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W niniejszym opracowaniu przejęto założenie, że model struktury funkcjonalno-przestrzennej 
miasta jest konsekwencją obranego przez wspólnotę samorządową modelu społeczno-
gospodarczego rozwoju miasta.  Wybór danego modelu rozwoju ma charakter strategiczny 
i pociąga za sobą określone skutki, ale wymaga także podjęcia odpowiednich działań 
w zakresie zarządzania miastem, które stworzą warunki realizacji danego modelu. Model 
rozwoju uwzględnia zatem wszelkiego rodzaju uwarunkowania gospodarcze i socjo-
kulturowe, które decydują o charakterystyce akceptowalnych społecznie i ekonomicznie 
realistycznych zasad i narzędzi polityki władz miasta. Polityka przestrzenna jest jednym 
z obszarów wdrażania wybranego przez wspólnotę samorządową modelu rozwoju, a każdy 
wdrożony model rozwoju będzie miał swoje specyficzne skutki przestrzenne w postaci 
odpowiednich form użytkowania terenów oraz skutki finansowe w postaci nakładów na 
wytworzenie i utrzymanie odpowiednich struktur zagospodarowania przestrzennego. Model 
struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta niniejszym opracowaniu jest zatem traktowany 
jako fizyczny aspekt odpowiedniego strategicznego modelu rozwoju miasta, który winien być 
wypracowany i przyjęty do wdrożenia w ramach strategii rozwoju miasta. 

1. ZAŁOŻENIA KONSTRUKCJI STRATEGICZNYCH MODELI ROZWOJU MIASTA 
Wypracowanie  strategicznych modeli rozwoju miasta miało na celu: 
1) Racjonalizację procesu formułowania polityki przestrzennej poprzez: 

− uwzględnienie ograniczeń zasobów i środków realizacji polityki przestrzennej; 
− wariantową analizę efektów i kosztów realizacji w odniesieniu do zróżnicowanych 

modeli rozwoju miasta; 
− czytelne powiązanie priorytetów i narzędzi polityki przestrzennej z czynnikami 

różnicującymi scenariusze rozwoju miasta. 
2) Włączenie procesu określania kierunków polityki przestrzennej miasta w system 

planowania strategicznego poprzez: 
− wydzielenie odrębnego obszaru rozstrzygnięć politycznych o charakterze 

strategicznym; 
− włączenie jednostek UM odpowiedzialnych za planowanie strategiczne w proces 

programowania rozwoju przestrzennego; 
− uwzględnienie zasad prowadzenia polityki rozwoju określonych przepisami prawa. 

3) Zwiększenie stopnia społecznej akceptacji dla ostatecznych sformułowań 
kierunków i narzędzi polityki przestrzennej poprzez: 
− poprawę stanu świadomości w zakresie uwarunkowań i skutków realizacji 

poszczególnych scenariuszy rozwoju miasta; 
− wydzielenie odrębnego obszaru konsultacji społecznych o charakterze 

strategicznym; 
− poprawę efektywności udziału społeczeństwa w opracowaniu dokumentów 

strategicznych; 
− przeciwdziałanie przejawom „syndromu NIMBY” poprzez skonfrontowanie ich 

z jasnymi sformułowaniami interesu wspólnoty samorządowej. 
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Głównym założeniem dla sformułowania strategicznych modeli rozwoju miasta na potrzeby 
opracowania Strategii i Studium było oparcie ich konstrukcji na funkcjonujących 
w świadomości społecznej typach ideologii i polityki przestrzennej, które mogą być 
realizowane na gruncie obowiązującego prawa krajowego. Przyjęto, że skrajnie 
przeciwstawnymi typami są: model swobodnej urbanizacji oparty na ideologii liberalnej 
oraz skontrastowany z nim na wielu płaszczyznach model koncentracji i równoważenia 
rozwoju, oparty na ideologii ekologicznej. Wspólne ramy prawne dla obu tych modeli 
określają systemowe uregulowania obowiązującego prawa, które jako podstawę działań 
w zakresie polityki przestrzennej ustanawiają ład przestrzenny oraz rozwój zrównoważony.1 
Przeciwstawność tych modeli wynika natomiast głównie z różnej wagi, jaka w świadomości 
ich rzeczników przypisywana jest poszczególnym wartościom uwzględnianym w polityce 
przestrzennej oraz z różnego sposobu rozumienia tych wartości.2 Przy konstruowaniu tych 
modeli zakłada się, że charakterystyki polityk przestrzennych motywowanych różnymi, 
względnie spójnymi systemami wartości, będą zróżnicowane m.in. pod względem: 

− modeli konsumpcji, w tym standardów zamieszkiwania; 
− kierunków i skali zużycia zasobów przestrzeni i środowiska; 
− kierunków inwestowania, skali nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacji 

zagospodarowania terenów; 
− typów struktury przestrzennej powstającej na skutek działalności inwestycyjnej 

(skoncentrowana, policentryczna, amorficzna). 
Pomimo przeciwstawności obu ww. modeli wskazać należy, że bazują one na tych samych 
zasobach endogenicznych miasta. Relacje z układem zewnętrznym są w tych modelach 
traktowane jako wynikowe polityki władz miasta w stosunku swojego obszaru, prowadzonej 
w dotychczasowych ramach prawno-administracyjnych.  
  

                                                      
1 Patrz zwłaszcza art. 1 ust 1 ustawy o pzp. 
2 Niesystematyczny ale za to posiadający walor legalności katalog wartości polityki przestrzennej zawiera art. 1 
ust. 2 ustawy o pzp w brzmieniu jak następuje: 
„2. W planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się zwłaszcza: 
1) wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury; 
2) walory architektoniczne i krajobrazowe; 
3) wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych; 
4) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 
5) wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób ze szczególnymi 
potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696 i 2473); 
6) walory ekonomiczne przestrzeni; 
7) prawo własności; 
8) potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa; 
9) potrzeby interesu publicznego; 
10) potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych; 
11) zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz planem zagospodarowania 
przestrzennego województwa, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 
12) zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych; 
13) potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności.” 
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Uwzględnienie czynników egzogenicznych w stopniu, w jakim mogą one mieć rolę kluczową 
w strategii rozwoju i kształtowaniu polityki przestrzennej miasta stanowi natomiast 
podstawę do skonstruowania odrębnego modelu rozwoju miasta. Jako główne egzogeniczne 
czynniki rozwoju model taki zakładać będzie: 

1) rozwój i zmianę struktury i powiązań z układem zewnętrznym oraz 
2) radykalne zwiększenie skali interwencji z udziałem zewnętrznych środków 

finansowych. 
Zaistnienie tych uwarunkowań będzie możliwe dzięki uzyskaniu przez Radom statusu ośrodka 
regionalnego i poszerzeniu jego granic administracyjnych miasta, co skutkować będzie 
zwiększeniem skali inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, poprawą 
dostępności terenów inwestycyjnych oraz uzyskaniem nad nimi władztwa planistycznego, 
a także poprawą dostępności zewnętrznych źródeł finansowania polityki rozwoju (na zasadach 
określanych przez instytucje unijne, władze centralne, regionalne itp.). Model oparty na tego 
typu czynnikach można określić jako model protekcjonizmu państwowego. W modelu tym 
polityka przestrzenna w pewnym stopniu również umotywowana jest składową preferowanego 
przez wspólnotę samorządową  systemu wartości, który może być zbliżony zarówno do 
systemu ideologii liberalnej jak i ekologicznej. Jednak dominującą składową podstaw 
ideologicznych tego modelu jest przekonanie o dominującej roli interwencji państwa w system 
społeczno-gospodarczy i niezdolności samorządu miejskiego do samodzielnego wykreowania 
skutecznej polityki rozwojowej. Zakłada się, że procesy zachodzące samorzutnie w ramach 
systemu liberalnej gospodarki rynkowej nieuchronnie prowadzą do marginalizacji i degradacji 
społeczno-gospodarczej ośrodków miejskich, które utraciły status wojewódzki i znajdują się 
poza oddziaływaniem ponadlokalnych systemów infrastruktury gospodarczej, a ośrodki te nie 
są zdolne do przeciwdziałania tej sytuacji w ramach własnych zasobów i kompetencji. 
Przekonanie takie leży u podstaw politycznej ideologii interwencjonizmu władz centralnych, 
która w praktyce przekłada się na wzmocnienie pozycji tych władz w roli inwestora i regulatora 
procesów zagospodarowania przestrzennego przy jednoczesnym ograniczaniu roli władz 
lokalnych. W modelu tym władze lokalne zobowiązane są do współdziałania z władzami 
centralnymi i dostosowywania swojej polityki do kierunków polityki ponadlokalnej w ramach 
ściśle hierarchicznego systemu prowadzenia polityki rozwoju. Pewna swoboda władz miasta w 
kształtowaniu polityki lokalnej dotyczy tu zatem tylko tych obszarów, które nie mają 
bezpośredniego przełożenia na możliwości i warunki realizacji dotychczas sformułowanych 
kierunków polityki krajowej w odniesieniu do ośrodka radomskiego. Ideologia interwencjonizmu, 
w ramach kształtowania polityki lokalnej, dopuszcza zatem wybór lub poszukiwanie 
demokratycznego konsensu pomiędzy skrajnościami ideologii liberalnej i ekologicznej ale tylko 
w takim zakresie, który nie koliduje z polityką centralną i nie ma decydującego znaczenia przy 
osiąganiu założonych celów rozwojowych. Model protekcjonizmu państwowego winien zatem 
być wypracowany w odpowiedniej procedurze konsultacyjnej, obejmującej preferencje 
wspólnoty samorządowej, ale zwłaszcza kierunki polityki władz centralnych. 
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2. CHARAKTERYSTYKA STRATEGICZNYCH MODELI ROZWOJU MIASTA 

