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Kierunki zagospodarowania przestrzennego
Wstęp: Cele i zasady realizacji polityki przestrzennej miasta Radomia
Kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta, zawarte w niniejszej części,
wynikają z uwarunkowań rozwoju przestrzennego (rozpoznanych w części I:
„Uwarunkowania rozwoju”) oraz ogólnego określenia celów i kierunków rozwoju miasta
w obowiązujących dokumentach strategicznych.
W toku prac nad niniejszym studium, po dokonaniu analizy uwarunkowań
przestrzennych mających wpływ na realizację celów rozwoju zawartych w Strategii rozwoju
miasta Radomia, wyodrębniono cztery cele strategiczne polityki przestrzennej miasta. Cele
te stanowią konkretyzację wizji ładu przestrzennego w specyficznej sytuacji ośrodka
radomskiego, realizowanej według zasad zrównowaŜonego rozwoju. Ww. cele strategiczne
polityki przestrzennej to:
Cel I:
Cel II:
Cel III:
Cel IV:

Poprawa warunków Ŝycia mieszkańców
Poprawa wizerunku i atrakcyjności inwestycyjnej miasta
Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Podniesienie rangi miasta jako ośrodka regionalnego

Cele strategiczne osiągane będą za pośrednictwem działań nakierowanych na
osiąganie bardziej uszczegółowionych i skonkretyzowanych celów operacyjnych polityki
przestrzennej miasta. Określone w niniejszym studium kierunki działań w polityce
przestrzennej miasta, to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rozwój i optymalizacja systemu transportowego
Kreowanie policentrycznej struktury miasta
Inicjowanie utworzenia korytarzy aktywizacji zainwestowania
Poprawa efektywności zainwestowania obszarów urbanizacji
Rozwój funkcji terenów otwartych
Ograniczenie rozpełzania się zainwestowania
Poprawa efektywności polityki planistycznej miasta
Poprawa efektywności ochrony prawnej środowiska i przyrody
Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego

Charakter ww. kierunków działań i osiąganych za ich pomocą celów operacyjnych
wynika juŜ wprost ze specyfiki polityki przestrzennej, która dotyczy wielu zróŜnicowanych
dziedzin przedmiotowych wchodzących ze sobą w interakcje na wspólnej dla wszystkich tych
dziedzin płaszczyźnie przestrzeni fizycznej. Instrumentacja działań w polityce przestrzennej
wynika z aktualnego stanu prawnego, określającego z jednej strony: status i funkcje studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w krajowym systemie
planowania przestrzennego, a takŜe ramy aktywności poszczególnych uczestników polityki
miasta w dziedzinie zagospodarowania przestrzennego – z drugiej. Zakres instrumentacji
działań obejmuje w szczególności następujące funkcje studium:
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 Funkcja regulacyjna: ze względu na status studium polegający na funkcjonowaniu
jako akt kierownictwa wewnętrznego, niebędący aktem prawa miejscowego – jest ona
w znacznym stopniu ograniczona, sprowadzająca się do ustalenia wiąŜących zasad
zapisu kierunków polityki przestrzennej gminy w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego oraz ustalenia zasad stosowania odpowiednich
reŜimów prawnych egzekwowanych na wskazanych w studium obszarach (w tym np.:
określenie obszarów, dla których występuje obowiązek sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, określenie obszarów zabudowy
śródmiejskiej w rozumieniu przepisów techniczno-budowlanych, itp.).
 Funkcja koordynacyjna: polegająca na dostarczaniu racjonalnych przesłanek dla
decyzji lokalizacyjnych podmiotów realizujących inwestycje celu publicznego, a takŜe
dla działań podmiotów realizujących zadania z zakresu rewitalizacji i/lub
przekształceń obszarów zdegradowanych, ochrony środowiska przyrodniczego
i kulturowego, gospodarki gminnym zasobem nieruchomości, itp.
 Funkcja informacyjna: polegająca na dostarczaniu usystematyzowanej informacji
o uwarunkowaniach prawnych i politycznych, istotnych przy podejmowaniu decyzji
lokalizacyjnych przez wszystkich uczestników procesów inwestycyjnych w mieście.
Wyszczególnienie celów operacyjnych wraz z instrumentacją wyŜej zdefiniowanych
kierunków działań zawarte zostało w odpowiednich rozdziałach niniejszej części studium,
odnoszących się do poszczególnych dziedzin przedmiotowych polityki przestrzennej,
wyodrębnionych zgodnie z wymogami art. 10 ust. 2 ustawy z dn. z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
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Struktura celów i zasad realizacji polityki przestrzennej miasta Radomia:

Cele strategiczne

Wizja ładu przestrzennego
realizowana według zasad zrównowaŜonego rozwoju

I

Poprawa warunków Ŝycia mieszkańców

II

Poprawa wizerunku i atrakcyjności inwestycyjnej miasta

III

Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego

IV

Podniesienie rangi miasta Radomia jako ośrodka
regionalnego

2

Kreowanie policentrycznej struktury miasta

3

Inicjowanie utworzenia korytarzy aktywizacji
zainwestowania

4

Poprawa efektywności zainwestowania obszarów urbanizacji

5

Rozwój funkcji terenów otwartych

6

Ograniczenie rozpełzania się zainwestowania

7

Poprawa efektywności polityki planistycznej miasta

8

Poprawa efektywności ochrony prawnej środowiska i
przyrody

9

Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego

Cele operacyjne
polityki
przestrzennej

Instrumentacj
a polityki
przestrzennej

Rozwój i optymalizacja systemu transportowego

Kierunki działań

1

Funkcja regulacyjna studium
Funkcja koordynacyjna studium
Funkcja informacyjna studium

Dziedziny przedmiotowe polityki przestrzennej
(art. 10 ust. 2 ustawy z dn. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym)
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1.

Kierunki zmian w strukturze
w przeznaczeniu terenów

1.1.

Struktura funkcjonalno-przestrzenna

przestrzennej

gminy

oraz

Projektowany rozwój przestrzenny miasta jest w znacznym stopniu kontynuacją
i rozwinięciem kierunków przyjętych w Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju
zagospodarowania przestrzennego Gminy Radomia, uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej
w Radomiu nr 221/99 z dnia 29 grudnia 1999r.
Podstawowym załoŜeniem projektowanych zmian w strukturze funkcjonalnoprzestrzennej miasta jest realizacja wizji ładu przestrzennego, na którą składać się będą
realizacje rozwiązań pozwalających na osiągniecie wszystkich czterech wymienionych we
wstępie do niniejszej części studium celów strategicznych polityki przestrzennej. Wizja ta
ma być realizowana wg zasad zrównowaŜonego rozwoju, co oznacza, Ŝe wynika
z następujących przesłanek:
 równoprawne są działania podejmowane na rzecz poprawy warunków Ŝycia
przyszłych, co i współczesnych pokoleń mieszkańców Radomia;
 równorzędnie traktuje się środowisko naturalne i zbudowane przez człowieka;
 granice administracyjne nie dzielą, a łączą miasto z otaczającymi gminami, zachęcając
do wspólnych przedsięwzięć podnoszących konkurencyjność regionu;
 uwarunkowania wynikające z przeszłości łączy się z uwzględnieniem potrzeb
przyszłości;
 działania niosące zmiany w przestrzeni miasta nie wyjdą swą intensywnością poza
przyjęty dla niego poziom, ustalony w procesie ustawicznego planowania
i projektowania urbanistycznego w zgodzie z potrzebami ekonomicznymi i socjalnymi
mieszkańców.
W zakresie modelowania poŜądanej struktury przestrzennej miasta, niniejsze studium
wychodzi od wyodrębnienia i zdefiniowania elementów tej struktury, by następnie przypisać
tym elementom odpowiednie kierunki działań zmierzających do osiągnięcia obranych celów
operacyjnych polityki przestrzennej.
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Elementy struktury funkcjonalno-przestrzennej
Sieć ciągów transportowych
Sieć ciągów komunikacyjnych stanowi
szkielet efektywnego sytemu transportu oraz
obsługi
obszarów
zainwestowania
miejskiego. Konfiguracja tego szkieletu
zapewnić winna płynność ruchu oraz
dostępność dla zróŜnicowanych środków
transportu.
Hierarchizacja
techniczna
ciągów transportowych winna umoŜliwiać i
wpierać
wielofunkcyjne
uŜytkowanie
terenów przyległych, a zwłaszcza centrów i
obszarów intensyfikacji zainwestowania.
Sieć obszarów węzłowych i głównych
generatorów ruchu
W skład sieci wchodzą obszary węzłowe o
zróŜnicowanej skali i charakterystyce
funkcjonalnej: centra wielofunkcyjne (o
znaczeniu regionalnym, ogólno miejskim
lub dzielnicowym), a takŜe obszary
koncentracji mieszkalnictwa lub miejsc
pracy, zlokalizowane na osiach lub
przecięciach
waŜniejszych
ciągów
komunikacyjnych. Kształtowanie ww. sieci
winno być zorientowane na poprawę
dostępności komunikacyjnej, w tym obsługę
transportem publicznym oraz ruch pieszy.
Obszary węzłowe poszczególnych kategorii
winny posiadać przestrzeń publiczną
wysokiej jakości i być systemowo,
stosownie do swojej funkcji, miedzy sobą
powiązane.
Korytarze aktywizacji zainwestowania
System
korytarzy
aktywizacji
zainwestowania wytyczać ma główne
kierunki
rozwoju
i
koncentracji
zainwestowania w skali całej strefy
zurbanizowanej, a na wyŜszym poziomie –
takŜe regionu funkcjonalnego miasta
Radomia. Jest on instrumentem koordynacji
polityki przestrzennej miasta i gmin
ościennych, nakierowanej na poprawę
efektywności struktury osadniczej. Rozwój
korytarzy bazować ma na dogodnych
powiązaniach transportowych pomiędzy
kluczowymi centrami zainwestowania,
racjonalnym
wykorzystaniu
zasobów
przestrzeni i kumulacji nakładów.
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Obszary intensyfikacji zainwestowania
Stopniowanie
intensywności
zainwestowania w skali miejskiej i
dzielnicowej słuŜyć ma wykreowaniu
zwartej, zintegrowanej i zorientowanej na
obsługę transportem zbiorowym przestrzeni
miejskiej.
Strategiczna
intensyfikacja
zainwestowania dotyczyć ma w pierwszym
rzędzie centrów zainwestowania i obszarów
do nich przyległych, a takŜe obszarów
przyległych do posiadających po temu
odpowiednie
własności
ciągów
komunikacyjnych (z wyłączeniem ciągów o
funkcji
konfliktogennego
tranzytu).
Narzędzie to ma na celu promowanie
obsługi
transportem
publicznym,
optymalizację uŜytkowania terenu oraz
ograniczenie konsumpcji zasobów i emisji
zanieczyszczeń.
System terenów otwartych
System terenów otwartych winien stanowić
sieć wzajemnie powiązanych obszarów o
zróŜnicowanych funkcjach społecznych,
ekonomicznych
i
przyrodniczych.
Zarządzanie tym systemem polegać ma na
ochronie
przed
zainwestowaniem,
zachowaniu
funkcji
przyrodniczych,
społecznych i komunikacyjnych (ciągi
piesze i rowerowe łączące centra i obszary
intensyfikacji
zainwestowania)
oraz
rehabilitacji obszarów zdegradowanych.
Winno być nakierowane na zrównowaŜony
rozwój i kształtowanie poŜądanej struktury
funkcjonalno-przestrzennej,
poprawę
jakości Ŝycia mieszkańców oraz ochronę
naturalnego i kulturowego dziedzictwa
miasta.
Delimitacja obszarów urbanizacji
Delimitacja obszarów urbanizacji ma być
jasnym komunikatem, Ŝe energochłonne,
pozbawione racjonalnych przesłanek i
infrastrukturalnej bazy zainwestowanie jest
sprzeczne
z
interesem
publicznym
wspólnoty samorządowej i jako takie nie
będzie przedmiotem wsparcia w polityce
miejskiej. Racjonalny i zrównowaŜony
rozwój winien natomiast brać pod uwagę
dostępność
komunikacyjną
i
infrastrukturalną,
oszczędność
w
gospodarowaniu zasobami, wykorzystanie,
adaptację i rewitalizację istniejącego
zainwestowania oraz
ograniczanie
konfliktów funkcjonalno-przestrzennych.
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Model struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta
WyŜej zdefiniowane elementy składają się na model struktury funkcjonalnoprzestrzennej miasta. Model ten stanowi ilustrację stanu docelowego konfiguracji ww.
elementów w perspektywie realizacji ustaleń Studium. Nie jest on jednak schematem
identyfikującym docelową strukturę miasta z jakimkolwiek typem formalnym, do postaci
którego rozwój miasta miałby być dostosowany. Dotychczasowe próby takiej schematyzacji
z reguły nie znajdowały bowiem potwierdzenia w realnych kierunkach rozwoju miasta. NiŜej
zaproponowany model jest zatem ilustracją przestrzennych powiązań i współzaleŜności
kierunków działań samorządu miasta, zmierzających do wykreowania hierarchicznej,
policentrycznej struktury funkcjonalno-przestrzennej, umoŜliwiającej poprawę
dostępności mieszkańców do usług, miejsc pracy i wypoczynku, zmniejszenie liczby
i długości podróŜy, a takŜe pozwalającej na optymalizację sieci powiązań transportowych.
Został on oparty na wynikającym z analizy uwarunkowań rozwoju załoŜeniu moŜliwości
zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych oraz lokalizacji funkcji produkcji i usług w obrębie
obszarów aktualnie zurbanizowanych poprzez intensyfikację, uzupełnienie i przekształcenia
ich zainwestowania.
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1.2

Polityka przestrzenna zmierzająca do wykreowanie poŜądanej struktury
funkcjonalno-przestrzennej miasta

Ustala się, Ŝe kreowanie poŜądanej struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta
wiązać się będzie z wdraŜaniem sześciu kierunków działań odpowiadających sześciu grupom
elementów tej struktury, omówionym w pkt-cie 1.1. Kierunki działań związanych
z kształtowaniem poŜądanej struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rozwój i optymalizacja systemu transportowego
Kreowanie policentrycznej struktury miasta
Inicjowanie utworzenia korytarzy aktywizacji zainwestowania
Poprawa efektywności zainwestowania obszarów urbanizacji
Rozwój funkcji terenów otwartych
Ograniczenie rozpełzania się zainwestowania

Ww. kierunki działań zmierzać mają do osiągnięcia niŜej wyspecyfikowanych celów
operacyjnych polityki przestrzennej. Przedmiotem niniejszego punktu jest ustalenie
i omówienie instrumentacji osiągania tych celów operacyjnych.
Kierunek 1: Rozwój i optymalizacja systemu transportowego.
Cele operacyjne:
 Integracja komunikacyjna miasta w celu poprawy dostępu mieszkańców do
infrastruktury społecznej, usług, miejsc pracy i wypoczynku.
 Zabezpieczenie przed degradacją i usprawnienie funkcjonowania układu
transportowego z jednoczesną poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 Poszerzenie zakresu opcji transportowych poprzez rozwój transportu
zbiorowego oraz komunikacji rowerowej i pieszej.
 Maksymalizacja szans aktywizacji terenów inwestycyjnych.
 Zapewnienie zachowania funkcji i trwałości rozwoju obszarów zainwestowania.
 Zmniejszenie uciąŜliwości transportu dla mieszkańców oraz minimalizacja jego
negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze.
System transportowy jest głównym elementem konstytuującym strukturę
funkcjonalno-przestrzenną miasta, którego funkcjonowanie w znacznym stopniu jest
bezpośrednio warunkowane sprawnością powiązań transportowych. Czynnikiem
strukturyzującym jest tu zwłaszcza konfiguracja sieci powiązań pomiędzy obszarami
węzłowymi w mieście oraz ich powiązań z układem zewnętrznym. Poza systemem
drogowym, wykorzystywanym dla celów transportu indywidualnego i zbiorowego osób oraz
transportu towarów, na obszarze miasta występuje infrastruktura kolejowa, która posiada
dotychczas niewykorzystany potencjał rozwoju i moŜe być wykorzystana jako czynnik
stymulujący rozwój zainwestowania, w tym lokalizacji większych generatorów ruchu.
Zakłada się, Ŝe dla osiągnięcia wyŜej wyszczególnionych celów rozwoju
i optymalizacji systemu transportowego miasta wdroŜone zostaną następujące elementy
polityki przestrzennej:
 Stworzenie ciągłej sieci podstawowego układu komunikacyjnego i jej funkcjonalne
wyodrębnienie z układu obsługującego.
 Stworzenie i wdroŜenie zintegrowanego programu/strategii rozwoju zrównowaŜonego
transportu miejskiego, uwzględniającego/uwzględniającej m.in. następujące aspekty
przestrzenne:
Miejska Pracownia Urbanistyczna, 26-600 Radom ul. śeromskiego 53; tel/fax 048 36-20-208 e-mail mpu@mpu.radom.pl
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− wytyczne do projektowania zorientowanego na rozwój transportu publicznego oraz
pieszego i rowerowego,
− strategiczne projekty na rzecz rozwoju transportu.
Podstawowy układ komunikacyjny
Zakłada się, Ŝe podstawowy układ komunikacyjny miasta składał się będzie
z podsystemów: drogowego i kolejowego, a takŜe z węzłów transportowych integrujących te
podsystemy oraz zróŜnicowane media transportu indywidualnego i zbiorowego. W chwili
obecnej miasto nie posiada ciągłej i wystarczająco rozwiniętej sieci dróg podstawowego
układu komunikacyjnego o odpowiedniej przepustowości, zapewniającej sprawną
komunikację pomiędzy najwaŜniejszymi generatorami ruch. Niekonsekwentnie realizowane,
nie tworzące ciągłego systemu oraz łączące funkcje tranzytowe i obsługujące drogi wyŜszych
kategorii funkcjonalnych nie są w stanie obsłuŜyć komunikacyjnie w odpowiednich
standardach czasu dostępu oraz bezpieczeństwa ruchu ani planowanego, ani nawet
istniejącego zainwestowania miejskiego. Dlatego budowa i funkcjonalne wyodrębnienie sieci
dróg podstawowego układu komunikacyjnego jest w chwili obecnej zadaniem o znaczeniu
strategicznym dla rozwoju miasta.
Model struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta zawiera zatem ustalenie
konfiguracji sieci podstawowego układu komunikacyjnego, tworzonego przez główne
i uzupełniające trasy drogowe połączone w ciągłą sieć, obejmującą wszystkie rejony
intensywnego zainwestowania miejskiego, a takŜe będące waŜniejszymi generatorami ruchu
istniejące i projektowane lokalizacje funkcji o znaczeniu regionalnym i/lub ogólno miejskim
(patrz: Kierunek 2 „Kreowanie policentrycznej struktury miasta”).
Uzupełnieniem podstawowego układu komunikacyjnego będzie miejski przebieg linii
kolejowych wraz z węzłami integrującymi, a takŜe odseparowane od ruchu kołowego trasy
rowerowe, realizowane m.in. w ramach polityki rozwoju funkcji terenów otwartych.
Realizacja oraz zabezpieczenie trwałości funkcji dróg podstawowego układu
komunikacyjnego wymaga wdroŜenia odpowiednich procedur administracyjnych w zakresie
określania zasad obsługi komunikacyjnej i sposobów zagospodarowania terenów przyległych.
Obudowa dróg podstawowego układu komunikacyjnego funkcjami wymagającymi
bezpośredniego dostępu lub pozostającymi w konflikcie z funkcją tych dróg moŜe bowiem
spowodować utratę załoŜonej przepustowości, co pociągnie za sobą stopniową degradację
funkcjonalną części lub całości planowanego układu. Procedury lokalizacyjne w odniesieniu
do terenów przyległych do tras podstawowego układu komunikacyjnego winny zatem
umoŜliwiać szczególną kontrolę warunków zagospodarowania (określanych w decyzjach
administracyjnych i/lub w prawie miejscowym) w zakresie wpływu na ruch drogowy.
Szczegółowy opis kierunków rozwoju poszczególnych podsystemów transportowych
zamieszczono niŜej, w rozdziale 5.
Przestrzenne aspekty zintegrowanego programu/strategii rozwoju zrównowaŜonego
transportu miejskiego
Zintegrowany program/strategia rozwoju transportu miejskiego winien być
sporządzony jako odrębne od niniejszego studium opracowanie interdyscyplinarne, o statusie
aktu kierownictwa wewnętrznego gminy, zawierające m.in. wskazania w zakresie integracji
polityki przestrzennej z polityka transportową oraz operacyjny program działań
inwestycyjnych, których przestrzenna lokalizacja uwzględniona została w niniejszym
studium.
Integracja polityki przestrzennej z polityką rozwoju transportu winna być
uwzględniona w pierwszym rzędzie poprzez zawarcie w ww. programie branŜowym działań
inwestycyjnych i organizacyjnych, zmierzających do lepszej obsługi komunikacyjnej terenów
Miejska Pracownia Urbanistyczna, 26-600 Radom ul. śeromskiego 53; tel/fax 048 36-20-208 e-mail mpu@mpu.radom.pl
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istniejącego i projektowanego zainwestowania, w tym działań w zakresie projektowania
urbanistycznego i budowlanego, zmierzających do wykreowania zainwestowania
sprzyjającego obsłudze za pomocą transportu zbiorowego („transit oriented design”).
Sformułowanie tych działań winno w szczególności uwzględniać ustalenia niniejszego
studium w zakresie rozmieszczenia obszarów węzłowych i wytycznych dla zarządzania na
obszarach węzłowych – (patrz: Kierunek 2), w zakresie kreowania korytarzy aktywizacji
zainwestowania (patrz: Kierunek 3), w zakresie lokalizacji strategicznej intensyfikacji
zainwestowania i rozmieszczenia głównych generatorów ruchu (patrz: Kierunek 4), a takŜe
w zakresie rozwoju infrastruktury rowerowej w korytarzach systemu terenów otwartych
(patrz: Kierunek 5).
Zestaw strategicznych projektów na rzecz rozwoju transportu winien obejmować:
 inwestycje związane z tworzeniem ciągłej sieci funkcjonalnie wyodrębnionego
podstawowego układu komunikacyjnego miasta w tym zwłaszcza:
 tzw. rama którą tworzą ciągi ulic: Kielecka, Czarnieckiego, śółkiewskiego, Wojska
Polskiego, Obwodnica Południowa;
 trasa średnicowa: ulice 11-go Listopada, Szarych Szeregów, Mireckiego,
Limanowskiego, Mariacka, Młodzianowska, południowy odcinek tzw. Trasy N-S;
 ciągi ulic:
 Chrobrego, Mieszka I;
 Warszawska;
 nowy wlot drogi krajowej Nr 9;
 tzw. wschodnia obwodnica śródmieścia – ulice Zbrowskiego, PraŜmowskiego, lub
północny odcinek tzw. trasy N-S, PraŜmowskiego;
 NSZZ Solidarność Maratońska 1905 Roku Dowkonta Grzecznarowskiego;
 Wernera;
 nowy wlot drogi wojewódzkiej nr 737;
 inwestycje związane z integracją transportu szynowego na bazie istniejących linii
kolejowych z systemem komunikacji miejskiej („Oś N-S” wraz z transportowymi
węzłami integrującymi i drogami obsługującymi);
 trasy rowerowe wzdłuŜ doliny rz. Mlecznej i Potoku Północnego.
Kierunek 2: Kreowanie policentrycznej struktury miasta.
Cele operacyjne:
 Koncentracja zróŜnicowanych funkcji w lokalizacjach kluczowych dla
zrównowaŜonego rozwoju miasta.
 Rozwój efektywnych form transportu (zwłaszcza zbiorowego).
 Poprawa dostępu mieszkańców do infrastruktury społecznej, usług i miejsc
pracy.
 Maksymalizacja i róŜnicowanie szans aktywizacji terenów inwestycyjnych.
 Wsparcie przekształceń i rozwoju obszarów centralnych miasta.
 Kontrola i ograniczenie rozpełzania się zainwestowania, dekoncentracji akcji
inwestycyjnych i degradacji obszarów dotychczasowej urbanizacji.
 Zachowanie funkcji i trwałego rozwoju obszarów węzłowych w trakcie ich
cyklów Ŝyciowych.
Policentryczna struktura miasta winna zostać wykreowana na bazie hierarchicznej
sieci skomunikowanych ze sobą obszarów węzłowych. Obszary węzłowe, jako obszary styku
terenów zainwestowania z podstawowym układem komunikacyjnym, winny słuŜyć dostępowi
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do terenów o jednorodnym przeznaczeniu np. przemysłowy, komercyjny albo terenów
wielofunkcyjnych. Ich rozmieszczenie oraz powiązania z obsługiwanymi obszarami
przyległymi winny promować alternatywne w stosunku do samochodu osobowego środki
transportu: transport publiczny pomiędzy poszczególnymi obszarami węzłowymi;
komunikacja piesza i rowerowa w obrębie zespołu danego węzła i obsługiwanych przezeń
obszarów przyległych. PoniewaŜ są one naturalnym centrum dla obszarów przyległych
i przestrzeniami publicznymi o największej aktywności, mogą znajdować się w nich
instytucje publiczne np.: szpitale, urzędy, biblioteki, funkcje komercyjne, węzły integrujące
komunikacji publicznej lub inne punkty dostępu komunikacyjnego – w zaleŜności od roli
i funkcji obszarów węzłowych w mieście.
PoniŜsza charakterystyka opisuje poŜądane cechy dobrze funkcjonujących obszarów
węzłowych:
 koncentracja funkcji i atrakcji, skutkująca podwyŜszeniem komercyjnej wartości
nieruchomości i ekonomicznej efektywności lokalizacji;
 powiązanie z dzielnicami o wysokiej intensywności zabudowy;
 dobre powiązanie z siecią pozostałych obszarów węzłowych za pośrednictwem róŜnych
środków transportu publicznego i prywatnego;
 obecność udogodnień zachęcających do korzystania z transportu publicznego;
 łatwo rozpoznawalne centrum z preferencją dla ruchu pieszego w przestrzeniach
publicznych, z wykluczeniem dostępu dla ruchu kołowego w wyjątkowych,
uzasadnionych przypadkach;
 unikalny klimat i specyfika danego miejsca (w kontraście do zestandaryzowanych
przestrzeni publicznych na obszarach przyległych), dostosowane charakterem urządzenia
do skali i funkcji zabudowy.
MoŜna równieŜ wyliczyć ogólne zasady, które powinno się zastosować aby zapewnić ciągły
rozwój obszarom węzłowym:
 Stały monitoring funkcjonowania obszarów węzłowych.
 Promocja róŜnicowania funkcji i atrakcji.
 Rozwiązania przestrzenne dostosowane do ludzkiej skali i potrzeb oraz promujące ruch
pieszy i budujące toŜsamość miejsca (atrakcyjne przestrzenie publiczne).
 Zapewnienie infrastruktury adekwatnej dla podtrzymania ciągłości funkcji i/lub rozwoju
obszaru.
 Ułatwianie dostępu do roŜnych form transportu (swoboda wyboru).
Polityka kierowania rozwojem obszarów węzłowych obejmuje następujące elementy:
 Typologię obszarów węzłowych
 Ogólne wytyczne dla kierunków zarządzania na obszarach węzłowych
 Program działań na rzecz rozwoju wskazanych obszarów węzłowych
Typologia obszarów węzłowych
Podstawą dla prawidłowego określenia kierunków rozwoju i zasad zagospodarowania
obszarów węzłowych jest zidentyfikowanie ich typu. Typologia zastosowana w niniejszym
dokumencie opiera się na zróŜnicowaniu funkcji i znaczenia obszarów węzłowych
w odniesieniu do układu zewnętrznego w odpowiedniej skali (sąsiedztwa, dzielnicy, miasta
lub regionu). PoniŜsze zestawienie zawiera typy obszarów węzłowych wraz z ich
charakterystyką.
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Tab. nr 2.1: Typologia obszarów węzłowych

