jana, 
• Zespół Collegium OO Pijarów w Rynku - arch. Antonio Sollari, 
• Domy Gąski i Esterki w Rynku, 
• Ratusz neorenesansowy z XIX w. w Rynku - arch. Henryk Marconi, 
• Odcinki i fragmenty miejskich murów obronnych z XIV w., 
• Kamienice mieszczańskie neoklasycystyczne, 
• Kościół i klasztor OO Bernardynów - przy byłym przedmieściu lubelskim, obecnie ul. 

śeromskiego, najcenniejszy i najlepiej zachowany zespół gotycki z XV w., 
• Kościół i klasztor SS Benedyktynek Sieciechowskich przy pl. Kazimierza Wielkiego 

(obecnie areszt śledczy) - arch. Tylman z Gameren, 
• zabudowa neoklasycystyczna ciągu ul. śeromskiego z Gmachem Komisji Wojewódz-
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twa Sandomierskiego - arch. Antonio Corrazi (obecnie siedziba władz miasta 
i województwa) rozbudowany w XX w., 

• ciągi zabudowy eklektycznej wzdłuŜ ulic Traugutta, Piłsudskiego, Sienkiewicza, Mo-
niuszki, Słowackiego, 

• park miejski "Stary Ogród" XIX w. wg zał. Klementyny z Tańskich Hoffmanowej, 
• "Nowy Ogród"  park im. T. Kościuszki z ok. 1864r., 
• Katedra ONMP z ok. 1895r.  - arch. Józef P. Dziekoński, 
• Dworzec Kolejowy z ok. 1895r., 
• budynki przemysłowe Fabryki Wyrobów Tytoniowych, arch. Stefan Szyller, oraz sze-

reg innych obiektów. 
 

 Poza obszarem ww. strefy w granicach miasta znajdują się elementy historycznego układu 
komunikacyjnego zachowane na całej długości lub w odcinkach odpowiadających ich hipote-
tycznemu przebiegowi. Są równieŜ pojedyncze obiekty zabytkowe - dawne dwory lub części 
zabudowy dworskiej np. JeŜowa Wola, Wośniki, Wacyn, Klwatka Szlachecka. Przy granicy 
miasta np. w Kosowie i Milejowicach zachowały się dawne obiekty dworskie. 

 
 Obok Muzeum Okręgowego zlokalizowanego w zabytkowym Zespole Collegium 
OO. Pijarów przy Rynku Starego Miasta Kazimierzowskiego istotnym obiektem w skali re-
gionalnej jest skansen budownictwa ludowego na otwartym powietrzu (Muzeum Wsi Radom-
skiej) przy ul. Szydłowieckiej. 
 
6.4. Formy ochrony obiektów i załoŜeń zabytkowych 
 
 Ochrona konserwatorska na terenie miasta prowadzona jest przez Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków i jego słuŜby, podporządkowane Wojewodzie. Na terenie miasta wyzna-
czone są następujące strefy ochrony konserwatorskiej: 
- Strefa A - pełnej ochrony konserwatorskiej obejmuje: dawne grodzisko Piotrówka, Stare 

Miasto wczesnośredniowieczne, Miasto Kazimierzowskie. 
- Strefa B - ochrony konserwatorskiej, obejmuje praktycznie obrys miasta XIX-wiecznego. 
- Strefa E - ochrony ekspozycji, obejmuje obszary, z których widoczna jest zabudowa stref 

A i B. Realizacje  podlegają rygorom ochraniającym ekspozycję obiektów stref A i B. 
- Strefa K - ochrony krajobrazu. 
- Strefa W - ochrony archeologicznej. 

 
 Dla uzyskania poprawy stanu technicznego i warunków uŜytkowania obiektów zabytko-
wych i innych połoŜonych w obrębie strefy konserwatorskiej bardzo waŜne jest uporządko-
wanie spraw własnościowych dotyczących nieruchomości zarówno działek budowlanych jak 
i obiektów zabytkowych nieruchomych. Praktyka wskazuje, Ŝe wszystkie obiekty zabytkowe, 
posiadające uregulowany stan prawny i znajdujące się nieprzerwanie w ręku prawnego wła-
ściciela lub uŜytkownika, są w dobrym stanie technicznym zachowując cechy zabytkowe 
i stylowe.  Bardzo niekorzystnie natomiast przedstawia się sytuacja większości obiektów za-
bytkowych komunalnych - chodzi tu o kamienice mieszkalne lub budynki uŜyteczności pu-
blicznej z okresu klasycyzmu, neoklasycyzmu i eklektyzmu, będące w złym stanie technicz-
nym ze względu na wiek budynków i niewłaściwe uŜytkowanie. 
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6.5. ZagroŜenia i czynniki modyfikujące zasoby kulturowe: 
 
6.5.1. - w zakresie ochrony krajobrazu naturalnego 
 
 Zanik funkcji rolniczo-hodowlanych w dolinie rzeki Mlecznej spowodował zaniedbanie 
i dewastację tych terenów ze względu na dzikie wysypiska śmieci, długotrwałe poŜary torfo-
wisk (poniŜej poziomu terenu), nieuporządkowany układ komunikacyjny, obniŜenie lub zanik 
pierwszego poziomu wód gruntowych. 
  

Inne niekorzystne zjawiska to: budowa kolektora sanitarnego o średnicy 160-180 cm, bu-
dowa sieci napowietrznych linii energetycznych  30 i 110 KW, brak droŜności doliny ze 
względu na zacieśnianie zabudowy w rejonie ulic: Bednarskiej, Floriana, śelaznej, Piwnej, 
Chłodnej, Okulickiego i Klementyny, dewastacja znacznej części Parku "Stary Ogród" i za-
tarcie cech zabytkowego układu przestrzennego między innymi w obrębie ulic Nowospace-
rowej oraz ronda komunikacyjnego na skrzyŜowaniu: Okulickiego - Reja i Mireckiego. 
 
6.5.2. - w zakresie ochrony krajobrazu urbanizowanego miejskiego 
 
 W swej ogromnej większości najbardziej zagroŜone są zespoły budynków mieszkalnych 
(kamienic) nie tylko ze względu na zaawansowany wiek ale równieŜ ze względu na stosowa-
ną do niedawna tzw. publiczną gospodarkę lokalami, powodującą przyspieszone zuŜycie 
obiektów, które są nadmiernie zagęszczone i nadmiernie i źle eksploatowane. Nie były re-
montowane od wielu lat lub źle remontowane, zbudowane są z tradycyjnych materiałów ule-
gających naturalnemu zuŜyciu (mury ceglane i drewniane stropy), wadliwie adaptowane. 
W większości stopniowo popadają w ruinę i tracą cechy stylowe, zbliŜając się do stanu śmier-
ci technicznej lub katastrofy budowlanej. Wpływa to bardzo niekorzystnie na wygląd i ocenę 
miasta Radomia. ZagroŜeniem dla zabudowy tego typu jest teŜ usytuowanie jej przy ruchli-
wych ulicach komunikacyjnych obciąŜonych między innymi trasami autobusowego transpor-
tu zbiorowego (np. ul.Malczewskiego na odcinku Plac Kazimierza Wielkiego - Rogatka War-
szawska, gdzie w ciągu godziny przejeŜdŜa około 50 autobusów. W ostatnim piętnastoleciu w 
tym rejonie miały miejsce 2 przypadki zawalenia się budynków, 1 budynek wyłączono z 
uŜytkowania, w 2 stwierdzono zagroŜenie, a 2 zakwalifikowano do rozbiórki). 
 
6.6. Uwarunkowania rozwoju wynikające z analizy: 
 
6.6.1. - krajobrazu kulturowego otwartego 
 
- kompleksowa rewaloryzacja i rewitalizacja terenu Doliny rzeki Mlecznej (w tym być mo-

Ŝe budowa kaskady na odcinku zainwestowania miejskiego oraz odtworzenie zalewu - fo-
sy), z uwzględnieniem wymagań konserwatorskich w zakresie wydzielenia rezerwatu ar-
cheologicznego, kształtowania zieleni urządzonej i wysokiej, architektury zabytkowej 
i projektowanych uzupełnień, oraz wymagań krajobrazowych z uwzględnieniem zacho-
wania i wyeksponowania tych obszarów jak równieŜ punktów widokowych związanych 
z ekspozycją sylwety miasta, 

- wiąŜe się z tym równieŜ budowa "zielonego szlaku" (ścieŜki dydaktycznej) wzdłuŜ całej 
doliny rzeki Mlecznej w powiązaniu z systemem ciągów pieszych i ścieŜek rowerowych, 

- częściowa likwidacja zabudowy w rejonie ul. Okulickiego i ulic sąsiednich zapewniająca 
dostęp do koryta rzeki, 

- korekty linii energetycznych napowietrznych lub ich kablowanie w dolinie rzeki Mlecz-
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nej, 
- rekonstrukcja zabytkowego Parku Miejskiego "Stary Ogród". 
 
6.6.2. - zabytkowej urbanistyki i architektury 
 
- adaptacja i przystosowanie dawnych ulic i szlaków historycznych w granicach strefy kon-

serwatorskiej nie powinna naruszać ich cech charakterystycznych, reprezentatywnych dla 
okresu, w którym powstały lub ich najlepszego stanu zachowania, 

- wszystkie główne zespoły architektoniczne powinny otrzymać zagospodarowaną strefę 
zieleni izolacyjnej i uporządkowanie otoczenia, 

- pilnej modernizacji wymaga główny pasaŜ miejski – na osi Rynek- Rwańska - Przedmie-
ście Lubelskie - śeromskiego - Plac Konstytucji - śeromskiego do ul. 25 Czerwca. 

- w następnej kolejności do uporządkowania pretenduje ciąg historyczny ul. Wałowa - 
Przedmieście Warszawskie (ul. Malczewskiego) - Rogatka Warszawska, 

- jako niedopuszczalne naleŜy uznać przekształcenie traktów historycznych w główne arte-
rie komunikacyjne, co najczęściej przynosi nieodwracalne zmiany polegające poszerzeniu 
linii rozgraniczenia, zmianie przekroju poprzecznego itp. 

- zwarte ciągi kamienic wymagają pełnej rewaloryzacji, 
- niezaleŜnie od programu rewaloryzacji i rewitalizacji zabytkowych układów i zespołów 

urbanistycznych oraz pojedynczych obiektów naleŜy dostosować do warunków radom-
skich program społecznej rehabilitacji przynoszący w efekcie radykalną poprawę stanu 
zachowania dziedzictwa przeszłości oraz warunków Ŝycia mieszkańców. 
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7. INśYNIERIA MIEJSKA 
 
 

7.1. Sieci zaopatrujące miasto w media 
 
7.1.1. Zaopatrzenie w wodę 
 
7.1.1.1. Komunalne i zakładowe ujęcia wody 
 
 Źródło wody na potrzeby bytowo-gospodarcze i produkcyjne dla m. Radomia stanowią 
zasoby wód podziemnych, znajdujące się na głębokości 100-150 m poniŜej terenu. Dla po-
trzeb komunalnych miasta pracuje 11 ujęć komunalnych (w tym 5 głównych) dostarczających 
55 tys. - 68 tys. m3 wody w ciągu doby. Ponadto funkcjonują 94 ujęcia zakładowe dla potrzeb 
przemysłu i obiektów usługowych. Ujmowana woda jest dobrej jakości, wymaga prostych 
metod uzdatniania polegających na odmanganianiu i odŜelazianiu na drodze napowietrzania 
i filtracji. Stacje uzdatniania wody tłoczą wodę do miejskiego systemu rozprowadzania wody 
bez regulacji swojej wydajności (za wyjątkiem SUW Centrum) w zaleŜności od ciśnienia pa-
nującego w miejskiej sieci wodociągowej. Prowadzone są prace nad przygotowaniem central-
nego miejskiego systemu sterowania pracą stacji wodociągowych korygującym dostawę wody 
do miejskiej, komunalnej sieci wodociągowej. 
 