2.1. MODEL 1: SWOBODNEJ URBANIZACJI (LIBERALNY) 
W liberalnym modelu rozwoju indywidualne potrzeby poszczególnych podmiotów co do 
zasady zaspokajane są przez nie samodzielnie, w ramach posiadanych zasobów, a hierarchia 
tych potrzeb jest sprawą indywidualną i nie podlega ocenie władz publicznych. Ewentualne 
konflikty pomiędzy konkurującymi podmiotami są traktowane jako naturalny czynnik 
rozwojowy, który może być przedmiotem ingerencji władz tylko w przypadku jego zaistnienia, 
a nie przedmiotem zapobiegania. Swobodna gra rynkowa konkurujących podmiotów oraz 
kreowanie coraz to nowych obszarów wzrostu konsumpcji uznawane są tu za najbardziej 
efektywne mechanizmy rozwoju społeczno-gospodarczego, zatem to one winny decydować 
także o formach i zasadach zagospodarowania przestrzennego. Zagospodarowanie to 
realizowane jest poprzez swobodne (w granicach prawa powszechnie obowiązującego) 
dysponowanie własnością gruntów, co gwarantuje m.in. system administracyjny pozbawiony 
istotnych barier dla inwestowania. W systemie takim ograniczenia swobody 
zagospodarowania, wynikające np. z potrzeb ochrony środowiska, winny być ograniczone do 
niezbędnego minimum, co praktycznie sprowadza się do konieczności przestrzegania prawa 
krajowego oraz realizacji przez władze publiczne zadań ustawowych. Ponieważ zaspokajanie 
indywidualnych potrzeb mieszkańców w możliwie jak największej mierze opierać się ma na 
ich osobistej inicjatywie i posiadanych środkach, zakres nakładów na świadczenia publiczne 
może zostać ograniczony tylko do takich, które wynikają z przepisów prawa lub nie mogą być 
skutecznie zapewnione przez sektor prywatny. 
Rola władz lokalnych jest w tym modelu reaktywna i służebna względem inicjatywy prywatnej. 
Polityka przestrzenna władz musi być tu raczej otwarta na dowolne scenariusze rozwojowe 
i demograficzne niż opierać się na precyzyjnym przewidywaniu zapotrzebowania 
i programowaniu lokalizacji nowego zainwestowania. Akceptowanym skutkiem takiego 
ograniczenia roli władz publicznych jest kontynuacja trendów swobodnego rozwoju 
zainwestowania obszarów przedmieść, niekontrolowane wypełnianie luk w istniejącej 
zabudowie, konieczność rozwiązywania konfliktów funkcjonalno-przestrzennych pomiędzy 
różnymi podmiotami na drodze prawnej, występowanie procesów segregacji przestrzennej 
różnych warstw społecznych, a także uzależnienie standardów zamieszkiwania i dostępu do 
usług od indywidualnych zasobów mieszkańców. Efektem polityki opartej na takich założeniach 
w obowiązującym w Polsce systemie prawnym są struktury amorficzne, rozproszone lub 
zagęszczające się w zależności od indywidualnych decyzji inwestorów i lokalnych 
uwarunkowań. 
Relacje pomiędzy miastem i obszarami gmin sąsiednich w tym modelu oparte są o wolną 
konkurencję podmiotów o dostęp do zasobów, która nie jest przedmiotem ingerencji ze strony 
władz publicznych. Aktualny stan prawny, przeważające wzorce kulturowe oraz czynniki 
ekonomiczne skutkują w takich warunkach procesami suburbanizacji i migracją ludności 
miasta na obszary gmin ościennych. Rodzi to określone konsekwencje demograficzne 
i ekonomiczne dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. 
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Model swobodnej urbanizacji tworzy zatem uwarunkowania dla realizacji następujących 
scenariuszy rozwoju demograficznego: 
1) kontynuacji, który zakłada zachowanie aktualnych trendów gospodarczych i społeczno-

demograficznych, tj. powolną polaryzację społeczno-gospodarczą kraju, powodującą 
utrzymanie się dość wyraźnej atrakcyjności pobliskiej Warszawy dla migrantów 
krajowych (przy ujemnych dla salda migracji procesach depopulacji zlewni migracyjnej), 
podobny poziom imigracji zagranicznej, podobny poziom suburbanizacji (w praktyce 
będzie to zmniejszenie wskutek silnych zmian struktury wieku Radomia) oraz utrzymanie 
poziomu dzietności na obecnym poziomie (TFR = 1,4); 

2) suburbanizacji, który zakłada zwiększoną dekoncentrację ludności, przy spadku i tak już 
stosunkowo niskiej imigracji do (na korzyść strefy podmiejskiej) i słabym spadku 
dzietności w stosunku do obecnego poziomu (do poziomu obserwowanego 1-2 dekadę 
temu, czyli 1,2), a także podobnego jak aktualnie napływu zagranicznego 
(nierejestrowanego aktualnie jako zameldowania). W zasadzie jest to wariant minimalny, 
pokazujący dolną granicę rozwoju demograficznego Radomia, który wykaże silny 
bezwzględny spadek liczby ludności. 

2.2. MODEL 2: KONCENTRACJI I RÓWNOWAŻENIA ROZWOJU (EKOLOGICZNY) 
Model ten zakłada możliwie daleko idące ograniczenie ingerencji w środowisko oraz zużycia 
jego zasobów za pomocą szerokiego spektrum narzędzi zarządzania gospodarką przestrzenną 
miasta. Celem jest tu zabezpieczenie zasobów środowiska na użytek przyszłych pokoleń, 
które winny mieć możliwość realizacji swoich potrzeb w stopniu nie mniejszym niż obecne. 
Dobro wspólne zarówno obecnych jak i przyszłych pokoleń jest tu wartością nadrzędną 
w stosunku do wolności inicjatywy zaspokajania potrzeb indywidualnych, w tym swobody 
dysponowania prawem własności. Ideologia leżąca u podstaw tego modelu zakłada bowiem 
istnienie obiektywnej hierarchii potrzeb obywateli, wśród których dostęp do nieskażonego 
i biologicznie różnorodnego środowiska jest postawiony wysoko i traktowany jako potrzeba 
o charakterze podstawowym dla życia i zdrowia mieszkańców. Ideologia ekologiczna 
preferuje też oszczędny model konsumpcji, który wdrażany jest przez władze publiczne m.in. 
za pomocą technik inżynierii społecznej, celem racjonalizacji procesów rozwojowych. 
Racjonalizacja ta ma na celu także zapobieganie powstawaniu konfliktów funkcjonalno-
przestrzennych pomiędzy indywidualnymi podmiotami i ogólną harmonizację życia społeczno-
gospodarczego w ramach wspólnoty samorządowej.  
 
Rola władz lokalnych w tym modelu jest zatem aktywna głównie na polu współtworzenia 
systemowych ram rozwoju, które zapewnią niskonakładowość i trwałość systemów miejskich 
oraz ograniczenie konsumpcji zasobów. Celom tym podporządkowane są zatem założenia 
programowania rozwoju społeczno-gospodarczego. Ekonomia sektora publicznego wymusza 
w tym modelu m.in. kształtowanie struktur przestrzennych, które będą najmniej kosztowne 
w budowie i eksploatacji, a przy tym zapewnią odpowiednie warunki życia, w tym określone 
standardy wyposażenia w infrastrukturę społeczną i otwarty dostęp do bogatych zasobów 
środowiska naturalnego. Efektem prowadzonej polityki mają być zwarte, energooszczędne 
i niskoemisyjne struktury intensywnego zagospodarowania z łatwym dostępem do terenów 
otwartych o odpowiedniej wielkości i jakości środowiska. Możliwie ścisła segregacja funkcji 
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zagospodarowania terenów zapobiegać będzie powstawaniu konfliktów, umożliwi obsługę 
transportem zbiorowym i ukształtuje trwałe relacje pomiędzy terenami usług i obsługiwanym 
przez nie mieszkalnictwem. 
Relacje pomiędzy miastem i obszarami gmin sąsiednich w tym modelu są przedmiotem 
regulacji mającej na celu ograniczenie transportochłonności, emisji i konsumpcji zasobów 
środowiska, a także ograniczenie rozwoju mieszkalnictwa niespełniającego odpowiednich 
standardów dostępności do infrastruktury społecznej. Dzięki odpowiednim restrykcjom 
ograniczeniu podlegać będą także koszty generowane przez obsługę gmin obszaru 
funkcjonalnego, o ile nie stanie się ona przedmiotem odpowiedniego, systemowo 
rozwiązanego współdzielenia tych kosztów pomiędzy poszczególnymi jednostkami. Zakłada 
się, że zamieszkiwanie w mieście staje się w tym modelu staje się bardziej atrakcyjne, 
a procesy migracji ludności w kierunku obszarów wiejskich zahamowane. 
 
Model koncentracji i równoważenia rozwoju tworzy uwarunkowania dla realizacji scenariusza 
rozwoju demograficznego określonego jako scenariusz aktywizacji, który zakłada znaczne 
wyhamowanie suburbanizacji przy pozostałych zmiennych lepszych dla rozwoju 
demograficznego, niż przyjęte w wariancie (1). W wariancie tym TFR zostaje podniesiony do 
1,6 we wszystkich latach (2019-2050), napływ jest wyższy w każdym roku o połowę 
w stosunku do wielkości zlewni w wariancie 1, a odpływ stanowi 75% obserwowanego 
w latach 2012-2018 (na 1000 populacji według kategorii wieku i płci). 

2.3. MODEL 3: PROTEKCJONIZMU PAŃSTWOWEGO (INTERWENCJONISTYCZNY) 
W porównaniu z dwoma wyżej scharakteryzowanymi modelami, bazującymi głównie na 
endogenicznych czynnikach rozwoju, niniejszy model zasadza się na czynnikach 
egzogenicznych i zakłada wielokierunkowe stymulowanie powiązań miasta z układem 
zewnętrznym. Odrębność charakterystyki tego modelu, podobnie jak ma to miejsce 
w przypadku modelu „ekologicznego”, także zakłada aktywną rolę władz publicznych 
w kierowaniu procesami rozwojowymi, jednak aktywność ta w głównej mierze dotyczy funkcji 
władz centralnych i regionalnych, jako inwestorów zadań celu publicznego i operatorów usług 
publicznych. W strategii rozwoju miasta realizującej ten model kluczową rolę mają: 

1) rozbudowane w stosunku do stanu istniejącego funkcje administracyjne miasta; 
2) możliwie jak największa skala i wybrane kierunki inwestycji publicznych. 

 
W konkretnym przypadku Radomia zakłada się zatem, że w perspektywie realizacji studium 
zacznie on pełnić funkcję ośrodka wojewódzkiego. Taka ranga administracyjna miasta ma 
umożliwić lepszy dostęp do funduszy zewnętrznych (zwłaszcza unijnych), dostarczyć narzędzi 
koordynacji i hierarchizacji polityk jednostek samorządu terytorialnego w regionie jak również 
spowodować lokalizację funkcji, które zarezerwowane są wyłącznie dla ośrodków tej rangi. 
Biorąc pod uwagę aktualnie realizowane kierunki polityki władz centralnych, za strategiczne 
obszary interwencji uznaje się te działania i inwestycje publiczne, które związane będą 
z lokalizacją portu lotniczego Radom-Sadków, będą warunkowały jego przyszły rozwój lub 
stymulowały funkcje miejskie oraz lokalizację zainwestowania powiązanego z funkcją portu 
(logistyka i spedycja, produkcja przemysłowa, usługi, w tym usługi turystyczne, itp.). 
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Inwestycje publiczne w ośrodku regionalnym maja być kołem zamachowym także dla rozwoju 
sektora prywatnego w dziedzinie produkcji, usług i/lub mieszkalnictwa. Władze lokalne 
prowadzą politykę ułatwiającą realizację inwestycji publicznych, także kosztem ograniczenia 
wykonywania prawa własności prywatnej (wywłaszczania, spec-ustawowe ścieżki lokalizacji 
inwestycji, itp.), pozyskują wsparcie  z zewnętrznych źródeł finansowania oraz przyciągają 
inwestorów zewnętrznych m.in. poprzez przygotowanie atrakcyjnych terenów 
inwestycyjnych i tworzenie odpowiedniego otoczenia biznesu. 
Inwestycje prorozwojowe mogą być lokalizowane w obrębie istniejących struktur miejskich 
(np. działania rewitalizacyjne, przekształcenia funkcjonalne, itp.), co do zasady jednak 
systemowe ułatwienia dla inwestowania obejmują także udostępnianie nowych terenów pod 
zabudowę, tworzenie nowych, uporządkowanych struktur miejskich oraz rozwój powiązań 
komunikacyjnych dla udostępnienia jak największych rynków i zasobów. Za priorytetowy 
obszar interwencji uznaje się w tym modelu głownie strefę około lotniskową oraz centrum 
administracyjno-usługowe ośrodka regionalnego. 
 