Typ obszaru węzłowego
Funkcja
Skala
Centra biznesowoadministracyjne
Regionalne

Ogólnomiejskie

Specjalne
Regionalne

Ogólnomiejskie

Obsługujące
Dzielnicowe

Charakterystyka obszaru węzłowego
Pełnią funkcje o znaczeniu co najmniej
ogólnomiejskim, niezwiązane z obsługą przyległych
jednostek/dzielnic mieszkaniowych, choć taka
obsługa moŜe być ich funkcją uzupełniającą.
 Usytuowane
u
zbiegu
głównych
tras
komunikacyjnych
miejskiego
układu
podstawowego i ciągów o znaczeniu regionalnym
(osie korytarzy aktywizacji zainwestowania), są
obszarami o największej dostępności.
 ZróŜnicowana i atrakcyjna oferta usług w
zabudowie wysokiej intensywności.
 Efektywna obsługa parkingowa.
 Dostęp do róŜnego rodzaju publicznych środków
transportu.
 Pełny zakres obsługi infrastrukturalnej dla
intensywnego zainwestowania.
 Obecność przestrzeni publicznych z priorytetem
dla ruchu pieszego.
 Historyczne
pochodzenie
układu
urbanistycznego.
 Intensywne zainwestowanie wielofunkcyjne.
 Usytuowane w sąsiedztwie jednostek/dzielnic
śródmiejskich, o wysokiej intensywności
zabudowy i gęstości zaludnienia.
 ZróŜnicowana i atrakcyjna oferta usług.
 Usytuowane
u
zbiegu
głównych
tras
komunikacyjnych
miejskiego
układu
podstawowego i/lub obecność węzłów transportu
publicznego o wysokiej przepustowości.
 Obecność przestrzeni publicznych z priorytetem
dla ruchu pieszego.
Obsługują obszary albo dzielnice o specyficznej
funkcji, np. ośrodki lub skupienia specyficznych
usług, centra handlowe, przemysł, itp.
 Usytuowane
u
zbiegu
głównych
tras
komunikacyjnych
miejskiego
układu
podstawowego i ciągów o znaczeniu regionalnym
(osie korytarzy aktywizacji zainwestowania), są
obszarami o największej dostępności.
 Dostęp do róŜnego rodzaju publicznych środków
transportu.
 Efektywna obsługa parkingowa.
 Usytuowane
przy
głównych
trasach
komunikacyjnych
miejskiego
układu
podstawowego.
 Efektywna obsługa parkingowa.
 Obecność węzłów transportu publicznego o
wysokiej przepustowości.
Pełnią funkcje usługowe dla jednostek/dzielnic
mieszkaniowych.
 Są znacząco większe niŜ sąsiedzkie obszary
węzłowe, jednak mogą spełniać te same lokalne
funkcje.
 Obsługują jedną bądź więcej dzielnic sąsiednich.
 Powstałe, w niektórych przypadkach, w wyniku
rozwoju i ewentualnego łączenia się sąsiedzkich
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Typ obszaru węzłowego
Funkcja
Skala

Charakterystyka obszaru węzłowego



Sąsiedzkie






obszarów węzłowych.
Priorytet dla ruchu pieszego w przestrzeniach
publicznych.
Usytuowane przy ciągach komunikacyjnych o
usługowym i ogólnodostępnym charakterze
obudowy, ewentualnie z dostępem do głównych
tras komunikacyjnych
miejskiego układu
podstawowego.
Ich funkcje mają zasięg lokalny, słuŜą
zaspokajaniu codziennych potrzeb lokalnej
społeczności.
Są
miejscem
lokalizacji
zrejonizowanej
infrastruktury społecznej.
Priorytet dla ruchu pieszego w przestrzeniach
publicznych.
Usytuowane przede wszystkim przy ciągach
komunikacyjnych
o
usługowym
i
ogólnodostępnym charakterze obudowy.

Wytyczne dla zarządzania na obszarach węzłowych
NiŜej sprecyzowane wytyczne mają na celu maksymalizację szans wykreowania obszarów
węzłowych o wyŜej opisanej, poŜądanej charakterystyce.
Tabela nr 2.2: Wytyczne dla zarządzania na obszarach węzłowych

Dziedzina
zarządzania
Transport

Wytyczne






Planowanie przestrzenne








Powiązania obszarów węzłowych między sobą oraz z obszarami
przyległymi – projektowane i realizowane na podstawie
zintegrowanego programu rozwoju zrównowaŜonego transportu.
Planowanie i organizacja ruchu uwzględniające dominację lub
preferencje ruchu pieszego w obrębie przestrzeni publicznych
obszarów węzłowych.
Parkingi i inne urządzenia dla obsługi publicznych i prywatnych
środków transportu projektowane tak, aby nie zakłócać ruchu pieszego
i funkcji społecznych.
Urządzenia obsługi transportu muszą być integralnym elementem
obszaru węzłowego.
Zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych w stosunku do
programu funkcjonalnego danego obszaru węzłowego przy
jednoczesnym wprowadzeniu ograniczeń dla lokalizacji parkingów
otwartych w przestrzeniach publicznych (ograniczenie powierzchni
zajętej pod takie parkingi, rozwój stref płatnego parkowania, zakazy i
urządzenia ograniczające moŜliwość parkowania wzdłuŜ dróg
wyŜszych kategorii i w innych miejscach nieurządzonych dla tego
celu, itp.).
Rozmiar obszaru węzłowego oraz obszaru przezeń obsługiwanego
preferujące dostęp pieszy.
Obowiązek sporządzenia planów miejscowych zagospodarowania
przestrzennego dla obszarów przestrzeni publicznej w obrębie
obszarów węzłowych (podstawa prawna art. ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym).
Granice przestrzeni publicznych obszaru węzłowego ostatecznie
ustalone w odniesieniu do typów dróg obsługujących, pojemności
(przewidywanej intensywności zabudowy i gęstości zaludnienia),
wydajności infrastruktury i charakteru sąsiedztwa.
Wysoka intensywność zagospodarowania terenu w obrębie obszaru
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Dziedzina
zarządzania

Wytyczne











Gospodarka
nieruchomościami






Partycypacja partnerów, 
komunikacja społeczna




węzłowego, zmniejszająca się w miarę oddalania się od jego granic.
Ustalenie i realizacja przeznaczenia pod mieszane i zróŜnicowane
funkcje, umoŜliwiające zaistnienie bogatej oferty usług i form
aktywności w przestrzeniach publicznych (w przeciwieństwie do
struktur monofunkcyjnych i podmiejskich).
Place targowe i infrastruktura związana z handlem winne być
uwzględnione w zagospodarowaniu wybranych obszarów.
Zagospodarowanie projektowane z uwzględnieniem potrzeb
bezpieczeństwa, w tym stałego nadzoru przestrzeni publicznych
(budynki skierowane frontem do tych przestrzeni, funkcje i for
wiązania architektoniczne umoŜliwiające stały wgląd, oświetlenie,
monitoring, itp.).
Akcentowanie
elementów
środowiska
i
zagospodarowania
wpływających wzmacniających toŜsamość miejsca
(obiekty
zabytkowe lub charakterystyczne, wartościowe elementy krajobrazu,
itp.).
Projektowanie
i
„umeblowanie”
przestrzeni
publicznych
uwzględniające ochronę uŜytkowników przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi, integrujące róŜne grupy uŜytkowników,
w tym uwzględniające potrzeby osób starszych, niepełnosprawny i
dzieci (np: rampy, miejsca do siedzenia, zacienienia, zieleń, place
zabaw, itp.).
Zabudowa pierzejowa w granicach przestrzeni publicznych, budynki
winny być frontem skierowane bezpośrednio na ulicę i posiadać
uŜytkowy parter, pełnić funkcję „ścian” i słuŜyć jako bufor dla
obszarów przyległych.
Czytelne kierunki powiązań między obszarami węzłowymi.
Tworzenie gminnego zasobu nieruchomości pod kątem aktywizacji
poŜądanego zagospodarowania obszarów węzłowych (grunty pod
infrastrukturę komunikacyjną, społeczną, przestrzenie publiczne oraz
gromadzone w celu zbycia na cele komercyjne, realizowane na
zasadach określonych w planach miejscowych lub w niniejszym
studium).
Infrastruktura społeczna (zdrowie, edukacja, opieka społeczna itp.)
stale generująca napływ ludzi wykorzystywana “kotwica” dla rozwoju
zainwestowania pod zróŜnicowane funkcje prowadzonego przez
podmioty sektora prywatnego.
Rozpoznanie problemów i potrzeb społecznych we współpracy z
sektorem NGO i społecznością lokalną.
Rozpoznanie potrzeb lokalizacyjnych i infrastrukturalnych sektora
prywatnego we współpracy ze organizacjami i stowarzyszeniami
właścicieli nieruchomości, biznesu, itp.
Promocja i informacja dla inwestorów, marketing terytorialny z
uwzględnieniem planowanego rozwoju obszarów węzłowych.
Decyzje planistyczne i inwestycje publiczne poprzedzane konkursami
na koncepcje urbanistyczne, projekty kluczowych budynków,
przestrzeni publicznych, małej architektury i „umeblowania”
miejskiego.

Program działań na rzecz rozwoju wskazanych obszarów węzłowych
Program na rzecz rozwoju wskazanych obszarów węzłowych moŜe być częścią
zintegrowanego programu/strategii rozwoju zrównowaŜonego transportu miejskiego, częścią
strategii rozwoju miasta lub odrębnym dokumentem strategicznym, realizowanym za pomocą
narzędzi systemu planowania przestrzennego (zwłaszcza plany miejscowe) oraz
odpowiednich działań inwestycyjnych. Program ten winien obejmować zwłaszcza te obszary
węzłowe oraz, ewentualnie, tereny przyległe o funkcji powiązanej z danym obszarem
Miejska Pracownia Urbanistyczna, 26-600 Radom ul. śeromskiego 53; tel/fax 048 36-20-208 e-mail mpu@mpu.radom.pl
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węzłowym, dla których budŜet miasta lub wieloletni plan inwestycyjny zawierać będzie
zadania inwestycyjne realizowane w związku z lokalizacją elementów podstawowego układu
komunikacyjnego, waŜniejszych generatorów ruchu i/lub funkcji o znaczeniu ogólno
miejskim. Jako program zadań realizowanych sukcesywnie, powinien być aktualizowany
w sekwencji zgodnej z sekwencją wieloletniego planowania strategicznego i budŜetowego
miasta.
Niniejsze studium wskazuje następujące obszary, dla których naleŜy sporządzić
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uwzględniające rozwój obszarów
węzłowych:
1. tereny przydworcowe zawierające obszar węzłowy o znaczeniu regionalnym (tereny
w rejonie terenów kolejowych oraz ulic: Planty, Traugutta, PraŜmowskiego,
Grzecznarowskiego i Kościuszki w Radomiu – „DWORZEC KOLEJOWY” – uchwała
o przystąpieniu do sporządzania planu Nr 8612006 Rady Miejskiej w Radomiu
z 28.08.2006 r.);
2. obszary przyległe do projektowanych węzłów przesiadkowych „Północ” i „Południe”
(obszar ograniczony. ul. śółkiewskiego, ul. Energetyków i torami PKP – uchwały
o przystąpieniu do sporządzania planu Nr 68/2002 Rady Miejskiej w Radomiu
z 30.12.2002 r. oraz Nr 327/2003 Rady Miejskiej w Radomiu z 29.12.2003 r. oraz tereny
w rejonie ulic: Wierzbickiej, Gębarzewskiej, terenem PKP, granicą m. Radomia –
„POŁUDNIE” – uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu Nr 107/2007 Rady
Miejskiej w Radomiu z 23.04.2007 r. oraz Nr 449/2009 Rady Miejskiej w Radomiu
z 23.02.2009 r.);
Kierunek 3: Inicjowanie utworzenia korytarzy aktywizacji zainwestowania.
Cele operacyjne:
 Maksymalizacja szans aktywizacji zainwestowania w rejonach dogodnego
skomunikowania za pomocą transportu zbiorowego.
 Poprawa efektywności powiązań zewnętrznych miasta, w tym:
− poszerzenie bazy ekonomicznej miasta o regionalny rynek pracy i kapitał
ludzki;
− powiązanie kluczowych obszarów węzłowych miasta z zapleczem
regionalnym;
− koncentracja zainwestowania w wybranych rejonach strefy podmiejskiej i
zmniejszenie presji na zainwestowanie terenów otwartych tej strefy.
 Budowa ekonomicznych podstaw dla rozwoju efektywnych form transportu
szynowego (kolej regionalna i miejska zintegrowane z systemem miejskiego
transportu).
 Gospodarcza regeneracja historycznego pasma zainwestowania wzdłuŜ linii
kolejowej Warszawa-Kraków.
Działania zmierzające do wykreowania korytarzy transportowych integrujących
miasto z jego otoczeniem regionalnym muszą być inicjatywą realizowaną wspólnie
z gminami radomskiego regionu funkcjonalnego. Jakkolwiek rola inicjatora tego działania
przypadać będzie miastu centralnemu, to jednak wspólnota wyŜej opisanych celów winna być
mocno zaakcentowana i dostrzegana przez wszystkie gminy uczestniczące oraz przez władze
powiatowe i regionalne. Wszystkie te podmioty muszą być postrzegane jako potencjalni
beneficjenci docelowego stanu, w którym ośrodek radomski zintegrowany zostanie ze swoim
otoczeniem regionalnym za pomocą silnych i efektywnych powiązań funkcjonalnoprzestrzennych (aglomeracja miasta centralnego z waŜnymi ośrodkami i obszarami
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węzłowymi w jego otoczeniu), uwzględniających zrównowaŜony rozwój całego układu
regionalnego.
Kapitalne znaczenie ma uznanie faktu, Ŝe wykreowanie korytarza funkcjonującego
zgodnie z załoŜeniami nie jest moŜliwe w krótkim okresie i wymaga skoordynowanych,
konsekwentnych działań, których efekt będzie odsunięte w czasie i czytelny wyłącznie
w perspektywie stanu docelowego.
Kluczowymi elementami tworzenia korytarza aktywizacji zainwestowania są:
 zapewnienie dobrej dostępności komunikacyjnej aktywizowanych obszarów na
poszczególnych etapach inwestowania w obrębie korytarza;
 dyspozycja terenów zainwestowania pod kątem ich docelowej obsługi za pomocą
wysokowydajnych mediów komunikacji zbiorowej, łączących waŜne obszary węzłowe
w obrębie aglomeracji;
 róŜnicowanie funkcji i intensywności zagospodarowania pod kątem maksymalizacji
szans rozwoju i konkurencyjności terenów integrowanych za pomocą korytarza.
 ograniczenie potencjalnych konfliktów funkcjonalno-przestrzennych (np. brak obiektów
uciąŜliwych);
 zapewnienie efektywnej obsługi infrastrukturalnej;
 usunięcie lub ograniczenie barier administracyjnych dla poŜądanego kierunku
zainwestowania (np. sporządzenie planów miejscowych z.p. dla obszarów w obrębie
korytarza).
Niniejsze zmiany studium proponują dwie, niewykluczające się koncepcje podejścia
do kształtowania korytarzy aktywizacji zainwestowania (zilustrowane odrębnie w ramach
wariantowania schematu struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta).
W pierwszej koncepcji (wariant 1: „skoncentrowany”) korytarze mają być oparte na
kierunkach wyznaczonych przez istniejące linie kolejowe, w niniejszym studium postulowane
do wykorzystania dla celów integracji zbiorowego transportu miejskiego i regionalnego.
W granicach administracyjnych miasta rozwój przedmiotowych korytarzy stymulowany
będzie poprzez realizację kolejowej „Osi N-S” (z odnogami na kierunkach: południowozachodnim wzdłuŜ linii kolejowej do Drzewicy i północno-wschodnim wzdłuŜ linii kolejowej
do Dęblina) wraz z węzłami integracyjnymi transportu zbiorowego, strategiczną
intensyfikację zainwestowania oraz lokalizację waŜniejszych generatorów ruchu wzdłuŜ tej
osi. Poza granicami administracyjnymi miasta Radomia, zainwestowanie w korytarzach
winno być stymulowane przez poprawę skomunikowania z przystankami kolejowymi na
obszarze strefy zurbanizowanej miasta i jego regiony funkcjonalnego.
W drugiej koncepcji (wariant 2: „ekstensywny”) lokalizacja korytarzy w większym
stopniu odnosi się do aktualnych kierunków i obszarów lokalizacji rozwoju zainwestowania
strefy podmiejskiej. W wariancie tym występują kierunki zawierające tereny stosunkowo
dobrze skomunikowana lub dające się skomunikować za pośrednictwem dróg miejskiego
układu podstawowego.
Właściwą płaszczyzną instytucjonalną dla strategii kreowania korytarzy aktywizacji
jest związek gmin regionu funkcjonalnego oraz samorząd regionu. Szczegółowy program
działań na rzecz wykreowania ww. korytarzy winien być poprzedzony odrębnymi
opracowaniami studialnymi, angaŜującymi odpowiednie spektrum uczestników procesu
planowania rozwoju i gestorów realizacji poszczególnych zadań.
Działaniem komplementarnym w stosunku do kreowania korytarzy aktywizacji
zainwestowania, zwłaszcza w przypadku koncepcji zawartej w wariancie „ekstensywnym”,
winno być kreowanie systemu obszarów „zielonego pierścienia” na obszarze gmin
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sąsiadujących, łączącego się z systemem terenów otwartych miasta Radomia (patrz:
Kierunek 5).
Kierunek 4: Poprawa efektywności zainwestowania obszarów urbanizacji
Cele operacyjne:
 Zainwestowanie zorientowane na obsługę za pomocą transportu zbiorowego.
 Prawidłowe skomunikowanie waŜniejszych generatorów ruchu, koordynacja z
ich lokalizacji z kierunkami rozwoju sieci podstawowego układu
komunikacyjnego.
 Prawidłowe relacje obszarów o wysokiej gęstości zaludnienia z infrastrukturą
społeczną oraz terenami usług i miejsc pracy w tym:
− redukcja liczby i długości koniecznych podróŜy pomiędzy ww. terenami;
− redukcja konfliktów funkcjonalno-przestrzennych pomiędzy terenami
mieszkalnictwa i zainwestowaniem uciąŜliwym.
 Optymalizacja wykorzystania gruntu i dostarczanie lokalizacji mieszkań w
sąsiedztwie miejskiej infrastruktury usług publicznych i komercyjnych.
 Maksymalizacja i róŜnicowanie szans aktywizacji terenów inwestycyjnych.
 Zapewnienie zachowania funkcji i trwałego rozwoju obszarów dotychczasowej
urbanizacji.
 Stopniowy i efektywny rozwój infrastruktury.
Zakłada się, Ŝe osiągniecie zrównowaŜonej, kompaktowej i skoncentrowanej
struktury urbanistycznej miasta winno być wspomagane m.in. za pośrednictwem narzędzi
planowania przestrzennego i kontroli ruchu budowlanego. Narzędzia te, poza delimitacją
obszarów przestrzeni chronionej (patrz: Kierunek 5) i obszarów urbanizacji (patrz: Kierunek
6), winny takŜe przyczyniać się do racjonalnego zróŜnicowania intensywności i funkcji
zagospodarowania w obrębie samych obszarów urbanizacji.
Model struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta wskazuje następujące dwa
kierunki róŜnicowania intensywności i funkcji zagospodarowania (które są następnie
przedmiotem doprecyzowania w części niniejszego studium dotyczącej zasad i wskaźników
zainwestowania):
 Strategiczna intensyfikacja zabudowy obszarów urbanizacji
 Rozmieszczenie waŜniejszych generatorów ruchu
Strategiczna intensyfikacja zabudowy obszarów urbanizacji
Obszary intensyfikacji zainwestowania o funkcji mieszkalnej i mieszkalno-usługowej
wskazuje się:
 w obrębie i w sąsiedztwie obszarów węzłowych,
 wzdłuŜ tras zbiorowego transportu publicznego,
 wzdłuŜ wybranych tras podstawowego układu komunikacyjnego, które mogą zostać
zrealizowane w sposób pozwalający na łączenie funkcji tranzytowej i obsługi terenów
przyległych;
 wzdłuŜ krawędzi terenów otwartych, wskazanych pod zainwestowanie realizujące
funkcje rekreacji i wypoczynku;
 w sąsiedztwie stref lokalizacji waŜniejszych funkcji usług publicznych;
 w wybranych strefach inwestycyjnych na obszarach kontynuacji zabudowy.
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Intensyfikacja zabudowy musi jednak brać pod uwagę pewne niekorzystne jej aspekty,
które winny być zminimalizowane za pomocą odpowiednich rozwiązań. Problemami, które
mogą wystąpić w związku z intensyfikacją, są zwłaszcza:
 MoŜe wystąpić potrzeba znaczących wydatków publicznych na rozwój zintegrowanego
systemu transportowego, w tym niezawodny i wydajny system transportu publicznego.
 Rynek mieszkań i usług nakierowany jest głównie na popyt i zysk, co oznacza, Ŝe
lokalizacja intensyfikacji i jej tempo jest uzaleŜnione od ogólnej relacji popytu i podaŜy
nieruchomości w mieście oraz dostępności kapitału i oczekiwanej stopy zysku. Celowym
jest zatem dąŜenie do koncentracji działań wspierających podaŜ rynkową w strefach
uznanych za strategiczne obszary interwencji, przekształceń i/lub rehabilitacji.
 Występują duŜe trudności w znalezieniu dobrze zlokalizowanych obszarów dla mieszkań
socjalnych w przypadku intensyfikacji zainwestowania związanej z rewitalizacją
i przekształceniami obszarów podlegających degradacji społecznej i funkcjonalnej;
 Inwestycje winny uwzględniać róŜnorodne wymagania mieszkańców, w tym
zapotrzebowanie na tereny osiedleńcze o zróŜnicowanym, niskim lub wysokim
zagęszczeniu.
 WyŜsze
zagęszczenie
obszarów
mieszkaniowych
wymaga
odpowiedniego
zaprojektowania w celu minimalizacji społecznych napięć.
 WyŜsze zagęszczenie moŜe skutkować w koncentracji zanieczyszczeń powietrza
i hałasem.
 Pojemności infrastruktury musi być szacowana pod względem jej moŜliwości
dostosowania do wyŜszego zagęszczenia.
Rozmieszczenie waŜniejszych generatorów ruchu
Racjonalne rozmieszczenie oraz regulacja charakterystyki waŜniejszych generatorów
ruchu, powiązanych zwykle z występowaniem funkcji o znaczeniu ogólno miejskim
i obszarów węzłowych odpowiedniego typu, pozostaje w ścisłej zaleŜności z konfiguracją
i wydajnością/przepustowością układu komunikacyjnego. Generalną zasadą jest tu lokalizacja
z zapewnieniem dostępu do tras podstawowego układu komunikacyjnego (patrz: Kierunek 1)
i takie sterowanie charakterystyką generatorów (w tym np. proporcjami udziału obsługi za
pomocą transportu indywidualnego i zbiorowego, samochodowego i rowerowego, itd.), aby
dostosować ją do moŜliwej do osiągnięcia przepustowości systemu komunikacyjnego.
Optymalne powiązanie generatorów ruchu z sieciami systemu komunikacyjnego miasta
realizowane będzie za pośrednictwem obszarów węzłowych odpowiedniej kategorii,
zaprojektowanych w sposób odpowiedni do funkcji i charakterystyki danego generatora
(patrz: Kierunek 2). Regulacje dotyczące poŜądanej charakterystyki generatorów ruchu są
przedmiotem ustaleń niniejszego studium w części dotyczącej zasad i wskaźników zabudowy
i zagospodarowania terenów.
Wariantowanie struktury funkcjonalno-przestrzennej w niniejszym studium obejmuje
takŜe wariantowanie lokalizacji waŜniejszych generatorów ruchu w postaci obszarów
zainwestowanych lub wskazanych do zainwestowania pod funkcje o znaczeniu ogólno
miejskim.
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Kierunek 5: Rozwój funkcji terenów otwartych
Cele operacyjne:
 Poprawa warunków Ŝycia mieszkańców poprzez:
− poprawę dostępności terenów otwartych dla celów rekreacji i
wypoczynku;
− stworzenie zróŜnicowanej i bogatej oferty usług sportu, kultury,
edukacji i rozrywki w funkcjonalnym powiązaniu z terenami
otwartymi.
 Zachowanie i odnowa zasobów środowiska warunkujących zrównowaŜony
rozwój ekosystemu miejskiego, w tym zachowanie i regeneracja zasobu
przestrzeni.
 Zachowanie i odnowa funkcji przyrodniczych na obszarze miasta.
 Zwiększenie zakresu opcji komunikacyjnych.
 Zachowanie i poprawa walorów krajobrazowych obszaru miasta.
Zakłada się wielofunkcyjny i dostosowany od lokalnych uwarunkowań rozwój
terenów zielonych. Tereny te są dobrem wspólnym, zatem ich zachowanie oraz funkcjonalny
rozwój winien być zawsze ujmowany w kategoriach celu publicznego.
Ochrona przed zainwestowaniem niezwiązanym z celami ochrony przyrody i/lub
zaspokajaniem potrzebami wspólnoty samorządowej winna dotyczyć wszystkich
wyodrębnionych w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta terenów zielonych.
W związku z tym kwalifikuje się je jako obszary przestrzeni chronionej z odpowiednimi
ograniczeniami w zainwestowaniu. Ograniczania te, w zaleŜności od uwarunkowań
przyrodniczych i funkcjonalnych, winny być ustanawiane jako formy ochrony przyrody lub
w ustaleniach sukcesywnie sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego. Jako zasadę przyjmuje się kształtowanie ciągłej sieci terenów otwartych,
która umoŜliwi zachowanie funkcji przyrodniczych ekosystemu miejskiego (zachowanie
powiązania siedlisk za pośrednictwem sieci ciągów ekologicznych). Szczegółowy opis
kierunków i zasad ochrony poszczególnych elementów sieci terenów otwartych zamieszczono
niŜej, w rozdziale 3.
Funkcjonalny rozwój terenów zielonych winien zostać powiązany z ich
ustanowieniem jako terenów otwartych, realizujących cele publiczne w zakresie
zróŜnicowanym odpowiednio do uwarunkowań przyrodniczych i powiązań z terenami
zurbanizowanym. Preferowanymi funkcjami dla systemu terenów otwartych są usługi
publiczne i komercyjne sportu i rekreacji, edukacji, kultury i rozrywki. Ewentualna
koncentracja tych usług winna występować w sąsiedztwie intensywnie zainwestowanych
terenów osiedleńczych, z zapewnieniem odpowiedniego skomunikowania (za pomocą tras
układu podstawowego, jeśli przedmiotowe funkcje usługowe będą miały charakter ogólno
miejski lub ich koncentracja nada taki charakter danemu obszarowi – patrz: Kierunek 1),
a takŜe pociągać za sobą lokalizację odpowiednich obszarów węzłowych (patrz: Kierunek 2).
WaŜną funkcją wybranych ciągów w sieci systemu terenów otwartych winna być
takŜe funkcja komunikacyjna, realizowana za pomocą odseparowanych od ruchu kołowego
ciągów rowerowych i pieszych.
Ze względów przyrodniczych, a takŜe z uwagi na potrzebę kształtowania
prawidłowych relacji funkcjonalno-przestrzennym miasta z jego otoczeniem, system terenów
otwartych miasta winien mieć swoje przedłuŜenie w postaci systemu obszarów „zielonego
pierścienia” („Green Belt”) na obszarze gmin sąsiadujących.
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Strategicznym projektem na rzecz rozwoju funkcji terenów otwartych jest utworzenie
wielofunkcyjnego pasma terenów chronionych oraz terenów rekreacji i wypoczynku
w dolinach rz. Mlecznej i Kosówki. Na projekt ten składa się zwłaszcza:

objęcie ochroną prawną obszarów najcenniejszych z punktu widzenia przyrodniczego
i krajobrazowego;

realizacja parku kulturowego;

realizacja ciągów pieszych i rowerowych na waŜnej osi N-S, łączących elementy
zagospodarowania pasma, ale takŜe przyległe rejony zainwestowania.
Kierunek 6: Ograniczenie rozpełzania się zainwestowania
Cele operacyjne:
 Poprawa ekologicznej i ekonomicznej efektywności struktury funkcjonalnoprzestrzennej miasta poprzez:
− redukcję odległości i liczby podróŜy pomiędzy terenami o roŜnych
funkcjach;
− ograniczenie
kosztów
uzbrojenia
i
skomunikowania
terenów
zainwestowania;
− ograniczenie zainwestowania obszarów bez moŜliwości efektywnego
skomunikowanie za pomocą transportu zbiorowego;
− ograniczenie emisji i konsumpcji energii (transport, obsługa
infrastrukturalna);
− poprawa warunków funkcjonowania systemu przyrodniczego poprzez
ograniczenie antropopresji.
 Koncentracja akcji inwestycyjnych miasta na obszarach o znaczeniu
strategicznym.
 Zachowanie i odnowa zasobów środowiska warunkujących zrównowaŜony
rozwój ekosystemu miejskiego, w tym zachowanie i regeneracja zasobu
przestrzeni.
 Zachowanie i poprawa walorów krajobrazowych obszaru miasta.
Niniejszy kierunek działań zasadniczo realizowany jest za pomocą wyŜej opisanych
narzędzi: delimitacji obszarów przestrzeni chronionej, tworzących system wielofunkcyjnych
terenów otwartych, integralnie związanych z funkcjami przyległych obszarów urbanizacji
(patrz: Kierunek 5), kreowanie pasm aktywizacji zainwestowania (patrz: Kierunek 3) oraz
strategicznej intensyfikacji zainwestowania (patrz: Kierunek 4). Logiczną konsekwencją
i uzupełnieniem stosowania ww. narzędzi jest delimitacja obszarów urbanizacji, poza którymi
miasto nie będzie lokalizować inwestycji publicznych w celu obsługi komunikacyjnej
i infrastrukturalnej nowego, ani istniejącego zainwestowania. Zaniechanie finansowania ze
środków publicznych obsługi zainwestowania poza zdefiniowanymi w niniejszym studium
obszarami urbanizacji jest „miękkim”, ekonomicznym czynnikiem ograniczenia rozpełzania
się zainwestowania, ale takŜe celem samym w sobie, pozwalającym na wygospodarowanie
tych środków dla interwencji o znaczeniu strategicznym dla rozwoju miasta. Sukcesywnie
wprowadzanym na wybranych obszarach, „twardym” narzędziem ograniczenia niepoŜądanej
ekspansji zabudowy będzie administracyjny zakaz ustanawiany za pomocą prawa
miejscowego (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i/lub obejmowanie
odpowiednimi formami ochrony prawnej przyrody).
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1.3

Kierunki zmian w przeznaczeniu terenów

Cele operacyjne:
 Zwiększenie elastyczności polityki lokalizacyjnej w zakresie funkcji
dopuszczalnego zagospodarowania poprzez:
− ustanowienie mieszanych typów zabudowy oraz
− dopuszczenie szerokiego spektrum funkcji o podobnej charakterystyce
oddziaływania na otoczenie w obrębie poszczególnych typów zabudowy.
 Maksymalizacja i róŜnicowanie szans aktywizacji terenów inwestycyjnych.
 Poprawa dostępu mieszkańców do infrastruktury społecznej, usług i miejsc
pracy.
 Koncentracja zróŜnicowanych funkcji w lokalizacjach kluczowych dla
zrównowaŜonego rozwoju miasta.
 Wsparcie przekształceń i rozwoju obszarów centralnych miasta.
 Zainwestowanie zorientowane na obsługę za pomocą transportu zbiorowego.
 Poprawa dostosowania planowanego zainwestowania do parametrów dostępnej
infrastruktury technicznej i transportowej.
 Kontrola i ograniczenie rozpełzania się zainwestowania, dekoncentracji akcji
inwestycyjnych i degradacji obszarów dotychczasowej urbanizacji.
 Ograniczenie barier administracyjnych dla zagospodarowania obszarów
aktywizacji, przekształceń i/lub rewitalizacji zainwestowania.
Kształtowanie poŜądanego modelu rozwoju miasta, poza wyŜej opisaną konfiguracją
kluczowych elementów struktury funkcjonalno-przestrzennej, bezpośrednio dotyczy takŜe
komponentu wyodrębnionych kategorii funkcji zabudowy i zagospodarowania terenów oraz
ich wzajemnych relacji: strefowania. Zapewnienie zrównowaŜonego rozwoju miasta
w szczególności wymaga takiej dyspozycji funkcjonalnej, która zminimalizuje istniejące
i potencjalne konflikty funkcjonalno-przestrzenne, przyczyniając się jednocześnie do
maksymalizacji szans rozwoju społeczno-gospodarczego miasta.
Ustalenia Studium w zakresie określenia funkcji zagospodarowania dla
wyodrębnionych typów zabudowy w poszczególnych strefach zestawiono w tabeli nr 2.3.
Z ustaleniami tymi winny być spójne ustalenia miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego. Stanowią one takŜe wytyczne kierunkowe w przypadku pozostałych działań
związanych z realizacją polityki miejskiej (np.: programowanie systemów komunikacyjnych i
infrastrukturalnych, wydawanie decyzji administracyjnych, itp.).
Tab. nr 2.3: Strefowanie funkcjonalne
Strefa
Kategoria
Miejski system
przyrodniczy
(MSP)

Typ
zagospodarowania
Tereny otwarte

Lasy i zadrzewienia

Funkcje zagospodarowania
Podstawowe
uŜytki rolne, zieleń
nieurządzona

uŜytki leśne i
zadrzewienia

Uzupełniające i dopuszczalne
infrastruktura społeczna (w
ograniczonej skali i powiązane z
funkcją terenów otwartych), usługi
komercyjne (w ograniczonej skali i
powiązane z funkcją terenów
otwartych), infrastruktura techniczna
i komunikacyjna
infrastruktura techniczna i
komunikacyjna, rekreacja i
wypoczynek
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Mieszkalnictwo

Miejsca pracy

Parki i skwery

zieleń urządzona

Cmentarze

cmentarze

Ogrody działkowe

rekreacja i wypoczynek

Zabudowa
mieszkaniowa
ekstensywna

mieszkalnictwo
jednorodzinne

Zabudowa
mieszkaniowa
ekstensywna
rezydencjonalna

mieszkalnictwo
jednorodzinne

Zabudowa
mieszkaniowa na
terenach zielonych

mieszkalnictwo
jednorodzinne,
mieszkalnictwo
wielorodzinne,

Zabudowa
śródmiejska

mieszkalnictwo
wielorodzinne, usługi
komercyjne (handel,
administracja i finanse,
gastronomia i
rozrywka),

Zabudowa
mieszkaniowa
intensywna

mieszkalnictwo
wielorodzinne

Usługi: zespoły i
centra usługowe

usługi komercyjne
(handel, administracja i
finanse, gastronomia i
rozrywka)

Zabudowa
mieszkaniowousługowa

usługi komercyjne,
mieszkalnictwo
(wielorodzinne i
jednorodzinne),
mieszkalnictwo
integralnie związane z
prowadzoną
działalnością

infrastruktura społeczna (jako
funkcja powiązana z funkcją
podstawową),
usługi komercyjne (w ograniczonej
skali, jako uzupełnienie programu
parków i skwerów), infrastruktura
techniczna i komunikacyjna
infrastruktura techniczna i
komunikacyjna, kult religijny
mieszkalnictwo czasowe,
infrastruktura techniczna i
komunikacyjna
infrastruktura społeczna, usługi
komercyjne (w ograniczonej skali,
jako uzupełnienie programu terenów
mieszkaniowych), infrastruktura
techniczna i komunikacyjna
infrastruktura społeczna, usługi
komercyjne (w ograniczonej skali,
jako uzupełnienie programu terenów
mieszkaniowych), infrastruktura
techniczna i komunikacyjna
infrastruktura społeczna, usługi
komercyjne (w ograniczonej skali,
jako uzupełnienie programu terenów
mieszkaniowych), infrastruktura
techniczna i komunikacyjna
infrastruktura społeczna (ochrona
zdrowia, oświata, opieka społeczna,
kultura i kult religijny, administracja
publiczna, sport i rekreacja,
bezpieczeństwo), mieszkalnictwo
czasowe, infrastruktura techniczna i
komunikacyjna
mieszkalnictwo jednorodzinne w
formie umoŜliwiającej osiągnięcie
intensywności zabudowy zbliŜonej
do zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej (np. zabudowa
szeregowa), infrastruktura
społeczna, usługi komercyjne,
mieszkalnictwo czasowe,
infrastruktura techniczna i
komunikacyjna
infrastruktura społeczna (ochrona
zdrowia, oświata, opieka społeczna,
kultura i kult religijny, administracja
publiczna, sport i rekreacja,
bezpieczeństwo), mieszkalnictwo
czasowe, nieuciąŜliwe produkcja i
składy, infrastruktura techniczna i
komunikacyjna
infrastruktura społeczna (ochrona
zdrowia, oświata, opieka społeczna,
kultura i kult religijny, administracja
publiczna, sport i rekreacja,
bezpieczeństwo), nieuciąŜliwe
produkcja i składy, infrastruktura
techniczna i komunikacyjna
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Obsługa

tereny usługowoprzemysłowe

usługi komercyjne,
nieuciąŜliwe produkcja i
składy, uciąŜliwe
produkcja i składy

Tereny urządzeń
obsługi miasta

infrastruktura
techniczna i
komunikacyjna

Infrastruktura
ponadlokalna

infrastruktura
techniczna i
komunikacyjna
(lotnisko, radiostacja,
więzienie)

funkcje uzupełniające (powiązane z
funkcjami podstawowymi, w tym
mieszkalnictwo integralnie związane
z prowadzoną działalnością),
infrastruktura techniczna i
komunikacyjna
funkcje uzupełniające (powiązane z
funkcjami podstawowymi),
infrastruktura techniczna i
komunikacyjna
funkcje uzupełniające (powiązane z
funkcjami podstawowymi),
infrastruktura społeczna (ochrona
zdrowia, oświata, opieka społeczna,
kultura i kult religijny, administracja
publiczna, sport i rekreacja,
bezpieczeństwo), infrastruktura
techniczna i komunikacyjna

NiŜej zamieszczono określenie kierunków przekształceń poszczególnych funkcji
zagospodarowania terenów w mieście.
1.3.1

Przemysł

Początki przemysłu w Radomiu sięgają końca XIX wieku, kiedy to powstały pierwsze
garbarnie. Gwałtowny rozwój przypada na wiek XX, zarówno na okres międzywojenny jak
i powojenny, kiedy to ukształtował się zasadniczo monofunkcyjny, przemysłowy profil
gospodarki miasta. W okresach tych powstały liczne zakłady przemysłowe, lokalizowane na
obrzeŜach centrum miasta oraz w rejonach peryferyjnych. Czynniki rynkowe wymuszające
transformację ustrojową na przełomie lat 80-90 XX w. skutkowały upadkiem tradycyjnych
gałęzi przemysłu radomskiego, w następstwie którego nastąpiła degradacja terenów
przemysłowych, zwłaszcza tych, które zlokalizowane były w pobliŜu centrum miasta.
Znaczna część tych terenów przekształcona została (w większości samorzutnie, w wyniku
bezplanowej parcelacji i sprzedaŜy nieruchomości upadłych zakładów przez syndyków) na
tereny usługowe, bardziej adekwatne do zajmowanej lokalizacji. Nowe tereny przemysłowe,
zgodnie z wytycznymi studium zmienianego zlokalizowane zostały na terenach obrzeŜnych,
przy węzłach i ciągach tranzytowych lub jako poszerzenie istniejących juŜ stref
przemysłowych o specjalnym statusie ekonomicznym.
Niniejsze zmiany Studium zakładają kontynuację wyŜej opisanych przekształceń terenów
poprzemysłowych w okolicach centrum (tereny przyległe do ul. 1905 r., ul. Tartacznej,
ul. Domagalskiego, ul Wierzbickiej), a dla rozwoju funkcji produkcyjnych wskazuje
następujące obszary:
 tereny w okolicach Wincentowa i wólki Klwateckiej, Gołębiowa i zachodniej Brzustówki
(w ramach rozbudowy radomskiej podstrefy TSSE);
 nowe tereny zlokalizowane przy ul. Kieleckiej na wysokości ul. Hodowlanej;
 uzupełnienie terenu przemysłowego w istniejących strefach na Potkanowie, śakowicach,
Dzierzkowie i Woli Gołębiowskiej.
Wsparciem rozwoju przemysłu winny być działania samorządu zogniskowane głównie na
działaniach planistycznych i przygotowaniu terenów pod inwestycje (nowo projektowane
tereny naleŜy przygotować pod względem prawnym, z uwzględnieniem odpowiedniej obsługi
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infrastrukturalnej i komunikacyjnej), a takŜe na tworzeniu parków technologicznych
wspierających rozwój wybranych gałęzi przemysłu. NaleŜy równieŜ stworzyć uwarunkowania
dla rozwoju inicjatyw w zakresie opracowywania i wdraŜane nowych technologii, w tym dla
rozwoju przemysłu precyzyjnego, który ma stać się wiodącą gałęzią na mapie gospodarczej
Radomia, będąc jednocześnie jego wizytówką w powiązaniu z ośrodkami badawczymi
Politechniki Radomskiej.
Z uwagi na usytuowanie miasta w terenie rolniczym obsługującym Mazowsze istotny jest
równieŜ rozwój usług i przemysłu rolno-spoŜywczego (w preferowanej lokalizacji: Wólka
Klwatecka).
1.3.2.

Logistyka, bazy i składy

Z uwagi na korzystne usytuowanie miasta na przecięciu się waŜnych szlaków
komunikacyjnych duŜą szansą dla Radomia jest wykorzystanie jego połoŜenia jako waŜny
ośrodek logistyczny i bazowo-składowy. Studium zakłada przekształcenie terenów rolniczych
korzystnie zlokalizowanych przy ciągach komunikacyjnych na strefy przeznaczone dla
inwestycji przeładunkowych, składowych takich jak:
 budowa nowoczesnego potencjału przeładunkowo-składowego i logistycznodystrybucyjnego na terenie Wośnik i północnego Wincentowa oraz Nowin Malczewskich
związana z ruchem tranzytowym i dobrym skomunikowaniem Radomia z lotniskiem
w Warszawie. Korzystna wydaje się tu współpraca z gminami sąsiednimi w celu
powiększenia terenów inwestycyjnych co zwiększy atrakcyjność dla potencjalnych
inwestorów.
Dodatkową szansą dla rozwoju logistyki i komunikacji w Radomiu jest przekazanie
miastu części lotniska wojskowego. Krok ten powinien stanowić początek rozwoju transportu
lotniczego. Warunkiem powyŜszego jest budowa nowoczesnego terminalu lotniczego,
uzupełniającego turystyczną i rekreacyjną infrastrukturę miejską (aktualnie lotnisko jest
miejscem pokazów, zawodów lotniczych, znajdują się tam takŜe eksponaty samolotów
uŜywanych w lotnictwie). Funkcja obsługi portu lotniczego spowoduje zintegrowanie lotniska
z miastem co wpłynie na wygenerowanie nowej róŜnorodności usług wpływających na prestiŜ
i jakość struktury miejskiej.
Tereny do realizacji obiektów integralnie związanych z tą funkcją to:
 wojskowe lotnisko na Sadkowie – część oddanego niedawno terenu na własność miasta
przeznaczona pod realizację inwestycji cywilnych związanych z funkcją lotniska;
 tereny na wschód od lotniska uŜytkowane rolniczo przewidziane pod usługi
uzupełniające integralnie związane z obsługa portu lotniczego;
Warunkiem konkurencyjności w stosunku do innych miast walczących o przeciągnięcie
inwestorów zainteresowanych podobnymi inwestycjami jest dbałość o poprawę jakości
komunikacji kołowej i kolejowej przybliŜającej nasze miasto do duŜych aglomeracji takich
jak Warszawa, Lodź, Lublin czy Kraków oraz na skupieniu wysiłków w celu budowy lotniska
pasaŜerskiego.
1.3.3.

Turystyka

Z uwagi na wielowiekowe tradycje Radomia w dziedzinie przemysłu, nie był on nigdy
dostrzegany pod względem turystycznym. Pomimo tego dogodne połoŜenie, bogata historia,
przyroda – (sąsiedztwo puszczy Kozienickiej) oraz istniejące placówki muzealne i ośrodki
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kultury, jak równieŜ duŜa determinacja elit rządzących w uruchomienie lotniska cywilnego,
mogą wypromować turystykę jako cel strategiczny miasta.
Główne kierunki działań wspomagających rozwój turystyki:
 informacja turystyczna uwzględniająca lokalne uwarunkowania:
− lokalizację miasta na szlaku turystycznym na kierunku Gdańsk – Warszawa –
Kraków(turyści zagraniczni i turystyka sezonowa), oraz w stosunkowo niewielkiej
odległości ok. 100 kilometrów od duŜych i znacznie bogatszych ośrodków miejskich
jak Warszawa, Łódź, Kraków (turystyka weekendowa) predysponuje miasto do
funkcji turystycznej;
− integracja polityki miejskiej z regionalną: Radom jako południowy biegun Mazowsza;
− oznaczenia turystyczne zabytków, opis ułatwiający odbiór miasta, dobrze
zdefiniowane witacze miejskie, punkty informacji turystycznej znajdujące się w
dobrze oznaczonych przestrzennie miejscach.
 rozwój bazy noclegowej i infrastruktury turystycznej
 ekspozycja historycznego rozwoju układu urbanistycznego z charakterystycznym i
unikalnym w skali kraju zachowaniem kolejnych etapów rozwoju struktury w ciągu
wieków;
 wyeksponowanie i promocja zabytków architektury;
 udostępnienie dla turystyki mało znanej i słabo eksponowanej doliny rzeki Mlecznej,
tworzącej ciąg ekologiczny;
 promocja kompleksu terenów zielonych obejmująca swym zasięgiem skansen Wsi
Radomskiej, obszar krajobrazu chronionego Doliny Rzeki Kosówki, Zalew Borki, Park
Kulturowy (w trakcie realizacji), strefę archeologiczną z grodziskiem Piotrówka, Stary
Ogród (najstarsze załoŜenie parkowe w Polsce), teren torów kartingowych i północną
część doliny dochodząca do obszaru objętego ochroną Natura 2000;
 poprawa standardów dostępności urządzeń sportowo-rekreacyjnych jak baseny, korty
tenisowe, boiska, modernizacja toru kartingowego;
 usprawnienie komunikacji miejskiej;
 usprawnienie komunikacji i realizacja tras rowerowych i pieszych szlaków turystycznych
na terenach rekreacyjnych;
 budowa lotniska z obiektami towarzyszącymi wpłynąć moŜe na zainteresowanie
turystyką (biznesową i kongresową), istotne jest poszukiwanie rozwiązań
powiększających program funkcjonalny obiektu portu lotniczego o część kongresową,
szkoleniową.
Przy realizacji usług rekreacyjnych waŜną cechą jest szeroka współpraca pomiędzy
podmiotami publicznymi i prywatnymi, konsultacje społeczne w procesach planowania
przestrzeni oraz duŜy wysiłek samorządu w kwestii zdobycia funduszy unijnych, funduszy
celowych dla planowanej aktywizacji turystyki.
1.3.4.

Funkcje usługowe

Jednym z waŜniejszych zadań z zakresu rozwoju funkcji usługowych jest utrzymanie
funkcji obszaru przestrzeni publicznej w centralnej części miasta, w której skład wchodzi
układ miasta XIX w z ul. śeromskiego, ul. Rwańską, Rynkiem oraz ul. Staromiejska
z Placem Kazimierza, stanowiące oś o kluczowym znaczeniu dla zachowania i wzmocnienia
toŜsamość miasta. Historyczna tkanka śródmiejską jest atutem tego obszaru, który moŜe być
wykorzystany wyłącznie pod warunkiem zachowania dziedzictwa kulturowego tego obszaru
oraz przestrzegania wymogów środowiskowych. Silny wpływ na oŜywienie centralnej części
miasta mogą mieć wielofunkcyjne i wielkopowierzchniowe galerie handlowe oraz obiekty
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rekreacyjno-sportowe sytuowane w strefie centrum. Zwłaszcza realizacja Centrum
Słonecznego z usługami o randze ogólnomiejskiej moŜe znacząco oddziaływać na
kształtowanie się funkcji centrum historycznego. Konieczna jest integracja funkcjonalnoprzestrzenna obszaru centrum historycznego z nowo powstającymi obszarami węzłowymi
w celu wykreowania zespołu o znacznym potencjale i wzajemnie uzupełniających się
funkcjach, w tym usług dla obsługi regionu (kultura, sztuka, administracja, sądownictwo, oraz
obiekty sportowe). Nową osią dla tego zespołu winna być oś północ-południe pomiędzy
Centrum Słonecznym i obszarem węzłowym w otoczeniu dworca PKP, przez tereny Placu
Jagielońskiego, ul. Focha, Placu Konstytucji 3 Maja, ul. Piłsudskiego, ul. Trauguta
i Narutowicza. Dla rozwoju usług o róŜnym charakterze na tak duŜym obszarze bardzo
waŜne jest usprawnienie systemu komunikacji. Integracja komunikacyjna tego obszaru winna
opierać się na preferencji ruchu pieszego i rowerowego, transportu publicznego oraz
racjonalnej polityce parkingowej, umoŜliwiającej funkcjonowanie komunikacji indywidualnej
bez naraŜania na degradację obszaru centrum.
Istotnym działaniem w polityce przestrzennej miasta jest przekształcanie i aktywizacja
terenów poprzemysłowych na wielofunkcyjne tereny usługowe, produkcyjno-usługowe lub
usługowo-mieszkaniowe. Obok integracji komunikacyjnej z otoczeniem, waŜną rolę w tym
procesie będzie miało kształtowanie przestrzeni publicznych o odpowiedniej jakości, których
dotychczasowa funkcja produkcyjna w ogóle nie uwzględniała. Z uwagi na duŜą liczbę
i powierzchnię terenów poprzemysłowych, zlokalizowanych w okolicach centrum, (teren po
byłej fabryce telefonów, tereny po zakładach broni Łucznik, tereny b. Radoskóru, tereny
kolejowe w rejonie dworca PKP, itd.) po przekształceniach mogą one łączyć się w strukturę
ciągłą wraz ze śródmieściem historycznym.
Newralgicznym kierunkiem rozwoju funkcji usługowych jest dotychczas samorzutne
i wymagające poddania kontroli planistycznej tworzenie się ciągów usługowych wzdłuŜ
waŜniejszych ciągów komunikacyjnych, w tym tras wylotowych z miasta. Ze względu na
atrakcyjność terenów dobrze skomunikowanych za pomocą podstawowego układu
komunikacyjnego, proces ten będzie postępował i będzie miał istotny wpływ na
intensyfikację zainwestowania, jednak winien być kontrolowany w celu ujednolicenia form
zabudowy, a zwłaszcza ochrony układu komunikacyjnego przed degradacją funkcjonalną,
następującą m.in. w konsekwencji liberalnej polityki udzielania pozwoleń na bezpośrednie
zjazdy z dróg tranzytowych. Niniejsze studium wskazuje orientacyjne (bez wiąŜącego
określania szerokości) lokalizacje ciągów usługowych, których rozwój jest przewidywany.
Kolejnym kierunkiem rozwoju usług jest kształtowanie centrów dzielnicowych,
skupiających lokalną społeczność. Będą to zarówno nowe centra, np. na Brzustówce
i Południu, jak i istniejące, posiadające potencjał rozwojowy i związki z dzielnicami
mieszkaniowymi, kreującymi zapotrzebowanie (np. na osiedlu Gołębiów i Ustroniu). Centra
usługowe winny podnosić prestiŜ i atrakcyjność dzielnic mieszkaniowych, na których będą
realizowane.
1.3.5.