7.1.1.2. Dystrybucja wody i aktualne zuŜycie 
 
 Sieć wodociągowa Radomia składa się z przewodów dosyłowych dostarczających wodę 
z ujęć do sieci miejskiej i przewodów rozprowadzających wodę po terenie miasta. Długość 
przewodów dosyłowych wynosi 17,2 km, natomiast długość pozostałej sieci 413 km. Aktual-
na ilość czynnych przyłączy do odbiorców, w tym i zbiorowego zamieszkania, wynosi 
14 555, obsługując w tym ok. 72 tys. mieszkań, tj. 98,8% mieszkańców, a takŜe ościennych 
jednostek osadniczych sąsiadujących gmin. 

 
 Dobowa zdolność produkcyjna miejskich, komunalnych ujęć wody wynosi 87 108 m3/d. 
Maksymalne, dobowe zuŜycie wody zmalało od 1990r. o ponad 40%. Średnio w ciągu doby 
miejska  sieć wodociągowa rozprowadza 50 022 m3/d, z czego na potrzeby mieszkańców Ra-
domia przypada 38 237 m3/d i 1 266 m3/d dla zasilanych wsi. 

 
 Na cele usługowe (tj. poza potrzebami gospodarstw domowych) zuŜywa się 6 172 m3/d, 
w tym 3 006 m3/d na usługi podstawowe. Przemysł (zaopatrywany w wodę z wodociągu 
miejskiego) zuŜywa 2 581 m3/d, natomiast 4 766 m3/d przypada na potrzeby własne miejskiej, 
komunalnej sieci wodociągowej. Średnie zuŜycie wody na mieszkańca w gospodarstwach 
domowych wynosi 166,3 dcm3/d przy współczynnikach poboru Nd=1,20, Nh=1,45. Całkowity 
wskaźnik dobowego, aktualnego zapotrzebowania wody na jednego mieszkańca wynosi 241 
dcm3/d.  

 
 Sieć wodociągowa rozprowadzająca wodę po terenie miasta stwarza pozory sieci pier-
ścieniowej, ale nie jest nią w pełni mimo zamkniętych pierścieni. Nie jest spełniony warunek, 
w którym układ przewodów w przypadku awarii jednego z odcinków lub duŜej zmiany 
w rozbiorze wody (np. gaszenie poŜaru), pozwala na dostarczenie wody z innego kierunku. 
Funkcjonujące przewody na kilku odcinkach sieci posiadają zbyt małą średnicę, co nie po-
zwala na pracę sieci w róŜnych kierunkach. 



Raport o stanie miasta Radomia - synteza 

 
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Radomiu, ul. Sienkiewicza 12/5 

59 

 
 Na terenie miasta przy większych osiedlach funkcjonują, napełniane z miejskiej sieci wo-
dociągowej, zbiorniki (najczęściej o pojemności 2x500 m3) gromadzące wodę dla potrzeb 
lokalnych (osiedlowych) hydroforni, zaopatrujących w wodę osiedla o wysokiej zabudowie. 
Zbiorniki te, działając jednokierunkowo, pobierają w pierwszej kolejności wodę z sieci miej-
skiej w ilościach przekraczających chwilowe potrzeby i utrudniają odbiór wody z sieci miej-
skiej innym odbiorcom w godzinach o maksymalnym zapotrzebowaniu. 

 
 Stan techniczny sieci jest zróŜnicowany. Budowę sieci rozpoczęto w latach 20-tych 
w rejonie centrum. W latach 50-tych powstały rurociągi magistralne łączące centrum z uję-
ciem południowo-wschodnim „Malczew”. Około 85% sieci wodociągowej powstało w ostat-
nich 25 latach. Stan techniczny sieci jest zadawalający (z wyjątkiem odcinków o ograniczonej 
przepustowości), ale powstają przewęŜenia w wyniku gromadzenia się osadów. 
 
7.1.1.3. Jakość wody 
 
 Woda surowa ujmowana ze studzien głębinowych ujęć komunalnych posiada podwyŜszo-
ną zawartość Ŝelaza i manganu w stosunku do wymagań określonych w Rozporządzeniu Mi-
nistra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 maja 1990 r. w sprawie warunków, jakim powin-
na odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze. Procesy uzdatniania (napowietrza-
nie i filtrowanie oraz dezynfekcja) pomagają osiągnąć niezbędne wymagania. Nie zapobiega 
to jednak występowaniu w sieci miejskiej osadów związków Ŝelaza i bakterii Ŝelazistych, 
zwłaszcza w końcowych odcinkach sieci. 

 
7.1.1.4. Uwarunkowania rozwoju wynikające z analizy zaopatrzenia w wodę 
 
 Celem doraźnego usprawnienia pracy komunalnej sieci wodociągowej niezbędne jest wy-
konanie następujących połączeń (w ramach „doraźnej poprawy”): 
- w ul. Dębowej i Limanowskiego od ul. Maratońskiej do ul. Wałowej ¨ 300, 
- w ul. 1905 Roku i ul. Kościuszki od ul. Młodzianowskiej do ul. Planty ¨ 300, 
- w ul. Jacka Jerza od ul. Warszawskiej do ul. Wernera Ř 300, 
- w ul. Wernera od ul. Polnej do ul. Dworskiej Ř 300, 
- w ul. Moniuszki od ul. Sienkiewicza do ul. Traugutta Ř 300, 
- w ul. Rwańskiej i ul. Odrzańskiej od ul. Garbarskiej do ul. Okulickiego ¨ 200. 

 
 Miejska sieć wodociągowa nie obejmuje swym zasięgiem całej zabudowy miejskiej 
i wymaga rozwinięcia na południowo-zachodnie obszary miasta doprowadzając wodę m.in. 
do szpitala i przyległej zabudowy przy ul. Krychnowickiej. 
 
7.1.2. Odprowadzanie ścieków i wód deszczowych 
 
7.1.2.1. Systemy odbioru ścieków sanitarnych 
 
 Funkcjonująca na terenie miasta Radomia sieć kanalizacji sanitarnej składa się z dwóch 
współpracujących systemów: kanalizacji ogólnospławnej i kanalizacji rozdzielczej. 

 
 NajdłuŜej funkcjonujący system kanalizacji ogólnospławnej obejmuje głównie rejon 
śródmiejski tj. obszar najstarszej funkcjonującej zabudowy. Realizacja systemu ogólnospław-
nego podjęta była na początku wieku i obejmuje obecnie ok. 7,4 km ciągów kanalizacyjnych 
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o róŜnych przekrojach eksploatowanych do chwili obecnej. Kanalizację ogólnospławną sta-
nowią takŜe niektóre odcinki kanałów deszczowych do których, z braku innej moŜliwości 
włączono dopływ ścieków z nowopowstającej (w latach `70) zabudowy po południowo-
wschodniej i wschodniej stronie torów PKP. 

 
 Pozostała, zurbanizowana część miasta (za wyjątkiem osiedli: Wólka Klwatecka, Młynek 
Janiszewski, Wincentów, Nowa i Stara Wola Gołębiowska, Rajec Poduchowny, Kierzków, 
Wośniki Zachodnie, Pruszaków, Kończyce, Koniówka, JeŜowa Wola, Godów, Janiszpol, 
Długojów) obsługiwana jest przez system kanalizacji rozdzielczej. 

 
 Szacuje się, Ŝe z miejskiej komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscu zamieszkania 
korzysta aktualnie 92% ogółu mieszkańców miasta. Ścieki z miejskiej sieci kanalizacji sani-
tarnej kierowane są na miejską oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną na północnych krańcach 
miasta. 
 
 Głównym przewodem kanalizacyjnym odprowadzającym na oczyszczalnię ścieki zebrane 
z terenu miasta jest kolektor „To” przebiegający wzdłuŜ rzeki Mlecznej po jej wschodniej 
stronie, od północnych krańców miasta do wysokości ul. śółkiewskiego. Przed wylotem na 
teren oczyszczalni na omawianym kanale wybudowano przelew umoŜliwiający przerzucanie 
nadmiaru napływających ścieków (w okresach intensywnych opadów deszczu) do koryta rze-
ki Mlecznej. 
 
7.1.2.2. Ilości ścieków i ich rodzaj 
 
 Wg „programu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miasta Radomia” (opracowanie 
„Hydrocentrum”, Warszawa 1998) pochodzenie ścieków w dobie o średnim zuŜyciu wody, 
odprowadzanych do miejskiej, komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej przedstawia się nastę-
pująco: 
- z gospodarstw domowych 34745,0 m3/d 
- z instytucji usługowych  5743,1 m3/d 
- z zakładów przemysłowych 8230,7 m3/d 
- z płukania filtrów na stacjach wodociągowych oraz płukania przewodów kanalizacyjnych 

     1338,9 m3/d 
- wody przypadkowe  1636,5 m3/d 
   Łącznie 51694,2 m3/d (na 1 mieszkańca 237,79 dcm3/Md) 
  
 Aktualna długość komunalnej sieci kanalizacyjnej doprowadzającej ścieki do miejskiej 
oczyszczalni ścieków wynosi 249,3 km, a łączna długość przyłączy kanalizacyjnych 56,2 km. 

 
7.1.2.3. Oczyszczanie ścieków 
 
 Głównym odbiornikiem ścieków sanitarnych w Radomiu jest miejska oczyszczalnia ście-
ków o średnicy dobowej zdolności oczyszczania 72 600 m3/d. W czasie pogody bezdeszczo-
wej przez oczyszczalnię, łącznie z wodami przypadkowymi (infiltracyjnymi), średnio w ciągu 
doby przepływa ok. 51694 m3/d ścieków, natomiast w okresie opadów atmosferycznych na-
pływ ścieków wraz z wodami opadowymi dopuszczany jest w ilości 80000 m3/d. Nadmiar 
napływających rozcieńczonych ścieków, szacowany średnio na ok. 21600 m3/d, kierowany 
jest z ominięciem oczyszczalni bezpośrednio do rzeki Mlecznej. Ścieki oczyszczone zrzucane 
są do koryta Pacynki. 
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 Proces oczyszczania ścieków na oczyszczalni radomskiej jest bardzo skuteczny. Aktualnie 
oczyszczalnia ścieków poddawana jest stopniowej modernizacji mającej usprawnić proces 
oczyszczania i przede wszystkim wprowadzić proces całkowitej utylizacji osadów. 
 
