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Opracowanie
Miejska Pracownia Urbanistyczna

ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom
tel. 48 48 36 20 208

e-mail: mpu@mpu.radom.pl
www.mpu.radom.pl

Po co konsultacje?

Jak tworzyć miasto dla ludzi?
Aby wypracować właściwe 
kierunki rozwoju przestrzennego 
miasta, trzeba poznać potrzeby 
jego mieszkańców. Miejska 
Pracownia Urbanistyczna 
przygotowała kilka ankiet, 
dotyczących śródmieścia, 
terenów wypoczynku, zieleni, 
systemu transportowego, 
a także miasta jako całości.  
W tej broszurce pokazujemy 
jak odpowiadali Radomianie 
w konsultacjach społecznych 
dotyczących studium naszego 
miasta. 

TwóJ głOs się liczy
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Jak odpowiadali Radomianie

Jak się przemieszczasz?

Najpopularniejszymi środkami transportu Radomian są: 

samOchód (37%) i auTObus (32%) 

Jak odpowiadali Radomianie

Problemy transportowe

Problemem transportowym, który najbardziej doskwiera Radomianom, jest brak 
chodników lub ich niska jakość. w dalszej kolejności wskazywano na małą ilość dróg 
i udogodnień dla rowerzystów, problem parkowania samochodów na chodnikach 
i trawnikach, niebezpieczne przejścia dla pieszych oraz małą ilość miejsc parkingowych.

37% 32% 24% 7%



6 7Razem zaplanujmy pRzestRzeń naszego miasta Razem zaplanujmy pRzestRzeń naszego miasta

 Radom 2020  Radom 2020

Jak odpowiadali Radomianie

gdzie chciał(a)byś robić codzienne zakupy
w Twojej okolicy?

Radomianie, gdyby mieli taką możliwość, najchętniej robiliby zakupy:
w lOkalNych sklePach lub Na TaRgOwiskach

Jak odpowiadali Radomianie

Jakich usług brakuje w Twojej okolicy?

Radomianom najbardziej brakuje w okolicy usług:  
sPORTOwO-RekReacyJNych, kulTuRalNych i gasTRONOmiczNych
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Jak odpowiadali Radomianie

Jakie uciążliwości występują w Twoim otoczeniu? 
wskazania respondentów

Jak odpowiadali Radomianie

Jakie uciążliwości występują w Twoim otoczeniu?

wśród uciążliwości w okolicy, które najbardziej doskwierają Radomianom są: 

zaNiedbaNa zieleń, uciążliwe ciągi kOmuNikacyJNe, 
NiebezPieczNe mieJsca i zNiszczONa zabudOwa.

Respondenci często wskazywali w tym zakresie także na 

bRak chOdNików oraz smOg.
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Jak odpowiadali Radomianie

Jakich terenów zieleni brakuje na Twoim osiedlu?
Jak odpowiadali Radomianie

Na co przeznaczać pieniądze miasta?

Jeśli chodzi o zieleń, Radomianom najbardziej brakuje: 

zieleNi uliczNeJ, zieleNi izOluJąceJ Od uciążliwych 
ObiekTów oraz PaRków.

zdecydowana większość respondentów (69%) uważa, że miejskie pieniądze 
powinny być przeznaczane na budowę i modernizację infrastruktury w istniejących, 
zwartych osiedlach, a nie na budowę nowej infrastruktury obsługującej nowe 
obszary rozproszonej zabudowy na obrzeżach miasta.



konsultacje do studium 

Jak odpowiadali  
              Radomianie