Obiekty handlowe o powierzchni sprzedaŜy powyŜej 2000m2

Powstałe centra handlowe stały się przyczyną oŜywienia rejonów miasta, które
stanowiły wcześniej obszary peryferyjne, gdzie dominowała funkcja mieszkalna. Wzbogaciło
to strukturę przestrzenną tych osiedli. Sytuowanie nowych centrów handlowo-usługowych
powinno uzupełniać rysujące się pasma usług komercyjnych wzdłuŜ głównych tras
komunikacyjnych. Na południowym i północnym biegunie drogi E 7, jakim jest Wielogóra
i Wośniki oraz przy trasie przelotowej w kierunku Lublina (przy ulicy śółkiewskiego).
Powstające w tych lokalizacjach centra usługowo-handlowe skierowane są równieŜ do klienta
tranzytowego i zamieszkującego tereny podmiejskie. W celu rozpoczęcia zmian w strukturze
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funkcjonalno-przestrzennej rejonu ulicy śelaznej, gdzie dominuje funkcja przemysłowa,
stwarza się moŜliwość sytuowania obiektu handlowo-usługowego, wielofunkcyjnego
o powierzchni powyŜej 2000m². Dopuszcza się usytuowanie wielkopowierzchniowego
obiektu handlowego w rejonie ulic Struga i Zbrowskiego, a więc w przestrzeni śródmiejskiej.
Formę architektoniczną naleŜy potraktować z powodu usytuowania w sposób szczególny, tak
aby podkreślić jej śródmiejski charakter. Obiekt ten powinien być wielokondygnacyjny,
z garaŜem podziemnym i oferować bogaty wachlarz usług.
1.3.6.

Mieszkalnictwo

NiŜej określono zasady przekształceń obszarów o przewadze funkcji mieszkalnej,
w podziale na trzy typy zabudowy:


strefa śródmiejska: Miasto Kazimierzowskie, miasto XIX wieczne, osiedla
mieszkaniowe zlokalizowane w ścisłym centrum: Planty, części osiedli: Nad Potokiem,
XV-lecia, Obozisko, rejon mieszkaniowy wzdłuŜ ulic: śeromskiego, Czachowskiego
i Słowackiego (po północno-zachodniej stronie linii kolejowej).

W strefie tej naleŜy prowadzić politykę przestrzenną nakierowaną na krystalizację
struktury przestrzennej o walorach umoŜliwiających zachowanie i wzmocnienie roli
funkcjonalnego centrum miasta, obejmującą:
- rehabilitację i rewitalizację obszarów zdegradowanych;
- podnoszenie intensywności zabudowy i jej standardów, uzupełnianie zabudowy
pierzejowej;
- podniesienie jakości i funkcjonalności obszarów przestrzeni publicznych;
- zachowanie i ekspozycję walorów krajobrazowych: dominant, punktów widokowych
i panoram historycznej części miasta;
- zachowanie walorów dziedzictwa kulturowego z poszanowaniem lokalnej toŜsamości
i specyfiki poszczególnych dzielnic śródmiejskich;
- uporządkowanie gospodarki zasobami mieszkalnictwa komunalnego, ze szczególnym
uwzględnieniem wyprowadzenia mieszkań komunalnych z centrum miasta;
- poprawa stanu bezpieczeństwa (monitoring, rozwiązania preferujące ruch pieszy
i rowerowy w strefach zamieszkania, itp.);
- poprawa jakości Ŝycia mieszkańców poprzez podnoszenie standardów dostępu do
usług publicznych i komercyjnych oraz terenów otwartych i zieleni miejskiej;
- racjonalną politykę parkingową (standardy parkingowe uwzględniające zarówno
potrzeby mieszkańców, jak i standardy środowiskowe i jakości przestrzeni
publicznej);
- preferencję dla systemów transportu zbiorowego.


osiedla zabudowy wielorodzinnej (w tym zwłaszcza realizowane w technologii wielkiej
płyty) takie jak: Michałów, Osiedle XV-lecia, Borki, Wośniki, Ustronie, Prędocinek,
Młodzianów, Gołębiów.

W strefie ww. osiedli naleŜy prowadzić politykę zmierzająca do podnoszenia walorów
przestrzeni mieszkaniowej, w tym:
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poprawa dostępu do usług poprzez tworzenie dzielnicowych centrów usługowych
(w rejonach obszarach węzłowych);
racjonalna polityka intensyfikacji zabudowy z zachowaniem standardów
środowiskowych i udziału ogólnodostępnych terenów zieleni osiedlowej;
wprowadzanie współczesnych aranŜacji wnętrz osiedlowych (mała architektura, place
zabaw, aranŜacja zieleni, itp.), podnoszących wartości estetyczne i funkcjonalne;
poprawa dostępu do terenów otwartych;
zachowanie lub odtworzenie funkcjonalnych powiązań w systemie ekologicznym
miasta;
poprawa stanu bezpieczeństwa (monitoring, rozwiązania preferujące ruch pieszy
i rowerowy w strefach zamieszkania, itp.);
poprawa standardów parkingowych;
preferencja dla systemów transportu zbiorowego.
rehabilitacja i rewitalizacja obszarów zdegradowanych.

osiedla zabudowy jednorodzinnej (o wysokiej i niskiej intensywności zabudowy),
w tym osiedla: Godów - Malczew, JeŜowa Wola, śakowice, część Wośnik, Halinów,
Kierzków, Dzierzków, Kozienicka, Brzustówka, Młynek Janiszewski, Wólka Klwatecka,
Firlej Rajec Poduchowny.

W strefie ww. osiedli naleŜy prowadzić politykę zmierzająca do podnoszenia walorów
przestrzeni mieszkaniowej, w tym:
- poprawa dostępu do usług poprzez tworzenie dzielnicowych centrów usługowych
(w rejonach obszarach węzłowych);
- racjonalna polityka intensyfikacji zabudowy z zachowaniem standardów
środowiskowych i udziału ogólnodostępnych terenów zieleni osiedlowej;
- ograniczenie lokalizacji funkcji konfliktowych i uciąŜliwych;
- poprawa dostępu do terenów otwartych;
- zachowanie lub odtworzenie funkcjonalnych powiązań w systemie ekologicznym
miasta;
- rozwiązania preferujące ruch pieszy i rowerowy w strefach zamieszkania;
- wyrównanie dysproporcji w nasyceniu miasta komunalną infrastrukturą sieciową
(sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, ciepłownicza);
- preferencja dla systemów transportu zbiorowego.
Zasady realizacji ustaleń studium w zakresie kierunków zmian w przeznaczeniu
terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
1) Ustalenia Studium w zakresie strefowania funkcji naleŜy uwzględniać w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego w sposób jak następuje:
a) ustalenia przeznaczenia terenów w planach winny uwzględniać funkcje
zagospodarowania (podstawowe i/lub uzupełniające) ustalone w Studium dla
wskazanych w rysunku (plansza nr 1K: Kierunki zagospodarowania przestrzennego)
planu stref lokalizacji poszczególnych typów zagospodarowania, w obrębie których
zawierają wyznaczane w planach tereny;
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

b) ustalenie przeznaczenia terenów pod funkcje określone w Studium jako funkcje
podstawowe w strefach lokalizacji poszczególnych typów zagospodarowania –
dopuszcza się w dowolnych proporcjach powierzchni danej strefy;
c) ustalenie przeznaczenia terenów pod funkcje określone w Studium jako funkcje
uzupełniające i dopuszczalne w strefach lokalizacji poszczególnych typów
zagospodarowania – dopuszcza się pod warunkiem, Ŝe sumaryczna powierzchnia
terenów przeznaczonych oraz uprzednio zagospodarowanych pod te funkcje nie
przekroczy 50% powierzchni danej strefy.
W celu uwzględnienia podziałów własnościowych, ustalony w niniejszym Studium
przebieg granic pomiędzy strefami lokalizacji poszczególnych typów zabudowy moŜe
być interpretowany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i w
decyzjach lokalizacyjnych z dokładnością ±20m.
Lokalizację zainwestowania o funkcji odbiegające od ustaleń strefowania funkcjonalnego
zawartych w Tabeli nr 2.3 dopuszcza się jako kontynuację dotychczasowego
zainwestowania o tej funkcji, pod warunkiem zastosowania takich rozwiązań, które
zlikwidują lub nie powiększą konfliktowości tego zainwestowania z funkcjami
ustalonymi w niniejszym Studium w ramach strefowania funkcjonalnego.
NiezaleŜnie od warunku określonego w pkt-cie 3), dopuszcza się ustalenie przeznaczenia
terenu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego odbiegające od ustaleń
strefowania funkcjonalnego zawartych w Tabeli nr 2.3, o ile jednocześnie spełnione
zostaną następujące warunki:
a) obszar, dla którego dokonano odstępstwa od ustaleń niniejszego Studium w zakresie
strefowania funkcjonalnego, nie przekroczy 30% całkowitego obszaru objętego
planem;
b) zwarty obszar, dla którego dokonano odstępstwa od ustaleń niniejszego Studium w
zakresie strefowania funkcjonalnego będzie miał powierzchnię nie mniejszą niŜ 5ha
lub analiza funkcjonalno-przestrzenna wykonana w ramach uzasadnienia przystąpienia
do sporządzenia planu obejmować będzie obszar nie mniejszy niŜ obszar jednostki
urbanistycznej, w której zawiera się teren, dla którego dokonano odstępstwa;
c) odstępstwo uzyska pozytywną opinię Gminnej Komisji UrbanistycznoArchitektonicznej w zakresie osiągnięcia określonych w niniejszym Studium celów
strategicznych oraz celów szczegółowych sporządzania planu.
Lokalizacje osiedlowych centrów usługowych wskazuje się orientacyjne (bez wiąŜącego
określania zasięgu). We wskazanych w rysunku studium orientacyjnych lokalizacjach
ww. centrów dopuszcza się przeznaczenie terenów pod funkcje usługowe (komercyjne i
publiczne) w dowolnych proporcjach z funkcją mieszkalnictwa lub bez niej.
Niniejsze studium wskazuje orientacyjne (bez wiąŜącego określania szerokości)
lokalizacje ciągów usługowych, których rozwój jest przewidywany wzdłuŜ waŜniejszych
ciągów komunikacyjnych miasta. WzdłuŜ wskazanych w rysunku studium ciągów
dopuszcza się przeznaczenie terenów pod funkcje usługowe, obsługiwane z ww. dróg
i niezwiązane z funkcjami mieszkalnictwa na terenach przyległych.
Bezpieczne odległości zagospodarowania pod poszczególne funkcje od linii kolejowej
naleŜy ustalać w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w zaleŜności
od rodzaju funkcji i typu zagospodarowania, w porozumieniu z organami właściwymi
w sprawach bezpieczeństwa i ochrony środowiska.
Lokalizację funkcji eksploatacji surowców w strefach innych niŜ wskazane w rysunku
Studium pod te funkcje dopuszcza się w skali niekwalifikującej do przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
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2.

Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz uŜytkowania
terenów, w tym tereny wyłączone spod zabudowy

Cele operacyjne:
 Zwiększenie elastyczności polityki lokalizacyjnej w zakresie wymagań dla
dopuszczalnego zagospodarowania poprzez:
− odrębne standardy dla obszarów zabudowanych i obszarów rozwoju
zabudowy;
− zastosowanie wskaźników umoŜliwiających intensyfikację zainwestowania z
zachowaniem standardów środowiskowych i z uwzględnieniem czynników
jakości Ŝycia mieszkańców.
 Maksymalizacja i róŜnicowanie szans aktywizacji terenów inwestycyjnych.
 Poprawa dostępu mieszkańców do infrastruktury społecznej, usług i miejsc
pracy.
 Wsparcie przekształceń i rozwoju obszarów centralnych miasta.
 Poprawa dostosowania planowanego zainwestowania do parametrów dostępnej
infrastruktury technicznej i transportowej.
 Kontrola i ograniczenie rozpełzania się zainwestowania, dekoncentracji akcji
inwestycyjnych i degradacji obszarów dotychczasowej urbanizacji.
 Zachowanie i odnowa zasobów środowiska warunkujących zrównowaŜony
rozwój ekosystemu miejskiego, w tym zachowanie i regeneracja zasobu
przestrzeni.
 Zachowanie i odnowa funkcji przyrodniczych na obszarze miasta.
Ustala się podział obszaru miasta na obszary aktualnego i potencjalnego zainwestowania,
z zastrzeŜeniem ograniczeń wynikających z przepisów szczególnych i odrębnych, a takŜe
wymogów ochrony środowiska i przyrody dla obszarów o wiodącej funkcji przyrodniczej,
sklasyfikowane są jako obszary urbanizacji. W ich obrębie wydziela się następujące
kategorie:
 obszary zabudowane - aktualnie zainwestowane i wyposaŜone w niezbędną
infrastrukturę pozwalającą na uzupełnienie istniejącej zabudowy, na których przewiduje
się uzupełnienie zabudowy niewymagające wykonania sieci wodociągowej,
kanalizacyjnej, elektroenergetycznej oraz drogowej i innych sieci, zgodnie
z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z moŜliwością zastosowania
indywidualnych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków,
w zakresie określonym w art. 42 ust. 4 ustawy - Prawo wodne;
 obszary rozwoju zabudowy – obszary dotychczas niezainwestowane, na których
przewiduje się lokalizację zabudowy, w tym zwłaszcza wymagającej wykonania sieci
wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej oraz drogowej i innych sieci,
zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Obszary pozostałe po wydzieleniu obszarów urbanizacji, z niŜej sformułowanym
zastrzeŜeniem postulowanych zmian w ustaleniach dla strefy ochrony pośredniej ujęcia
„Malczew”, klasyfikuje się jako obszary przestrzeni chronionej, dla których występują
ograniczenia dla lokalizacji zabudowy niezwiązanej z celami ochrony i udostępnianiem
terenów otwartych. W ich obrębie zawierają się następujące kategorie terenów:
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obszary objęte ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody wraz z otulinami i korytarzami ekologicznymi;
strefy ochronne ujęć wody oraz obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,
ustanowione na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne;
obszary (działki na których zlokalizowane są obiekty zabytkowe) objęte ochroną na
podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
tereny zieleni, zadrzewień, lasów i upraw polowych.

Na obszarze strefy ochrony pośredniej ujęcia „Malczew” wskazuje się (uwidocznione
w rysunku studium) obszary urbanizacji, w tym obszary rozwoju zabudowy, przy czym
aktywizacja zainwestowania obszarów rozwoju zabudowy dopuszczalna jest na podstawie
obowiązujących planów miejscowych lub pod warunkiem uprzedniego zniesienia ustalonego
dla tej strefy zakazu budowy nowych dróg.
Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania i uŜytkowania terenów, do których
odnoszą się ustalenia niniejszego dokumentu, to:
 wysokość zabudowy, wskaźniki intensywności zabudowy oraz minimalny % udziału
powierzchni biologicznie czynnej, w tym dla terenów połoŜonych w obszarze MSP,
 standardy zagospodarowania dotyczące rozmieszczenia infrastruktury społecznej oraz
usług podstawowych;
 standardy mieszkaniowe;
 tereny wyłączone spod zabudowy.
Wysokość zabudowy, wskaźniki intensywności zabudowy oraz minimalnego % udziału
powierzchni biologicznie czynnej (PBC).
Parametry udziału powierzchni biologicznie czynnych w powierzchni działki i wysokości
zabudowy oraz związane z nimi wskaźniki udziału powierzchni zabudowanej i intensywności
zabudowy dla terenów zurbanizowanych powinny zapewnić efektywne wykorzystanie
ekonomicznych walorów przestrzeni miejskiej, utrzymanie i wzbogacenie wewnętrznej
róŜnorodności miasta stwarzającej warunki dla zaistnienia szerokiej i zróŜnicowanej oferty
inwestycyjnej, a takŜe podkreślać odrębność i indywidualną toŜsamość poszczególnych jego
stref.
Definicje wskaźników:
 Wskaźnik wysokości zabudowy, o ile nie jest wyraŜony w liczbie kondygnacji, określa
się zgodnie z definicją zawartą w rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r. poz. 690 z późniejszymi zmianami).
 Przez wskaźnik intensywności zabudowy brutto naleŜy rozumieć stosunek powierzchni
całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków liczonej w zewnętrznym
obrysie murów do powierzchni terenu wydzielanego w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu miejscowego: do
powierzchni terenu inwestycji. Wskaźnik ten dotyczy zabudowy pod funkcje inne niŜ
funkcje mieszkalne.
 Przez wskaźnik intensywności mieszkaniowej naleŜy rozumieć stosunek liczby
mieszkań do powierzchni terenu wydzielanego w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku braku planu miejscowego: do powierzchni terenu
inwestycji. Wskaźnik ten dotyczy zabudowy pod funkcje mieszkalne.
 Przez wskaźnik minimalnego procentowego udziału powierzchni biologicznie czynnej
(PBC) naleŜy rozumieć wyraŜony w procentach stosunek powierzchni terenu
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biologicznie czynnego (określonej zgodnie z definicją zawartą w rozp. Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) do całkowitej powierzchni obszaru, dla
którego wskaźnik ten został określony.
Dla obszarów rozwoju zabudowy parametry i określa się jako kierunkowe i
zgeneralizowane dla wyróŜnionych w niniejszym Studium stref funkcjonalnych. SłuŜyć one
mają osiągnięciu zakładanej chłonności terenów inwestycyjnych i jako wytyczne
programowo-przestrzenne dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz
do miejscowych przepisów urbanistycznych (w przypadku wprowadzenia takiej formy
regulacji do obowiązującego systemu prawnego).
Ustala się następujące wskaźniki minimalnego procentowego udziału powierzchni
biologicznie czynnej (PBC):
 dla terenów miejskiego systemu przyrodniczego (MSP) na obszarach wyłączonych
z zabudowy – 90%;
 dla terenów miejskiego systemu przyrodniczego (MSP) poza obszarami wyłączonymi
z zabudowy – 70%;
 dla zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej rezydencjonalnej – 60%;
 dla zabudowy mieszkaniowej na terenach zielonych – 40%;
 dla zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej – 30%;
 dla zabudowy mieszkaniowej intensywnej – 25%;
 na terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej – 20% (z dopuszczeniem zmniejszenia
pod warunkiem dostępności w promieniu 200m od wejścia do kaŜdego z budynków
z lokalami mieszkalnymi na danym terenie do ogólno-dostępnego terenu rekreacyjnowypoczynkowego o powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niŜ 1 000m2.
Minimalne i/lub maksymalne wartości granic przedziałów wysokości oraz wartości
wskaźników intensywności zabudowy ustala się dla wybranych spośród zdefiniowanych
w niniejszym studium typów zagospodarowania.
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Tabela nr 2.4: Wskaźniki intensywności i wysokości zabudowy
Intensywność
mieszkaniowa
Typ zagospodarowania
Min.
Max.
[mieszk./ha]

[mieszk./ha]

Przedział wysokości zabudowy

Intensywność zabudowy
brutto
Min.

Max.

Max. ∗

Min.
[kondygnacji
naziemnych]

[m]

[kondygnacji
naziemnych]

[m]

Obszary miejskiego systemu przyrodniczego
0,1
12 m
(MSP)
Zabudowa mieszkaniowa ekstensywna
8
30
0,2
0,5
3
Zabudowa mieszkaniowa ekstensywna
5
15
0,2
3
rezydencjonalna
Zabudowa mieszkaniowa na terenach
5
150
0,7
4
zielonych
Zabudowa
jednorodzinna
25
50
0,3
0,7
2
3
mieszkaniowa
∗∗
∗∗∗
0,5
3
11
wielorodzinna
30
1,6-2,5
250-300
intensywna
Zespoły i centra usługowe
0,5
3
25 m
Zabudowa mieszkaniowo-usługowa
0,5
35 m
250-300∗∗
1,6-2,5∗∗∗
Zabudowa usługowo-produkcyjna
2
0,1∗∗∗∗
25 m∗∗∗∗
nauki, oświaty,
0,1
1,6
25 m
Usługi o charakterze
zdrowia, itp.
miastotwórczym
kultury, sportu i
0,7
25 m
rekreacji, itp.
∗
Nie dotyczy urządzeń infrastruktury technicznej (w tym publicznej telekomunikacji) oraz budowli stanowiących kompozycyjne dominanty wysokościowe.
∗∗
Wartość wskaźnika powyŜej 250 mieszk./ha dopuszcza się na obszarach węzłowych i śródmiejskich.
∗∗∗
Wartość wskaźnika powyŜej 1,6 dopuszcza się na obszarach węzłowych i śródmiejskich oraz dla wielofunkcyjnych terenów mieszkalno-usługowych i usługowych w
obrębie osiedli intensywnej zabudowy mieszkaniowej.
∗∗∗∗
Nie dotyczy specyficznych funkcji i instalacji, dla których istnieją względy technologiczne, uzasadniające indywidualne traktowanie.
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W przypadku obszarów zabudowanych, gdzie liczba i zróŜnicowanie nakładających się
uwarunkowań jest znaczna, nie jest zasadne określanie parametrów i wskaźników zabudowy
oraz standardów zagospodarowania przestrzeni na etapie studium. Muszą one być ustalane
indywidualnie dla kaŜdego terenu w planach miejscowych na podstawie szczegółowych
analiz. Niniejsze studium formułuje następujące generalne zasady ich ustalania jako wytyczne
do planów miejscowych:
 Wskaźniki i parametry zabudowy w dzielnicach ukształtowanych powinny być jednym
z narzędzi przestrzegania zasady rozwoju miasta „do wewnątrz” (intensyfikacja
zabudowy terenów zurbanizowanych i ograniczenie rozpełzania się zabudowy).
 Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej oraz maksymalny wskaźnik
intensywności zabudowy są szczególnie istotne dla regulacji warunków uŜytkowania
przestrzeni na terenach o dominującej funkcji mieszkaniowej lub mieszanej z duŜym
udziałem zabudowy mieszkaniowej, a takŜe dla obiektów infrastruktury społecznej.
W tych przypadkach określa się intensywność zabudowy w zaleŜności od uwarunkowań
na poziomie od 0,4 na terenach zabudowy jednorodzinnej i do 2–3 w zabudowie
wielorodzinnej, w tym mieszkalno-usługowej. Na pojedynczych działkach z zabudową
wysoką intensywność moŜe osiągać wartości ponad 3. Minimalny udział powierzchni
biologicznie czynnej na takich terenach to 20–30%.
 Dla funkcji usługowych i produkcyjno-usługowych oraz usługowo-mieszkaniowych na
terenach bez specjalnych ograniczeń, w tym w strefie śródmiejskiej oraz na obszarach
węzłowych zasadne jest ustalanie nie maksymalnego, lecz minimalnego wskaźnika
intensywności zabudowy na poziomie 1. Na takich terenach z udziałem zabudowy
mieszkaniowej minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej to równieŜ od 20 do
30%. MoŜna teŜ na terenach o funkcji mieszanej ustalać minimalny udział powierzchni
biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni uŜytkowej mieszkań na poziomie 0,2
w zabudowie śródmiejskiej i 0,3 m2 na 1 m2 powierzchni uŜytkowej na osiedlach
o zabudowie intensywnej.
 Dla funkcji produkcyjno-usługowych poza obszarami węzłowymi i strefą śródmiejską
równieŜ celowe jest ustalanie minimalnego wskaźnika intensywności zabudowy, przy
czym, z uwagi na ekonomiczną wartość gruntów, najmniejsza jego wartość to 0,1.
 Kształtowanie wysokości zabudowy powinno wynikać z analizy szczegółowych
uwarunkowań kaŜdego miejsca oraz stosowania niŜej zestawionych zasad:
Tabela nr 2.5: Zasady kształtowania wysokości zabudowy
Kryterium
Zasady kształtowania wysokości zabudowy

Ochronne w stosunku
do wartości
kulturowych,
przyrodniczych,
krajobrazowych

Kompozycyjnoformalne

Ochrona charakteru, w tym wysokości, zespołów zabudowy: zabytkowych, o
wartościach kulturowych i współczesnych, lecz o wyraźnie zdefiniowanym i
akceptowanym wyrazie i kompozycji.
Ochrona stref ekspozycji zespołów i obiektów zabytkowych.
Zachowanie specyfiki miejsca i ochrona wartości historycznych, w tym na obszarach
chronionych kompleksowo, np. w zespole przyrodniczo-krajobrazowy m.
Utrzymanie istniejących powiązań widokowych, np. otwarć na wartościowe elementy
krajobrazu otwartego albo krajobrazu kulturowego.
Wzbogacanie kompozycji, np. poprzez: akcentowaniu zakończeń osi widokowych,
udostępnianiu nowych punktów widokowych przez lokalizacje wysokiej zabudowy w
wybranych miejscach.
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Warunków Ŝycia
mieszkańców

Znaczeniowe
(symbolicznoidentyfikacyjne)

Podkreślanie wysokościami zabudowy cech rzeźby terenu.
Stosowanie ogólnych zasad kompozycji dobieranych indywidualnie, np. kontynuacji,
narastania z kulminacją, kontrastu.
Ochrona sąsiedztwa obszarów i obiektów wymagających odpowiedniego
nasłonecznienia, intymności, np. mieszkaniowych przestrzeni prywatnych i
półprywatnych.
Inne działania na rzecz poprawy walorów środowiska mieszkaniowego, np.
ekranowanie zabudową o ustalonej wysokości minimalnej od źródeł hałasu,
humanizowanie blokowisk przez uzupełnianie zbyt rozległych przestrzeni
miedzyblokowych niŜszą, bardziej kameralną zabudową.
Podkreślanie wyróŜniającą się z otoczenia wysokością zabudowy prestiŜowych funkcji
zabudowy.
Oznaczanie (identyfikowanie) dominantami wysokościowymi wybranych obszarów
węzłowych.