7.1.2.4. Odprowadzanie wód deszczowych 
 
 Realizacja budowy kanalizacji deszczowej następowała w miarę zainwestowania kolej-
nych terenów dostosowując układ przewodów kanalizacyjnych do rosnących potrzeb, z tym, 
Ŝe w centralnej części miasta wody opadowe przejmowane są przez kanalizację ogólnospław-
ną. Odbiornikiem kanalizacji deszczowej jest rzeka Mleczna wraz z dopływami a w  kilku 
przypadkach odbiornik wód deszczowych stanowią rowy melioracyjne. Stan czystości nie jest 
zadawalający. Na planowaną II klasę czystości osiągnięta klasa czystości, poza rzeką Pacyn-
ką, wynosi stale n.o.n. (nie odpowiadająca normatywom). Wody rzeki Pacynki posiadają III 
klasę czystości powyŜej zrzutu ścieków z miejskiej oczyszczalni ścieków. Pozostały odcinek 
rzeki ma wody klasy n.o.n. 
 
 W ostatnim dwudziestopięcioleciu przewody kanalizacji deszczowej w  wielu przypad-
kach wykorzystywane były do spławiania ścieków sanitarnych. Celem rozdzielenia wód opa-
dowych i ścieków sanitarnych naleŜy (z uwagi na ekologię, koszty pracy oczyszczalni ście-
ków i uzyskiwaną sprawność oczyszczania) zinwentaryzować przepływy ścieków w kanałach 
deszczowych i na tej podstawie, po wybudowaniu brakujących odcinków kanalizacji sanitar-
nej, skierować wody deszczowe w całości do wysychających cieków (wód powierzchnio-
wych).  
 
7.1.2.5. Uwarunkowania rozwoju wynikające z analizy kanalizacji miejskiej 
 
 Stan techniczny głównych miejskich przewodów kanalizacyjnych nie jest w pełni zado-
walający. Odcinki kanałów, które z uwagi na zbyt mały spadek czy teŜ niedostateczny prze-
krój poprzeczny pracują pod ciśnieniem wymagają przebudowy (wymiany na „większe”). 
Konieczność przebudowy niektórych kanałów wiąŜe się  takŜe z potrzebą wyłączenia dopły-
wu ścieków do niektórych kanałów deszczowych pracujących jako ogólnospławne, co wpły-
nie na polepszenie stanu sanitarnego cieków przejmujących w okresach trwania opadów desz-
czowych nadmiaru rozcieńczonych ścieków nie mieszczących się w przepełnionych przewo-
dach i kierowanych przez przelewy i wyloty do wód powierzchniowych (w okolicach ulic 
Mireckiego, ul. Szklanej i przed oczyszczalnią ścieków). 

 
 Szereg ciągów kanalizacyjnych, z uwagi na stan zuŜycia lub zamulenia, wymaga grun-
townych remontów czy teŜ oczyszczenia. Najpilniejsze potrzeby remontowo-inwestycyjne 
sieci kanalizacyjnej to: 
- przebudowa kanału „A-1” (zwiększenie średnicy), 
- przebudowa kanału „A-2” (zwiększenie średnicy), 
- przebudowa kanału „B” (zwiększenie średnicy), 
- budowa kanału sanitarnego w ul. Lubelskiej, 

przebudowa kanału „Potkanowskiego” (zwiększenie średnicy). 
 
7.1.3. Zaopatrzenie w gaz - uwarunkowania rozwoju 
 
 Radom zaopatrywany jest w gaz ziemny wysokometanowy, zaazotowany z krajowego 
systemu gazowniczego rurociągiem wysokopręŜnym ∅300 relacji Lubienia-Sękocin, okalają-
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cym teren miasta od strony wschodniej. 
 

 Przy trasie gazociągu wysokopręŜnego w pobliŜu północnych granic m. Radomia w miej-
scowości Wielogóra i w miejscowości Skaryszew (od strony południowej) funkcjonują gazo-
we stacje redukcyjne Io , redukujące ciśnienie gazu do średniego, z których gaz doprowadzany 
jest między innymi do sieci miejskiej m. Radomia. 

 
 Na terenie miasta funkcjonują dobrze rozwinięte sieci gazowe: średniopręŜna i niskopręŜ-
na. Siecią niskopręŜną objęty jest obszar śródmieścia i osiedli: Prędocinek, Południe, 
wschodni Godów, północne Glinice, Borki, Zamłynie, Kaptur, Michałów, południowy Kap-
tur, Obozisko, Gołębiów. Sieć średniopręŜna opasuje Radom, przebiegając poza granicami 
miasta od strony północno-zachodniej i południowej, sprzyjając doprowadzeniu do oddalonej 
od rejonów śródmiejskich zabudowy miejskiej i pozamiejskiej. Długość funkcjonującej 
w Radomiu gazowniczej sieci średniopręŜnej szacowana jest na 196 km, natomiast czynna 
sieć niskopręŜna ma długość 116 km. 

 
 Gaz uŜywany jest głównie w gospodarstwach domowych (posiłki i ciepła woda). Ok. 14% 
gospodarstw domowych uŜytkuje gaz takŜe do celów grzewczych. Roczne zuŜycie gazu wy-
nosi 93 158 tys. m3/rok. Ogółem z gazu korzysta ok. 97% mieszkańców. Poza odbiorcami 
gazu w gospodarstwach domowych funkcjonują odbiorcy zuŜywający ten czynnik grzewczy 
do celów produkcyjnych (huta szkła „śar”, rzemiosło, gastronomia) i komunalnych (kotłow-
nia osiedla „Zamłynie IV”). 

 
 Stan techniczny miejskiej sieci gazowniczej jest w stanie zaawansowanej dekapitalizacji. 
Główne rurociągi, zwłaszcza rozdzielcze śródmieścia wykonane przewaŜnie ze stali, 
w związku z zaawansowaną korozją, wymagają renowacji. Obecnie opracowuje się program 
modernizacji miejskiej sieci gazowniczej, głównie metodami bezodkrywkowymi tzw. relining 
- co jest uwarunkowaniem rozwoju. 
 
7.1.4. Gospodarka cieplna - uwarunkowania rozwoju 
 
 Zapotrzebowanie ciepła na cele grzewcze i przygotowanie ciepłej wody szacuje się na ok. 
820 MW. Miejski, komunalny system ciepłowniczy dostarcza 363,9 MW na cele grzewcze 
i 62,1 MW na przygotowanie ciepłej wody. Jest to moc zamawiana przez kontrahentów. Ak-
tualnie 89% energii cieplnej z miejskiego systemu ciepłowniczego zuŜywa gospodarka ko-
munalna, a pozostałe 11% przemysł i usługi. Poza systemem komunalnym funkcjonują liczne 
kotłownie lokalne. 
 
 W Radomiu istnieją, oprócz lokalnych źródeł ciepła, Elektrociepłownia EC (140 MW) 
oraz ciepłownia Północ – C2 (125 MW) i Ciepłownia Południe - C1 (204 MW). 

 
 Komunalna sieć ciepłownicza Radomia (126,9 km.) funkcjonuje w systemie kanałowym 
oraz w technologii preizolowanej (ok. 26% długości ogólnej sieci). Nośnikiem energii ciepl-
nej jest woda o parametrach roboczych 135oC i 1,2 Mpa. Sieć magistralna dostarcza energię 
cieplną do 582 węzłów cieplnych, wyposaŜonych w 100% w układy automatycznej regulacji 
pogodowej. W duŜej części węzły cieplne mają liczniki ciepła, co pozwala na szczegółowe 
rozliczenie ok. 75% sprzedawanej energii. WyposaŜenie układu w automatykę pozwala na 
ilościowo-jakościową regulację sieci, korzystając z ciągłego monitoringu komputerowego 
kluczowych punktów systemu dystrybucji (pierwsze miasto w kraju o takich moŜliwościach). 
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 Funkcjonujący system ciepłowniczy zaopatruje 260 odbiorców (w tym zbiorowych). Zasi-
lanych jest 1 170 obiektów, w tym 157 z ciepłą wodą uŜytkową. Rezerwa komunalnych źró-
deł ciepła aktualnie szacowana jest na 105 MW z moŜliwością powiększenia (rozbudowa EC) 
do 245 MW. Istnieją więc moŜliwości dalszej likwidacji lokalnych kotłowni poprzez włącze-
nie zasilanych przez nie obiektów do komunalnego systemu ciepłowniczego. MoŜe to być 
uwarunkowaniem rozwoju miasta. 

 
 Postępująca termorenowacja ścian budynków ogrzewanych przez miejski system cie-
płowniczy powoduje zmniejszanie się zapotrzebowania na energię cieplną w eksploatowa-
nych budynkach. Dalszy rozwój w tej dziedzinie moŜna uwaŜać za uwarunkowanie rozwoju 
miasta. 

 
7.1.5. Gospodarka odpadami 
 
7.1.5.1. Stan istniejący 
 
 Przyjmując (wg wskaźników) wytwarzanie przez jednego mieszkańca w ciągu doby 
0,60 kg odpadków, powstająca w Radomiu ilość odpadków szacowana jest na ok. 143 t, co 
odpowiadałoby objętości ok. 330 m3. Nie dotyczy to odpadów przemysłowych. Wstępna se-
lekcja odpadów prowadzona jest sporadycznie. Wyselekcjonowane odpady odbierane są na-
tomiast z większych zakładów pracy. 

 
 Miejscem składowania odpadów jest komunalne wysypisko miejskie, zlokalizowane 
w pobliŜu północnych granic miasta. Ogólna powierzchnia wysypiska wynosi 12,25 ha, i ist-
nieje tam moŜliwość zgromadzenia ogółem 9 015 tys. m3 odpadów (zagęszczonych). Aktual-
nie wysypisko wypełnione jest w ok. 45%, co stwarza moŜliwość dalszego składowania 4 958 
tys. m3 odpadków (ok. 15 lat). Średnio ilość odpadów w ciągu doby (z gospodarstw domo-
wych) przyjmowanych na wysypisko wynosi 203 t, co sugeruje objęcie zorganizowanym, 
miejskim systemem gospodarki odpadami ok. 63% całej ich ilości (dobowej) powstającej na 
terenie miasta. Na wysypisko miejskie trafiają takŜe odpady komunalne pochodzące z pobli-
skich miejscowości oraz odpady przemysłowe. 

 
 W sąsiedztwie wysypiska jest kompostownia odpadków  (3,0 ha). Średnio w ciągu doby 
przyjmuje przesortowane odpadki w ilości ok. 2,5 t. Roczna wydajność kompostowni waha 
się w granicach 4000 ton. W chwili obecnej nie ma przesłanek wskazujących na konieczność 
zwiększenia ilości kompostowanych odpadów. 

 
 Po wschodniej stronie wysypiska odpadków usytuowane jest składowisko pyłów dymni-
cowych Elektrociepłowni Radom. Jest to obwałowany obszar o powierzchni ok. 7,0 ha, na 
który w okresie grzewczym hydraulicznie (rurociągami) toczone są w roztworze wodnym 
pyły strącane ze spalin w układzie odpylania. Woda będąca „czynnikiem nośnym” pozostaje 
na wylewisku i wsiąka w grunt, co moŜe zwiększyć ilość przesiąków na wysypisku w okresie 
większych opadów, przelewając się przez obwałowania.  
 