Rozwój strefy około lotniskowej oraz funkcji gospodarczych w znacznym stopniu 
uwarunkowany jest podażą terenów inwestycyjnych, która może zostać zwiększona dzięki 
poszerzeniu granic administracyjnych miasta. Działanie to umożliwi także lepszą 
koordynację powiązań w obrębie obszaru funkcjonalnego miasta, który w obecnym stanie 
prawnym podlega władztwu planistycznemu odrębnych i niezależnych podmiotów, które 
konkurują między sobą o korzyści wynikające z urbanizacji, często ze szkodą dla finansów 
publicznych, perspektyw rozwoju funkcji miejskich oraz jakości życia mieszkańców. 
Ponieważ nie wszystkie cechy polityki władz miasta są bezpośrednio związane z kierunkami 
polityki interwencji władz ponadlokalnych, model „interwencjonistyczny” występuje w dwu 
wariantach, zróżnicowanych pod względem zasad realizacji polityki lokalnej w odniesieniu do 
endogenicznych czynników rozwoju. W lokalnym aspekcie polityki rozwojowej zróżnicowanie 
to jest analogiczne do zróżnicowania modeli „liberalnego” i „ekologicznego”, które właśnie ten 
aspekt przyjmują za kluczowy. Proponuje się zatem następujące warianty modelu 3 
(„interwencjonistycznego”): 

− Model 3.1: interwencjonistyczny na bazie liberalnego 
− Model 3.2: interwencjonistyczny na bazie ekologicznego 

Warianty te przyjmują te same kluczowe egzogeniczne czynniki rozwoju (nadanie miastu 
statusu ośrodka wojewódzkiego oraz rozwój funkcji związanych z lokalizacją portu lotniczego 
Radom-Sadków), jednak wykorzystanie  tych czynników odbywać się będzie za pomocą innych 
kierunków i narzędzi polityki lokalnej w zakresie kształtowania struktur przestrzennych, 
systemów komunikacyjnych i infrastrukturalnych oraz relacji ze strefą podmiejską. 
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Model protekcjonizmu państwowego tworzy uwarunkowania dla realizacji scenariusza 
rozwoju demograficznego określonego jako scenariusz aktywizacji (podobnie jak i model 2: 
koncentracji i równoważenia rozwoju), ale ponadto także następujących dwu innych 
scenariuszy: 
1) imigracyjny „niski”, który jest odmianą scenariusza kontynuacji, zakładającą znacznie 

większy napływ imigrantów zagranicznych. Nazwany został „niskim”, bowiem zakłada się 
w nim, że do kraju i Radomia napłyną osoby z tych kręgów kulturowych, w których 
dzietność jest stosunkowo niska (np. Ukraina i inne kraje b. ZSRR). Założono, że napływy 
wzrastają do poziomu o 50%, a odpływy są takie same, jak w wariancie 1. Innymi słowy 
przyjęto, że co 3 migrujący do Radomia jest obcokrajowcem; 

2) imigracyjny „wysoki”, który jest odmianą scenariusza imigracyjnego „niskiego”, 
zakładającą napływ imigrantów zagranicznych w jeszcze większym stopniu (co 2 migrant 
pochodzi z zagranicy), ale z kręgów kulturowych o wysokiej dzietności (np. kraje 
muzułmańskie, Indie, Filipiny). Odpływy pozostają na poziomie wariantu 1. Trzeba tu 
podkreślić, że w świetle dotychczasowego stanu wiedzy, m.in. Komitetu Badań nad 
Migracjami PAN, wariant ten w przypadku imigracji z krajów muzułmańskich jest jednak 
nie tylko najmniej prawdopodobny dla Radomia, ale także dla Polski, przynajmniej 
w najbliższych 1-2 dekadach. 

 
Porównanie charakterystyk wyżej opisanych strategicznych modeli rozwoju miasta 
przedstawione zostało w tabeli 1. 
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Tabela 1: Porównanie strategicznych modeli rozwoju miasta: 

Cecha 

Strategiczny model rozwoju miasta 

Model 1 
liberalny 

Model 2 
ekologiczny 

Model 3 
interwencjonistyczny 

wariant 3.1 wariant 3.2 

 
 

 
 

Podstawy prawno-ustrojowe 
głównych  wartości Prawo własności jako wartość chroniona 

konstytucyjnie 
Wolność gospodarcza jako konstytucyjna 

podstawa ustroju społeczno-
gospodarczego RP 

Ochrona środowiska i rozwój 
zrównoważony jako konstytucyjnie 

określone cele działania władz 
publicznych RP 

Konstytucyjnie określona rola władz publicznych RP 
Ustawowo określony zakres kompetencji JST 

Prawo własności jako wartość 
chroniona konstytucyjnie 
Wolność gospodarcza jako 

konstytucyjna podstawa ustroju 
społeczno-gospodarczego RP 

Ochrona środowiska i rozwój 
zrównoważony jako konstytucyjnie 

określone cele działania władz 
publicznych RP 

Podstawy ideologiczne preferowane przez wspólnotę samorządową 
Podstawowe wartości wolność gospodarcza i  osobista 

ład społeczny i zachowanie 
środowiska 

jak w modelu 1 (liberalnym) jak w modelu 2 (ekologicznym) 

Eksponowany  czynnik 
rozwoju 

rywalizacja podmiotów indywidualnych o 
zasoby 

postęp społeczny i technologiczny 

Wzorzec  kulturowy indywidualizm kolektywizm 
Indywidualny model 
konsumpcji 

maksymalistyczny oszczędny 

Preferowany typ mobilności transport indywidualny transport zbiorowy 
Charakterystyka polityki przestrzennej 

Preferowane uwarunkowania 
rozwoju 

czynniki endogeniczne czynniki egzogeniczne 

Typ polityki rozwoju władz 
ponadlokalnych 

realizowany zgodnie z zasadą pomocniczości interwencjonistyczny 

Rola władz lokalnych w 
polityce rozwoju 

służebna (administrator) regulacyjna (prawodawca) jak w modelu 1 (liberalnym) jak w modelu 2 (ekologicznym) 

Finansowanie rozwoju z maksymalnym udziałem podmiotów 
prywatnych 

głównie z budżetu miasta z maksymalnym udziałem publicznych środków zewnętrznych 
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Narzędzia administrowania 
ruchem budowlanym 

decyzje administracyjne w sprawach 
indywidualnych akty prawa miejscowego akty prawa miejscowego, zwłaszcza na obszarach priorytetowych 

Cele sporządzania mpzp 
zniesienie barier administracyjnych dla 

nowego zainwestowania 

ochrona zasobów środowiska, 
rewitalizacja i przekształcenia 

funkcjonalne obszarów istniejącego 
zagospodarowania 

aktywizacja nowego zainwestowania i/lub przekształceń funkcjonalnych 
obszarów priorytetowych 

jak w modelu 1 (liberalnym) jak w modelu 2 (ekologicznym) 

Priorytety polityki 
transportowej brak restrykcji dla transportu 

indywidualnego, zaspokajanie potrzeb 
parkingowych 

preferencje dla transportu 
zbiorowego, ograniczenia 

dostępności obszarów 
śródmiejskich dla transportu 
indywidualnego, restrykcyjna 

polityka parkingowa 

usprawnienie funkcjonowania systemu powiązań pomiędzy 
wyodrębnionymi strukturami urbanistycznymi 

jak w modelu 1 (liberalnym) jak w modelu 2 (ekologicznym) 

Efekty demograficzne* 
Skorelowane warianty 
prognozy demograficznej 

warianty prognozy demograficznej wg 
założeń scenariuszy kontynuacji i 

suburbanizacji 

warianty prognozy demograficznej 
wg założeń scenariusza aktywizacji 

warianty prognozy demograficznej wg założeń scenariuszy aktywizacji, 
imigracyjnego „niskiego” i imigracyjnego „wysokiego” 

Efekty przestrzenne 
Typ struktur przestrzennych rozproszone skoncentrowane jak w modelu 1 (liberalnym) jak w modelu 2 (ekologicznym) 
Relacja miasta z obszarem 
funkcjonalnym 

oparta na konkurencyjności oferty 
inwestycyjnej danego obszaru 

oparta na uprzywilejowaniu ośrodka 
obsługującego 

oparta na uprzywilejowaniu obszarów interwencji 

Konfiguracja układów 
sieciowych infrastruktury układy rozbudowane celem 

uwzględniania niepewności lokalizacyjnej 
i powiązań z układem zewnętrznym 

układy skoncentrowane na 
ograniczonym obszarze i 

zwymiarowane pod konkretne 
zapotrzebowanie 

jak w modelu 1 (liberalnym) 

układy rozbudowane celem 
uwzględnienia wybranych 

powiązań z układem zewnętrznym i 
zwymiarowane pod konkretne 

zapotrzebowanie 
Efekty finansowe* 

Roczne koszty suburbanizacji 
[mln zł], w tym: 

32,5 18,1 32,8 

koszty zewnętrzne 
transportu 
indywidualnego 
obciążające budżet miasta 

4,2 3 4,9 

utracone dochody budżetu 
miasta 

28,3 15,1 27,9 

Szanse  · różnorodna oferta inwestycyjna w 
skali całego miasta; 

· redukcja barier administracyjnych dla 
inwestorów; 

· zwiększony udział sektora prywatnego 
w finansowaniu inwestycji 

· wysoka jakość środowiska 
zamieszkania; 

· dobra dostępność usług 
publicznych i komercyjnych; 

· trwała rewitalizacja 
śródmieścia; 

· realizacja ambitnych programów mieszkaniowych; 
· przyciągnięcie inwestorów o pożądanym profilu; 
· rozwój powiązań z układem zewnętrznym; 
· pozyskanie zewnętrznych środków inwestycyjnych 

+ szanse modelu 1 (liberalnego) + szanse modelu 2 (ekologicznego) 
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· redukcja transportochłonności, 
energochłonności i 
niskoemisyjność struktur 
miejskich; 

· redukcja wydatków na 
utrzymanie struktur miejskich; 

· koncentracja i koordynacja akcji 
inwestycyjnych miasta; 

· ochrona zasobów środowiska 
przyrodniczego 

Zagrożenia  · degradacja społeczna, funkcjonalna i 
techniczna starszych struktur 
miejskich, w tym śródmieścia; 