NiezaleŜnie od wyŜej podanych ustaleń i zasad, na obszarach związanych
z funkcjonowaniem lotnisk oraz lądowisk obowiązują szczególne warunki określania
wysokości zabudowy. Dotyczą one obszarów połoŜonych w:
1) zasięgu ograniczeń wysokościowych związanych z funkcjonowaniem lotniska RadomSadków, określonych na rysunku studium oraz w tekście studium,
2) zasięgu ograniczeń wysokościowych w rejonie lądowiska przy Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym (teren ten nie został oznaczony na rysunku studium).
Projekty planów miejscowych dla terenów wymienionych w pkt. 1 i 2 naleŜy uzgadniać
z odpowiednimi organami nadzoru nad ruchem lotniczym wojskowym i cywilnym.
Standardy zagospodarowania dotyczące rozmieszczenia infrastruktury społecznej oraz
usług podstawowych
Studium formułuje następujące wytyczne w zakresie standardów lokalizacji inwestycji
celu publicznego o znaczeniu lokalnym z zakresu infrastruktury społecznej:








a) Oświata
NaleŜy zapewnić co najmniej:
pod funkcję przedszkola – teren o powierzchni wyliczonej wg wskaźnika 40 m2 na
1 dziecko (struktura obiektów I-IV oddziałów, liczebność oddziałów 25 – 30 dzieci), przy
załoŜeniu obsługi terenów mieszkaniowych w promieniu 500 – 800 m;
pod funkcję mini-przedszkola – teren o powierzchni wyliczonej wg wskaźnika 20 m2 na
1 dziecko (10 – 30 dzieci);
pod funkcję szkoły podstawowej - wielociągowej – teren o powierzchni wyliczonej wg
wskaźnika 30 m2 – 35m2 na 1 ucznia (struktura obiektów I-VI klas, liczebność klas 24 –
30 uczniów), przy załoŜeniu obsługi terenów mieszkaniowych w promieniu 850 –
1400 m;
pod funkcję szkoły podstawowej jednociągowej – teren o powierzchni wyliczonej wg
wskaźnika 50 m2 – 55m2 na 1 ucznia (struktura obiektów I-VI klas, liczebność klas 24 –
30 uczniów);
szkoły ponadpodstawowe – teren o powierzchni wyliczonej wg wskaźnika 30 – 35 m2 na
ucznia.
b) Zdrowie i opieka społeczna
NaleŜy zapewnić co najmniej:
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pod funkcję Ŝłobka – teren o powierzchni wyliczonej wg wskaźnika 40 m2 /dziecko,
(struktura obiektu 80 dzieci) przy załoŜeniu obsługi terenów mieszkaniowych
w promieniu 1 500m – 1700 m;
pod funkcję mini-Ŝłobka – teren o powierzchni wyliczonej wg wskaźnika 15 m2 /dziecko,
(struktura obiektu 5 - 30 dzieci);
pod funkcję placówek podstawowej słuŜby zdrowia przychodnie lekarskie – teren
o powierzchni wyliczonej wg wskaźnika 6 – 24 tys mieszkańców powierzchnia działki
0,25 ha – 0,3 ha, przy załoŜeniu obsługi terenów mieszkaniowych w promieniu
750 m – 1700 m;
pod funkcję placówek podstawowej słuŜby zdrowia gabinety np. lekarzy rodzinnych
(wbudowane) – teren o powierzchni wyliczonej wg wskaźnika 60-90 m2 p.u. na 1000
mieszkańców, przy załoŜeniu obsługi terenów mieszkaniowych w promieniu
1 500m.
pod funkcję domów opieki społecznej dla osób w podeszłym wieku – teren o powierzchni
wyliczonej wg wskaźnika 80 - 100 m2 / 1 miejsce, przy załoŜeniu 5 miejsc/1000
mieszkańców
c) Kultura
NaleŜy zapewnić co najmniej:
pod funkcje domów i ośrodków kultury – teren o powierzchni wyliczonej wg wskaźnika
0,1m2/mk, przy załoŜeniu obsługi terenów mieszkaniowych w promieniu 1 500m;
pod funkcję biblioteki – teren o powierzchni wyliczonej wg wskaźnika 0,08m2/mk, przy
załoŜeniu obsługi terenów mieszkaniowych w promieniu 1 500m.

d) Tereny ogólnodostępnej zieleni urządzonej i sportu powszechnego
NaleŜy zapewnić co najmniej:
 pod funkcje terenów zieleni wypoczynku i rekreacji – tereny o powierzchni wyliczonej
wg wskaźnika:
− parki o znaczeniu ogólnomiejskim (parki o powierzchni 15-20 ha o lokalizacji
skorelowanej z lokalizacją innych funkcji o znaczeniu ogólnomiejskim): 3-5 m2 / 1
mieszkańca miasta,
− parki o znaczeniu dzielnicowym (parki o powierzchni 5 – 8 ha): 5 m2 / 1 mieszkańca
dzielnicy (w tym place zabaw 1,2 m2/ mieszkańca dzielnicy),
− parki i skwery o znaczeniu osiedlowym 4 m2 / 1 mieszkańca osiedla (w tym place
zabaw 1,2 m2/ mieszkańca osiedla);
przy załoŜeniu dostępności przestrzennej ww. parków:
− ogólno miejskie: max. 2000 m,
− dzielnicowe: max. 500 m.


pod funkcje urządzeń sportowych:
− boiska do siatkówki: 1 urządzenie / 2400 mieszkańców,
− boiska do koszykówki: 1 urządzenie / 3200 mieszkańców,
− korty do tenisa: 1 urządzenie / 4800 mieszkańców,
− boiska do piłki noŜnej: 1 urządzenie / 12 000 mieszkańców,
− baseny kryte: tereny o łącznej powierzchni 0,5m2 / mieszkańca miasta/dzielnicy.
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przy załoŜeniu dostępności przestrzennej ww. urządzeń sportowych:
− ogólnomiejskie: 5-8 km,
− dzielnicowe: 1500 m,
− osiedlowe: 500-700m.



e) Usługi podstawowe
NaleŜy zapewnić co najmniej:
pod funkcje handlu, gastronomii, obiektów obsługi ludności (w tym punkty usług
rzemieślniczych) – tereny o powierzchni wyliczonej wg wskaźnika 0,5m2/ mieszkańca,
przy załoŜeniu obsługi terenów mieszkaniowych w promieniu 800m.

Standardy mieszkaniowe
Przyjęto następujące wytyczne kierunkowe w zakresie standardów mieszkaniowych dla
obszarów rozwoju zabudowy o funkcji mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej:
 1 mieszkanie na 1 gospodarstwo domowe;
 zabudowa wielorodzinna – 25 m2 powierzchni mieszkania / osobę;
 zabudowa jednorodzinna – 30m2 powierzchni mieszkania / osobę.
Tereny wyłączone spod zabudowy
Terenami wyłączonymi spod nowej zabudowy są zlokalizowane poza granicami obszarów
urbanizacji obszary przestrzeni chronionej, zawierające m.in.:
 istniejące i projektowane obszary objęte ochroną prawną przyrody (w całości lub części);
 tereny zieleni, zadrzewień, lasów i upraw polowych;
 tereny naraŜone na niebezpieczeństwo powodzi i podtapiania;
 obszary wód powierzchniowych (cieków i zbiorników);
Tereny wyłączone spod nowej zabudowy wskazano na rysunku studium.
Ustalenie niniejszego Studium wyłączenia z zabudowy ww. obszarów nie dotyczy:
 obiektów, na które wydano prawomocne decyzje o pozwoleniu na budowę i/lub
o ustaleniu warunków zabudowy;
 rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i/lub remontu budynków istniejących;
 realizacji inwestycji celu publicznego.
Zasady realizacji ustaleń studium w zakresie kierunków i wskaźników
zagospodarowania i uŜytkowania terenów w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego.
1) Ustalenia niniejszego studium w zakresie parametrów i wskaźników zabudowy nie
dotyczą:
a) zagospodarowania realizowanego w ramach praw nabytych na podstawie
prawomocnych decyzji administracyjnych oraz
b) planów miejscowych obowiązujących, a takŜe dla planów miejscowych znajdujących
się na etapie sporządzania, o wyłoŜeniu do publicznego wglądów których ogłoszono
przed uchwaleniem niniejszych zmian Studium.
2) Wskaźniki urbanistyczne i standardy słuŜą przede wszystkim do badania chłonności
terenów i opracowywania wytycznych programowo przestrzennych w róŜnych rejonach
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

miasta. Są podstawą do programowania i projektowania elementów infrastruktury
transportowej, inŜynieryjnej oraz infrastruktury społecznej.
Wskaźniki i parametry zabudowy i zagospodarowania terenu w niniejszym Studium
ustalono w sposób zgeneralizowany dla poszczególnych stref funkcjonalnych (patrz:
Tabela 2.3). Uszczegółowienia tych wskaźników dla poszczególnych terenów, w tym:
róŜnicowania intensywności i minimalnego % udziału PBC dla funkcji
zagospodarowania: podstawowych, uzupełniających i dopuszczalnych, wskazania
lokalnych dominant wysokościowych, itp. naleŜy dokonywać w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego dąŜąc do osiągnięcia wartości ustalonych w Studium
wskaźników w obrębie danej jednostki urbanistycznej, a takŜe z uwzględnieniem
zagospodarowania terenów otaczających i panoramy miasta.
Stosowanie wskaźników wysokości zabudowy, intensywności zabudowy brutto oraz
minimalnego % udziału PBC wraz ze sformułowanymi zastrzeŜeniami jest wiąŜące przy
sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów
rozwoju
zabudowy.
Wskaźniki
intensywności
zabudowy
mogą
zostać
przetransponowane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na
powiązane wskaźniki max. powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu i
wskaźnik max. wysokości zabudowy.
Na obszarach zabudowanych wskaźniki, o których mowa w pkt-cie 4 naleŜy ustalać
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego indywidualnie, mając na
uwadze zasady i cele sformułowane w niniejszym studium jako kierunkowe wytyczne.
W przypadku typów zainwestowania, dla których niniejsze Studium nie określa wartości
wskaźników i parametrów zabudowy i zagospodarowania terenu, naleŜy je ustalać w
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem
obowiązujących przepisów szczególnych i odrębnych, z uwzględnieniem określonych w
niniejszym Studium odpowiednich celów polityki przestrzennej gminy (strategicznych,
operacyjnych i szczegółowych dla miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego).
Standardy mieszkaniowe oraz wskaźnik intensywności mieszkaniowej ustalone w
niniejszym Studium winny stanowić podstawę do badania chłonności terenów na
obszarach rozwoju zabudowy i moŜliwości kontynuacji zainwestowania na obszarach
zabudowanych, przeprowadzanego na etapie poprzedzającym opracowanie miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego. Nie maja one bezpośredniego przełoŜenia na
ustalenia tych planów.
W celu uwzględnienia podziałów własnościowych, ustalony w niniejszym Studium
przebieg granic terenów wyłączonych z nowej zabudowy moŜe być interpretowany w
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i w decyzjach lokalizacyjnych z
dokładnością ±20m.
Ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące lokalizacji
infrastruktury społecznej powinny zostać poprzedzone analizą istniejącego
i planowanego zagospodarowania terenów pod kątem jego wyposaŜenia w ww. obiekty
wg kierunkowych wytycznych sformułowanych w niniejszym studium, przy czym
ustalone zasięgi obsługi nie dotyczą jednostek urbanistycznych o gęstości zaludnienia
poniŜej 300 mieszkańców / km2.
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3.

Obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony
przyrody, krajobrazu kulturowego i uzdrowisk

3.1.

Obszary o duŜych wartościach przyrodniczych – predysponowane do pełnienia
funkcji ochronnych, klimatycznych, krajobrazowych i klimatotwórczych, a takŜe
glebo i wiatrochronnych

Na podstawie analizy poszczególnych elementów składających się na potencjał
przyrodniczy
gminy
Radom
określono
przydatność
funkcjonalno-przestrzenną
poszczególnych jej obszarów. Za kryterium nadrzędne przyjęto ochronę walorów
przyrodniczych gminy poprzez racjonalne gospodarowanie jej zasobami. Podejście to jest
zgodne z przyjętymi przez Parlament RP załoŜeniami „Polityki ekologicznej Państwa”,
w której szczególną uwagę zwrócono na problem ekologicznie zrównowaŜonego rozwoju
(ekorozwoju). Przeprowadzona ocena uwarunkowań przyrodniczych gminy Radom pozwala
stwierdzić, Ŝe:
 najwyŜsze walory przyrodnicze i krajobrazowe koncentrują się w dolinie rzeki Mlecznej,
Kosówki i Pacynki oraz lesie Kapturskim. Obszary te stanowią jednocześnie oś systemu
przyrodniczego gminy Radom;
 podwyŜszone walory przyrodnicze posiadają równieŜ obszary dolin pozostałych cieków
oraz kompleksy leśne zlokalizowane na pozostałym obszarze gminy oraz tereny zieleni
urządzonej (tj. parki, cmentarze i ogródki działkowe);
 wysokim walorom przyrodniczym tych terenów towarzyszą najczęściej równieŜ wysokie
walory rekreacyjne. Na terenach tych funkcję dominującą powinna pełnić funkcja
ochronna ekosystemów przy uzupełniającej rolniczej i turystyczno – rekreacyjnej.
Pozostała część gminy wykazuje przeciętne walory przyrodnicze i krajobrazowe dlatego
wiodącą funkcją na tych terenach powinna być funkcja gospodarcza i mieszkaniowa.
W wyniku powyŜszej oceny na terenie gminy wyodrębniono strefy o odmiennych
predyspozycjach funkcjonalnych i wartościach środowiska przyrodniczego.
Z uwagi na róŜny charakter obszarów o wysokim potencjale biologicznym wydzielono:
 strefę obszarów o najwyŜszych wartościach przyrodniczych
Strefa ta obejmuje dolinę rzek Mlecznej i Kosówki, a takŜe obszary graniczące z Ostoją
Kozienicką wraz z przylegającymi do nich kompleksami leśnymi oraz las Kapturki i tereny
zieleni urządzonej w obrębie głównych korytarzy ekologicznych. Tereny stanowią
jednocześnie korytarz migracji fauny i flory przemieszczającej się pomiędzy dolinami cieków
oraz terenami leŜącymi na południe od granic gminy, a takŜe lokalnie są bazą diaspory (węzła
ekologicznego) dzikich gatunków roślin i zwierząt na obszar silnie przekształcony przez
rolnictwo. Od istnienia i sprawnego funkcjonowania tego obszaru stanowiącego jakby
„kręgosłup” systemu przyrodniczego gminy zaleŜy zachowanie jej bioróŜnorodności.
Izolowane bowiem populacje np.: dzikich gatunków roślin wygasają przeciętnie po ok.40-80
latach.
Studium ustala dla tych obszarów:
1. bezwzględną ochronę stosownie do obowiązujących przepisów o ochronie przyrody,
ochronie środowiska i innych,
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2.
3.
4.
5.
6.

wyeksponowanie walorów krajobrazowych i widokowych najcenniejszych obszarów,
zakaz lokalizowania nowej zabudowy,
utrzymanie cieków i zbiorników wodnych w obrębie dolin,
utrzymanie wysokiej bioróŜnorodności,
wzmocnienie funkcji ochronnych doliny Mlecznej oraz jej dopływów poprzez utworzenie
Radomskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
7. zachowanie ciągłości systemu oraz jego łączności z terenami otwartymi poza dolinami
i obszarem gminy.


Strefę obszarów o podwyŜszonych wartościach przyrodniczych tj. tereny
przewidywane do zalesień, obszary rolnicze i pozostałe tereny lasów i zieleni
urządzonej.

WyróŜnione w tej strefie tereny obejmują pozostałą część terenów biologicznie czynnych
w obrębie miasta charakteryzujących się wysokim potencjałem biotycznym. Wśród tych
niewielkich lecz zwartych obszarów występują enklawy środowisk wodno-błotnych
obejmujących min. bezodpływowe zagłębienia śródpolne oraz kępy zadrzewień i zakrzewień
zwiększających róŜnorodność przyrodniczą gminy.
Studium ustala dla tych obszarów:
1. bezwzględną ochronę stosownie do obowiązujących przepisów,
2. zakaz lokalizowania nowej zabudowy,
3. istniejące lasy i skupiska zadrzewień, ostoje zwierząt i roślin, naleŜy traktować jako stały
element krajobrazu,
4. gospodarka leśna winna cechować się zgodnością z gatunkowymi cechami siedliska,
a pozyskiwanie drewna powinno być rekompensowane poprzez odnowienia drzewostanu.,
5. utrzymanie istniejącej róŜnorodności przyrodniczej poprzez ochronę istniejących
zadrzewień, drobnych zbiorników wodnych,
6. wzmocnienie funkcji ochronnych poprzez utworzenie uŜytków ekologicznych i innych
form ochrony przyrody.
Strefy te razem z terenami ciągów i korytarzy ekologicznych na terenach zurbanizowanych
tworzą Miejski System Przyrodniczy (MSP). Jego niewątpliwym walorem jest zapewnienie
swobodnej migracji fauny i flory, a tym samym wymiany materiału genetycznego pomiędzy
róŜnymi populacjami. NaleŜy podkreślić jeszcze raz znaczenie korytarza ekologicznego rzeki
Mlecznej i Pacynki stanowiący najwaŜniejszy element systemu przyrodniczego miasta
łączącego go z pozostałą częścią regionalnej i krajowej sieci ekologicznej. Tak
skonstruowany system przyrodniczy gminy gwarantuje utrzymanie jej potencjału
przyrodniczego na dotychczasowym poziomie, a nawet jego wzmocnienie poprzez moŜliwość
zasilania elementami przyrodniczymi z terenów połoŜonych poza granicami gminy.
Ustala się następujące kierunki zagospodarowania przestrzennego miejskiego systemu
przyrodniczego:
1. Regulacja koryt rzecznych i pozostałych cieków nie powinna polegać na ich prostowaniu
lub skracaniu.
2. Obudowa rzek i cieków powinna mieć charakter naturalny z zachowaniem istniejących
zadrzewień i zakrzewień.
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3. Dopuszcza się moŜliwość budowy lub przebudowy istniejących zbiorników wodnych
w dolinach rzek i cieków dla celów retencyjnych lub hodowlanych.
4. Tereny nieleśne, w ciągach dolin rzecznych i cieków wodnych powinny być wyłączone
z gospodarki polowej i wykorzystane jako uŜytki zielone.
5. Istniejące lasy i skupiska zadrzewień – ostoje zwierząt i roślin naleŜy traktować jako stały
element krajobrazu.
6. Gospodarka leśna winna cechować się zgodnością z gatunkowymi cechami siedliska,
a pozyskiwanie drewna powinno “iść” w parze z odnowieniami drzewostanu.
7. Obszary wyznaczone do zalesień, w ramach uregulowanej granicy polno-leśnej naleŜy
poddać stosownemu zagospodarowaniu i nasadzeniom.
8. W studium przyjęto, Ŝe utrzymane zostaną i poszerzone do granic dopuszczalnych
obszary budownictwa istniejące na obszarach leśnych i zadrzewionych. Warunki
zagospodarowania, granice zainwestowania i zasoby ochrony drzewostanu naleŜy określić
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
9. Wyklucza się wykorzystywanie obszarów pod funkcję osadniczą i gospodarczą. Na
istniejących juŜ terenach zabudowy dopuszcza się:
a)
uzupełnianie zabudowy
b)
przebudowę istniejących obiektów z ukierunkowaniem na podniesienie walorów
architektonicznych zabudowy i eliminację cech dysharmonizujących
w krajobrazie
c)
budowę elementów infrastruktury technicznej z dopuszczeniem lokalnych
rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania
ścieków.
10. Tereny te moŜna wykorzystać dla turystyki, rekreacji i wypoczynku.
11. Rozwój funkcji turystycznej i rekreacyjnej wymagać będzie przygotowania odpowiednich
opracowań, których częścią winny być projekty zawierające wymogi w zakresie ochrony
środowiska przyrodniczego i krajobrazu, dostosowane do połoŜenia i cech
poszczególnych fragmentów terenu.
3.2.

Polityka przestrzenna gminy w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

Oprócz wskazań wynikających z uwarunkowań przyrodniczych w polityce przestrzennej
gminy naleŜałoby uwzględnić zagadnienia obejmujące:
 podjęcie działań zmierzających do utworzenia systemu terenów chronionych przed
zainwestowaniem,
 zachowanie bioróŜnorodności dolin rzecznych oraz terenów zalewowych przy
projektowaniu i realizacji programów regulacji wód,
 egzekwowanie od inwestorów środków zapewniających utrzymanie róŜnorodności
przyrodniczej w trakcie realizacji robót melioracyjnych, odwodnień budowlanych oraz
innych rodzajów robót ziemnych zmieniających stosunki wodne,
 zakazać lokalizacji jakichkolwiek obiektów budowlanych nie związanych z ujęciem
wody w strefie ochrony bezpośredniej tego ujęcia,
 ochronę wód przed zanieczyszczeniem oraz zapobieganie i przeciwdziałanie szkodliwym
wpływom na obszary ich zasilania w opracowaniach planistycznych i decyzjach
administracyjnych związanych z zabudową i zagospodarowaniem terenów do nich
przyległych,
 ochronę Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) poprzez:
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 zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, w których prowadzona działalność moŜe
spowodować zanieczyszczenie gruntów lub wód, bez zaprojektowania i wykonania
odpowiednich zabezpieczeń,
 obowiązek stosowania wszelkich zabezpieczeń technicznych dla ochrony środowiska,
szczególnie wód podziemnych i powierzchniowych przy realizacji nowych inwestycji.
obowiązek przestrzegania przepisów szczególnych w odniesieniu do obszarów objętych
szczególnymi formami ochrony i obszarów dla których ustalono strefy ograniczonego
uŜytkowania,
podejmowanie działań mających na celu objęcie szczególnymi formami ochrony
przyrody terenów i obiektów wymienionych w rozdziale 3,
w granicach proponowanego obszaru chronionego krajobrazu określić następujące strefy
krajobrazowe:
strefa A - tereny objęte róŜnymi formami ochrony przyrody, tereny ekosystemów
leśnych oraz tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej i tereny dolin wybranych
cieków wodnych stanowiąca „rdzeń” obszarów,
strefa B - tereny zabudowane oraz pozostałe tereny nie zakwalifikowane do strefy A
stanowiące otulinę strefy A.

Na terenach tych ustalić następujące działania w zakresie czynnej ochrony obszaru
chronionego krajobrazu:
1. Na terenach proponowanych obszarach chronionego krajobrazu stanowiących strefę A:
a) zachowanie istniejących i tworzenie nowych form ochrony przyrody;
b) zachowanie i ochronę cennych biocenoz oraz stanowisk chronionych i rzadkich
gatunków roślin, zwierząt i grzybów;
c) zachowanie wyróŜniających się tworów przyrody nieoŜywionej;
d) zachowanie koryt cieków wodnych w stanie w maksymalnym stopniu zbliŜonym do
naturalnego oraz prowadzenie prac regulacyjnych cieków wodnych tylko w zakresie
niezbędnym dla ochrony przeciwpowodziowej i w oparciu o zasady dobrej praktyki
utrzymania rzek i potoków;
e) utrzymanie i tworzenie stref buforowych wzdłuŜ cieków wodnych oraz wokół
zbiorników wodnych w postaci pasów zakrzewień i zadrzewień, jako naturalnej
obudowy biologicznej, celem zwiększenia bioróŜnorodności oraz ograniczenia spływu
substancji biogennych;
f) utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych oraz zwartych zadrzewień
śródpolnych i zakrzewień występujących w ewidencji gruntów jako tereny oznaczone
symbolem Lz;
g) zachowanie istniejących korytarzy ekologicznych w systemie powiązań
przyrodniczych;
h) nie dokonywanie wygrodzeń w obrębie przydennej części dolin dla zachowania
ciągłości korytarzy ekologicznych;
i) zachowanie interesujących okazów drzew - szczególnie drzew o wyróŜniających
rozmiarach oraz reprezentujących oryginalne formy morfologiczne;
j) ochrona walorów krajobrazowych oraz zachowanie istniejących punktów i ciągów
widokowych.
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2. Na terenach proponowanych obszarów chronionego krajobrazu, stanowiących strefę B:
a) zachowanie istniejących i tworzenie nowych form ochrony przyrody;
b) zachowanie i ochronę cennych biocenoz oraz stanowisk chronionych i rzadkich
gatunków roślin, zwierząt i grzybów;
c) zachowanie wyróŜniających się tworów przyrody nieoŜywionej;
d) zachowanie koryt cieków wodnych w stanie w maksymalnym stopniu zbliŜonym do
naturalnego oraz prowadzenie prac regulacyjnych cieków wodnych tylko w zakresie
niezbędnym dla ochrony przeciwpowodziowej i w oparciu o zasady dobrej praktyki
utrzymania rzek i potoków górskich;
e) utrzymanie i tworzenie stref buforowych wzdłuŜ cieków wodnych oraz wokół
zbiorników wodnych, w postaci pasów zakrzewień i zadrzewień, jako naturalnej
obudowy biologicznej, celem zwiększenia bioróŜnorodności oraz ograniczenia spływu
substancji biogennych;
f) zalesianie i zadrzewianie gruntów mało przydatnych do produkcji rolnej
i nieprzeznaczonych na inne cele, z wyłączeniem terenów, na których występują
nieleśne siedliska przyrodnicze podlegające ochronie, siedliska gatunków roślin,
grzybów i zwierząt związanych z ekosystemami nieleśnymi, a takŜe miejsca pełniące
funkcje punktów i ciągów widokowych na terenach o duŜych wartościach
krajobrazowych;
g) kształtowanie zróŜnicowanego krajobrazu rolniczego poprzez zachowanie mozaiki pól
uprawnych, miedz, płatów wieloletnich ziołorośli, a takŜe ochronę istniejących oraz
formowanie nowych zadrzewień i zakrzewień śródpolnych i przydroŜnych;
h) kształtowanie i rozwój terenów zieleni celem stworzenia ciągłości systemu
przyrodniczego miasta dla poprawy warunków Ŝycia mieszkańców, wypoczynku
i rekreacji;
i) zachowanie istniejących korytarzy ekologicznych w systemie powiązań
przyrodniczych;
j) ochrona walorów krajobrazowych oraz zachowanie istniejących punktów i ciągów
widokowych.
W obrębie systemu przyrodniczego miasta Studium wyznacza fragmenty dolin rzeki
Mlecznej i jej dopływów o ograniczonej droŜności ekologicznej. Przywrócenie i odbudowanie
systemu korytarzy ekologicznych moŜna osiągnąć poprzez:
 odpowiednią przebudowę prześwitów w nasypach drogowych i kolejowych,
 likwidację stojących na drodze spływu powietrza obiektów kubaturowych,
 zakaz lokalizowania nowej zabudowy w obrębie teras zalewowych,
 przebudowę zieleni wysokiej,
 lokalizowanie niekubaturowych obiektów sportu i rekreacji,
 budowę przejść dla zwierząt,
 renaturalizację zdegradowanych koryt rzecznych.
W polityce przestrzennej miasta naleŜy dąŜyć do ukształtowania właściwego układu
terenów otwartych łączącego rozrzucone powierzchnie zielone w jeden system.
3.3.