7.1.5.2. Uwarunkowania rozwoju wynikające z analizy gospodarki odpadami 
 
 Celem usprawnienia gospodarki odpadami naleŜałoby przyśpieszyć realizację przygoto-
wywanych zamierzeń: 
- wyodrębnienie składowiska odpadów zdatnych do powtórnego zuŜycia, 
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- odgazowanie pryzmy gromadzonych odpadków i wykorzystanie go jako źródła energii, 
- wdroŜenie segregacji odpadków w miejscu ich powstawania, 
- zmiana sposobu  transportu i utylizacji pyłów dymnicowych elektrociepłowni. 
 
7.1.6. Sieci elektroenergetyczne 
 
7.1.6.1. Stan istniejący 
 
 Podstawowymi elektroenergetycznymi węzłami zasilającymi dla miasta Radomia są stacje 
rozdzielcze: 440/220/110 kV  Kozienice i 220/110/30  kV RoŜki. Stacje te są elementami kra-
jowego systemu energetycznego - zasilane są napowietrznymi liniami przesyłowymi 400 
i 220kV m.in. z Elektrowni Kozienice. Linie te ze względu na spełnianą rolę utrzymywane są 
na wysokim poziomie technicznym i stanowią pewny punkt systemu. 

  
 Następny element w układzie zasilającym miasto stanowią główne punkty zasilające 
(GPZ). Doprowadzenie energii do tych punktów odbywa się są napowietrznymi liniami roz-
dzielczymi o napięciu 110kV m.in. ze stacji Kozienice i RoŜki. GPZ pracują w układzie dwu-
stronnego zasilania w powiązaniu z innymi stacjami systemu energetycznego. Urządzenia te 
pełnią podobną rolę jak sieci przesyłowe i poziom ich utrzymania jest bardzo dobry. Zasilanie 
odbiorców w energię elektryczną w granicach administracyjnych miasta realizowane jest 
przez sześć GPZ. Mają one znaczną rezerwę mocy (nawet do 50% mocy znamionowej trans-
formatorów). 
 
 Z GPZ rozprowadzona jest sieć średniego napięcia zasilająca rozdzielnie sieciowe (RS) 
lub bezpośrednio poszczególne ciągi ze stacjami transformatorowymi SN/nn. W mieście 
funkcjonują cztery RS zasilane dwustronnie z GPZ. W RS Krynicka i RS Ustronie występują 
rezerwy mocy. Natomiast w przypadku RS 1905 Roku i RS Dzierzków odnotowuje się 
znaczne obciąŜenia i moŜliwość występowania ograniczeń w poborze mocy przy zasilaniu 
awaryjnym.  

 
 Sieć rozdzielcza SN, zasilająca obiekty miejskie, wykonana jest przewaŜnie jako kablowa. 
Występujące linie napowietrzne są sukcesywnie likwidowane w ramach działalności eksplo-
atacyjnej i inwestycyjnej jej właściciela (ZEORK SA). Sieć SN pracuje w układzie ciągów 
i pierścieni zasilanych co najmniej dwustronnie z róŜnych GPZ i RS. Sieć rozdzielcza SN 
zasila stacje transformatorowe  SN/nn. W granicach administracyjnych miasta pracuje  ok. 
520 szt. stacji transformatorowych SN/nn, eksploatowanych przez ZEORK SA oraz ok. 120 
szt. stacji eksploatowanych przez innych uŜytkowników. 
 
 Sieci odbiorcze energii elektrycznej wykonane są jako linie napowietrzne i kablowe. Linie 
napowietrzne z przewodami gołymi są w duŜym stopniu zuŜyte i generalnie kwalifikują się do 
remontu. Linie napowietrzne z przewodami izolowanymi charakteryzują się małym stopniem 
zuŜycia (wybudowane zostały w latach 90-ch), niską awaryjnością, ograniczeniem kolizyjno-
ści z obiektami budowlanymi, uproszczoną obsługą. Stan techniczny tych linii określa się 
jako dobry. 

 
 Linie kablowe charakteryzują się stosunkowo krótkim okresem uŜytkowania. Budowane 
były od połowy lat 70-ych jako nowe, dotychczas nie modernizowane. Ogólnie są to urządze-
nia, w dobrym stanie technicznym, o małym stopniu zuŜycia, przystosowane do przenoszenia 
znacznych obciąŜeń. 
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7.1.6.2.Uwarunkowania rozwoju wynikające z analizy sieci elektro-energetycznych 
 
 W zakresie sieci przesyłowych 220 kV i 110kV nie przewiduje się zmian w najbliŜszych 
latach. MoŜliwa jest generalnie budowa odcinków sieci w przypadku powstawania nowych 
GPZ lub rozbudowy istniejących RS. Największa planowana inwestycja w zakresie tych 
urządzeń to budowa linii rozdzielczej 110 kV do Elektrociepłowni. Termin realizacji jest 
w chwili obecnej trudny do określenia ze względów finansowych oraz formalnych. 
 
 Przewiduje się moŜliwość wybudowania szeregu RS  i  GPZ. Są to obiekty, których reali-
zację przewiduje się rozpocząć nie wcześniej niŜ po 2005 roku. Budowa uzasadniona jest 
koniecznością unowocześnienia  istniejących ciągów kablowych - skrócenia ich długości, 
zmniejszenie liczby zasilanych stacji, poprawienie parametrów ciągu. Decydującym czynni-
kiem będzie jednak wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, z tym, Ŝe lokalizacja 
obiektów o znaczącym poborze mocy i wielkość tego poboru jest w chwili obecnej trudna do 
przewidzenia. 

 
 Bardziej sprecyzowany termin realizacji (do 2005r.) mają zadania związane z planowym 

ujednoliceniem napięcia roboczego sieci średniego napięcia na 15 kV. 
 

 Stan stacji transformatorowych SN/nn ocenia się ogólnie jako dobry. Część stacji wymaga 
równieŜ przeizolowania na  napięcie 15 kV. Liczba stacji jest na ogół wystarczająca, istnieje 
na nich rezerwa mocy. Ewentualne potrzeby dotyczące nowych stacji realizowane są na bie-
Ŝąco w ramach działalności ZEORK SA oraz indywidualnych inwestorów. Problemem 
w zakresie tych urządzeń jest budowa stacji w ścisłym centrum miasta (ul. śeromskiego 
i przyległe). Największą trudność stanowi znalezienie lokalizacji dla planowanych stacji 
w warunkach zwartej zabudowy śródmiejskiej. Trudności te są przyczyną pewnych ograni-
czeń w zapewnieniu przydziałów mocy dla odbiorców w tym rejonie miasta. Jest to o tyle 
istotne, Ŝe dotyczy zabezpieczenia podstawowych potrzeb bytowych mieszkańców centrum - 
energia elektryczna uŜywana jest  m.in. do ogrzewania mieszkań czy podgrzewania wody. 
Problem ten, przy braku sieci ciepłowniczej oraz ograniczonych moŜliwościach uŜytkowania 
gazu ziemnego do ww. celów w warunkach starej zabudowy śródmieścia, wymaga pilnego 
rozwiązania.  

 
 Przewiduje się, Ŝe linie kablowe niskiego napięcia wykonane w ramach kompleksowego 

zasilania osiedli i kablowania ulic zapewnią  prawidłową dostawę energii elektrycznej do od-
biorców w okresie najbliŜszych kilkunastu lat. Linie napowietrzne na terenie miasta przezna-
czone są do skablowania. Linie nn pracować będą w układzie ciągów kablowych zasilanych 
dwustronnie, z co najmniej dwóch stacji transformatorowych.  

 
 Najsłabszym ogniwem układu doprowadzającego energię elektryczną do odbiorcy energii 
jest sieć niskiego napięcia. Ze względu na konieczność dostarczania istniejącym odbiorcom 
finalnym energii elektrycznej o prawidłowych parametrach naleŜy przewidzieć gruntowną 
przebudowę tej sieci - głownie linii napowietrznych z przewodami gołymi. NaleŜy przewi-
dzieć równieŜ uzbrojenie w sieć elektryczną rozległych terenów z powstającą mieszkaniową 
zabudową jednorodzinną, takich jak Wólka Klwatecka (Firlej), Dzierzków, czy teŜ mniej-
szych, lokalnych skupisk budynków powstałych w wyniku  nowego podziału i zmiany prze-
znaczenia gruntów.  
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7.2. Komunikacja 
 
7.2.1. Generatory ruchu 
 
 Dominującymi kierunkami tranzytowymi w ruchu drogowym, jak i kolejowym są: 
- północ - południe: Warszawa -Radom-Kielce (Kraków), 
- wschód - zachód: Łódź – Radom - Lublin. 
 
 Występujące w róŜnych materiałach wnioski dotyczące waŜności kierunku: Warszawa - 
Radom - Rzeszów (Budapeszt) - nie są w pełni uzasadnione, z uwagi na przewidywane wyŜ-
sze parametry tras drogowych przez Kielce (a więc odcinkiem głównej trasy Pn - Pd) oraz 
ewentualnie: Warszawa - Lublin - Rzeszów, który wydaje się korzystniejszy dla rozbudowy, 
z uwagi na moŜliwość włączenia kierunku z krajów bałtyckich. Pozostałe kierunki mają cha-
rakter regionalny. Na wszystkich przewaŜa ruch docelowy generowany przez sam  Radom. 
 
 Dotychczasowe plany zagospodarowania przestrzennego Radomia określają, Ŝe liczba 
ludności i stan zatrudnienia w mieście będą wysokie - np. plan ogólny z 1993 r. przewiduje w 
r. 2010 zatrudnienie 255.800 mieszk. wg prognozy biologicznej oraz 285.000 wg prognozy 
migracyjnej. Obie liczby wydają się nieuzasadnione. Radom wykazuje malejący trend przyro-
stu. Równocześnie trendy światowe pokazują, Ŝe w miarę wzrostu zamoŜności oraz zmian 
międzysektorowych w zatrudnieniu, naleŜy się liczyć z tendencją do zamieszkiwania na 
atrakcyjnych terenach wiejskich oraz mniej regularnymi dojazdami do ośrodka regionalnego 
(jakim pozostaje Radom) do pracy i usług. 

 
 Stosowne jest przyjęcia dla Radomia usług jako głównego sektora zatrudnienia. W miarę 
wzrostu poziomu Ŝycia, moŜna przewidywać w regionie, poza obszarem miasta, rozwój drob-
nego i średniego przemysłu. W obszarze centralnym, zwłaszcza w sąsiedztwie głównego wę-
zła komunikacji regionalnej, moŜe pojawić się większa ilość obiektów usługowych. PoniewaŜ 
ich liczba jest aktualnie niewspółmiernie niŜsza od przewidywanych potrzeb, stwarza to moŜ-
liwości znacznej jeszcze swobody lokalizacji nowych obiektów zgodnie z wymaganiami 
optymalnej dostępności. 

 
 Trzeba stwierdzić, Ŝe nie moŜna w sposób prawidłowy skonstruować kierunkowej kon-
cepcji układu komunikacyjnego, bez przyjęcia całkowicie współzaleŜnej koncepcji prze-
kształceń struktury przestrzennej.  

 
7.2.2. Opis układu komunikacyjnego w Radomiu 
 
 Radom stanowi węzeł drogowy o znaczeniu regionalnym, co przesądza o kształtowaniu 
sieci dróg (E, T) z koniecznym przebiegiem przez Radom. To z kolei implikuje łączenie 
funkcji dróg i ulic w obszarze Radomia (tranzyt w ruchu lokalnym) lub budowę pierścienia 
obwodowego.  