· segregacja społeczna; 
· transportochłonność i 

energochłonność struktur miejskich; 
· nadmierna konsumpcja zasobów 

środowiska; 
· konflikty funkcjonalno-przestrzenne; 
· zwiększone wydatki na utrzymanie 

struktur miejskich (transport, 
infrastruktura); 

· rozproszenie i brak koordynacji akcji 
inwestycyjnych miasta 

· bariery administracyjne dla 
inwestowania i rozwoju 
funkcji gospodarczych; 

· niskie standardy 
mieszkaniowe w 
skoncentrowanej zabudowie; 

· odpływ mieszkańców 
preferujących 
indywidualistyczny model 
życia i zamieszkiwania; 

· ograniczony udział sektora 
prywatnego w finansowaniu 
inwestycji 

· brak zdolności 
instytucjonalnej (braki 
kadrowe i budżetowe) do 
wdrożenia niezbędnych 
narzędzi polityki 
przestrzennej 

· niedobory terenów 
inwestycyjnych dla 
zaspokojenia 
zapotrzebowania na nową 
zabudowę o funkcjach 
produkcyjnych i usługowych 

· wysokie koszty początkowe przygotowania terenów pod inwestycje i 
przekształceń struktur miejskich 

+ zagrożenia modelu 1 (liberalnego) + zagrożenia modelu 2 
(ekologicznego), za wyjątkiem 
niedoboru terenów inwestycyjnych 

*Nie dotyczy zaistnienia czynnika rozwojowego w postaci zmian granic administracyjnych miasta (o nieznanym docelowym zasięgu). 
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2.4. ZRÓŻNICOWANIE KIERUNKÓW POLITYKI PRZESTRZENNEJ I INWESTYCYJNEJ MIASTA W ODNIESIENIU DO STRATEGICZNYCH MODELI ROZWOJU 

Zgodnie z wyżej przedstawionymi założeniami konstrukcji strategicznych modeli rozwoju miasta, realizacja danego scenariusza rozwoju uwarunkowana jest 
prowadzeniem określonego typu polityki przestrzennej, obejmującego m.in. stosowanie odpowiednich narzędzi tej polityki, w postaci miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów rewitalizacji, scaleń i podziałów nieruchomości czy obszarów objętych formami ochrony przyrody3. 
Stosowanie wszystkich ww. narzędzi polityki przestrzennej w decydującym stopniu stanowi właściwość samorządu lokalnego, co oznacza względną swobodę 
miasta w decydowaniu czy i w jakich celach narzędzi tych będzie używać. Każdorazowe decyzje o zastosowaniu danego narzędzia polityki przestrzennej mogą 
natomiast zostać umieszczone szerszym kontekście strategicznego wyboru danego modelu rozwoju. 
 
Model 1 nie wymaga konsekwentnego stosowania ww. narzędzi, ponieważ podmioty niezależne od miasta mają w założeniu mieć możliwie jak największą 
swobodę dla rozwoju swojej aktywności. Jednak prowadzi to zwykle do niekontrolowanego zużycia zasobów przestrzeni oraz powstawania konfliktów 
funkcjonalno-przestrzennych. To z kolei uznać należy za jedną z ważnych przyczyn kontynuacji dotychczasowych trendów demograficznych, ekonomicznych, 
środowiskowych i przestrzennych. 
 
Realizacja modelu 2 jest natomiast ściśle warunkowana konsekwentnym i skoordynowanym zarządzaniem zasobami oraz kierowaniem procesami 
inwestycyjnymi w taki sposób, aby przestrzeń miejską uczynić jak najbardziej konkurencyjną w stosunku do obszarów podmiejskich, zarówno pod względem 
ekonomicznym (niskie koszty dostępu do atrakcyjnego rynku pracy i niskie koszty utrzymania) oraz warunków życia (dostępność wysokiej jakości 
infrastruktury społecznej, usług komercyjnych, przestrzeni publicznych, zasobów środowiska). Zakłada się, że tego typu aktywna polityka przestrzenna 
i inwestycyjna może być czynnikiem umożliwiającym przełamanie trendu demograficznego skojarzonego z modelem 1. 
 
Także realizacja modelu 3 będzie się odbywać z mniej lub bardziej czynnym udziałem samorządu miasta, mimo że kluczowymi czynnikami rozwoju w tym 
przypadku są czynniki egzogeniczne i polityka ponadlokalna. Jednakże pozostający domeną samorządu lokalnego sposób zarządzania zasobami przestrzeni 
może mieć kluczowe znaczenia także dla możliwości realizacji ponadlokalnej polityki interwencjonistycznej, w tym dla lokalizacji i siły oddziaływania 
wojewódzkich i krajowych inwestycji celu publicznego. Dlatego model ten został opracowany w dwu wariantach opartych na dwu przeciwstawnych typach 
lokalnej polityki przestrzennej, przyporządkowanych modelom 1 i 2. 
Poniżej zamieszczono zestawienie zawierające przyporządkowanie do danego modelu odpowiednich narzędzi polityki przestrzennej. 
  

                                                      
3 Niniejsze wyliczenie narzędzi polityki przestrzennej uwzględnia aktualny stan prawny. Zamierzona przez Rząd RP reforma systemu planowania przestrzennego może spowodować istotne zmiany w tym 
zakresie. 
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Tabela 2: Kierunki i narzędzia polityki przestrzennej w odniesieniu do  strategicznych modeli rozwoju miasta: 

Narzędzia polityki 
przestrzennej 

Strategiczny model rozwoju miasta 
Modele oparte na liberalnej polityce przestrzennej Modele oparte na ekologicznej polityce przestrzennej 

Model 1 (liberalny) Wariant 3.1 
modelu 3 (interwencjonistycznego) Model 2 (ekologiczny) 

wariant 3.2 
modelu 3 

(interwencjonistycznego) 

  
  

Kierunki polityki przestrzennej 
Kształtowanie 
struktury 
funkcjonalno-
przestrzennej 

 

zgodnie z zapotrzebowaniem określonym decyzjami inwestorów  

 

a) obszary dopuszczalnego zainwestowania o zwartej strukturze 
b) struktura policentryczna (lokalne i ponadlokalne centra usługowe) 
c) utrzymanie i rozwój funkcji terenów otwartych 
d) „bramy do miasta” (centra usługowe miejscach wjazdu do miasta z infrastrukturą 

P&R) 
e) lokalizacja dużych generatorów ruchu indywidualnego i ciężkiego poza strefą 

śródmiejską i osiedlami mieszkaniowymi 

Jakość środowiska realizacja przepisów obowiązującego prawa w zakresie ochrony środowiska i przyrody a) poprawa wskaźników dostępności „zielonej infrastruktury” 
b) utrzymanie i udrożnienie korytarzy ekologicznych 
c) rozwój energetyki z wykorzystaniem źródeł odnawialnych 
d) gospodarka niskoemisyjna 
e) redukcja oddziaływania hałasowego 
f) ograniczenie konfliktów środowiskowych poprzez konsekwentną segregację 

funkcji terenów 
g) środowiskowa i społeczna jakość przestrzeni publicznych 

Redukcja kosztów 
zamieszkiwania 

 

a) stymulowanie  podarzy nowych terenów pod inwestycje mieszkaniowe 
b) przenoszenie kosztów uzbrojenia i skomunikowania na budżet miasta  

a) intensyfikacja zainwestowania obszarów uzbrojonych i skomunikowanych 
b) zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych w skoncentrowanych formach zabudowy 
c) zaspokajanie zapotrzebowania na rekreację i wypoczynek na ogólnodostępnych 

terenach otwartych i w przestrzeniach publicznych 
d) redukcja kosztów transportu za pomocą odpowiedniej dystrybucji funkcji 

zagospodarowania 

Dostępność 
infrastruktury 
społecznej i  usług 

 

a) redukcja barier dla lokalizacji zróżnicowanych funkcji usługowych w istniejących 
strukturach miejskich  

b) stymulowanie  podarzy nowych terenów pod inwestycje usługowe 

a) rozbudowa sieci lokalnej infrastruktury społecznej poprzez wdrożenie standardów 
zaspokojenia zapotrzebowania i dostępności tej infrastruktury 

b) rozwój infrastruktury społecznej szczebla ponadlokalnego 
c) kreowanie lokalnych centów i ciągów usługowych 
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Zrównoważona 
mobilność 

realizacja przepisów obowiązującego prawa a) restrykcje dla komunikacji indywidualnej z układem zewnętrznym (gminy ościenne) 
− kształtowanie sieci drogowej z uwzględnieniem ograniczenia liczby i kontroli 

wjazdów do miasta 
− instrumenty finansowe (np. opłaty za wjazd do strefy śródmiejskiej i 

preferencje dla użytkowników infrastruktury P&R) 
b) restrykcje dla transportu indywidualnego w obrębie miasta 

− ograniczenia przepustowości sieci ulicznej w śródmieściu i w dzielnicach 
mieszkaniowych 

− rozwój stref ruchu uspokojonego w śródmieściu i w dzielnicach 
mieszkaniowych 

c) polityka parkingowa 
− rozwój strefy płatnego parkowania w strefie śródmiejskiej 
− wskaźniki parkingowe w aktach prawa miejscowego ograniczające rozwój 

generatorów ruchu indywidualnego  
d) rozwój komunikacji zbiorowej 

− budowa węzłów przesiadkowych P&R 
− tworzenie korytarzy transportu zbiorowego wysokiej jakości 
− poprawa dostępności terenów mieszkaniowych dla komunikacji zbiorowej 

(rozwój sieci tras i lokalizacja przystanków) 
− priorytetowanie komunikacji zbiorowej w projektowaniu i realizacji 

infrastruktury drogowej oraz organizacji ruchu 
e) transport niskoemisyjny 

− niskoemisyjny tabor transportu zbiorowego 
− budowa infrastruktury dla samochodów elektrycznych (w tym: stacje 

ładowania, preferencje w polityce parkingowej, itp.) 
− organizacja ruchu z uwzględnieniem niskoemisyjności (np. ograniczenia 

dostępności stref śródmiejskich i mieszkaniowych dla pojazdów spalinowych, 
preferencje dla transportu niskoemisyjnego w organizacji i kierowaniu ruchem, 
w tym w ramach rozwiązań typu SmartCity) 

f) Preferencje transportowe dla pieszych i rowerzystów 
− rozbudowa infrastruktury pieszej i rowerowej 
− kompleksowe kształtowanie przestrzeni publicznych pod kątem atrakcyjności 

dla pieszych (zieleń, bezpieczeństwo, dogodność powiązań pieszych, 
uprzywilejowanie w użytkowaniu przestrzeni w stosunku do wyznaczania 
miejsc parkingowych) w strefie śródmiejskiej 

Narzędzia polityki przestrzennej 
Miejscowe plany 
zagospodarowania 
przestrzennego 
 
 
 
 

Sporządzanie mpzp dla obszarów gdzie 
występuje taki obowiązek lub w zależności 
od zapotrzebowania, głównie celem 
zniesienia barier administracyjnych dla 
nowego zainwestowania. 

jak w modelu 1 (liberalnym) 
+ 
mpzp sporządzane celem aktywizacji 
zagospodarowania związanego z funkcją 
portu lotniczego Radom-Sadków. 