Kierunki działań gminy na rzecz zachowania, wzmocnienia i wyeksponowania
walorów przyrodniczych.

Przeprowadzona analiza systemu przyrodniczego gminy Radom upowaŜnia do
stwierdzenia iŜ działania gminy w sferze ochrony środowiska przyrodniczego powinny
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koncentrować się na :
 wskazaniu i formalnym utworzeniu lokalnego systemu obszarów i obiektów chronionych,
w tym:
- Radomskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
- 6 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych,
- 23 uŜytków ekologicznych,
- powiększeniu obszaru uŜytku ekologicznego „Bagno” do rzeczywistych granic
ekosystemu,
- 16 pomników przyrody,
- Parku kulturowego „Stary Radom”,
- Parku „Mleczna”,
- Parku „Dolina Mlecznej”.
 uwzględnienia uwarunkowań przyrodniczych w podejmowanych programach rozwoju
gminy
 włączenia problemów ochrony środowiska do wszystkich branŜowych programów
rozwojowych realizowanych w gminie;
 ochrony, wzmocnieniu i powiększeniu obszarów o wysokiej stabilności ekologicznej
poprzez wzrost lesistości, rozwój sieci zadrzewień, odbudowę retencji wodnej
i wzmacniania populacji gatunków fauny i flory ginących i zagroŜonych;
 opracowaniu strategii ochrony środowiska w gminie;
 zaleca się ochronę istniejących, wartościowych drzew,
 zapewnieniu środków finansowych w celu realizacji strategii;
 popularyzację strategii w społeczności lokalnej (edukacja ekologiczna);
 ochronę toŜsamości krajobrazowo-kulturowej gminy;
 nawiązaniu współpracy regionalnej w celu ochrony walorów przyrodniczych dolin
Mlecznej, Kosówki i Pacynki.
Tabela nr 2.6: Charakterystyka obszarów przyrodniczych proponowanych do objęcia ochroną prawną.

Forma ochrony
Obszar
Chronionego
Krajobrazu

Nazwa
Radomski
Chronionego
Krajobrazu

Krótka charakterystyka
Obszar

Obejmuje meandrujące doliny rzeki Mlecznej i Pacynki, Las
Kapturski, węzeł ekologiczny Wólka Klwatecka i fragment
obszaru na Godowie. Celem powołania Obszaru Chronionego
Krajobrazu jest ochrona cennych krajobrazowo dolin
rzecznych, z kompleksami istniejących tu podmokłych lasów
łęgowych i olsów, łąkami oraz terenów przyległych
charakteryzujący się duŜą róŜnorodnością siedliskową oraz
gatunkową. Wśród awifauny dolin moŜna spotkać m.in.
strumieniówkę, bekasa kszyka, słowika rdzawego, dudka,
kropiatkę i krwawodzioba. Przy ujściu Pacynki do Mlecznej
występują chronione gatunki storczyków. Las Kaptuski
stanowi pozostałość dawnej Puszczy Radomskiej. W
drzewostanie dominuje sosna z domieszką jesionów, dębów i
wiązów. W runie moŜna spotkać kokoryczkę wielokwiatową,
konwalię, konwalijkę dwulistną, przylaszczki i bardzo rzadki
jaskier kaszubski. Fauna reprezentowana jest przez ptaki lerkę, dzięcioła średniego, gąsiorka, puszczyka, słowika
rdzawego oraz ssaki – lisa, sarnę. Obszar węzła ekologicznego
Wólka Klwatecka stanowi miejsce występowania cennych
gatunków płazów - huczka ziemnego i rzekotki, a takŜe
ptaków np. turkawki. Obszar na Godowie wyróŜnia się
znacznymi walorami geomorfologiczno – krajobrazowymi.
Wśród fauny moŜna spotkać m.in. bociana białego i rzekotkę.
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Zespoły
przyrodniczokrajobrazowe

1. Dolina Kosówki
(ZPK-1)

2. Grodzisko (ZPK-2)

3. Dolina Mlecznej
(ZPK-3)

4. Dolina Pacynki
(ZPK- 4)

5. Godów (ZPK – 5)

6. Wólka Klwatecka –
Kaptur (ZPK – 6)

UŜytki
ekologiczne

1. Łęg

2. Ols 1

3. Ols 2

4. Sieweczka

Proponowany Obszar Chronionego Krajobrazu pełni
pierwszorzędną funkcję ekologiczną, klimatyczną i
przyrodniczą na terenie miasta.
Obszar połoŜony w dolinie rzeki Kosówki pomiędzy ulicami
Szydłowiecką
i
Suchą.
Charakteryzuje
się
duŜą
bioróŜnorodnością środowiska. Jego oś stanowi koryto
Kosówki, zachowujące swój naturalny charakter, wraz z
licznymi przykładami procesów rozwoju linii brzegowej
(erozja boczna, meandrowanie, starorzecza, podcinanie
brzegów, skarpy, obrywy i osuwiska). Celem ustanowienia
zespołu jest zachowanie tych procesów. W dolinie występują
ponadto fragmenty łęgu przystrumykowego oraz łąk, z
licznymi gatunkami fauny. Zespół obejmie równieŜ załoŜenia
parkowe w Pruszakowie z cennym starodrzewem i gatunkami
entomofauny (m.in. rzadkie stanowisko chrząszcza
Axinopalpis gracialis)
Obejmuje dolinę rzeki Mlecznej pomiędzy ulicami Maratońską
i Okulickiego, łącznie z obszarem grodziska Piotrówka. W
części centralnej i południowej na prawym brzegu istnieje sieć
torfowisk, będących siedliskiem wielu gatunków flory i fauny.
Celem ochrony jest zachowanie harmonijnego układu
ekologicznego połączonego z walorami kulturowymi. Teren
posiada predyspozycje do rozwijania funkcji turystyczno rekreacyjnych
Obejmuje dolinę rzeki Mlecznej od ulicy Warszawskiej do
granic miasta. Dolina rzeki na tym odcinku jest bardzo
urozmaicona
krajobrazowo,
z
licznymi
punktami
widokowymi. Na tarasach zalewowych zachowały się
fragmenty olsów i lasów łęgowych. Występują tu liczne
gatunki fauny i flory
Obejmuje dolinę Pacynki w granicach miasta Radomia. Część
koryta rzeki jest naturalnie ukształtowana, zachowały się
fragmenty łęgu przystrumykowego. Występuje tu duŜa ilość
gatunków fauny. Celem ochrony jest zachowanie
harmonijnego układu ekologicznego połączonego z walorami
krajobrazowymi.
Obszar wyróŜnia się znacznymi walorami geomorfologiczno –
krajobrazowymi, połoŜony jest w południowej części miasta.
Walorem jest zróŜnicowana rzeźba terenu o duŜych
deniwelacjach
Obejmuje obszar lokalnego węzła ekologicznego na północy
Radomia, charakteryzujący się duŜą bioróŜnorodnością
środowiska. Występują tu wydmy, pola piasków przewianych,
podmokłe zagłębienia deflacyjne, zbiorowiska łąkowe i leśne.
Teren pełni role korytarza ekologicznego umoŜliwiającego
wnikanie róŜnych elementów przyrodniczych pochodzących z
zewnątrz w głąb miasta
Fragment silnie podmokłego lasu łęgowego w dolinie
niewielkiego bezimiennego cieku z niewielkimi zbiornikami.
Miejsce rozrodu płazów i ptaków. Legowisko myszołowa
Dwa niewielkie zbiorniki wodne o bogatej roślinności
bagiennej z charakterystyczną strukturą dolinowo – kępkową.
Miejsce rozrodu płazów
Zbiornik wodny porośnięty olchą czarną przylegający
bezpośrednio do wydmy. Miejsce występowania bagiennego
lasu olszowego
Obszar nie uŜytkowanego wylewiska EC połoŜonego w
północnej części Radomia w sąsiedztwie wysypiska odpadów.
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5. Mleczna

6. Storczyk

7. Bluszcz

8. Las Janów

9. Stawy kolmatacyjne
na Borkach

10. Starorzecze Mnicha

11. Glinianka
12. Staw

13. Czarna Miedza

Obszar ten jest w trakcie sukcesji, wokół występują piaszczyste
powierzchnie o roślinności kserotermicznej. Obszar ten
zasiedla 3 pary sieweczki – ptak z Polskiej Czerwonej Księgi.
Niewielki okresowy zbiornik wodny otoczony drzewostanem z
dominującym udziałem olchy czarnej. Stanowisko rozrodcze
płazów, w tym Ŝaby trawnej. Wśród awifauny moŜna spotkać
dzięcioła zielonego, ziębę, trznadla, pierwiosnka. Stanowi
pozostałość kompleksu leśnego Mleczna istniejącego w XIX
w.
Podmokłe zagłębienie i łąka w dolince lewobrzeŜnego
dopływu strumienia Malczewskiego. Miejsce rozrodu płazów.
Wokół znajduje się stanowisko objętych ochroną gatunkowa
storczyków.
Obszar zadrzewienia w dolinie Kosówki połoŜony w całości na
terenie Muzeum Wsi Radomskiej. Ostoja drobnych ptaków,
liczne gatunki rzadkich roślin.
Obejmuje fragment podmokłego lasu wraz z niewielkim
zbiornikiem wodnym w granicach lotniska w Sadkowie.
Miejsce rozrodu płazów, owadów i ptaków
Stawy kolmatacyjne zlokalizowane przy zalewie „Borki”.
Pomimo technicznego przeznaczenia stanowią ostoję ptaków
związanych ze środowiskiem podmokłym. Stwierdzono tutaj
najliczniejsze
populacje
kaczki
krzyŜówki
(Anas
platyrchynhos) i łyski (Fulica atra). Do lęgów przystępują tutaj
dwa gatunki perkozów Podicipedidae – obecnie najbardziej
zagroŜonej rodziny ptaków wodnych – perkoz dwuczuby
(Podiceps cristatus) oraz perkozek (Tachybaptus ruficollis), a
takŜe kokoszka wodna (Gallinula chloropus) i łabędź niemy
(Cygnus olor). W pobliskich trzcinowiskach moŜna spotkać
świerszczaka, trzcinniczka, trzciniaka i potrzosa. Na
szczególną
uwagę
zasługuje
takŜe
prawdopodobne
gniazdowanie dwóch gatunków naraŜonych na wyginiecie w
skali całej Europy – cyranki (Anas querquedula) oraz bączka
(Ixobrychus minutus). W sąsiedztwie odstojników na
podmokłym zadrzewieniu odkryto stanowisko bardzo
rzadkiego grzyba – gwiazdosza prąŜkowanego (Geastrum
striatum). Jest on objęty ochroną ścisłą i wpisany na Czerwoną
listę grzybów wielkoowocnikowych w Polsce jako gatunek
wymierający.
Starorzecze potoku Mnicha. Stanowisko rozrodcze Ŝab
brunatnych, w tym około 1000 dorosłych osobników Ŝaby
trawnej i kilkaset moczarowej.
Teren dawnej glinianki w pobliŜu ul. Klwateckiej. W otoczeniu
malownicze wierzby. Teren lęgowy ptactwa wodnego
Niewielki staw połoŜony przy granicy miasta, naprzeciw ulicy
Klwateckiej. Występuje sitowie, w toni wodnej rogatek i rdest
ziemnowodny. Legowisko ptactwa wodnego.
Pozostałość łęgu przystrumykowego w obecnej chwili w
znacznym stopniu przekształconego w wyniku naruszenia
stosunków wodnych. W drzewostanie gatunkiem panującym
jest olcha czarna. W zadrzewieniu i na obszarze do niego
przylegającym zaobserwowano 27 gatunków ptaków, w tym 23
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14. Stawy w dolince

15. Buławinka

16. Wierzbina

17. Trzcinowisko

18. Kierzków
19. Wydma

20. Kumaczy staw

21. Stawisko

22. Płazowisko

23. Nad jazem

lęgowych
Dwa stawy w dolince okresowego cieku połoŜone pomiędzy
ulicami Długojewską, a Wojska Polskiego. Staw zachodni z
bogatą roślinnością nadbrzeŜną. Staw wschodni o
zagospodarowanej linii brzegowej z sitowiem. Miejsce rozrodu
płazów oraz licznych bezkręgowców związanych ze
środowiskiem wodnym
Śródpolna remiza o charakterze lasu łęgowego, w runie m.in.
zawilec gajowy i grzyby – buławinka i ucho bzowe. Wśród
awifauny moŜna spotkać słowika szarego, śpiewaka, rudzika,
piecuszka, pierwiosnka, kosa. W 2009 r. ścięto tutaj drzewo, na
którym znajdowało się gniazdo kruka. Stanowi ostoję dla
zwierząt zamieszkujących pobliskie tereny rolnicze.
Obszar o powierzchni 4,5 ha pokryty malowniczymi i
okazałymi wierzbami. Ostoja dla wielu gatunków ptaków m.in.
kapturki, rudzika, kosa, śpiewaka, słowika rdzawego, piegŜy,
świstunki i dzięcioła zielonego.
Okresowo podmokły teren pokryty roślinnością wodnobagienną (pow. 6,9 ha). W rosnących tutaj trzcinach moŜna
spotkać m.in. łozówkę, cierniówkę, potrzosa, trzcinniczka,
trzciniaka, błotnika stawowego, gąsiorka, pokląskwę. Miejsce
rozrodu płazów np. Ŝaby trawnej.
Okresowo podmokła remiza śródpolna z bogatą entomofauną.
Zalesiona wydma połoŜona w pobliŜu ul. OkręŜnej i
Starokrakowskiej. U podnóŜa znajduje się niewielkie oczko
wodne z bogatą fauną wodną
Niewielki zbiornik wodny. Stanowisko rozrodcze kumaka
nizinnego (z dyrektywy siedliskowej), traszki zwyczajnej, Ŝaby
trawnej i rzekotki.
Staw ze stanowiskiem rozrodczym Ŝaby moczarowej i rzekotki.
Wśród awifauny moŜna spotkać perkozka. Ponadto występują
tutaj cenne pod względem przyrodniczym waŜki.
Obejmuje obszar w pobliŜu ujścia otwartego kanału
deszczowego do rzeki Mlecznej. Stanowisko rozrodcze Ŝaby
moczarowej, Ŝaby trawnej, traszki zwyczajnej i ropuchy szarej.
Stanowi miejsce występowania kokoszki wodnej i bobra
europejskiego.
Niewielki zbiornik ze stanowiskiem rozrodczym Ŝaby trawnej.
W otoczeniu występują pojedyncze okazy wawrzynka
wilczełyko.

Tabela nr 2.7: Proponowane drzewa do objęcia ochroną pomnikową.
L.p.
Nazwa gatunkowa
Nazwa gatunkowa
Obwód pnia na
polska
łacińska
wysokości 130
cm
1

Topola biała

Populus alba

292

Lokalizacja

północno – zachodnia
część parku Planty
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2

Platan

Platanus sp.

292

teren banku
kredytowego ul.
Kościuszki

3

Korkowiec amurski

Phellodendron
amurense

230

przy kościele p.w.
Św. Trójcy

4

Wiąz

Ulmus sp.

350

ul. śeromskiego (przy
salonie meblowym)

5

Buk zwyczajny

Fagus sylvalica

233

6

Buk zwyczajny

Fagus sylvalica

298

7

Jesion wyniosły

Fraxcinus exselsior

390

Zespół Szkół
Samochodowych ul.
25-Czerwca
Zespół Szkół
Samochodowych ul.
25-Czerwca
ul. Słowackiego 77

8

Jarząb szwedzki

Sorbus intermedia

192

Sadków – Lotnisko

9

Jarząb szwedzki

Sorbus intermedia

198

Sadków – Lotnisko

10

Dąb szypułkowy

Quercus robur

470

ul. Podleśna

11

Klon cukrowy

Acer saccharum

285

ul. Kozienicka 185

12

Lipa drobnolistna

Tilia cordata

225+304

13

Wiąz szypułkowy

Ulmus laevis

350

14

Dąb szypułkowy

Quercus robur

310

15

Dąb szypułkowy

Quercus robur

396

16

Dąb szypułkowy

Quercus robur

333

ul. Kozienicka 185
(sad)
Park „Leśniczówka”
Muzeum Wsi
Radomskiej
Muzeum Wsi
Radomskiej
Muzeum Wsi
Radomskiej

Podane wyŜej informacje powinny zostać uściślone po wykonaniu dokładnej inwentaryzacji
i waloryzacji zasobów przyrodniczych miasta.
3.4.

Instrumenty realizacji ochrony środowiska
3.4.1.

Instrumenty prawne

Wśród instrumentów prawnych szczególne miejsce mają plany zagospodarowania
przestrzennego (prawo miejscowe). Działania władz samorządowych, przedsiębiorstw
i innych podmiotów związane z ochroną środowiska muszą być osadzone w realiach
obowiązującego planu województwa i planów miejscowych.
Wydawanie pozwoleń
Kompetencje do wydawania pozwoleń w zakresie ochrony środowiska na wprowadzanie do
środowiska substancji lub energii podzielone są pomiędzy regionalnego dyrektora ochrony
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środowiska, wojewodę, marszałka województwa i starostę, przyjmując za podstawowe
kryterium rodzaj przedsięwzięcia oddziaływującego na środowisko. Regionalny dyrektor
ochrony środowiska posiada kompetencje w zakresie przedsięwzięć i zdarzeń na terenach
zamkniętych.
Wojewoda posiada kompetencje w zakresie realizacji zadań wynikające z ustawy z dnia 20
stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U z 2005 r. Nr 25,
poz. 202 ze zm.) oraz zadania wynikające z ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach
wydobywczych (Dz.U. z 2008 r. Nr 138, poz.865), związanych z gospodarowaniem odpadami
wydobywczymi na terenach zamkniętych. Do kompetencji wojewody naleŜy takŜe
rozpatrywanie odwołań od decyzji wydanych przez starostów na podstawie ustawy o handlu
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i innych substancji oraz wydawanie
rozstrzygnięć w tym zakresie, wydawanie decyzji w sprawie utworzenia grupy instalacji
jednego rodzaju w celu wspólnego rozliczania uprawnień do emisji przez prowadzącego
instalację (Dz.U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2784 ze zm.) oraz prowadzenie publicznie dostępnego
wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
równieŜ prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji o środowisku i jego
ochronie (ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko - Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227).
Marszałek województwa posiada kompetencje w zakresie:
1. przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która
jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko
w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko,
2. przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko, realizowanego na terenach innych niŜ wymienione.
Kompetencje do wydawania pozwoleń, dotyczących obiektów zaliczonych do inwestycji
mogących pogorszyć stan środowiska posiada Starosta (w przypadku Radomia– Prezydent
Miasta). Do tej kategorii naleŜą pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub
energii: w tym pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pozwolenia
wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pozwolenia na wytwarzanie
odpadów.
Wprowadzenie wymogów Dyrektywy IPPC (ang. Integrated Pollution Prevention and
Control) wpłynęło na funkcjonowanie znacznej części przedsiębiorstw określanych
w polskim prawie jako szczególnie szkodliwe dla środowiska i wielu obiektów zaliczanych
do kategorii mogących pogorszyć stan środowiska. Część z nich, w miejsce dotychczas
obowiązujących pozwoleń odnoszących się do poszczególnych mediów (pobór wody,
gospodarka odpadami), komponentów środowiska (emisje do powietrza, odprowadzanie
ścieków) oraz oddziaływanie na stan środowiska poprzez hałas, promieniowanie musiało
uzyskać pozwolenia zintegrowane, w których uwzględnione są wymogi BAT.
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3.4.2.

Instrumenty finansowe

Finansowanie programów z zakresu aktywnej ochrony środowiska i krajobrazu oprócz
środków własnych powinno przewidzieć środki uzyskiwane ze źródeł zewnętrznych.
W Polsce system finansowania działań z zakresu ochrony środowiska tworzy działalność
funduszy celowych z dominującą pozycją Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony
Środowiska. W najbliŜszych latach rola funduszy ekologicznych (przede wszystkim
Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) będzie
polegać na koncentrowaniu środków na wspieraniu inwestycji priorytetowych z punktu
widzenia integracji z UE. NaleŜy jednak mieć świadomość stopniowego spadku udziału tych
funduszy ze względu na poprawę stanu środowiska, czyli przewidywane zmniejszenie
wpływów z opłat i kar ekologicznych. Natomiast inwestycje realizowane w przemyśle
i usługach będą finansowane głównie ze środków własnych i kredytów komercyjnych, a tylko
uzupełniająco z funduszy ochrony środowiska, pod warunkiem uznania danego zadania za
priorytetowe w skali województwa. Istotny cięŜar finansowania inwestycji w infrastrukturze
pozostanie na barkach gmin, które będą wspomagały się poprzez zaciąganie długu w bankach
i międzynarodowych instytucjach finansujących (np. EBOiR, EBI). Gmina moŜe takŜe podjąć
decyzję o udzielenie praw inwestorowi zewnętrznemu do wykonywania działań z zakresu
ochrony środowiska poprzez spółki z udziałem gminy.
W zakresie ochrony środowiska działają nw. organizacje i fundusze finansujące
przedmiotowe przedsięwzięcia:
1. NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ –
największa instytucja finansująca przedsięwzięcia ochrony środowiska o zasięgu
ponadregionalnym i ogólnokrajowym w Polsce,
2. WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ –
dofinansowuje zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
z uwzględnieniem celów określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony środowiska (tj. -Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150) oraz w Polityce Ekologicznej
Państw,
3. NARODOWA FUNDACJA OCHRONY ŚRODOWISKA - fundacja zajmująca się
opracowywaniem ekspertyz w zakresie ochrony środowiska oraz edukacją ekologiczną,
4. FUNDACJA PARTNERSTWO DLA ŚRODOWISKA – Fundacja promuje działania na
rzecz ekorozwoju;
5. REGIONALNE CENTRUM EKOLOGICZNE NA EUROPĘ ŚRODKOWĄ
WSCHODNIĄ – wspomaga swobodną wymianę informacji oraz udział społeczeństwa
w podejmowaniu decyzji dotyczących ochrony środowiska;
6. FUNDUSZ SPÓJNOŚCI – jest instrumentem polityki strukturalnej Unii Europejskiej,
lecz nie zalicza się do funduszy strukturalnych. Pomoc z Funduszu Spójności ma zasięg
krajowy, a nie regionalny jak w przypadku funduszy strukturalnych. Celem nadrzędnym
funduszu jest wzmacnianie spójności społecznej i gospodarczej Unii poprzez
finansowanie duŜych projektów tworzących spójną całość w zakresie ochrony środowiska
i infrastruktury transportowej. Poprzez Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
na lata 2007-2013 finansowane będą projekty z zakresu:
 gospodarki wodno-ściekowej,
 gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi,
 zarządzania zasobami i przeciwdziałania zagroŜeniom środowiska,
 infrastruktury energetycznej przyjaznej środowisku i efektywność energetyczna.
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7. „EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO - współfinansuje część
priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
z zakresu:
 przedsięwzięć dostosowujących przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska,
 ochrony przyrody i kształtowania postaw ekologicznych.
Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego finansowane są priorytety 16 programów
regionalnych o szerokim spektrum oddziaływania. Gmina Miejska Radom ubiegać się moŜe
o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na
lata 2007-2013. W obszarze ochrony środowiska (Priorytet IV) obejmuje pomocą finansową
projekty z zakresu:
 gospodarki wodno-ściekowej,
 ochrony powierzchni ziemi,
 ochrony powietrza, energetyki,
 ochrony przyrody, zagroŜeń, systemu monitoringu.
W ochronę środowiska wpisują się takŜe projekty, objęte przez Regionalny Program
Operacyjny Województwa Mazowieckiego pomocą finansową, zawarte w Priorytecie V,
Działanie 5.2: Rewitalizacja miast.
8. EUROPEJKI FUNDUSZ SPOŁECZNY, który współfinansuje Program Operacyjny
Kapitał Ludzki, moŜe finansować projekty dotyczące szkoleń tematycznie związanych
z zagadnieniami ochrony środowiska.
3.4.3.

Kontrola przestrzegania prawa i monitoring stanu środowiska.