 
 Radom nie jest waŜnym węzłem komunikacyjnym o znaczeniu krajowym. Sieć dróg kra-
jowych tworzą: 
- droga krajowa ekspresowa nr 7 Warszawa - Kielce - Kraków, 
- droga krajowa międzyregionalna nr 44 Lublin - Zwoleń - Łódź, 
- droga krajowa międzyregionalna nr 9 Rzeszów - Radom, 
- droga krajowa regionalna nr 737 Pionki - Kozienice, 
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- droga krajowa regionalna nr 740, 739, 728 do Nowego Miasta n/Pilicą. 
 

 Radom nie leŜy na ciągu planowanych autostrad, lecz na planowanej drodze ekspresowej 
E-7, która moŜe być alternatywą komunikacji tranzytowej Pn -Pd w stosunku do płatnej auto-
strady A-1.  

 
 Istnieje teŜ opinia przeciwna, wg. której drogi E-7 nie moŜna uwaŜać za  alternatywę dla 
autostrady A1, choć stanowi ona waŜną trasę łączącą Kielce i Kraków z Warszawą i Mazura-
mi. Z tego względu propozycja budowy zachodniej obwodnicy Radomia wymagałaby stu-
diów porównawczych z rozbudową istniejącej trasy do 2 jezdni, z minimum 4-ma skrzyŜowa-
niami róŜnopoziomowymi (w tym 2 pełno-profilowe). Zwolennicy tej alternatywy przypomi-
nają, Ŝe większość odcinka miejskiego E-7 jest co najmniej jednostronnie nieobudowana, 
a kilkanaście jednorodzinnych budynków mieszkaniowych, które wymagałyby likwidacji 
posiada wyraźnie ograniczoną wartość. Przypominają teŜ, Ŝe obecny ruch drogowy w ponad 
80% generowany jest przez Radom a w perspektywie naleŜy się liczyć z ograniczeniem dale-
kobieŜnych przewozów drogowych na rzecz przewozów kolejowych. 
  

W kierunku W - Z nie przewiduje się trasy ekspresowej o znaczeniu tranzytowym. Przyj-
mując argumentację jak w przypadku E-7 wydaje się racjonalne ograniczenie inwestycji „na 
dziś” do rozpoczętego powiązania Maratońskiej z Wolanowską z bezkolizyjnym skrzyŜowa-
niem z E-7. 

 
 

 Do najwaŜniejszych ciągów ulicznych Radomia, powiązanych z układem zewnętrznym 
zalicza się: 
- ciąg ulic Kieleckiej – Czarnieckiego - Warszawskiej- kontynuacja drogi E-7, 
- ciąg ulic Zwolińskiego – Zółkiewskiego – Czarnieckiego - Wolanowskiej - kontynuacja 

drogi międzyregionalnej nr 44, 
- ciąg ulic Warszawskiej – śółkiewskiego - Al. Wojska Polskiego-Słowackiego - kontynu-

acja drogi międzyregionalnej nr 9, 
- ul. Kozienicka - przedłuŜenie drogi krajowej regionalnej nr 737, 
- ul. Przytycka - droga krajowa regionalna nr 740, 
- ul. Wierzbicka - kontynuacja drogi krajowej regionalnej nr 744. 

Do najwaŜniejszych dróg wojewódzkich powiązanych z miejskim układem ulic zalicza-
my: 
- drogę wojewódzką nr 34 492 Radom-Kowala, 
- drogę wojewódzką nr 34 506 do Jastrzębi. 

 
 Ograniczenia w sprawnym funkcjonowaniu układu komunikacyjnego miasta spowodowa-
ne są niskim standardem dróg (małe parametry, duŜa dostępność dróg wyŜszej klasy, zły stan 
nawierzchni), brakiem tras obwodowych, które eliminowałyby ruch tranzytowy z miasta oraz 
nakładaniem się ruchu tranzytowego - osobowego, towarowego i lokalnego. Aktualne kon-
cepcje zasięgu strefy pieszej w śródmieściu wydają się zbyt nieśmiałe. W dotychczasowych 
planach i realizacji brak jest wyraźnego wyróŜnienia ciągów komunikacji publicznej. 

 
 Układ komunikacyjny Radomia charakteryzują następujące parametry: 
- długość ulic krajowych   - 36 km 
- długość ulic wojewódzkich  - 78 km 
- długość ulic lokalnych   - 219 km 
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- długość ulic zakładowych  - 8 km 
- długość ulic nieutwardzonych  - 79 km 
- ilość pojazdów ok.   - 50 000 
- średnia odległość podróŜy  - 3,4 km 
- średnia prędkość podróŜy  - 50,5 km/godz (drogi woj.) 
- procentowy udział ruchu tranzytowego - 24 % 
- procentowy udział ruchu lokalnego - 76 % 
 
7.2.3. Rozwój motoryzacji w Radomiu 
 
 Formą komunikacji bardzo oddziaływującą na funkcjonowanie miast, a zwłaszcza śród-
mieść z ich koncentracją celów podróŜy, jest obecnie transport zmotoryzowany.  W Radomiu 
jego rozwój kształtuje się odpowiednio do liczby samochodów osobowych, i tak: 1983r. - 14 
809, 1990r. - 27 102, 1995r. - 46 300, 1998r. - 51 600 samochodów. Wskaźnik motoryzacji 
kształtuje się na średnim poziomie krajowym 225 s/1000 m przy 294 w poznańskiem i 360 
w warszawskiem.  
  

 Negatywne zjawiska towarzyszące rozwojowi motoryzacji moŜna scharakteryzować 
w pięciu grupach problemowych związanych z:   ruchem drogowo-ulicznym, komunikacją 
zbiorową, parkowaniem, bezpieczeństwem ruchu, zanieczyszczeniem środowiska. Trzeba tu 
dodać, Ŝe mimo znacznego i dynamicznego wzrostu motoryzacji w mieście wskaźniki rucho-
we takie jak prędkość (20-25 km/h), mobilność samochodu osobowego, rozciągłość teryto-
rialna, struktura przemieszczeń nie wskazują na stan krytyczny. Istnieją równieŜ rezerwy or-
ganizacyjne, które mogą pomóc w minimalizowaniu strat czasu i podnoszeniu komfortu po-
dróŜy. 
 
7.2.4. Transport kolejowy 
 
 Radomski węzeł kolejowy tworzą trzy zelektryfikowane linie kolejowe (krzyŜują się tu 
trasy pociągów dalekobieŜnych łączących duŜe ośrodki miejskie): 
- pierwszorzędna linia kolejowa Warszawa - Radom - Kraków (powiązana jednotorową 

łącznicą RoŜki - Wolanów z linią Tomaszów Mazowiecki - Radom), 
- pierwszorzędna linia kolejowa Tomaszów Mazowiecki - Radom, 
- pierwszorzędna linia kolejowa Łuków - Dęblin - Radom. 

 
 W opracowaniach transportowych uwzględniono obszar stanowiący strefę zurbanizowaną 
Radomia, ograniczony od północy stacją Bartodzieje, od wschodu stacją Garbatka Letnisko, 
od południa stacją Jastrząb, od zachodu stacją Przysucha. Długość tej strefy  w układzie rów-
noleŜnikowym wynosi ok. 74 km, w układzie południkowym 39 km. Centralnym punktem 
strefy jest stacja Radom Osobowa. W strefie tylko odcinek Radom - Bartodzieje (linia War-
szawa - Radom - Kraków) i odcinek Radom Zach. - Radom Osobowy (linia Tomaszów Ma-
zowiecki - Radom) są jednotorowe, pozostałe są dwutorowe.  

 
 Na obszarze Radomia jest jeden dworzec kolejowy Radom Główny oraz trzy przystanki 
osobowe: Radom Południe, Radom Potkanów, Radom Rajec. W chwili obecnej, na terenie 
miasta, układ torowy przecinany jest w poziomie szyn: ul. śółkiewskiego (rozpoczęto budo-
wę wiaduktu), ul. Młodzianowską, ul. Gajową - Wjazdową, ul. Wierzbicką. Bezkolizyjne 
skrzyŜowania występują na następujących ciągach:  ul. Kozieniecka (wiadukt), ul. śromskie-
go (wiadukt), ul. Słowackiego (wiadukt wymagający przebudowy), Al. Grzecznarowskiego 
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(tunel). 
 
Mała atrakcyjność transportu kolejowego w ruchu pasaŜerskim wynika, w chwili obecnej, 

m.in. z małej częstotliwości kursowania pociągów w godzinach szczytu porannego i popołu-
dniowego, a takŜe z niskiego poziomu świadczonych usług. W ruchu pasaŜerskim najbardziej 
obciąŜony jest kierunek Warszawa - SkarŜysko. W ruchu towarowym naleŜy wyróŜnić trzy 
kierunki przewozowe: SkarŜysko-Dęblin,Tomaszów Mazowiecki – Dęblin, SkarŜysko-
Warszawa.  Większość pociągów towarowych stanowi tranzyt dla radomskiego węzła kole-
jowego, tylko niewielka liczba kończy tu swój bieg. NaleŜy podkreślić, Ŝe w stanie istnieją-
cym ruch pasaŜerski i towarowy jest prowadzony po wspólnym układzie torowym.  

 
 Projektowane w planie z 1993r. stacje kontenerowe nie zostały zrealizowane i w ciągu 
najbliŜszych lat nie przewiduje się ich budowy. Z powodu ich braku, a takŜe w wyniku przy-
jętej polityki transportowej, wyłącza się z transportu kolejowego na rzecz transportu samo-
chodowego, materiały o duŜej pracochłonności za- i wyładowczej (art. Ŝywnościowe, niektóre 
materiały budowlane, art. metalowe). Po wybudowaniu CMP wyraźnie widać spadek przewo-
zów PKP na jednotorowej lini Warka - Radom oraz w węźle PKP w SkarŜysku-Kamiennej. 

 
 W Ŝadnym ze znanych opracowań nie przewiduje się zmian przebiegu istniejących linii, 
ani ich technicznego przezbrojenia, z wyjątkiem ewentualnej budowy drugiego toru na odcin-
ku Radom-Warka (wraz z korektami łuków na trasie istniejącej) i rezerwacji miejsca dla ob-
wodnicy towarowej łączącej kierunki Łodzi, SkarŜyska-Kamiennej i Dęblina (alternatywą dla 
18-tu kilometrów tej obwodnicy jest budowa 4-go toru na odcinku około 6 km między rozga-
łęzieniami do Tomaszowa i do Dęblina, wraz z budową bezkolizyjnych węzłów rozgałęzio-
nych na końcach odcinka). 

 
 W dalszej perspektywie naleŜy uznać za wskazane zrealizowanie bezpośredniego powią-
zania szynowego z Kozienicami. Linia słuŜyłaby dla ruchu regionalnego Radom-Kozienice, 
oraz przewozów węgla do elektrowni ze Śląska (skrót około 12 km w stosunku do istniejącej 
trasy). Relacja regionalna: Radom - Jedlnia Letnisko - Pionki - Kozienice, o długości około 
40 km mogłaby prowadzić częstotliwą obsługę szynobusami, konkurencyjną dla ruchu auto-
busowego przez Augustów. 