Sporządzanie mpzp docelowo na całym 
obszarze miasta, celem: 
− ochrony zasobów środowiska; 
− rewitalizacji; 
− przekształceń funkcjonalnych i/lub 

intensyfikacji obszarów istniejącego 
zagospodarowania. 

jak w modelu 2 (ekologicznym) 
+ 
mpzp sporządzane celem aktywizacji 
zagospodarowania związanego z 
funkcją portu lotniczego Radom-
Sadków. 
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Miejscowe plany 
rewitalizacji 

- Sporządzane dla obszarów zdegradowanych wyznaczonych w GPR. Obszary 
postulowane do objęcia mpr; 
− Stare Miasto 
− Miasto Kazimierzowskie 
− kwartały zabudowy przyległe do Miasta Kazimierzowskiego i ulicy Żeromskiego 

Scalanie i podział 
gruntów 

- Traktowane  jako podstawowe narzędzie realizacji planów miejscowych, których celem 
opracowania były przekształceń funkcjonalnych i/lub intensyfikacji obszarów 
istniejącego zagospodarowania. 

Formy ochrony przyrody Utrzymanie i realizacja dotychczasowych form ochrony przyrody. Obejmowanie kolejnych elementów systemu przyrodniczego formami ochrony przyrody 
traktowane jako narzędzie zachowania zasobów naturalnych oraz poprawy warunków 
życia ludności. Umożliwia wprowadzenie regulacji wykraczających zakresem poza zakres 
regulacji planów miejscowych i winno być czynnością poprzedzającą ich sporządzenie. 
Planowane objęcie formami ochrony przyrody: 
Obszary Chronionego Krajobrazu 
− poszerzenie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Dolina Kosówki" (w części 

południowej, przy granicy z gminą Kowala), 
− Radomski Obszar Chronionego Krajobrazu (obejmujący m.in. dolinę Pacynki, dolną 

Mleczną, Las Kapturski, Las Pacyna), 
Zespoły Przyrodniczo-Krajobrazowe 
− Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy "Dolina Mlecznej" (obejmujący dolną Mleczną), 
− Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy "Dolina Potkanowa" (obejmujący teren otwarty 

wokół cieku płynącego od Potkanowa), 
− Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy "Dolina Pacynki" 
Użytki ekologiczne 
− poszerzenie użytku ekologicznego "Bagno" o tereny położone na południe (do 

granic ekosystemu), 
− użytek ekologiczny "Polana" (Las Kapturski), 
− użytek ekologiczny "Łąki na Koniówce" (łąki w dolinie Mlecznej przy Lesie 

Kapturskim). 
źródła finansowania: Budżet miasta 

 
1. Budżet miasta 
2. KPO 
Część grantowa, komponent A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, cel 
szczegółowy A1, Inwestycja A1.3.1. „Wdrożenie reformy planowania i 
zagospodarowania przestrzennego” 
Inwestycja polega na udzieleniu wsparcia dla gmin (beneficjentów) poprzez 
współfinansowanie sporządzenia:  
− strategii rozwoju, zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym oraz 

gminnych programów rewitalizacji;  
− planów ogólnych;  
− przekształcenia planów miejscowych w plany zabudowy.  
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3. PO „Polska Wschodnia 2021-2027” 

Cel szczegółowy: 2 (iv) wspieranie działań w zakresie dostosowania do zmiany 
klimatu, zapobiegania ryzyku i odporności na klęski żywiołowe 

2.2 Adaptacja do zmian klimatu 
„opracowanie (aktualizacja) dokumentów planistycznych w zakresie przeciwdziałania 
negatywnym skutkom zmian klimatu w miastach, które nie przygotowały lub nie 
posiadają takich aktualnych dokumentów” 

Przykładowe efekty przestrzenne 

 
Ochrona vs. brak ochrony 
przed zainwestowaniem 
terenów systemu 
przyrodniczego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Radom, Osiedle Pruszaków – obszar objęty uprzednio przyjętym planem (stracił 
moc w wyniku wejścia w życie ustawy o pp z 1984 r.) dopuszczającym zabudowę 
terenów cennych przyrodniczo: 
 

 

 
Radom, Dolina Mlecznej – obszar poddany ochronie prawnej ze względu na 
wysokie walory kulturowe i ekologiczne, zabezpieczony przed zabudową: 
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Samorzutna vs. planowa 
urbanizacja przedmieść 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Radom, osiedle Wólka Klwatecka – obszar samorzutnej urbanizacji, dla którego nie 
obowiązuje ani nie obowiązywał żaden mpzp: 
 

 

 
Lublin, osiedle Zimne Doły – przedmieście poddane planowanej urbanizacji: 
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Sposób realizacji mpzp: 
brak scalenie i podziału 
gruntów vs. 
konsekwentne 
prowadzenie procedur 
realizacyjnych dla 
obszarów objętych mpzp 

 
Radom, osiedle Dzierzków – obszar objęty obowiązującym mpzp, dla którego nie 
dokonano scalenia i podziału gruntów: 
 

 

 
Radom, osiedle Dzierzków – obszar dla którego dokonano scalenia i podziału 
gruntów zgodnie z uprzednio przyjętym planem (stracił moc w wyniku wejścia 
w życie ustawy o pp z 1984 r.): 
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Typ polityki przestrzennej, jaką samorząd miasta może prowadzić w ramach realizacji danego 
modelu rozwoju, obejmuje także cele i kierunki polityki inwestycyjnej. 
 
Model 1 zakłada reaktywną politykę inwestycyjną, w ramach której rozwój infrastruktury 
technicznej i usług publicznych ma być dostosowywany do kierunków rozwoju 
zainwestowania terenów, prowadzonego przez podmioty niezależne od miasta w ramach 
swobodnej gry rynkowej. 
 
Polityka inwestycyjna realizowana w ramach modelu 2 jest natomiast częścią aktywnej 
polityki kreowania zrównoważonego rozwoju miasta, poprawy jakości życia mieszkańców, 
obniżania kosztów zewnętrznych i wewnętrznych transportu oraz kosztów utrzymania 
struktur osadniczych. Jakkolwiek koszty początkowe inwestycji podejmowanych dla 
osiągnięcia tych celów mogą być znacznie, to jednak: 

a) mogą być one finansowane ze znacznym udziałem środków zewnętrznych 
b) docelowo prowadzą do redukcji zarówno kosztów funkcjonowania miasta, jak 

i kosztów utrzymania ponoszonych przez mieszkańców. 
 
Model 3 zakłada możliwie ścisłą korelację polityki inwestycyjnej miasta oraz polityki 
gestorów ponadlokalnych, co umożliwić ma osiągnięcie efektu synergii nakładów 
inwestycyjnych. 
Poniżej zamieszczono zestawienie zawierające przyporządkowanie do danego modelu 
odpowiednich kierunków polityki inwestycyjnej oraz przykładowych inwestycji celu 
publicznego wraz ze wskazaniem ewentualnych źródeł ich finansowania. 
 

3. DELIMITACJA OBSZARÓW ZWARTEJ ZABUDOWY O W PEŁNI 
UKSZTAŁTOWANEJ STRUKTURZE FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ  

Wyjaśniając pojęcie „obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-
przestrzennej”, użyte w art.10 ust. 5 pkt 2 ustawy o pzp należy stwierdzić, że przede 
wszystkim, określenie to nie dotyczy projektowanego, ale istniejącego stanu 
zagospodarowania terenu. Do celów niniejszego opracowania przyjęto definicję tych 
obszarów, pochodząca z opracowania pt. Metoda wyznaczania w studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin obszarów zabudowanych, obszarów 
rozwoju zabudowy i obszarów o ograniczonej zabudowie (2015). Definicja ta mówi, że pojęcie 
to dotyczy: obszarów o skupionej zabudowie mieszkaniowej i mieszkaniowo – 
usługowej mającej dostęp do dróg publicznych i wyposażonych w niezbędną 
infrastrukturę komunikacyjną i techniczną (drogi, wodociąg, kanalizację), z terenami 
tej infrastruktury oraz z terenami infrastruktury społecznej i innych usług o znaczeniu 
lokalnym i ponadlokalnym oraz przestrzeniami publicznymi, a także z terenami o 
funkcji produkcyjnej, magazynowej i składowej - z zastrzeżeniem, że wszystkie te 
tereny są położone w obrębie (wewnątrz) takiego obszaru, bądź bezpośrednio 
sąsiadują z terenami zabudowanymi wchodzącymi w jego skład. W obrębie tych 
obszarów mogą występować obiekty i tereny objęte ochroną lub wskazane do 
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ochrony jako cenne zasoby dziedzictwa kulturowego i historycznego, a także tereny 
zdegradowane wymagające przekształceń. Obszary te mogą obejmować niewielkie 
luki w zabudowie, jeśli mają dostęp do komunikacji i infrastruktury technicznej. 
W systemie prawnym występują także pojęcia „zwartej zabudowy” oraz „obszaru zawartej 
zabudowy”, zdefiniowane na potrzeby ochrony gruntów rolnych, które nie powinny być 
pomijane przy delimitacji obszarów zwartej zabudowy o w pełni ukształtowanej strukturze 
funkcjonalno-przestrzennej, w szczególności na obszarach wiejskich. Pojęcia te zdefiniowano 
w art. 4 pkt 29 i 30 ustawy dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, 
w sposób jak następuje: 
„29) zwartej zabudowie – rozumie się przez to zgrupowanie nie mniej niż 5 budynków, za 
wyjątkiem budynków o funkcji wyłącznie gospodarczej, pomiędzy którymi największa 
odległość sąsiadujących ze sobą budynków nie przekracza 100 m; 
30) obszarze zwartej zabudowy – rozumie się przez to obszar wyznaczony przez obwiednię 
prowadzoną w odległości 50 m od zewnętrznych krawędzi skrajnych budynków tworzących 
zwartą zabudowę lub po zewnętrznych granicach działek, na których położone są te budynki, 
jeśli ich odległość od tych granic jest mniejsza niż 50 m.” 
 