KONTROLA PRZESTRZEGANIA PRAWA
Główne kompetencje kontrolne posiada wojewoda, co wynika z podporządkowania mu
wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, wykonującego w jego imieniu zadania
Inspekcji Ochrony Środowiska, a zatem odpowiadającego za kontrolę przestrzegania
warunków określonych w pozwoleniach. Kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów
ochrony środowiska sprawują równieŜ marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz
lub prezydent miasta w zakresie objętym właściwością tych organów.
MONITORING STANU ŚRODOWISKA
Szczególnym instrumentem prawnym stał się monitoring, czyli jakościowy i ilościowy
pomiar stanu środowiska. Monitoring był zwykle zaliczany do instrumentów społecznych
(informacyjnych), jako bardzo waŜna podstawa analiz, ocen czy decyzji. Obecnie,
wprowadzenie badań monitoringowych jako obowiązujących przez zapisy w niektórych
aktach prawnych czyni je instrumentem o znaczeniu prawnym.
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4.

Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz
dóbr kultury współczesnej

4.1.

Zasady ogólne

Zasady polityki ochrony dziedzictwa kulturowego w gminie określone są w następujących
dokumentach:


Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2007 – 2013
Programem objęto śródmiejski obszar miasta o powierzchni 1054 ha i 7 hektarowy
teren przemysłowy w dzielnicy Potkanów. W granicach tego obszaru znajduje się całe
historyczne centrum Radomia objęte strefą ochrony konserwatorskiej i wpisane do
rejestru zabytków. Typując obszar miasta do rewitalizacji kierowano się przede
wszystkim kryteriami społecznymi i gospodarczymi (wysoki stopień ubóstwa
i wykluczenia ,stopa bezrobocia, wysoki stopień przestępczości itp.) ale tez kryteriami
technicznymi (stopień degradacji zabudowy). Celem programu jest wzrost atrakcyjności
terenu, zahamowanie wzrostu problemów społecznych, wzrost kulturotwórczej roli oraz
podniesienie prestiŜu społecznego tego obszaru.
Realizacja celów i zadań wskazanych w programie odbywa się głównie poprzez
rewitalizację techniczną i urbanistyczną przestrzeni miejskiej.



Gminny program opieki nad zabytkami dla gminy miasta Radomia na lata 2008 – 2011
(uchwała Nr 399/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.09.2008 r.)
W dokumencie określone zostały zasady ochrony obiektów wpisanych do rejestru
zabytków połoŜonych na terenie Gminy Miasta Radomia. Zasady te realizowane są
poprzez zadania szczegółowe:
1. Rewitalizacja Miasta kazimierzowskiego poprzez Lokalny Program Rewitalizacji
Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu (uchwała Nr 535/2004 z dnia 13.12.2004 r.)
2. Weryfikacja i bieŜąca aktualizacja bazy danych zawartych w Gminnej Ewidencji
Zabytków.
3. Znakowanie obiektów zabytkowych połoŜonych na tzw. Radomskim Szlaku
Historycznym poprzez umieszczenie na nich tablic informacyjnych.
4. Rewaloryzacja zabytkowych parków
5. Ochrona zabytkowych cmentarzy
6. Promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego

Studium postuluje wprowadzenie do „Gminnego programu opieki nad zabytkami” zadań
kierunkowych wykraczających poza czteroletni okres obowiązywania programu wraz
z oczekiwanymi rezultatami w zakresie:
 Badanie i dokumentacja dziedzictwa kulturowego oraz promocja i edukacja słuŜąca
budowaniu toŜsamości poprzez specjalistyczne rozpoznanie badawcze obiektów,
zespołów oraz obszarów zabytkowych (wykonywanie prac studialnych – studia
historyczno-urbanistyczne, studia krajobrazowe, badania historyczno – architektoniczne,
katalogi typów zabudowy i detalu architektonicznego na obszarze stref ochrony
konserwatorskiej)
 Ochrona i świadome kształtowanie krajobrazu kulturowego poprzez rozszerzenie zasobu
i ochrony dziedzictwa kulturowego gminy ( wnioski do WKZ o wpisanie do rejestru
zabytków obiektów i obszarów (układów urbanistycznych) zabytkowych i wymagających
ochrony).
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 Gminna ewidencja zabytków
Gminny program opieki nad zabytkami jako zadanie szczegółowe nakazuje weryfikację
i bieŜąca aktualizację kart adresowych gminnej ewidencji zabytków.
Studium postuluje wpisanie do ewidencji w porozumieniu z WKZ wskazanych obiektów
i obszarów kultury współczesnej.
4.2.

Obszarowa ochrona wartości zabytkowych i dziedzictwa kulturowego

Radom zachował w swym rozplanowaniu bardzo czytelne fazy rozwoju historycznego
od osad wczesnochrześcijańskich aŜ po XX wiek Rozwój Radomia stanowi typowy przykład
rozwoju większości miast polskich. Taką ocenę wartości zabytkowych miasta zawaŜyła na
określenie granic obszaru strefy konserwatorskiej. Objęto ochroną trzy najwaŜniejsze
elementy zespołu urbanistycznego:




Stare Miasto – teren wczesnośredniowiecznych osad miejskich i grodzisko Piotrówka.
Miasto kazimierzowskie – teren średniowiecznego miasta lokacyjnego.
Przedmieście Lubelskie i Warszawskie – uregulowane i zabudowane w XIX wieku,
obejmujące teren zwartej neoklasycystycznej i eklektycznej zabudowy pierzejowej.

Określony w ten sposób obszar zabytkowego miasta z niewielkimi korektami stał się
podstawą do wpisania układu urbanistycznego Radomia do rejestru zabytków.
Na terenie Radomia wyznaczono następujące strefy ochrony konserwatorskiej:
Strefa A – pełnej ochrony konserwatorskiej
Strefa A ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego Miasta Kazimierzowskiego
obejmuje obszar średniowiecznego miasta lokacyjnego. Jest to historyczny układ
przestrzenny wyróŜniający się wysokim stopniem zachowania pierwotnego układu,
z obiektami wartościowej historycznej zabudowy. W strefie tej obowiązuje zachowanie
historycznego układu przestrzennego ze wszystkimi elementami, konserwacja zachowanych
głównych elementów układu przestrzennego, usunięcie i przebudowa obiektów
dysharmonijnych, dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej.
Celami ochrony w strefie A są:







Zachowanie i odtworzenie historycznego układu ulic i placów z zachowaniem ich
przebiegu, linii rozgraniczenia i linii zabudowy.
Utrzymanie i odtworzenie historycznych podziałów parcelacyjnych oraz ich
uczytelnienie w terenie.
Zachowanie historycznych proporcji wysokościowych kształtujących sylwetę zespołu
z zachowaniem istniejących dominant.
Utrzymanie istniejącej zabudowy o wartości historycznej oraz zachowanych innych
elementów zagospodarowania w naleŜytym stanie technicznym i funkcjonalnym.
Utrzymanie historycznej kompozycji istniejących obiektów i ograniczenie
dopuszczalnych przekształceń.
Nawiązanie w nowej zabudowie do historycznej kompozycji zespołu i charakteru
zabudowy sąsiedniej.
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Realizacja celów nastąpi poprzez zapisy planistyczne, które powinny ustalać:
 Zasady kompozycji urbanistycznej.
 Linie zabudowy.
 Zasady podziałów parcelacyjnych.
 Intensywność zabudowy.
 Formy zabudowy (wysokość, rodzaj dachów, kompozycja i kolorystyka elewacji,
kompozycja i rodzaj detalu architektonicznego, rodzaj uŜytych materiałów
budowlanych).
 Formy zagospodarowania (mała architektura, zieleń, nawierzchnie, zasady i formy
lokalizacji reklam).
 Zasady i zakres sporządzania dodatkowych opracowań studialnych towarzyszących
procedurze lokalizacyjnej.
Strefa B – pośredniej ochrony konserwatorskiej
Strefa B ochrony konserwatorskiej obejmuje obszar zwartej zabudowy miasta
dziewiętnastowiecznego. W strefie tej obowiązuje zachowanie historycznego układu
przestrzennego, rewaloryzacja i modernizacja obiektów o wartościach kulturowych, docelowe
usunięcie lub przebudowa obiektów dysharmonijnych, konieczność dostosowania nowych
obiektów do historycznej kompozycji przestrzennej oraz historycznych form zabudowy.







Celami ochrony w strefie B są:
Utrzymanie zasadniczego układu dróg i placów.
Utrzymanie historycznych zasad podziałów parcelacyjnych.
Utrzymanie istniejącej zabudowy o wartości historycznej.
Utrzymanie historycznej kompozycji wybranych elementów z dostosowaniem elementów
nowych do istniejącej kompozycji.
Nawiązanie w nowej zabudowie do zasad historycznej kompozycji zespołu.

Realizacja celów nastąpi poprzez zapisy planistyczne, które powinny ustalać:
 Zasady kompozycji urbanistycznej.
 Linie zabudowy.
 Zasady podziałów parcelacyjnych.
 Intensywność zabudowy.
 Formy zabudowy (wysokość, rodzaj dachów, kompozycja i kolorystyka elewacji).
 Ograniczenie fragmentarycznych remontów elewacji.
 Zasady i formy lokalizacji reklam.
Strefa E – ochrony ekspozycji
Obejmuje obszary widoczności zespołów zabudowy historycznej i dominant. Ochrona
konserwatorska ma na celu zapewnić ekspozycję obszarów z określonych kierunków,
punktów, osi i ciągów widokowych.
Realizacja celów nastąpi poprzez zapisy planistyczne ograniczające lub wykluczające
realizacje kubaturowe, inŜynierskie oraz nowe nasadzenia na wybranych obszarach.
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Obszar stref A i B ochrony konserwatorskiej jest chroniony poprzez fakt wpisania
układu urbanistycznego na tym terenie do rejestru zabytków.
Szczegółowe zapisy w planach miejscowych zagospodarowania przestrzennego dotyczące
realizacji wyŜej wymienionych celów ochrony dziedzictwa kulturowego powinny być
poprzedzone opracowaniami merytorycznymi dotyczącymi ochrony wartości kulturowych.
Studium postuluje wykonanie opracowań formułujących wnioski – wytyczne
konserwatorskie do opracowania problematyki ochrony dziedzictwa kulturowego
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Opracowania powinny
obejmować obszar w granicach strefy ochrony konserwatorskiej z podziałem na tereny
Starego Miasta, Miasta Kazimierzowskiego i miasta dziewiętnastowiecznego. Opracowania
powinny być wykonane takŜe dla innych obszarów miasta, jeŜeli wymaga tego potrzeba
ochrony obiektów lub terenów mających wartości kulturowe.
Strefa W – ochrony archeologicznej
Obejmuje obszary wcześniej rozpoznane, wyłączone spod zabudowy i przeznaczone do badań
archeologicznych.
Strefa K – ochrony krajobrazu
Obejmuje obszar związany z ochroną krajobrazu powiązanego z zabytkiem i zespołem
zabytkowym. Strefa K przenika się ze strefą W rejonie grodziska Piotrówka i Starego Miasta
stanowiących kolebkę osadniczą Radomia
4.3.

Ochrona obiektów i dóbr kultury współczesnej

Wskazanie wartościowych dóbr kultury współczesnej i określenie zakresu ich ochrony
jest obowiązkiem ustawowym i stanowi wytyczne do Miejscowych Planów
Zagospodarowania Przestrzennego, które określą sposób ich ochrony. Przyjęto przedział
czasowy powstania obiektów na lata 1900 – 2000.
Studium postuluje objąć ochroną następujące obiekty i zespoły urbanistyczne:







Dom towarowy „Sezam” przy ulicy śeromskiego – ochronie powinny podlegać elewacje
tworzące pierzeje uliczne oraz układ urbanistyczny polegający na utworzeniu wnętrza
urbanistycznego powiązanego z ulicą śeromskiego.
Budynek dawnego kina „Odeon” - ochronie powinny podlegać elewacje i bryła
budynku.
Budynek „NOT” przy ulicy Kelles-Krauza – ochronie podlegać powinny elewacje
z wyeksponowaną konstrukcją w postaci Ŝelbetowego układu ramowego.
Osiedle „Ustronie” – ochronie powinien podlegać układ urbanistyczny polegający na
konsekwentnym rozdziale pionowym ruchu pieszego od ruchu kołowego (estakady
i kładki piesze nad drogami wewnętrznymi).
Zespół budynków mieszkalnych dawnej Fabryki Broni przy ul. PraŜmowskiego –
ochronie powinien podlegać układ urbanistyczny osiedla przyfabrycznego oraz
neorenesansowe elewacje budynków mieszkalnych.
Magazyny tytoniu Fabryki Papierosów PMT według proj. Stefana Szyllera.
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4.4.

Środowisko kulturowe – kierunki i zasady ochrony i rozwoju

Do jednego z najwaŜniejszych celów polityki przestrzennej zaliczyć trzeba ochronę
unikatowych wartości dziedzictwa kulturowego, a takŜe wykorzystywanie jego zasobów dla
rozwoju współczesnego miasta. Studium w pełni uwzględnia dziedzictwo kulturowe miasta
Radomia w skład którego wchodzą zarówno obiekty i zespoły zabudowy zabytkowej,
posiadające wartość historyczną i artystyczną, a takŜe układy urbanistyczne oraz relikty
ilustrujące poszczególne fazy rozwojowe miasta i świadczące o jego rozwoju historycznym.
Jako główne kierunki ochrony zasobów dziedzictwa kulturowego Studium ustala:


Działania w zakresie ochrony wartości kulturowych oraz kształtowania optymalnej
struktury przestrzennej miasta z udziałem tych wartości oraz ich ekspozycji będą polegać
na łączeniu elementów krajobrazu naturalnego i elementów krajobrazu kulturowego
w jedną zintegrowaną i harmonijną całość. NaleŜy współdziałać przy kształtowaniu
Otwartych Terenów Dolin rzeki Mlecznej i jej dopływów z elementami krajobrazu
historycznego, jakie stanowią obszary, zespoły i obiekty zabytkowe sąsiadujące lub
powiązane przestrzennie z tymi terenami. Do najwaŜniejszych elementów krajobrazu
kulturowego w tym rejonie (niezaleŜnie od stopnia zaniedbania i dewastacji), które
naleŜy brać pod uwagą naleŜą:
- Muzeum Wsi Radomskiej
- Zabytkowy zespół dworsko-parkowy w Wośnikach
- WyŜsze Seminarium Duchowne
- Zespół rekreacyjno – sportowy nad zalewem na Borkach
- Zabytkowy cmentarz Rzymsko – Katolicki przy ulicy Limanowskiego
- Grodzisko „Piotrówka”, tereny osad i miasta wczesnochrześcijańskiego (Stare Miasto
z kościołem Św. Wacława) oraz cały teren przyszłego Parku Kulturowego „Stary
Radom”.
- Miasto Kazimierzowskie
- Zabytkowy park „Stary ogród”
- Zabytkowy cmentarz prawosławny.



W ramach ochrony podstawowych wartości kulturowych Radomia przyjęto jako ramowe
zasady kształtowania i ochrony przestrzeni:
Ochrona układu urbanistycznego
- W rejonie zabytkowego układu urbanistycznego Radomia naleŜy przywracać lub
uzupełniać pierwotną zabudowę pierzejową z parterami handlowo – usługowymi oraz
funkcją mieszkaniową na wyŜszych kondygnacjach, dwuspadowymi dachami.
- Zachowanie historycznego przebiegu oraz rozplanowania ulic i placów, usunięcie
elementów zniekształcających.
- Zachowanie proporcji wysokościowych poszczególnych wnętrz
- Utrzymanie i ochronę istniejącej zieleni parkowej i zadrzewień ulic i placów
Ochrona krajobrazu historycznego
- Usunięcie elementów dysharmonizujących.
- Ochrona unikatowych i specyficznych
urbanistycznych
- Zachowanie ciągów i osi widokowych

wartości

kompozycyjnych

załoŜeń
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- Zachowanie historycznych dominant przestrzennych i widokowych.
- Zachowanie historycznych panoram i ich przedpól. Przede wszystkim naleŜy
przeanalizować oraz zapewnić prawidłową ekspozycję panoram i sylwet
poszczególnych fragmentów zabytkowego układu urbanistycznego z otwartych
terenów dolin rzeki Mlecznej i jej dopływów.
Ochrona obiektów zabytkowych
- Restauracja i modernizacja techniczna obiektów zabytkowych i mających wartości
kulturowe
- Oprócz prawidłowo uŜytkowanych i konserwowanych obiektów zabytkowych istnieje
duŜa grupa budynków XIX wiecznych, przewaŜnie kamienic i oficyn mieszkalnych,
które w skutek intensywnej eksploatacji, utraty właścicieli, wieloletniemu brakowi
remontów i konserwacji znajduje się na granicy całkowitego zuŜycia technicznego.
NaleŜy tworzyć ekonomiczne, społeczne i organizacyjne warunki , które sprzyjały by
rewitalizacji społecznej i sanacji technicznej i przestrzennej tych obiektów
i związanych z nimi przestrzeni.
- Dostosowywanie nowej architektury do istniejącej kompozycji architektonicznej
i urbanistycznej w zakresie typu zabudowy.
- Ochrona niematerialnych wartości kulturowych poprzez zachowanie i przywracanie
nazewnictwa historycznego.
- Wszystkie wyŜej wymienione ustalenia dotyczą równieŜ obiektów i obszarów
zabytkowych i posiadających wartości kulturowe poza zabytkowym układem
urbanistycznym (zawartym w granicy strefy konserwatorskiej).


NaleŜy kontynuować i zintensyfikować prace naukowo – badawcze w zakresie
archiwalnym, archeologicznym, architektoniczno – budowlanym obiektów i zespołów
zabytkowych w celu sformułowania szczegółowych wytycznych urbanistyczno –
architektonicznych i konserwatorskich.
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5.

Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

5.1.

Cel i załoŜenia rozwoju systemu komunikacji.

PołoŜenie Radomia na przecięciu się korytarzy transportowych jest atutem, który winien
zostać wykorzystany. Krokiem koniecznym jest odpowiednie przekształcenie i rozwój całego
systemu transportowego miasta, w tym szczególnie powiązań zewnętrznych drogowych
i kolejowych.
Na pierwszy plan działań drogowych wysuwają się połączenia z trasami ekspresowymi S7
i S12:
 przedłuŜenie ulicy Wernera (nowy ślad DW740) i ulicy NSZZ Solidarność do węzła
„Mleczków”,
 budowa Obwodnicy południowej do węzła „Młodocin”,
 budowa trasy N-S w ciągu DW744 do węzła „Parznice”,
 budowa nowego śladu DK nr 9 od Al. Wojska Polskiego do węzła z planowaną
obwodnicą Radomia w śladzie drogi S12 (wylot z Radomia w kierunku Lublina i
Rzeszowa)
 budowa przedłuŜenia ul. 11-go Listopada – nowy ślad DW737.
Uzupełnieniem powiązań drogowych będzie szybka kolej na trasie Warszawa –Radom Kielce, połączona z systemem szybkich kolei krajowych i europejskich.
5.1.1.

Cele systemu transportowego.

Dla zapewnienia obsługi komunikacyjnej wpisanej w zrównowaŜony rozwój miasta,
naleŜy:
1. poprawić dostępność transportową miasta w skali regionu i kraju,
2. zapewnić zrównowaŜoną obsługę transportową miasta,
3. zapewnić wysoką jakość obsługi transportem zbiorowym, gwarantującą mu udział
w pracy przewozowej na poziomie nie mniejszym niŜ obecny,
4. dbać o środowisko naturalne ograniczając ujemny wpływ transportu samochodowego,
między innymi poprzez rozbudowę transportu rowerowego i kolejowego.
5.1.2.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Środki osiągania celów.

Wspieranie działań zmierzających do budowy dróg ekspresowych S7 i S12 oraz dróg
krajowych i wojewódzkich łączących się z nimi.
Wspieranie działań poprawiających jakość połączeń drogami wojewódzkimi
i powiatowymi z gminami sąsiednimi.
Rozbudowa miejskiego układu drogowego.
Wspieranie działań modernizacji infrastruktury kolejowej podnoszących stopień udziału
kolei w obsłudze transportowej.
Poprawa dostępności do układu podstawowego ze szczególnym uwzględnieniem
zachowania jego przepustowości dostosowanej do prognozowanych potrzeb ruchu
kołowego.
Racjonalizacja rezerw terenowych pod rozwiązania transportowe w planach
miejscowych.
Stosowanie w transporcie zbiorowym priorytetu dla środków transportu autobusowego
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jako podstawowego środka transportu oraz transportu kolejowego jako wspomagającego.
Organizacja węzłów integracyjnych i przesiadkowych podsystemów transportu
zbiorowego i indywidualnego.
9. Modernizacja systemu transportu autobusowego.
10. Racjonalizacja systemu obsługi Śródmieścia przez ograniczenie transportu
indywidualnego i organizację lokalizacyjno-ekonomiczną systemu parkowania
w powiązaniu z transportem zbiorowym.
11. Budowa podsystemu rowerowego jako elementu systemu transportu miejskiego.

8.

5.1.3.

Podsystem drogowo-uliczny.

Projektowany układ głównych powiązań wewnętrznych Radomia ma kształt trójkątnej
ramy rozciągniętej w kierunku węzła dróg ekspresowych „Młodocin”. Tworzą ją ulice
Kielecka, Czarnieckiego, śółkiewskiego, Wojska Polskiego oraz będąca w końcowej fazie
projektowej Obwodnica Południowa. Wyłączając odcinek Obwodnicy południowej pomiędzy
ulicami Warsztatową i Kielecką, ulice ramy posiadać będą przekrój poprzeczny czteropasowy
(2x2 lub 1/4) o parametrach ulicy G lub GP. Większość połączeń ramy z pozostałymi ulicami
układu podstawowego – szczególnie ulic śółkiewskiego i Wojska Polskiego – projektuje się
jako węzły. Rama połączona jest w układ dróg ekspresowych S7 i S12 nowym przebiegiem
drogi krajowe nr 9, nowym przebiegiem dróg wojewódzkich nr 740 i 744, przedłuŜeniami ulic
Kieleckiej i Warszawskiej. Uzupełnieniem ramy komunikacyjnej jest trasa średnicowa, którą
tworzy ciąg ulic 11-go Listopada – Szarych Szeregów – Mariacka – Trasa N-S o parametrach
ulicy klasy G lub GP. W przekroju poprzecznym trasa mieć będzie od dwóch do czterech
pasów ruchu.
Wewnątrz ramy ukształtowany zostanie układ drogowo-uliczny zapewniający dogodne
połączenia pomiędzy poszczególnymi dzielnicami oraz z układem zewnętrznym. Tworzą go
ciągi ulic: Zbrowskiego – PraŜmowskiego – 1905 Roku (tzw. wschodnia obwodnica
śródmieścia), Maratońska – 1905 Roku - Grzecznarowskiego, Chrobrego – Mieszka I,
Wierzbicka – Warsztatowa oraz ulice: Warszawska, Lubelska, Słowackiego.
5.1.4.

Podsystem transportu zbiorowego.

Ustala się priorytet transportu zbiorowego nad indywidualną komunikacją
samochodową. W modelowym rozwiązaniu systemu transportowego na terenie Radomia
załoŜono wprowadzenie integracji funkcjonalnej i przestrzennej podsystemów. Integracja
funkcjonalna jest wyborem podsystemów transportowych odpowiednich do prognozowanych
potoków pasaŜerów i odległości podróŜy, minimalizująca czas przejazdu i racjonalnie
wykorzystująca przepustowość. Integracja przestrzenna zakłada maksymalne zbliŜenie
poszczególnych podsystemów w węzłach komunikacyjnych, minimalizujące czas przesiadki.
Klasyfikacja podsystemów transportu zbiorowego dostosowana do rodzajów poszczególnych
powiązań:
1. powiązania krajowe i międzynarodowego
• kolejowe
• autobusowe
2. powiązania regionalne
• kolej regionalna
• autobusy regionalne
3.

powiązania wewnątrzmiejskie
Miejska Pracownia Urbanistyczna, 26-600 Radom ul. śeromskiego 53; tel/fax 048 36-20-208 e-mail mpu@mpu.radom.pl

60

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM

Część II – Kierunki zagospodarowania przestrzennego

•
•
•

szybki autobus,
autobus miejski,
szynobus wspomagający miejski transport zbiorowy.

5.1.5.


Klasyfikacja węzłów przesiadkowych.

Węzeł integracyjny krajowy:

Radom Główny (kolej dalekobieŜna, kolej regionalna, szynobus, autobusy międzynarodowe,
krajowe, regionalne i miejskie, szybki autobus, parkingi systemu B+R).


Węzeł integracyjny przesiadkowy:

Południe (kolej regionalna, szynobus, szybki autobus, autobus miejski, parkingi systemu P+R
i B+R)
Północ (kolej regionalna, szynobus, szybki autobus, autobus miejski, parkingi systemu P+R
i B+R)
5.1.6.

Podsystem rowerowy.

Zakłada się wytworzenie systemu ciągów rowerowych. Zapewni on połączenie duŜych
dzielnic mieszkaniowych miasta z dzielnicami przemysłowymi, usługowymi i rekreacyjnymi.
Będzie połączony takŜe z terenami rekreacyjnymi leŜącymi poza granicami miasta.
Rozwój sieci dróg rowerowych i budowa parkingów B+R mają na celu zwiększenie udziału
roweru jako środka transportu w codziennych dojazdach do pracy i nauki.
Głównym elementem układu dróg rowerowych jest trasa wpisana w przebieg korytarza nr 11
sieci EuroVelo. Łączy ona najatrakcyjniejsze rekreacyjnie tereny miasta, stanowi takŜe
łącznik południowo-zachodnich i północno-zachodnich dzielnic ze śródmieściem.
5.1.7.

Podsystem pieszy.

System ciągów pieszych łączy najwaŜniejsze punkty zainteresowań mieszkańców
i gości i jest zintegrowany z systemem przestrzeni publicznych. Główny element – pasaŜ
ul. śeromskiego – planuje się uzupełnić o elementy pl. Jagiellońskiego integrującego
przestrzeń przed teatrem i budowanym u zbiegu ulic Chrobrego i Struga Centrum
Słonecznym.
5.1.8.

Polityka parkingowa.