 
 Na powyŜszych przykładach widać, Ŝe wobec nieodzownej zmiany całego modelu trans-
portu, wymuszonej przez wymagania ekologii i ekonomiki, istniejące koncepcje mogą ulec 
radykalnej zmianie. W przewozach towarowych wprowadza ją ciągle postulowany rozwój 
Kontenerowego Systemu Transportu, a w osobowych wzrost szybkości i częstotliwości prze-
wozów regionalnych i międzyregionalnych. 
 
7.2.5. Transport  zbiorowy 
 
 Transport zbiorowy (PKP i PKS) dotyczy głównie dojazdów do pracy do Radomia. Ko-
munikacja zbiorowa w Radomiu oparta jest wyłącznie na autobusach, które obsługują 25 linii 
normalnych MPK i 10 linii podmiejskich; wspólnie z PKS i PKS zapewniają dowóz pasaŜe-
rów ze stref peryferyjnych. Układ linii autobusowych komunikacji miejskiej jest modyfiko-
wany z uwagi na zmieniający się stopień rentowności linii, ale nigdy nie został zweryfikowa-
ny pod względem przestrzennego układu miasta.  

 
 W transporcie zbiorowym widoczny jest spadek udziału przewozów pasaŜerskich w ogól-
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nej liczbie przewozów (przemieszczeń). Przyczyny wynikają z ogólnych przekształceń go-
spodarczych kraju. Są zatem tendencją, która moŜe stymulować polityką transportową w Ra-
domiu. 
 
 Komunikacja zbiorowa: 
- długość tras komunikacyjnych        - 227,5 km 
- długość linii komunikacyjnych        - 493 km 
- liczba linii              - 36 (25 miejskich) 
- liczba autobusów w ruchu         - 168 
- łączna pojemność autobusów w ruchu        - 21 880 
- liczba przewiezionych pasaŜerów w ciągu 1996 r.   - 66,1 mln 
- średnia liczba przewoŜonych pasaŜerów w skali miesiąca - 5,51 mln 
 
7.2.6. Transport indywidualny 
 
 Ten rodzaj transportu jest w Radomiu dominujący, a charakter przemieszczeń stanowi 
główny przedmiot badań, jak równieŜ jest przyczynkiem do waŜniejszych decyzji inwestycyj-
no-organizacyjnych władz. Zakres badań naleŜy ocenić za wystarczający.  
 
 Kompleksowe badania ruchu ( 1993, 1997) dają obraz, który pozwala na określenie ogól-
nie pojętego komfortu podróŜy czy teŜ jakości transportowej w mieście. Ten dominujący 
transport przekłada się na inne dziedziny Ŝycia i jej jakość np. zanieczyszczenia, straty czasu, 
bezpieczeństwo i ogólnie koszt społeczny. Dotyczy to teŜ ilości i lokalizacji parkingów, 
zwłaszcza w strefie śródmiejskiej. 

 
 ŚcieŜki rowerowe traktowano w dotychczasowych opracowaniach dość ogólnikowo, 
ograniczając wskazania do zasad trasowania na obszarze miasta. Nie wskazano propozycji dla 
tras wylotowych poza granice miasta.  
 
7.2.7. Infrastruktura komunikacji miejskiej 
 
 Rolę zarządcy  miejskich dróg pełni jednostka budŜetowa pod nazwą Miejski Zarząd Dróg 
w Radomiu; z mocy porozumienia dotyczy to równieŜ dróg wojewódzkich i krajowych. Ta 
dość powszechna forma zarządzania ulicami w Polsce ma przez swoją podległość organowi 
załoŜycielskiemu tj. UM swoje mankamenty, które rzutują na merytoryczną stronę zarządza-
nia czy jego doskonalenie. Rzecz podobnie się ma winnym powołanym organiźmie - Zarzą-
dzie Transportu Miejskiego. Trzecią strukturą zarządzania transportem miejskim jest Wydział 
Infrastruktury Miejskiej pełniący nadzór nad SOP (Strefa Ograniczonego Parkingu). Choć 
organizacyjnie moŜna byłoby uznać za prawidłowy podział ról i kompetencji to przy braku 
opracowania, bez świadomości polityki transportowej miasta, cała ta struktura zarządzania ma 
charakter nakazowy i podległy, a nie ekonomiczno-merytoryczny. W efekcie wszelkie zanie-
chania prac czy racjonalność poczynań tłumaczona jest szczupłością środków finansowych. 
 
 Z drugiej strony ujednolicenie struktury zarządzania drogami przyniosło efekt w zmianie 
usług wykonawczych oraz w poziomie zaplecza technicznego. Nie bez satysfakcji naleŜy 
wspomnieć o nowoczesnym sprzęcie jaki znajduje się w Radomiu dla utrzymania, odnów 
i zabezpieczenia ulic. Moce przerobowe firm, ich jakość usług oraz forma przetargów na 
usługi zapewniają rozwój drogownictwa mimo mankamentów organizacyjnych.  
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 JeŜeli chodzi o zaplecze usługowe typu stacje paliw, obsługi technicznej, parkingi i garaŜy 
moŜna określić, Ŝe w sferze tej obserwuje się zjawiska charakterystyczne dla miast całej Pol-
ski. Brak jest opracowań przestrzennej lokalizacji usług komunikacyjnych a Ŝycie zdomino-
wane doraźnym zyskiem finansowym inwestorów lokalizuje obiekty kubaturowe w przewaŜa-
jącej części w złej przestrzeni. 

 
 Do mankamentów naleŜy teŜ nadmierna koncentracja zaplecza taboru autobusowego 
w jednej duŜej zajezdni, co powoduje przejazdy jałowe taboru rozpoczynającego i kończące-
go kursy. PoŜądana byłaby zajezdnia pomocnicza (nawet o niepełnym profilu obsługi) po 
przeciwnej (w stosunku do istniejącej) stronie śródmieścia. Mankamentem jest teŜ, Ŝe Cen-
tralny Dworzec MPK zlokalizowano z dala od Dworca PKP a Dworzec PKS nie ma bezpo-
średniego, krótkiego powiązania z peronami Stacji PKP, co utrudnia integrację systemów. 
 
7.2.8. Uwarunkowania rozwoju wynikające z analizy komunikacji 
 
 Pomimo generalnej zgody co do tego, Ŝe ludnościowy wzrost Radomia (w jego admini-
stracyjnych granicach) będzie ograniczony, całkowicie realne jest przekształcanie struktury 
przestrzennej miasta. ZałoŜyć trzeba konieczność realizacji nowych zespołów mieszkanio-
wych, jak i nowych obiektów zatrudnienia dla wymiany substancji istniejącej, realizacji nie-
zbędnej zarówno z uwagi na wzrost standardów Ŝycia, jak i zmianę struktury zatrudnienia. W 
dalszej perspektywie naleŜy przewidywać, m.in. akcję wyburzania części wysokiej zabudowy 
mieszkaniowej, a w bliŜszym czasie wyburzenia nie nadających się do adaptacji budynków 
przemysłowych.  

 
 Kierunkowe zmiany struktury przestrzennej muszą być oparte o przyjęcie jako załoŜenia 
podstawowego uzyskania modelu miasta odpowiadającego poŜądanym wymaganiom mak-
symalnej ochrony środowiska oraz oszczędności energii. 

 
 NajpowaŜniejszym zagroŜeniem dla środowiska jest obecnie motoryzacja. Ruch samo-
chodów indywidualnych i drogowy transport towarowy wymagają ograniczenia. Musi mieć to 
odbicie w konkretnej gospodarce przestrzennej, zarówno w ramach decyzji bieŜących, jak 
i załoŜeniach do planów perspektywicznych - dziś obserwujemy brak jakiejkolwiek wizji 
zgodnej z teorią, albo proponowane koncepcje są nieśmiałe i ograniczone. Jednym z podsta-
wowych załoŜeń musi być np. ograniczenie lokalizacji nowych generatorów ruchu w miej-
scach wymagających wyłącznie dojazdów samochodowych. Takie i inne propozycje muszą 
prowadzić do przekształceń układu istniejącego i stworzenia modelu miasta trwałego, harmo-
nijnego rozwoju - „sustainable city”. 

 
 Zgodnie z trendami światowymi naleŜy przewidywać wszechstronniejsze niŜ dziś wyko-
rzystanie zelektryfikowanej kolei i zmianę załoŜeń ukształtowanych w okresie dominacji 
„mentalności motoryzacyjnej”. 

 
 Radomski węzeł kolejowy nie ma istotnego znaczenia w układzie sieci europejskiej, 
z uwagi na funkcjonowanie ekspresowej linii CMK, oraz trasy przewozów towarowych: 
Skierniewice - Pilawa - Łuków. Kolej w węźle radomskim moŜe pełnić natomiast bardzo po-
waŜne funkcje w proekologicznym rozwoju miasta i regionu, pod warunkiem świadomego 
przekształcania struktury przestrzennej na wykorzystanie kolei. 

 
 Wprowadzenie ekspresowych powiązań na trasach: Warszawa - Kielce i Łódź - Lublin - 
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stworzy uprzywilejowanie komunikacyjne dla lokalizacji obiektów o znaczeniu pozalokalnym 
w rejonie stacji PKP Radom. Korekty trasy na odcinku Radom - Czachówek i postulowane 
przesunięcie linii kolejowej w Warszawie (powiązanie z Aeroportem Okęcie) moŜe skrócić 
czas przejazdu ekspresowego na trasie Warszawa Centralna - Radom do około 40 minut. 

 
 

 Nowe przystanki dla ruchu regionalnego na obszarze miasta i w jego regionie, mogą za-
pewnić racjonalne wykorzystanie kolei jedynie w powiązaniu z działaniami urbanistycznymi 
podnoszącymi atrakcyjność przejścia (lub dojazdu) między przystankiem a istniejącymi tere-
nami mieszkaniowymi i zakładami pracy, oraz skupiającymi nowe inwestycje przy przystan-
kach kolejowych. Kolejowy ruch regionalny moŜe być konkurencyjny w stosunku do autobu-
sowego jedynie w warunkach stosowania nowoczesnego, lekkiego taboru: szynobusu lub 
dwusystemowego tramwaju. 

 
 Mówiąc o przyszłości transportu zbiorowego wspomnieć trzeba o moŜliwości wprowa-
dzenia tras tramwajowych. Mogą być rozpatrywanr róŜne warianty sieci, w zaleŜności od 
przyjętych kierunków rozwoju przestrzennego zabudowy. WaŜne jest rozstrzygnięcie stopnia 
bezkolizyjności tras i sposób przejścia trasy Pn -Pd przez strefę o dominacji ruchu pieszego. 
Uzasadnieniem dla realizacji sieci tramwajowej jest równieŜ to, Ŝe aktualny, technicznie 
sprawny transport autobusowy, miejski i regionalny, nie powinien być traktowany jako jedy-
ne realne rozwiązanie na przyszłość. Powstają nowe technologie lekkiego transportu torowe-
go z pełną automatyzacją kierowania ruchem. W projektowaniu układu komunikacyjnego 
naleŜy zatem uwzględnić rezerwację tras dla przyszłego systemu, a przy realizacji bieŜących 
obiektów komunikacyjnych dla potrzeb aktualnego ruchu autobusowego warto przewidywać 
ich docelowe wykorzystanie przez miejski transport torowy. 
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8. FUNKCJA ROLNICZA MIASTA 
 
 
8.1. Wstęp. 
 
 Problematyka rozwoju funkcji rolniczych miasta Radomia dotyczy nie tylko intensyfikacji 
terenów rolnych w samym mieście. Znacznie istotniejszym zagadnieniem jest  zaopatrzenie 
ludności nierolniczej w produkty Ŝywnościowe w samym mieście i w jego strefie. Inne waŜne 
zagadnienie to wpływ funkcji rolniczych na obszarach funkcjonalnie związanych z Rado-
miem na rozwój miasta jako ośrodka węzłowego. Z tych powodów wystąpiła konieczność 
rozszerzenia przestrzennego zakresu badań do obszaru całego województwa radomskiego.  