Powyżej przytoczone definicje zostały zastosowane przy wyznaczaniu zgrupowań zabudowy, 
które, przy spełnieniu odpowiednio dobranej grupy dodatkowych kryteriów, mogą być uznane 
za obszary zwartej zabudowy o w pełni ukształtowanej strukturze funkcjonalno-przestrzennej. 
Za kryteria takie uznano: 
1. dostęp do drogi (model 1) - kryterium spełniają użytki zabudowane posiadające cześć 

wspólną z buforem 50 m od drogi publicznej (ze zjazdami obsługującymi tereny 
przyległe) i/lub z buforem 30 m od drogi wewnętrznej; 

2. dostęp do drogi (model 2) – kryterium spełniają użytki zabudowane posiadające cześć 
wspólną z buforem 30 m od drogi publicznej (ze zjazdami obsługującymi tereny 
przyległe) i/lub z buforem 30 m od drogi wewnętrznej; 

3. 640 m od przystanków komunikacji zbiorowej – kryterium spełniają użytki zabudowane 
posiadające cześć wspólną o wielkości nie mniej niż 80% wielkości użytku z buforem 
640 m od przystanków komunikacji zbiorowej; 

4. 237 m od przystanków komunikacji zbiorowej – kryterium spełniają użytki zabudowane 
posiadające cześć wspólną o wielkości nie mniej niż 80% wielkości użytku z buforem 
237 m od przystanków komunikacji zbiorowej; 

5. dostęp do wodociągu – kryterium spełniają użytki zabudowane posiadające cześć 
wspólną z buforem 50 m od docinka sieci wodociągowej; 

6. dostęp do kanalizacji sanitarnej – kryterium spełniają użytki zabudowane posiadające 
cześć wspólną z buforem 50 m od docinka sieci kanalizacji sanitarnej; 

7. dostęp do kanalizacji deszczowej – kryterium spełniają użytki zabudowane posiadające 
cześć wspólną z buforem 50 m od docinka sieci kanalizacji deszczowej; 

8. 635 m od szkoły podstawowej – kryterium spełniają użytki zabudowane posiadające 
cześć wspólną o wielkości nie mniej niż 80% wielkości użytku z buforem 635 m od 
wejścia do szkoły podstawowej; 

9. 635 m od przedszkola – kryterium spełniają użytki zabudowane posiadające cześć wspólną  
o wielkości nie mniej niż 80% wielkości użytku z buforem 635 m od wejścia do przedszkola; 
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10. 635 m od przychodni zdrowia – kryterium spełniają użytki zabudowane posiadające 
cześć wspólną o wielkości nie mniej niż 80% wielkości użytku z buforem 635 m od 
wejścia do przychodni zdrowia; 

11. 237 m od terenów rekreacyjnych o znaczeniu lokalnym – kryterium spełniają użytki 
zabudowane posiadające cześć wspólną o wielkości nie mniej niż 80% wielkości użytku 
z buforem 237 m od terenów rekreacyjnych o znaczeniu lokalnym; 

12. 635 m od terenów rekreacyjnych o znaczeniu ogólnomiejskim – kryterium spełniają 
użytki zabudowane posiadające cześć wspólną o wielkości nie mniej niż 80% wielkości 
użytku z buforem 635 m od terenów rekreacyjnych o znaczeniu ogólnomiejskim. 

 
Wyżej opisane kryteria zastosowano w odniesieniu do czterech wyróżnionych grup funkcji 
zabudowy: 
− tereny mieszkaniowe jednorodzinne, 
− tereny mieszkaniowe wielorodzinne, 
− terenu mieszkalno-usługowe, 
− tereny produkcyjne i usługowe (obejmujące tereny usługowe, produkcyjno-usługowe, 

produkcyjne i magazynowo-składowe). 
 
Każdej z ww. grup przypisano odpowiednią grupę kryteriów, których spełnienie decyduje 
o zaliczeniu danego użytku gruntowego do obszaru zwartej zabudowy o w pełni 
ukształtowanej strukturze funkcjonalno-przestrzennej. Wyżej wymienione grupy kryteriów 
zostały ponadto zróżnicowane także w odniesieniu do danego strategicznego modelu 
rozwoju miasta. Odpowiednio do definicji analizowanych modeli przyjęto założenie, zgodnie 
z którym kryteria delimitacji obszarów zwartej zabudowy o w pełni ukształtowanej strukturze 
funkcjonalno-przestrzennej będą mniej restrykcyjne dla modelu 1 (liberalnego) oraz wariantu 
3.1 modelu 3 (interwencjonistycznego), a bardziej restrykcyjne dla modelu 2 (ekologicznego) 
oraz wariantu 3.2 modelu 3 (interwencjonistycznego). 
 
Tabela 10: Kryteria delimitacji obszarów zwartej zabudowy o w pełni wykształconej strukturze funkcjonalno- 

-przestrzennej: 

Funkcja terenu Warunek Model 1 
Model 3  

- wariant 3.1 

Model 2 
Model 3  

- wariant 3.2 

W
ar

un
ki

 
ko

ni
ec

zn
e 

W
ar

un
ki

 
do

da
tk

ow
e 

W
ar

un
ki

 
ko

ni
ec

zn
e 

W
ar

un
ki

 
do

da
tk

ow
e 

mieszkaniowe 
jednorodzinne 

Zwartość x  min. 2 x  min. 5 
Dostęp do drogi x  x  
640m od przystanków komunikacji zbiorowej  x  x 
237m od przystanków komunikacji zbiorowej  x  x 
Dostęp do wodociągu x  x  
Dostęp do kanalizacji sanitarnej  x x  
Dostęp do kanalizacji deszczowej  x  x 
635m od szkoły podstawowej  x  x 
635m od przedszkola  x  x 
635m od przychodni zdrowia  x  x 
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237m od terenów rekreacyjnych o znaczeniu 
lokalnym 

 x  x 

635m od terenów rekreacyjnych o znaczeniu 
ogólnomiejskim 

 x  x 

mieszkaniowe 
wielorodzinne 

Zwartość x  min. 3 x  min. 4 
Dostęp do drogi x  x  
640m od przystanków komunikacji zbiorowej  x x  
237m od przystanków komunikacji zbiorowej  x  x 
Dostęp do wodociągu x  x  
Dostęp do kanalizacji sanitarnej x  x  
Dostęp do kanalizacji deszczowej  x  x 
635m od szkoły podstawowej  x x  
635m od przedszkola  x  x 
635m od przychodni zdrowia  x  x 
237m od terenów rekreacyjnych o znaczeniu 
lokalnym 

 x  x 

635m od terenów rekreacyjnych o znaczeniu 
ogólnomiejskim 

 x  x 

mieszkalno-
usługowe 

Zwartość x  min. 2 x  min. 4 
Dostęp do drogi x  x  
640m od przystanków komunikacji zbiorowej  x x  
237m od przystanków komunikacji zbiorowej  x  x 
Dostęp do wodociągu x  x  
Dostęp do kanalizacji sanitarnej x  x  
Dostęp do kanalizacji deszczowej  x  x 
635m od szkoły podstawowej  x x  
635m od przedszkola  x  x 
635m od przychodni zdrowia  x  x 
237m od terenów rekreacyjnych o znaczeniu 
lokalnym 

 x  x 

635m od terenów rekreacyjnych o znaczeniu 
ogólnomiejskim 

 x  x 

usługowe, 
produkcyjno-
usługowe, 
produkcyjne i 
magazynowo-
składowe 

Zwartość  x min. 2 x  min. 1 
Dostęp do drogi x  x  
640m od przystanków komunikacji zbiorowej  x x  
237m od przystanków komunikacji zbiorowej  x  x 
Dostęp do wodociągu x  x  
Dostęp do kanalizacji sanitarnej  x x  
Dostęp do kanalizacji deszczowej  x  x 

 
Spełniające odpowiednie zestawy kryteriów grupy terenów o poszczególnych funkcjach 
uzupełniono następnie terenami zainwestowanymi pod funkcje uzupełniające (tereny 
komunikacyjne, infrastruktury technicznej, „błękitnej i zielonej infrastruktury”, cmentarze, itp.) 
oraz terenami niezabudowanymi, tworzącymi luki w zabudowie spełniającej dany zestaw 
kryteriów. Tak dokonane uzupełniania zakończyły proces delimitacji obszarów zwartej 
zabudowy o w pełni wykształconej strukturze funkcjonalno-przestrzennej. 
Obszary zwartej zabudowy o w pełni wykształconej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, 
spełniające zestawy kryteriów modeli 1 (liberalnego), 2 (ekologicznego) oraz odpowiednich 
wariantów modelu 3 (interwencjonistycznego),  zilustrowano na mapach 1 i 2. 
Charakterystyka wskaźnikowa ww. obszarów, zdelimitowanych dla poszczególnych 
wariantów modeli struktury-funkcjonalno-przestrzennej miasta, została dokonana 
w zestawieniu zawartym w tabeli 4.  
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Tabela 4: Charakterystyka obszarów zwartej zabudowy o w pełni wykształconej strukturze funkcjonalno-
przestrzennej dla wariantów modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej: 

Charakterystyka obszaru 
zwartej zabudowy o w pełni 

wykształconej strukturze 
funkcjonalno-przestrzennej 

Wariant modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej 

Modele oparte na liberalnej 
polityce przestrzennej 

Modele oparte na 
ekologicznej polityce 

przestrzennej 

Model 1 Wariant 3.1 
modelu 3 Model 2 

Wariant 3.2 
modelu 3 

    
Powierzchnia terenów 
zabudowanych [ha] 
w tym: 

2 999,5362 1 816,1 218 

mieszkaniowych jednorodzinnych 1 376,2359 472,6668 
mieszkaniowych wielorodzinnych 419,7912 352,9448 
mieszkaniowo-usługowych 53,0944 41,9861 
produkcyjno-usługowych 1 150,4149 948,5243 

Liczba mieszkańców 188 104 135 984 
Gęstość zaludnienia 
w tym na terenach: 

6 271 7 488 

mieszkaniowych jednorodzinnych 4 526 5 605 
mieszkaniowych wielorodzinnych 28 363 29 218 
mieszkaniowo-usługowych 10 101 12 004 

Długość dróg [km] 461,504 266,971 
km/1000 mieszkańców 2,4535 1,9633 
km/100m2 powierzchni 
zabudowy 

0,1539 0,1470 

Długość sieci wodociągowej 
[km] 

533,361 
323,070 

km/1000 mieszkańców 2,8355 2,3758 
km/100m2 powierzchni 
zabudowy 

0,1778 0,1779 

Długość sieci kanalizacyjnej 
[km] 

1 251,293 931,836 

km/1000 mieszkańców 6,6521 6,8525 
km/100m2 powierzchni 
zabudowy 

0,4172 0,5131 
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MAPA 1:  OBSZARY ZWARTEJ ZABUDOWY O W PEŁNI WYKSZTAŁCONEJ STRUKTURZE FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ 
–  MODEL 1 (LIBERALNY) ORAZ WARIANT 3.1 MODELU 3 (INTERWENCJONISTYCZNEGO)  
(Źródło: Opracowanie własne): 
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MAPA 2:  OBSZARY ZWARTEJ ZABUDOWY O W PEŁNI WYKSZTAŁCONEJ STRUKTURZE FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ 
–   MODEL 2 ORAZ WARIANT 3.2 MODELU 3 (INTERWENCJONISTYCZNEGO) (EKOLOGICZNY)  
(Źródło: Opracowanie własne): 
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4. ZAPOTRZEBOWANIE NA NOWĄ ZABUDOWĘ 

4.1. ZAŁOŻENIA 
Zgodnie z wymaganiami ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, określa się maksymalne 
w skali miasta zapotrzebowanie na nową zabudowę - biorąc pod uwagę dopuszczalną 
perspektywę 30 lat oraz możliwość zwiększenia tego zapotrzebowania, w stosunku do 
wyników analiz, o 30% ze względu na niepewność procesów rozwojowych w przyjętym 
horyzoncie czasowym. Maksymalne w skali miasta zapotrzebowanie na nową zabudowę 
wyraża się, zgodnie z przepisami ustawy o pzp, w ilości powierzchni użytkowej zabudowy, 
w podziale na funkcje zabudowy.  
 