 
 Przemysł rolno-spoŜywczy stanowi jeden z podstawowych filarów restrukturyzacji go-
spodarki. Wynika to zarówno z rolniczej specyfiki województwa, specjalizacji produkcji rol-
nej oraz z istniejącego potencjału przetwórczego. Tak wyznaczony zasięg przestrzenny badań 
umoŜliwia takŜe lepsze widzenie rozwoju funkcji związanych z obsługą rolnictwa, przemysłu 
rolno-spoŜywczego i agroturystyki w południowej części nowego regionu administracyjnego 
Mazowsza, gdzie miasto Radom wg. autorów koncepcji polityki przestrzennego zagospoda-
rowania kraju uznane zostało za główny ośrodek rozwoju o znaczeniu regionalnym. 
 
8.2. Warunki zewnętrzne rolnictwa. 
 
 Z warunków zewnętrznych (obok gleb, agroklimatu itd.), bardzo waŜną rolę odgrywa ren-
ta połoŜenia. Obszar strefy zurbanizowanej miasta Radomia charakteryzuje się duŜym nasy-
ceniem drogami kołowym i kolejowymi, w tym drogami o randze krajowej. Korzystny system 
połączeń Radomia z waŜnymi obszarami rolniczymi województwa to waŜny czynnik rozwoju 
obrotu towarowego artykułami rolnymi oraz obsługi rolnictwa i rozwoju agroturystyki i re-
kreacji. 

 
 Ograniczeniem rozwoju, takŜe rolnictwa, są małe zasoby wodne - powierzchniowe i pod-
ziemne, i małą ilością opadów. 

 
Warunki glebowe na terenie województwa są zróŜnicowane. Dominują gleby brunatne 

i bielicowe. Gleby te częściej występują w północnej części i są tu Ŝyźniejsze niŜ w części 
południowej województwa. W dolinach rzek - zwłaszcza Wisły i Pilicy - występują Ŝyzne 
mady oraz gleby bagienno - torfowe.  Z tych ostatnich w okolicach IłŜy wytworzyły się czar-
ne ziemie.  Klasy bonitacyjne gleb na terenie województwa pokazuje tabela 8.1. 

 
Klasy I II III IV V VI 

% 0,1 0.8 15,6 39,0 27,4 17,1 
Tab.8.1. (8.4): Bonitacja gleb w województwie radomskim 
 

 Syntetyzującym warunki glebowe, agroklimatyczne, rzeźbę terenu i warunki wodne jest 
opracowany przez IUNG ogólny wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Jego 
wartość określona w punktach waha się w kraju od około 35 do ponad 110 punktów. W woj. 
radomskim wartość tego wskaźnika wykazuje znaczne rozpiętości i waha się od najwyŜszej 
w gminie Solec n. Wisłą (85,1 pkt.) do najniŜszej w gminie Odrzywół (46,2 pkt.). Wyjątkowo 
korzystne warunki rozwoju rolnictwa (około lub powyŜej 80 pkt.) są w gminach północnych 
województwa, wyspecjalizowanych w produkcji sadowniczej oraz w niektórych gminach 
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wschodnich. W części centralnej i południowo-wschodniej warunki są korzystne (60-75 pkt.), 
natomiast w części południowo-zachodniej i północno-zachodniej (z wyjątkiem gmin sadow-
niczych i nadwiślanych)  średnio i mało korzystne. Wskaźnik dla Radomia wynosi 65,3 pkt. 
i jest nieco niŜszy niŜ wynosząca 66,6 pkt. przeciętna dla całego kraju. 

 
 Gleby na terenach rolniczych miasta Radomia opisane są w rozdziale 5. Rolnicza przydat-
ność gruntów stanowi jeden z istotniejszych elementów delimitacji obszarów zainwestowania 
miejskiego  i przyszłego rozwoju miasta.  Gleby, zwłaszcza Ŝyźniejsze stwarzają moŜliwość 
dalszego rozwoju wysokotowarowego rolnictwa, głównie upraw ogrodniczych, jednocześnie 
stwarzają niekiedy barierę dla harmonijnego rozwoju miasta.  
 
8.3. UŜytkowanie ziemi. 
 
 Charakterystyczna cechą województwa radomskiego, potwierdzającą jego rolniczy cha-
rakter jest wysoki udział uŜytków rolnych w ogólnej powierzchni wynoszący w 1997 r 67,9% 
(średnia dla kraju 59,1 %). Cechą wyróŜniająca ten obszar jest bardzo wysoki udział sadów 
(6,1%), mniejszy natomiast udział lasów (22,7%). W mieście Radomiu uŜytki rolne stanowią 
51,5% ogólnej powierzchni miasta, z czego 4,8 tys. ha (43,3%) to grunty orne, 155 ha (1,4%) 
sady, 6,7% łąki i pastwiska i 6,6% lasy. Znaczny obszar uŜytków rolnych połoŜonych w gra-
nicach miasta jest dla Radomia zjawiskiem korzystnym nie tylko z punktu widzenia zaopa-
trzenia w produkty Ŝywnościowe ludności ale i ze względów ekologicznych. Istnienie otwar-
tych przestrzeni sprzyja lepszemu przewietrzaniu miasta. Liczne miejscowości połoŜone na 
terenie pobliskich gmin spełniają warunki do rozwoju funkcji rekreacyjnych i weekendowych. 

 
 NajwyŜszym udziałem terenów leśnych w powierzchni ogólnej charakteryzują się gminy 
połoŜone w strefie zurbanizowanej Radomia (Pionki, Przysucha, Szydłowiec, Garbatka Letni-
sko). DuŜą lesistością charakteryzują się teŜ tereny połoŜone nad Pilicą od jej południowej 
strony i liczne gminy południowo-zachodniej części województwa oraz nadwiślańska gmina 
Kozienice. Tereny te juŜ w znacznej części wykorzystywane są jako obszary rekreacyjne 
(drugie domy), posiadając dogodne warunki do rozwoju tych funkcji. 
 
8.4. Struktura agrarna 
 
 Z ogólnej powierzchni uŜytków rolnych województwa (1997r.) 590,2 tys. ha (80,9%) 
zajmował sektor prywatny, a 139,2 tys. ha sektor publiczny. W ramach sektora prywatnego 
80,7% to grunty gospodarstw indywidualnych, a 1623 ha (0,2%) to spółdzielnie produkcji 
rolniczej. W sektorze publicznym własność państwowa obejmowała tylko 1,4% powierzchni 
ogólnej i 1,7% powierzchni uŜytków rolnych województwa. W samym Radomiu z ogólnej 
powierzchni rolniczej wynoszącej 11,4 tys. ha 94,5% naleŜało do gospodarstw indywidual-
nych (10,9 tys. ha). 

 
 Liczba gospodarstw indywidualnych (spis rolny 1996r.) w woj. radomskim wynosiła 75,4 
tys. z tego 5,8 tys. gospodarstw zlokalizowanych było w samym Radomiu. Przeciętne rozmia-
ry indywidualnych gospodarstw rolnych o areale powyŜej 1 ha. uŜytków rolnych, wynosiły 
dla woj. radomskiego 5,6 ha a dla Radomia zaledwie 2,8 ha. Największą liczbą (36%) 
i powierzchnią (45,3%) charakteryzowały się gospodarstwa od 7 do 10 ha. 

 
 Jeszcze mniej korzystną strukturą agrarną charakteryzowało się rolnictwo indywidualne 
Radomia. Gospodarstwa bardzo drobne o powierzchni do 2 ha to aŜ 46,3% ich liczby i 22,7% 
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powierzchni. Gospodarstwa małe (3 do 5 ha) - 41,7% ogólnej liczby gospodarstw i aŜ 47% 
uŜytków rolnych. Gospodarstwa o powierzchni powyŜej 10 ha stanowią zaledwie 0,9% liczby 
i 3,4% powierzchni gospodarstw indywidualnych. 

 
8.5. Ludność rolnicza 
 
 67,1% ogólnej liczby ludności województwa radomskiego stanowi ludność zamieszkała 
na wsi, a udział pracujących w ogólnej liczbie ludności w wieku 15 lat i więcej wynosił 
55,5% i był wyŜszy niŜ przeciętny dla całego kraju (50,7%). 

 
 Ludność faktycznie zamieszkała w gospodarstwach domowych z uŜytkownikiem gospo-
darstwa rolnego liczyła w 1996 r w woj. radomskim 337 tys. osób. W samym Radomiu ta 
kategoria ludności liczyła w tym czasie 5649 osób, a udział ludności w wieku produkcyjnym 
wynosił 58,1%. 

 
 Pracujący w rolnictwie stanowili w woj. radomskim 48% (155,2 tys. osób, z tego w sa-
mym mieście Radomiu 4284 osoby) przy średniej krajowej 28,1%. Świadczy to o rolniczym 
charakterze województwa. Niemniej zaledwie 15,3% gospodarstw domowych woj. radom-
skiego utrzymuje się wyłącznie z pracy w swoim gospodarstwie rolnym, a tylko 21,5% go-
spodarstw ponad 90% swoich dochodów czerpała z działalności rolniczej. 

 
 Pod względem poziomu wykształcenia rolników istnieją znaczne róŜnice pomiędzy rol-
nictwem z północnej, sadowniczej części województwa, gdzie poziom ten jest wyŜszy i pozo-
stałej jego część, gdzie sytuacja pod tym względem jest gorsza niŜ przeciętna w kraju (wy-
kształcenie ponadpodstawowe: województwo  43,2%, kraj 48,3%, Radom 52%). 

 
8.6. Nakłady w rolnictwie 
 
 Rodzajem nakładów (obok siły ludzkiej), który świadczy o planach rolników na przy-
szłość, są nakłady inwestycyjne. Ich wysoki poziom jest świadectwem chęci kontynuacji pra-
cy związanej z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. 

 
 Według danych powszechnego spisu rolnego z 1996 roku zaledwie 18,3% właścicieli 
uznało swoje gospodarstwa za gospodarstwa rozwojowe. Ten fakt oraz istnienie w północnej 
części województwa około 7780 wysoko wyspecjalizowanych gospodarstw w produkcji 
ogrodniczej (owoce, warzywa) powoduje, ze wysokość nakładów inwestycyjnych w rolnic-
twie w woj. radomskim jest bardzo zróŜnicowana przestrzennie. 

 
 W gospodarstwach  o przewadze produkcji roślinnej nakłady inwestycyjne były wyŜsze 
zarówno na jednostkę powierzchni rolniczej (1319 zł/1 ha UR), jak i na 1 gospodarstwo (7946 
zł) niŜ w gospodarstwach o produkcji wielokierunkowej (mieszanej), gdzie zarówno w przeli-
czeniu na 1 ha UR jak i na 1 gospodarstwo nakłady te były około 2 razy niŜsze Zdecydowanie 
najwyŜszą wartość nakładów inwestycyjnych notowano w gospodarstwach ogrodniczych. 
Wynosiły one tam 1816 zł na 1 ha UR i 12622 zł na 1 gospodarstwo. Charakterystyczną cechą 
był teŜ fakt, Ŝe tzw. wybrane wydatki na bieŜącą produkcję rolniczą w gminach o wysokiej 
specjalizacji w produkcji ogrodniczej, choć były wysokie, to stanowiły niewielką część ich 
produkcji towarowej w danym roku. 
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Ryc. 8.1.(8.2) Ogólny wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej IUNG 
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Ryc. 8.2. (8.11) Ludność utrzymująca się z rolnictwa w ogólnej liczbie ludności w procen-

tach. 
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8.7. Produkcja rolnicza 
 
 Obok produkcji rolniczej 82,9% gospodarstw indywidualnych woj. radomskiego uzyskuje 
dochody z działalności pozarolniczej. Dotyczy to głównie miasta Radomia i części gmin po-
łoŜonych w jego strefie zurbanizowanej, oraz gmin o duŜym rozdrobnieniu gospodarstw. 

 
 Na ogólną liczbę 73 665 gospodarstw indywidualnych w woj. radomskim 43% to gospo-
darstwa o przewadze produkcji roślinnej, a 40,5% to gospodarstwa mieszane. Zaledwie 14,6% 
to jednostki o przewadze produkcji zwierzęcej. 

 
 Cechą specyficzną województwa to fakt, Ŝe północna jego część stanowi największe i 
charakteryzujące się największą intensywnością produkcji „zagłębie owocowe”. Region ten 
dostarcza około 1/3 ogólnokrajowych  zbiorów owoców z drzew, a takŜe jest waŜnym regio-
nem produkcji owoców jagodowych. Znaczny jest teŜ udział produkcji pod osłonami. Prze-
szło 600 szklarni zajmowało powierzchnie 351 tys. m2 (3% powierzchni krajowej - 10 miej-
sce w kraju, ale pierwsze miejsce w powierzchni tuneli foliowych).  Największa powierzchnia 
szklarni występuje w gminie Kozienice i wiązało się z wykorzystaniem energii cieplnej elek-
trowni Kozienice. DuŜe powierzchnie szklarni występowały teŜ w gminach sadowniczych 
oraz w strefie zurbanizowanej Radomia, zwłaszcza w samym mieście Radomiu. 

 
 Spośród 73 665 indywidualnych gospodarstw rolnych w woj. radomskim 41,7% to gospo-
darstwa samozaopatrzeniowe, produkujące głównie na własne potrzeby a 58,3% to gospodar-
stwa produkujące głównie na rynek. 

 
 Przeciętna wartość produkcji towarowej rolnictwa przypadająca na 1 gospodarstwo indy-
widualne w woj. radomskim w 1996 r wynosiła 7316 zł i była znacznie wyŜsza od wartości 
tego wskaźnika dla miasta Radomia (2695 zł/1 gospodarstwo). Przyczyną tego stanu rzeczy są 
małe obszarowo gospodarstwa tam dominujące, głównie samozaopatrzeniowe. Na ogólną 
liczbę gospodarstw indywidualnych 73,7 tys., w zaledwie 4550 gospodarstwach uzyskiwano 
wartość produkcji towarowej wynoszącą ponad 250 tys. zł. Gospodarstwa te zlokalizowane 
były w 100% w strefie sadowniczej. 
 
8.8. Bilans wybranych produktów rolniczych w Radomiu i woj. radomskim 
 
 Próba bilansu podstawowych produktów rolnych w Radomiu i woj. radomskim wskazuje, 
Ŝe w mieście Radomiu największe niedobory dotyczą zaopatrzenia w mięso, mleko a takŜe 
ziemniaki.  

 
 Najkorzystniejsza sytuacja dotyczy bilansu owoców. Nawet przy zastosowaniu optymal-
nych norm spoŜycia nadwyŜki w produkcji owoców w woj. radomskim wynoszą ponad 718 
tys. ton i są kierowane na rynki aglomeracji warszawskiej i innych ośrodków miejskich i do 
zakładów przetwórczych. Jeśli chodzi o produkcję warzyw to ich nadwyŜki mogą być kiero-
wane, obok rynków aglomeracji warszawskiej, na rynek radomski. Przy zastosowaniu opty-
malnych norm (raczej nierealnych w polskim modelu wyŜywienia) w spoŜyciu warzyw (191 
kg/osoba/rok) występują w Radomiu niedobory szacowane na 36 tys. ton warzyw, a w całym 
województwie 26,5 tys. ton. Zastosowanie norm spoŜycia warzyw przyjmowanych w ostat-
nich kilku latach (110 kg/osoba/rok) ich produkcja wykazuje niedobory w mieście Radomiu 
szacowane na około 17 tys. ton, które mogą być pokryte nadwyŜkami z produkcji w gminach 
woj. radomskiego. 
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 Miasto Radom i woj. radomskie jest obszarem deficytowym jeśli chodzi o mięso i mleko. 
Niedobory mięsa w mieście Radomiu, przy zastosowaniu norm spoŜycia około 70 
kg/osoba/rok wynoszą około 16 tys. ton i muszą być w części pokrywane z terenów innych 
województw, gdyŜ woj. radomskie wykazuje braki tego artykułu szacowane na około 14,8 
tys. ton. Znaczne niedobory mleka nie będą mogły być pokrywane z obszarów woj. radom-
skiego, które charakteryzuje się bardzo niską obsadą bydła i niską mlecznością krów. 

 
8.9. Uwarunkowania rozwoju wynikające z analizy sytuacji w rolnictwie 
 
 Peryferyjna w sensie standardów zagospodarowania, pozycja polskiej przestrzeni w przy-
szłej Unii Europejskiej, wymaga polityki wspierania i promowania regionalnych systemów 
innowacji. Radom stanie się w bardzo bliskiej juŜ przyszłości jednym z głównych regional-
nych ośrodków równowaŜenia rozwoju, połoŜonym na południu najbogatszego w kraju re-
gionu administracyjnego Mazowsza. Sama Warszawa i jej aglomeracja będąca niewątpliwym 
liderem prywatnej przedsiębiorczości i innowacyjności, moŜe i będzie wywierać pozytywny 
wpływ na Radom. Choć obecne róŜnice w poziomie rozwoju ekonomicznego pomiędzy cen-
trum  nowego woj. mazowieckiego i woj. radomskim pozostają bardzo duŜe (woj. st. war-
szawskie jest na pierwszym a radomskie na 37 miejscu pod względem wielkości KPB na 1 
mieszkańca) to w przyszłości naleŜy oczekiwać polityki stopniowego wyrównywania szans 
rozwojowych w całym regionie Mazowieckim. 

 
 Woj. radomskie i samo miasto Radom, w pierwszej fazie transformacji straciło wiele. Na 
wsi radomskiej nastąpił gwałtowny spadek dochodów rolników i wzrost bezrobocia na wsi 
a zakłady przemysłowe Radomia wymagają restrukturyzacji i unowocześnienia. 

 
 Radom w chwili obecnej obok bardzo waŜnych funkcji przemysłowych, usługowych, ad-
ministracyjnych i naukowych jest duŜym ośrodkiem regionu rolniczego. Około 65% ludności 
tego regionu (województwa w obecnym podziale) mieszka na wsi, a ponad 40% w większym 
lub mniejszym stopniu związana jest z rolnictwem. Przyszłość Radomia, głównego ośrodka 
w tym rolniczym regionie zaleŜeć będzie od tego czy problemom rozwoju rolnictwa poświę-
cona zostanie dostatecznie duŜa uwaga.  

 
 Warunki naturalne rozwoju rolnictwa w woj. radomskim naleŜą do przeciętnych. Mimo to 
obszar ten zajmujący 2,3% powierzchni kraju dostarcza około 34% produkcji krajowej owo-
ców z drzew, blisko 7% zbiorów owoców jagodowych, 3,4% zbiorów krajowych ziemniaków 
a tereny kilku gmin połoŜonych na zachód od Radomia są największym w kraju zagłębiem 
uprawy papryki. 
 
 Na obszarze północnej części woj. radomskiego zlokalizowany jest rejon intensywnego 
rolnictwa o bardzo duŜym znaczeniu krajowym wyspecjalizowany w produkcji: owoców 
z drzew, zwłaszcza jabłek (37% zbiorów krajowych). Jest to jednocześnie rejon innowacyjny 
w zakresie nowoczesnej agrotechniki i technologii produkcji owoców. Obszar ten stanowiąc 
najwaŜniejsze w kraju źródło zaopatrzenia w owoce aglomeracji warszawskiej, miasta Rado-
mia i przemysłu rolno-przetwórczego. 

 
 Rejon południowo-wschodni z kompleksami bardzo dobrych gleb przydatnych dla uprawy 
roślin przemysłowych i warzyw oraz pszenicy ma duŜe potencjalne moŜliwości rozwoju. Nie 
w pełni wykorzystane są teŜ duŜe potencjalne moŜliwości rozwoju intensywnego rolnictwa, 
w tym warzywnictwa w rejonie nadwiślańskim. 
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 Specyficznymi obszarami z punktu widzenia rolnictwa są tereny centralnej części woje-
wództwa, funkcjonalnie związane z Radomiem tworzące tzw. strefę zurbanizowaną. Cechą 
charakterystyczną tych obszarów jest duŜe rozdrobnienie gospodarstw i bardzo wysoki 
wskaźnik ludności utrzymującej się ze źródeł pozarolniczych, z rolnictwem ukierunkowanym 
na samozaopatrzenie i tylko w części na rynki Radomia i innych miastach tej strefy. 

 
 Znaczne potencjalne warunki rozwoju ma takŜe rejon przysuski: Przysucha i gminy 
ościenne z racji na połoŜenie przy linii kolejowej i drodze krajowej nr 44 z preferencją do 
produkcji warzyw i owoców jagodowych (w tym szklarniowej produkcji warzyw) i rozwojem 
przemysłu rolno-spoŜywczego. 

 
 WaŜnym problemem, który wiąŜe się z ogólnokrajowym kryzysem  w rolnictwie pozosta-
je niepełne pokrycie mocy produkcyjnych w istniejącym na terenie województwa przemyśle 
rolno-spoŜywczym. W przemyśle mięsnym wykorzystanie mocy przerobowych wynosi zale-
dwie 30%, w mleczarstwie 50%, w przemyśle zboŜowo-młynarskim 50-60%, w przemyśle 
ziemniaczanym 30%.  

 
 Problem intensyfikacji rolnictwa na terenie woj. radomskiego wiąŜe się teŜ z powaŜnymi 
trudnościami pośród których na czoło wysuwają się trzy - jeden ogólnokrajowy, związany 
z ciągle niską opłacalnością produkcji rolnej (w krajach UE rolnictwo jest w znacznie wyŜ-
szym stopniu subsydiowane niŜ w Polsce); drugi to deficyt wody dla rolnictwa, trzeci to po-
trzeba dalszego ograniczenia emisji pyłów i gazów, które zwłaszcza w części środkowej 
i południowej stanowią powaŜną barierę dla rozwoju rolnictwa ekologicznego i agroturystyki. 
 