Przy formułowaniu maksymalnego zapotrzebowania na nową zabudowę dla poszczególnych 
funkcji zabudowy wzięto pod uwagę: 

a) uwarunkowania wynikające z analiz ekonomicznych, środowiskowych i społecznych, 
determinujące wielkość potrzeb i możliwości rozwoju zabudowy o określonej funkcji; 

b) uwarunkowania wynikające z wariantowej prognozy demograficznej, sporządzonej na 
potrzeby Studium; 

c) zróżnicowanie strategicznych modeli rozwoju miasta. 
 
Maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę określono w podziale na następujące, 
podstawowe funkcje zabudowy: zabudowa mieszkaniowa (jednorodzinna i wielorodzinna), 
zabudowa usługowa, zabudowa produkcyjno-magazynowa oraz zabudowa usług publicznych, 
mając na względzie klasyfikację obiektów budowlanych (PKOB) w podziale na działy i grupy 
obiektów, a także charakter danych z zakresu statystyki działalności budowlanej. Dane 
statystyczne, użyte przy określaniu zapotrzebowania na nową zabudowę odnoszą się do 
stanu z 2019 r., a w zależności od rodzaju założeń przyjętych przy formułowaniu 
zapotrzebowania na nową zabudowę – także do okresu wcześniejszego. 
Maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę, zwłaszcza o funkcji mieszkaniowej, 
w przyjętym horyzoncie czasowym określono z uwzględnieniem prognozowanych zmian 
demograficznych, kierując się przewidywaną liczbą mieszkańców miasta według wariantowej 
prognozy demograficznej sporządzonej na potrzeby Studium. 
Ponieważ, zgodnie z brzmieniem art. 10 ust. 5 pkt. 1 ustawy o pzp, zapotrzebowanie na nową 
zabudowę szacuje się jako maksymalne w skali gminy, spośród prognozowanych 
w perspektywie 30 lat możliwych wielkości liczby mieszkańców w mieście przyjęto te, które 
w przedziale prawdopodobnych wyników dla danego wariantu strategicznego modelu 
rozwoju miasta są maksymalne. 
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Zróżnicowanie sposobu określania zapotrzebowania na nową zabudowę w zależności 
od strategicznego modelu rozwoju miasta 
Ponieważ charakterystyka zapotrzebowania na nową zabudowę (wielkość i rodzaj nowej 
zabudowy) różni się w zależności od przyjętego modelu rozwoju miasta, szacowanie tego 
zapotrzebowania musi zostać oparte na sprecyzowanych założeniach kierunków rozwoju. 
Kierunki te w części wynikają z obiektywnych uwarunkowań stanu istniejącego, w tym 
z systemowych regulacji zarządzania gospodarką przestrzenną zawartych w przepisach 
obowiązującego prawa, ale w bardzo znaczącej części wynikają także ze strategicznego wyboru 
wspólnoty samorządowej miasta. Wybór ten, choć dotyczy tylko określonego spektrum możliwych 
rozwiązań, jest jednak kwestią suwerennej decyzji samorządu miasta. Decyzja ta ma charakter 
strategiczny i dotyczy wielu różnych aspektów życia społeczno-gospodarczego miasta. 
 
Cechy dystynktywne wyżej opisanych strategicznych modeli rozwoju miasta determinują 
znicowanie sposobów określania zapotrzebowania na nową zabudowę. W wypadku każdego 
z tych modeli należy bowiem przyjąć odpowiednie wskaźniki zakładane do realizacji 
w perspektywie 30 lat, a także zastosować wyniki odpowiedniego wariantu prognozy 
demograficznej sporządzonej dla różnych scenariuszy rozwoju. 
Spośród scenariuszy rozwoju opracowanych na potrzeby prognozy demograficznej, 
scenariusze (1) i (2) odpowiadają strategicznemu modelowi rozwoju miasta nr 1, 
„liberalnemu”, scenariusz (3) najbardziej koresponduje ze strategicznym modelem rozwoju 
miasta nr 2, „ekologicznym”, natomiast scenariusze (5) i (6) mogą być zrealizowane w wyniku 
wdrożenia strategicznego modelu rozwoju miasta nr 3 – „interwencjonistycznego”, przy czym 
model ten może także sprzyjać realizacji scenariusza (3). Żaden ze strategicznych modeli 
rozwoju nie zakłada natomiast realizacji najbardziej pesymistycznego scenariusza (4) silnej 
polaryzacji gospodarczej, ponieważ co do zasady prowadzenie jakiejkolwiek polityki 
przestrzennej winno być nakierowane na uniknięcie takiego scenariusza. 
 
Zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową może zostać oszacowane 
z uwzględnieniem ww. wariantów prognozy demograficznej dla poszczególnych SMRM 
poprzez zastosowanie wskaźników charakteryzujących wielkość zasobu mieszkaniowego, 
warunki mieszkaniowe lub wielkość ruchu budowlanego w perspektywie realizacji ustaleń 
studium dla danego modelu. Zgodnie z charakterystyką poszczególnych SMRM przyjmuje się, 
że w przypadku modelu 1 zarówno docelowa wielkość zasobu mieszkaniowego jak i warunki 
mieszkaniowe  będą ujęte w wartościach wyższych niż w przypadku modelu 2, który zakłada 
większą koncentrację zabudowy i oszczędniejsze formy zamieszkiwania. Model 3, który opiera 
się ma na scenariuszach migracyjnych, także zakłada skoncentrowane formy zamieszkiwania, 
bardziej odpowiednie dla przekroju populacji, w którym istotny udział miałby grupy o wyższej 
dzietności i przynajmniej początkowo niższym statusie majątkowym. Różnicowanie sposobu 
szacowania zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową w zależności od SMRM 
obejmuje zatem także przyjęcie różnych proporcji rodzajów zabudowy mieszkaniowej 
(jednorodzinnej i wielorodzinnej), odpowiednio do danego modelu. Zakłada się, że w modelu 1 
i modelu 3 w przypadku skonstruowania go na bazie modelu 1, udział zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej będzie większy niż w przypadku modelu 2 i modelu 3 
skonstruowanego na bazie modelu 2. 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM   
STRATEGICZNE MODELE ROZWOJU MIASTA 
 

 

  
 

 
RADOM 2021 MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA   30 

Zapotrzebowanie na nową zabudowę o funkcji usługowej i produkcyjnej także zostało 
oszacowane z uwzględnieniem zróżnicowania SMRM. W przypadku metody szacowania tego 
zapotrzebowania na podstawie proporcji powierzchni użytkowych zabudowy o funkcjach 
niemieszkalnych w stosunku do powierzchni użytkowej funkcji mieszkaniowych, 
zróżnicowanie zasadza się na odpowiednich dla każdego modelu wielkościach docelowej 
powierzchni użytkowej zabudowy mieszkaniowej. W przypadku modelu 3, dodatkowe 
zapotrzebowanie wynikać będzie z czynnika egzogenicznego w postaci stymulującej rozwój 
funkcji gospodarczych rolę portu lotniczego Radom-Sadków. 

4. 2. MAKSYMALNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NOWĄ ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ 
Założenia prognozy zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową w perspektywie 30 
lat dla poszczególnych SMRM zestawiono w tabeli 5. Obejmują one odpowiednie warianty 
prognozy demograficznej, docelowe wskaźniki wielkości zasobu mieszkaniowego i warunków 
mieszkaniowych, zakładane parametry prognozowanego ruchu budowlanego oraz proporcje 
pomiędzy typami zabudowy mieszkaniowej. 
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Tabela 5: Założenia prognozy zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową dla poszczególnych SMRM: 
Założenia dla prognozy 

zapotrzebowania na nową 
zabudowę 

Strategiczny model rozwoju miasta 
Model 1 
liberalny 

Model 2 
ekologiczny 

Model 3 
interwencjonistyczny 

Założenia demograficzne 
Scenariusz rozwoju dla wariantu 
prognozy demograficznej 

scenariusze 
kontynuacji 

i suburbanizacji 

scenariusz 
aktywizacji 

scenariusze 
aktywizacji, migracyjny 

„niski” i migracyjny 
„wysoki” 

Prognozowana liczba ludności 
w perspektywie 30 lat 

117,4-135,84 tys. 191,3 tys. 176,5-226,85 tys. 

Wielkość zasobu mieszkaniowego 
Liczba mieszkań na 1000 
mieszkańców w perspektywie 30 
lat 

5006 4507 jak dla modelu 2 

Warunki mieszkaniowe 
Przeciętna powierzchnia użytkowa 
mieszkania na osobę w 
perspektywie 30 lat 

35 
[m2] 

308 
[m2] 

jak dla modelu 2 

Ruch budowlany 
Przeciętna powierzchnia mieszkania 
oddawanego do użytkowania w 
perspektywie 30 lat 

95,469 
 [m2] 

80 
[m2] 

jak dla modelu 2 

Przyrost liczby mieszkań w 
perspektywie 30 lat 

16 89010 19 93911 21 74412 

Proporcja powierzchni nowej 
zabudowy jednorodzinnej do 
wielorodzinnej 

1,5 (3/2)13 0,6 (1/1,7)14 jak dla modelu 2 

 
Wyniki oszacowania maksymalnego zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową przy 
wyżej zaprezentowanych założeniach dla poszczególnych SMRM przedstawiono w tabeli 6, 
przy czym wartość zerowa zapotrzebowania w ww. zestawieniu oznacza, że w danym 
przypadku wielkość szacowanego zapotrzebowania nie przekracza aktualnej wielkości zasobu 
mieszkaniowego, wyrażonego w m2 powierzchni użytkowej. 
  

                                                      
4 Do obliczeń przyjęto wartość maksymalną (scenariusz suburbanizacji). 
5 Do obliczeń przyjęto wartość maksymalną (scenariusz migracyjny „wysoki”). 
6 Przeciętna dla Niemiec w 2011 r.: 505. 
7 Przeciętna dla Częstochowy w 2018 r.: 448,1. 
8 Przeciętna dla województwa mazowieckiego w 2018 r.: 30,8 m2. 
9 Wielkość średnia dla okresu od 2008 do 2018 r. w Radomiu. 
10 Wyliczenie na podstawie ekstrapolacji trendu przyrostu ilości mieszkań na mieszkańca w latach 2005-2019 oraz 
prognozowanej liczby mieszkańców przyjętej dla modelu.  
11 J.w. 
12 J.w. 
13 Średnia z lat 2009-2019 - założenie powtórzenia dotychczasowych zjawisk na rynku budowlanym. 
14 Średnia dla lat 2020-2050 uzyskana w wyniku ekstrapolacji trendu spadkowego tego stosunku w latach (2009-2019) – 
założenie kontynuacji obecnych trendów na rynku budowlanym. 
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Tabela 6: Maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową dla poszczególnych SMRM: 

Metoda szacowania zapotrzebowania 

Zapotrzebowanie na nową zabudowę 
mieszkaniową w perspektywie 30 lat 

Model 1 Model 2 Model 3 

powierzchnia 
użytkowa 

[m2] 

powierzchnia 
użytkowa 

[m2] 

powierzchnia 
użytkowa 

[m2] 
Zapotrzebowania  wynikające z wielkości zasobu 
mieszkaniowego (wyrażonego liczbą mieszkań na 
1000 mieszkańców)  

0 87 600 1 365 600 

Zapotrzebowania  wynikające z warunków 
mieszkaniowych (wyrażonych przeciętną 
powierzchnią użytkową mieszkania na osobę)  

0 518 418 1 583 418 

Zapotrzebowania  wynikające z założonego ruchu 
budowlanego  

1 612 277 1 595 126 1 739 513 

Zapotrzebowania  maksymalne 
w  tym: 

1 612 277 1 595 126 1 739 513 

 w zabudowie jednorodzinnej  967 366 590 787 644 264 
 w zabudowie wielorodzinnej 644 911 1 004 339 1 095 249 

4.3.  MAKSYMALNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NOWĄ ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ 
I PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWĄ  

Przyjęto, że dokonane zostanie wyliczenie zapotrzebowania na zabudowę dla dwu grup funkcji: 
− usługowej 
− produkcyjno-magazynowej. 

Punktem wyjścia dla wyliczeń była obecna powierzchnia całkowita zabudowy w podziale na 
następujące funkcje lub grupy funkcji: 

− mieszkaniowo-usługowa (M/U) 
− usługowa (U) 
− produkcyjno-magazynowa (P/M) 
− produkcyjno-magazynowo-usługowa (P/M/U).  

 
Powierzchnie całkowite zabudowy w podziale na docelowe funkcje: usługową i produkcyjno-
magazynową, obliczono w oparciu o przyjęte wskaźniki stosunku powierzchni usługowej do 
mieszkaniowej w grupie funkcji M/U oraz usługowej do produkcyjno-magazynowej w grupie 
funkcji P/M/U, wynoszące odpowiednio 1:2 i 1:1. 
Bazując na powyższych danych wyjściowych, zapotrzebowanie na nową zabudowę 
niemieszkaniową wyliczono w oparciu o trzy podstawowe metody: 

a) odniesienie do prognoz zmiany liczby ludności  
b) odniesienie do prognozowanej zmiany powierzchni użytkowej zabudowy 

mieszkaniowej  
c) ekstrapolację dotychczasowych trendów przyrostu powierzchni użytkowej funkcji 

niemieszkaniowych na mieszkańca.  
W tabeli 7 zestawiono wartości wyliczone wg wszystkich metod. Ponieważ na mocy wymogów 
ustawowych należy oszacować maksymalne zapotrzebowanie na powierzchnię nowej 
zabudowy poszczególnych funkcji, każdemu z modeli rozwojowych (SMRM) przyporządkowano 
najwyższą z wartości wynikających z zastosowania różnych metod obliczeniowych.  
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Tabela 7:  Maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę usługową i produkcyjno-magazynową - złożenie 
metod wyliczenia 

Metoda szacowania zapotrzebowania 

Zapotrzebowanie na nową zabudowę usługową i prukcyjno-
magazynową w perspektywie 30 lat 

Model 1 Model 2 Model 3 

liberalny ekologiczny interwencjonistyczny 

U P/M U P/M U P/M 

Odniesienie do prognoz zmiany liczby 
ludności  

-753 
401 

-650 671 -193 
885 

-167 448 164 004 141 641 

Odniesienie do prognozowanej zmiany 
powierzchni użytkowej mieszkań (PUM) 

661 
629 

571 412 781 
090 

674 584 851 793 735 646 

Kontynuacja trendów przyrostu 
powierzchni użytkowej funkcji 
niemieszkaniowych - ekstrapolacja  
do 2050 r.  

786 
984 

2 000 
356 

913 
309 

2 424 
343 

987 490 2 677 
607 

Uwzględnienie czynników 
egzogenicznych (odniesienie do Rzeszowa – 
na bazie prognozowanej zmiany powierzchni 
użytkowej mieszkań) 

Wariant 1: przemnożenie prognozowanego 
zapotrzebowania na PUM przez 
współczynniki rozwojowe (stosunek pow. 
uż. usług i przemysłu do PUM) 

3 314 
772 

1 035 
281 

Wariant 2: Przemnożenie całości 
prognozowanego PUM przez współczynniki 
rozwojowe (stosunek pow.uż. usług i 
przemysłu do PUM) 

8 915 
056 

1 614 
228 

Zapotrzebowania  maksymalne 
w tym: 

786 
984 

2 000 
356 

913 
309 

2 424 
343 

8 915 
056 

2 677 
607 

 na usługi publiczne 409 
232 

 474 
921 

 4 635 
829 

 

 na usługi komercyjne 377 
752 

 438 
388 

 4 279 
227 

 

 

5. WYBÓR STRATEGICZNEGO MODELU ROZWOJU MIASTA 
Spośród wyżej opisanych wariantów strategicznego modelu rozwoju miasta, w ramach 
procedury sporządzania strategii rozwoju miasta, wybrany został taki model, który uznano za 
optymalny dla dalszych prac nad Strategią i Studium. 
 

Wybrany został podwariant 3.2. modelu 3 (interwencjonistycznego). 
Uzasadnieniem dla wyboru tego wariantu było przyjęcie za założenia lub cele polityki 
rozwojowej miasta: 

• realizację najbardziej optymistycznego wariantu prognozy demograficznej; 
• realizację ambitnych celów w zakresie standardów usług publicznych, jakości 

życia mieszkańców oraz stanu środowiska;  
• aktywną rolę samorządu miejskiego w realizacji polityki przestrzennej; 
• promowanie miejskich wzorców współżycia społecznego oraz rozwój 

aktywnego społeczeństwa obywatelskiego; 
• zaistnienie uwarunkowań egzogenicznych sprzyjających rozwojowi miasta. 
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6. MODEL STRUKTURY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ MIASTA 
Wybór strategicznego modelu rozwoju miasta wg założeń opisanych w niniejszym 
opracowaniu implikuje skonkretyzowaną postać modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej 
miasta, o którym mowa w art. 10e ust. 3 pkt 4 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym. Niżej opisano możliwe elementy tego modelu, które mogą być wprowadzone do 
strategii rozwoju miasta. 
 
Ponieważ model struktury funkcjonalno-przestrzennej przyjęty w ramach opracowania 
strategii rozwoju miasta będzie następnie uwzględniony w dokumencie studium, musi on 
zawierać takie elementy, które będą miały jednoznaczne powiązania z obligatoryjnymi 
ustaleniami diagnostycznymi i kierunkowymi tego dokumentu, w tym ustaleniami 
poczynionymi na potrzeby wykonania bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę, 
o którym mowa w art. 10 ust. 5 ustawy o pzp, w tym np.: obszary zwartej zabudowy o w pełni 
ukształtowanej strukturze funkcjonalno-przestrzennej czy obszary rozwoju zabudowy. 
 
W skład modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta wejść zatem mogą: 

I. obszary zwartej zabudowy o w pełni ukształtowanej strukturze funkcjonalno-
przestrzennej 

II. pozostałe obszary zabudowane 
III. obszary rozwoju zabudowy 
IV. obszary niewskazane dla rozwoju zabudowy 
V. schemat lokalizacji obszarów węzłowych i centrów usługowych wraz 

z głównymi powiązaniami transportowymi 
 
W obrębie obszarów wchodzących w skład kategorii I-III wydzielić ponadto można obszary 
o określonej funkcji zabudowy i/lub zagospodarowania terenów. Jednakże, ww. wydzielenia 
funkcjonalne muszą być skoordynowane z danymi, na podstawie których dokonywany jest 
bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę, o którym mowa w art. 10 ust. 5 ustawy o pzp. 
Bilans ten dotyczy tylko kategorii obszarów I i III oraz obszarów objętych obowiązującymi 
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, w skład których wchodzą także 
części obszarów zaliczonych do wszystkich ww. kategorii. Ww. kategorie obszarów są 
przedmiotem odpowiednio: albo części diagnostycznej dokumentu studium (kategorie I i II), 
albo części zawierającej ustalenia kierunkowe polityki przestrzennej (kategorie III i IV). Niżej 
zamieszczono krótki opis każdej z ww. kategorii obszarów, wchodzących w skład modeli 
struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta. 
1. Obszary zwartej zabudowy o w pełni ukształtowanej strukturze funkcjonalno-

przestrzennej – stanowią obszary wyodrębnione na podstawie analizy uwarunkowań 
wynikających z cech dotychczasowego zagospodarowania terenów, wyposażenia ich 
w infrastrukturę techniczną i społeczną. Wyodrębnienie tych obszarów dokonywane jest 
w ramach analiz przestrzennych, zawartych w diagnostycznej części dokumentu studium 
(uwarunkowania rozwoju). 

2. Pozostałe obszary zabudowane – podobnie jak w przypadku obszarów zwartej 
zabudowy o w pełni ukształtowanej strukturze funkcjonalno-przestrzennej stanowią 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM   
STRATEGICZNE MODELE ROZWOJU MIASTA 
 

 

  
 

 
RADOM 2021 MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA   35 

efekt dokonania analizy uwarunkowań stanu istniejącego, przy czym stanowią one takie 
obszary, których cechy nie pozwoliły na zaklasyfikowanie ich do pierwszej kategorii 
(obszary zwartej zabudowy o w pełni ukształtowanej strukturze funkcjonalno-
przestrzennej), ale ze względu na aktualne zagospodarowanie i użytkowanie nie mogą 
one być w polityce miasta traktowane jak niezabudowane i wskazane do wyłączenia 
z jakichkolwiek procesów inwestycyjnych. 

3. Obszary rozwoju zabudowy – stanowią kierunkowe wskazania lokalizacji obszarów 
nowej zabudowy o określonych funkcjach, które mogą być ujęte w studium jeśli z bilansu 
terenów przeznaczonych pod zabudowę wynika, że prognozowane zapotrzebowanie na 
zabudowę o tych funkcjach nie może być zaspokojone w obrębie obszarów zwartej 
zabudowy i w obrębie obszarów objętych obowiązującymi mpzp. Obszary te wyznaczane 
są na etapie formułowania ustaleń studium w zakresie planowanych zmian struktury 
funkcjonalno-przestrzennej (w części dokumentu studium dotyczącej kierunków 
zagospodarowania przestrzennego). 

4. Obszary niewskazane dla rozwoju zabudowy – podobnie jak w przypadku obszarów 
rozwoju zabudowy stanowią część kierunkowych ustaleń dokumentu studium, w których 
dokonuje się wskazań obszarów, w stosunku do których polityka ochronna miasta 
polegać będzie nie tylko na blokowaniu zabudowy kolejnych nieruchomości, ale także 
zapobieganiu intensyfikacji zabudowy istniejącej. 
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