DąŜąc do zmniejszenia udziału transportu indywidualnego na rzecz zbiorowego oraz
pieszego i rowerowego w obsłudze ruchu pasaŜerskiego, wprowadza się strefę ograniczonego
i kontrolowanego parkowania. Obejmuje ona rejon Śródmieścia, w tym Miasto
Kazimierzowskie, ulicę śeromskiego i bezpośrednio do niej przyległe, oraz strefę głównego
dworca kolejowego.
W kształtowaniu polityki parkingowej stosowane będą następujące zasady:
 ochrona układu ulicznego przed nadmiernym obciąŜeniem ruchem kołowym,
 ograniczenie liczby nowych miejsc postojowych w Śródmieściu do poziomu
wynikającego z chłonności komunikacyjnej obszaru,
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5.2.

lokowanie jak największej liczby miejsc parkingowych na działkach własnych i na koszt
inwestorów (poza strefą ograniczonego parkowania),
realizacja wydzielonych, ogólnodostępnych parkingów strategicznych.
Kierunki rozwoju systemu infrastruktury technicznej.
5.2.1.

Zaopatrzenie w wodę.

A. Modernizacja ujęć wody
1. SUW Sławno (2010)
 Modernizacja SUW Sławno – zwiększenie przepustowości urządzeń o Q=457 m3/h
( ~10968 m3/d). W ramach zadania budowa pompowni strefowej dla gminy Zakrzew oraz
rurociągu Ø 200 ~200m doprowadzającego wodę uzdatnioną z w/w pompowni strefowej
do funkcjonującego przewodu Ø225 zasilającego gminę Zakrzew.
 Podłączenie dwóch istniejących studni z rejonu „Garno” ~12,6km o łącznej wydajności
Q=281 m3/h (~9144 m3/d do SUW „Sławno”.

Podłączenie ~300m istniejącej studni Nr 14 zlokalizowanej w Sławnie (w pobliŜu drogi
krajowej nr12) o wydajności Q=76 m3/h (~1824 m3/d ) do przewodu wskazanego w p.2.
2. SUW „Malczew”
 Modernizacja w zakresie automatyki i sterowania, modernizacja technologii uzdatniania
wody. (2013)
3. SUW „25 Czerwca”
 Modernizacja w zakresie automatyki i sterowania, modernizacja technologii uzdatniania
wody – budowa nowej hali filtrów. (2013)
4. SUW „Potkanów”
 Modernizacja w zakresie automatyki i sterowania, modernizacja w zakresie dostosowania
budynku i urządzeń do zwiększenia wydajności do Q=234 m3/h ~5616 m3/d .(2013)
5. SUW „Halinów”
 Modernizacja w zakresie automatyki i sterowania. (2013)
6. SUW „Lesiów”
 Modernizacja w zakresie modernizacji budynku, technologii uzdatniania wody
i automatyki i sterowania. (2013)
7. Miejski system wodociągowy
Doskonalenie systemu monitoringu
wodociągowego m. Radomia.

sieci,

ujęć

i

uzdatniania

całego

systemu

B. Uzupełnienie sieci wodociągowej
Budowa sieci wodociągowej w rejonach:
 Młynka Janiszewskiego – ok. 9,9km w ulicach: Aleksandrowicza, Janiszewskiej, Ofiary
ks. Cichawy, Pac-Pomaranckiego, Puszczańskiej, Staromłyńskiej, Warszawskiej,
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Pruszakowa - 9,5km w ulicach: Kurpińskiego, Michałowskiego, Modrzejewskiej,
Namysłowskiego, Czajkowskiego, Szydłowieckiej, Ogińskiego, Szymanowskiego, Plac
Zgody, Wieniawskiego, Sygetyńskiego,
Kończyc – ok. 8,0km w ulicach: Pasterskiej, Mostowej, Kończyckiej, Mosiołka,
Orońskiej, Gawlickiego, Wiolinowej, Małcuzynskiego, Pianistów.incentowa –ok. 6,9km
w ulicach: Solarza, Wycecha, Witosa, Ziemowita, Chałasińskiego, Rataja, Relaksowej,
Warszawskiej.
Potkanowa - ok.9,1km w ulicach: Nadrzecznej, ornej, Szydłowieckiej, Strunowej,
Odlewniczej, Stalowej, Borysewicza, Krychnowickiej, Stawowej, Starokrakowskiej,
ok. 0,6km w ul. Zagonowej,
Modernizacja sieci wodociągowej-ok. 2,5km w ulicach: Morelowej, Al. RóŜ, Przytyckiej,
Gęsiej, Ptasiej, Planowej, świrowej, Jesiennej, Nowowolskiej, Strowolskiej, Czecha,
Zajączka, Marusarzówny, Jordana, Zalewowej.
5.2.2.

Odprowadzenie ścieków sanitarnych.

Zamierzenia inwestycyjne dotyczące sieci kanalizacji sanitarnej w latach do 2013r. :









A. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonach:
Młynka Janiszerwskiego - ok. 9,1km w ulicach: Janiszewskiej, Ofiary ks., PacPomarnackiego, Puszczańskiej, Staromłyńskiej, Warszawskiej, Klwateckiej.
Kierzkowa - Pruszakowa: ok. 22,4km w ulicach: Przerwy-Tetmajera, Kierzkowskiej,
Marglowej, Chodkiewicza, Sławnej, Kredowej, Połanieckiej, Zachodniej, Hodowlanej,
Pasterskiej, Mostowej, F.Gaździckiego, Orońskiej, M.Mosiołka, Szydłowieckiej,
Wiolinowej, MałcuŜyńskiego, Pianistów, Kończyckiej, (włączenia w Szydłowieckiej,
Modrzejewskiej i Kieleckiej).
Młodzianowa –ok.3,3km w ulicach: Chemicznej, Gajowej, włączenie w Towarzyskiej.
Firlej - ok.3,8km w ulicach: Ofiar Firleja, Barlickiego, Gabrowicza, Penza,
Warszawskiej (w kier. północnym).
Rajca Poduchownego w ulicach: Potkańskiego, Poduchownej, Hermanowicza,
Chmielińskiego, Rewolińskiego, Fidlera, Małopolskiej, Gackiego, Botanicznej, Nowacia,
Uzupełnienie i przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Lubelskiej, Kaliskiej,
Chorzowskiej, Średniej, Piotrkowskiej, 11-go Listopada, Perzanowskiej, Mlecznej,
Józefowskiej, Piastowskiej, Starej Woli Gołębiowskiej, Mieszka I, Brzustowskiej,
Cygańskiej, Benetta, Zagonowej.

B. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków:
Budowa oczyszczalni ścieków nie została jeszcze całkowicie
wymagana jest :
a. modernizacja istniejących urządzeń:
- wlotowa komora ścieków,
- komora predenitryfikacji- 3 obiekty.,
- komora defostacji-3 obj.

zakończona. Niezbędnie
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- komory nitryfikacji/denitryfikacji – 3 pary obj.
- pompownia osadu (recyrkulacyjna i osadu nadmiernego),
- stacje trafo – 2 obj.
- rozdzielnie elektryczne- 3 obj,
-budynek energetyczny, centralna dyspozytornia i pomieszczenia biura.
b. wykonanie nowych urządzeń:
- budynek oczyszczania wstępnego,
- piaskownik napowietrzany wraz z tłuszczownikiem,
- stacja zlewna ścieków dowoŜonych,
- zbiornik ścieków dowoŜonych
- pompownia cieków dowoŜonych,
- pompownia pośrednia,
- komora rozdzielcza,
- osadniki wstępne – 2obj.
- komora rozdzielcza,
- zagęszczacz osadu wstępnego,
- pompownia osadu wstępnego,
- stacja dmuchaw- 2obj.
- komora rozdziału osadu recyrkulowanego,
- pompownia ścieków oczyszczonych,
- rozdzielnie elektryczne,
- instalacji do utylizacji i odwadniania osadów ściekowych.
5.2.3.

Odprowadzenie wód opadowych.

Niezbędne zamierzenia inwestycyjne wymagające realizacji:
Budowa kanalizacji deszczowej (w tym niekonwencjonalnej) w jednostkach
urbanistycznych:
 Młynek Janiszewski- w ulicach: Janiszewskiej, Ofiary ks., Pac- Pomarnackiego,
Puszczańskiej Klwateckiej,
 Firlej w ulicach: Ofiar Firleja, Trzebińskiego, Gąbrowicza, Penza, Warszawskiej,
 Pruszaków i Kieszków w ulicach: Przerwy-Tetmajera, Kierzkowskiej, Marglowej,
Chodkiewicza, Kredowej, Połanieckiej, Zachodniej, Hodowlanej, Pasterskiej, Mostowej,
F.Gaździckiego, Orońskiej, M.Mosiołka, Szydłowieckiej, Wiolinowej, MałcuŜyńskiego,
Pianistów, Kończyckiej, Namysłowskiego, Modrzejewskiej, Michałowskiego,
Szymanowskiego, Wieniawskiego, Ogińskiego,
 Rajec Poduchowny- w ulicach: Kozienickiej, Potkańskiego, Poduchownej,
Hermanowicza, Chmielińskiego, Rewolińskiego, Fidlera, Małopolskiej, Gackiego,
Gierymskich, Zamenhofa, Botanicznej, Nowacia.
 uporządkowanie systemu kanalizacyjnego w rejonie ul. Białej,
 przełączenie kanalizacji obsługującej zlewnię jednostki urbanistycznej Dzierzków do
Kolektora w ul. Szklanej,
 odbudowa odc. koryta rz,. Mlecznej powyŜej ul. Bieszczadzkiej,
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odbudowa koryt cieku „Od Kończyc” , cieku „Halinowskiego” i cieku „Godowskiego”,
budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego- ok. 2,6km (odc. od ul. Wojska
Polskiego do granic miasta).
5.2.4.

Gospodarka cieplna.

Poddaniu modernizacji wymaga wyposaŜenie części węzłów cieplnych o duŜym okresie
eksploatacji, zwłaszcza grupowych z moŜliwością wprowadzania modułu ciepłej wody
uŜytkowej.
Zasięg miejskiej sieci ciepłowniczej jest dostatecznie rozbudowany w stosunków do
występujących potrzeb a trasy budowy nowych odcinków tej sieci wskaŜą zgłaszane do
realizacji nowe obiekty kubaturowe ( wiadomo jedynie o aktualnie projektowanym archiwum
państwowe przy ul. Wernera o zasilaniu planowanym z ciepłociągu w ulicy Tybla).
5.2.5.

Zaopatrzenie w gaz ziemny przewodowy.

Uwarunkowania (zamierzenia inwestycyjne)
 budowa przewodu Sołtyków-Godów,
 gazociąg w ul. Wieniawskiego,
 remonty metodą reliningu (bezwykopową) funkcjonujących sieci w ulicach: świrki
i Wigury, Gospodarczej, Starowiejskiej,
 bieŜąca budowa przyłączy do nowych zespołów zabudowy mieszkalnej i usługowej.
5.2.6.

Gospodarka odpadami.

Doprowadzenie nowouruchomionego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych
do projektowanej zdolności przetwórczej określaną na ok. 112 tyś. Mg rocznie :
 segregacji odpadów mieszanych o wydajności 102 000 Mg/rok;
 odpadów budowlanych i podobnych o wydajności 7 500 Mg/rok;
 odpadów wielogabarytowych i podobnych o wydajności 4 400 Mg/rok;
 przygotowania komponentów do RDF o wydajności 32 000 Mg/rok;
 kompostownia odpadów zielonych i organicznych wysegregowanych z odpadów
zmieszanych o wydajności 34 000 Mg/rok.
5.2.7.

Sieci elektroenergetyczne.

W zakresie sieci przesyłowych 220 kV i 110kV nie przewiduje się zmian
w najbliŜszych latach. MoŜliwa jest budowa nowych odcinków sieci dla zasilenia nowych
GPZ lub przebudowy istniejących RS na GPZ. Przewiduje się moŜliwość wybudowania
czterech GPZ. Są to obiekty, których realizację przewiduje się rozpocząć nie wcześniej niŜ po
2015 roku. Budowa uzasadniona jest koniecznością unowocześnienia istniejących ciągów
kablowych - skrócenia ich długości, zmniejszenie liczby zasilanych stacji, poprawienie
parametrów ciągu. Decydującym czynnikiem będzie jednak wzrost zapotrzebowania na
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energię elektryczną. Wstępną lokalizację ustalono z inwestorem - ZEORK DYSTRYBUCJA
Sp. z o.o.
Bardziej sprecyzowany termin realizacji (do 2005r.) mają zadania związane z planowym
ujednoliceniem napięcia roboczego sieci średniego napięcia na 15kV. Stan stacji
transformatorowych ŚN/nn ocenia się ogólnie jako dobry. Część stacji wymaga równieŜ
przeizolowania na napięcie 15kV. Liczba stacji jest na ogół wystarczająca, istnieje na nich
rezerwa mocy. Ewentualne potrzeby dotyczące nowych stacji realizowane są na bieŜąco
w ramach działalności ZEORK DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. 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 ograniczeń 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
odbiorców w okresie najbliŜszych kilkunastu lat. Linie napowietrzne na terenie miasta
przeznaczone 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
przewidzieć równieŜ uzbrojenie w sieć elektryczną rozległych terenów z powstającą
mieszkaniową zabudową jednorodzinną.
5.2.8.

Telekomunikacja.

W zakresie telekomunikacji przewiduje się dalszą rozbudowę sieci telekomunikacyjnych
zarówno w formie tradycyjnej jak i wykorzystując nowe technologie, postuluje się rozbudowę
i modernizację infrastruktury światłowodowej i objęcie całej gminy zintegrowanym systemem
telekomunikacyjnym połączonym z systemami sieci wojewódzkiej i krajowej z zachowaniem
w lokalizacji wymogów ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.
Ustala się rozwój systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych przewodowych
i bezprzewodowych stosownie do wzrostu zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne
i teleinformatyczne w gminie i regionie; w tym dla umoŜliwienia rozbudowy systemów
monitoringu i zarządzania na wypadek sytuacji kryzysowych.
W zakresie telekomunikacji zakłada się pełną dostępność do łączy telekomunikacyjnych,
rozwój sieci teleinformatycznych. Dla zwiększenia dostępności sieci internetowej i rozwoju
społeczeństwa informacyjnego, wskazuje się rozwój szerokopasmowego dostępu do
Internetu, urządzenie ogólnodostępnych kawiarenek internetowych, rozwój sieci
bezprzewodowych - budowę systemu nieodpłatnego dostępu do Internetu - np. za pomocą
sieci Hotspotów.
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5.2.9.

Cmentarze.

Kierunki rozwoju usług w zakresie pochówku zmarłych określa się w oparciu o czynne
cmentarze, jak następuje:
Cmentarz komunalny przy ul. Ofiar Firleja
Średnio rocznie na najbliŜsze lata, przyjmuje się ok.1250 pochówków rocznie.
 aktualnie trakcie rozbudowy o dalszych 15 kwater grzebalnych (łącznie średnio po 740
pochówków w kaŜdej tj. razem ok. 11 100 pochówków), powierzchnia cmentarza po
powiększeniu (31,5 + 8,5) łącznie – 40ha ma zaspokoić potrzeby grzebalne na dalsze
~23 lata,
 w III etapie rozbudowy przygotowanych zostanie dalszych 6 kwater grzebalnych (łącznie
średnio po ok.740 pochówków w kaŜdej razem ok. 6 660 pochówków) - łącznie na
powierzchni cmentarza (40 + 6,0 ) - 46ha tj. na dalsze ~14 lata.
Przewiduje sie, Ŝe do roku 2055 zostanie pochowanych na omawianym cmentarzu
ok. 56,3 tys. osób. W najbliŜszym okresie pochówki planowane są do grobów nowych
w ilości ok.500 pochówków oraz ok. 750 pochówków do grobów juŜ istniejących.
W gospodarowaniu miejscami grzebalnymi naleŜy brać pod uwagę moŜliwości
zagospodarowywania tego samego grobu po 20 latach od ostatniego pochówku. Ponadto
zwiększać się będzie (obecnie trudna do przewidzenia) liczba pochówków po kremacji.
Biorąc pod uwagę powyŜsze przewiduje się, Ŝe w obecnych granicach cmentarza miejsc do
pochówków wystarczy do końca 2011 roku.
Dalsze etapy rozbudowy zaspokoją tradycyjnie potrzeby grzebalne do 2048 r. Przy
uwzględnieniu przypadków kremacji ilość miejsc grzebalnych będzie wystarczająca do roku
2055 przy przewidywanej, całkowitej ilości pochowanych szacowanej na ok. 87 900 osób.
Cmentarz rzymskokatolicki przy ul. Limanowskiego
Aktualna moŜliwość realizowania pochówków – 53 miejsca wolne + ok. 30 (z odzysku).
W organizacji miejsca dla pochówków w urnach.
Cmentarz rzymskokatolicki przy ul. Kozienickiej
W chwili obecnej brak wolnego miejsca na nowe kwatery. W gospodarowaniu miejscami
grzebalnymi naleŜy brać pod uwagę moŜliwości zagospodarowywania tego samego grobu po
20 latach od ostatniego pochówku. Ilość pochówków rocznie do miejsc w ten sposób
wygospodarowanych jest trudna do przewidzenia, szacuje się ją na 30-40. MoŜliwa do
zagospodarowania dodatkowa powierzchnia - 0.34 ha gruntów przyległych do istniejącego
cmentarza od strony południowo-wschodniej.
Cmentarz prawosławny przy ul. Warszawskiej 15
Aktualna moŜliwość realizowania pochówków – ok.1100, przewidywana moŜliwość
zorganizowania miejsc dodatkowych –ok. 1000 dla ok. 2000 pochówków w trumnach. Nie
przewiduje się rozszerzenia granic cmentarza.
Ewangelicko – augsburski przy ul. Kieleckiej 44 (wpisany do rejestru zabytków od maja
1982 r.)
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Istnieje moŜliwość realizowania pochówków – ok.300. Nie przewiduje się powiększenia
powierzchni cmentarza.
Lokalizacje nowych typów usług w zakresie pochówku (np. instalacje do spopielania
zwłok, cmentarze dla zwierząt) winy być poprzedzone analizą zapotrzebowania i być
powiązane z jednym z dwu głównych cmentarzy: przy ul. Limanowskiego/Maratońska lub
przy ul. Ofiar Firleja. Z istniejących uwarunkowań wynika preferencja dla lokalizacji spalarni
zwłok w powiązaniu z cmentarzem komunalnym przy ul. Ofiar Firleja (lokalizacja mniej
konfliktowa społecznie, bez ekspozycji od strony osiedli mieszkaniowych wysokiej
intensywności i terenów rekreacji i wypoczynku – jak w przypadku lokalizacji przy
ul. Limanowskiego/Maratońska.
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6.

Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego
o znaczeniu lokalnym.

Ustalenia niniejszych zmian Studium w zakresie rozmieszczenia inwestycji celu
publicznego o znaczeniu lokalnym obejmują:
a) istniejące lokalizacje usług publicznych i komunalnych oraz obiektów i urządzeń
infrastruktury technicznej, komunikacyjnej i telekomunikacyjnej, które mogą być
przedmiotem inwestycji celu publicznego polegających na remontach, przebudowie,
rozbudowie i/lub wymianie budynków, budowli lub urządzeń, za pośrednictwem
których ww. usługi lub funkcje są realizowane;
b) planowane lokalizacje usług publicznych i komunalnych oraz obiektów i urządzeń
infrastruktury technicznej, komunikacyjnej i telekomunikacyjnej, w których mogą być
lokalizowane inwestycje celu publicznego polegające realizacji nowych budowli lub
urządzeń, za pośrednictwem których ww. usługi lub funkcje będą realizowane.
Istniejące lokalizacje ww. funkcji są przedmiotem opisu w części informacyjnej
niniejszych zmian Studium, dotyczącej uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego
miasta.
Planowane lokalizacje inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dzieli się na:
 lokalizacje inwestycji w zakresie rozwoju komunikacji (rozmieszczenie których opisane
zostało w części 5: „Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej”);
 lokalizacje inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, w tym telekomunikacyjnej
(rozmieszczenie których opisane zostało w części 5: „Kierunki rozwoju systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej”);
 lokalizacje inwestycji w zakresie infrastruktury społecznej (opisane niŜej).
Rozmieszczenie planowanych inwestycji w zakresie infrastruktury społecznej ustala
się na podstawie zapisów obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz dotychczas przeprowadzonych analiz, wykonanych w związku ze
sporządzaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które nie
zostały jeszcze uchwalone. Wyszczególnienie planowanych lokalizacji ww. inwestycji
w podziale na jednostki urbanistyczne zawarto w tabeli 2.8. Lokalizacje te winny być
uwzględniane w ewentualnych zmianach miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, obejmujących obszary tych lokalizacji lub obszary przyległe. Dopuszcza się:
a) wyznaczenie nowych lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury
społecznej na obszarach nie objętych miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego ani dotychczas porządzonymi analizami programowo-przestrzennymi,
sporządzanymi na potrzeby projektów nowych planów,
b) korekty w zakresie rozmieszczenia i/lub charakteru planowanych inwestycji celu
publicznego w stosunku do zapisów niniejszych zmian studium,
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o ile ich zasadność zostanie wykazana na podstawie analiz programowoprzestrzennych, wykonanych w oparciu o system wskaźników opisany w części 2: „Kierunki
i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz uŜytkowania terenów, w tym tereny wyłączone
spod zabudowy”.
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Tabela 2.8: Rozmieszczenie planowanych inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury społecznej o znaczeniu lokalnym
Nr
jedn.

Dziedzina
Nazwa jednostki

1

Stare Miasto

2

Centrum Południe

3

Centrum

4

Centrum Północ

6

Oś XV Lecia

Oświata i kultura

Zdrowie i opieka
społeczna

teren przeznaczony w projekcie
mpzp ,,Piotrówka” i
,,Stare Miasto” na: park
kulturowy „Stary Radom” funkcja
podstawowa – kultura, oświata,
rekreacja,
teren ozn. symbolem ZP
przeznaczony w projekcie mpzp
,,Narutowicza ” na kulturę
teren oznaczony symbolem 1.2.3 UM przeznaczony w mpzp
„Szewska” na: naukę i oświatę, kulturę, słuŜbę zdrowia i administrację
o charakterze podstawowym

Sport i rekreacja

Administracja

teren przeznaczony w projekcie
mpzp ,,Piotrówka”
na: park kulturowy „Stary
Radom” funkcja podstawowa –
kultura, oświata, rekreacja,

-

-

-

-

teren oznaczony symbolem 1.2.3
UM przeznaczony w mpzp
„Szewska” na: naukę i oświatę,
kulturę, słuŜbę zdrowia i
administrację o charakterze
podstawowym
strefa UC oznaczonej w mpzp „Plac Jagielloński” przeznaczenie pod funkcje o charakterze podstawowym, regionalnym i ogólnomiejskim, w tym
inwestycje celu publicznego z zakresu: kultury, szkolnictwa, nauki, specjalistycznej słuŜby zdrowia, sportu, turystyki, rekreacji i administracji
teren oznaczony symbolem 1UC
w mpzp „Korej” przeznaczony na
usługi o znaczeniu regionalnym i
ogólnomiejskim z zakresu
administracji o charakterze
podstawowym
(VII etap- zmiany studium) teren
ozn. US w projekcie mpzp ,
zwanego „Radomiak” teren
strefy usług sportu i rekreacji z
zabudową
towarzyszącą usługową o
charakterze publicznym
ogólno miejskim i regionalnym.
Stadion Miejski
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Dziedzina

Nr
jedn.

Nazwa jednostki

Oświata i kultura

Zdrowie i opieka
społeczna

Sport i rekreacja

Administracja

(X etap- zmiany studium) teren
ozn. US w projekcie mpzp,
„Borki” funkcja usługi sportu i
rekreacji,
(X etap- zmiany studium) teren
ozn. US w projekcie mpzp ,
„Borki” funkcja usługi sportu i
rekreacji,
teren ozn. US w projekcie mpzp
„Stary Ogród” funkcja usługi
sportu i rekreacji, kultura

-

12

Borki

-

-

13

Halinów

-

-

15

Kaptur

-

16

Koniówka

teren częściowo przeznaczony w
projekcie mpzp ,,Stary Ogród”
na: park kulturowy „Stary
Radom”
-

18

Gołębiów II

-

-

19

Gołębiów I

teren oznaczony 1UC w mpzp
„11-go Listopada, Struga i
Zbrowskiego” przeznaczenie
podstawowe pod funkcje kultury,
sportu i administracji o
znaczeniu regionalnym i
ogólnomiejskim

-

24

Glinice Zachodnie

-

-

-

(VIIIetap- zmiany studium) teren
ozn. US w uchwalonym mpzp ,
„Tor Kartingowy” funkcja usługi
sportowych otwartych o
charakterze lokalnym,
ponadlokalnym i
międzynarodowym
teren oznaczony 1.2.3 ZP w
mpzp „Park Gołębiów” funkcja
usługi rekreacyjno –
wypoczynkowej otwartej
teren oznaczony 1UC w mpzp „11-go Listopada, Struga i
Zbrowskiego” przeznaczenie podstawowe pod funkcje kultury, sportu
i administracji o znaczeniu regionalnym i ogólnomiejskim

teren oznaczony 1UC w mpzp
„11-go Listopada, Struga i
Zbrowskiego” przeznaczenie
podstawowe pod funkcje kultury,
sportu i administracji o
znaczeniu regionalnym i
Miejska Pracownia Urbanistyczna, 26-600 Radom ul. śeromskiego 53; tel/fax 048 36-20-208 e-mail mpu@mpu.radom.pl

72

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM

Część II – Kierunki zagospodarowania przestrzennego

Dziedzina

Nr
jedn.

Nazwa jednostki

36

Południe I

37

Południe II

45

Wośniki

49

Młynek Janiszewski

51

Brzustówka

53

Rajec Szlachecki

61

Firlej

Oświata i kultura

Zdrowie i opieka
społeczna

Sport i rekreacja

-

-

teren
ozn.
ZP
w mpzp
,,Południe”: funkcja podstawowa
- sport i rekreacja
-

Administracja
ogólnomiejskim
-

teren ozn. UO w mpzp ,Potokowa: funkcja podstawowa - przedszkole,
funkcja alternatywna – słuŜba zdrowia – Ŝłobek.
teren ozn. UP w mpzp, Potokowa: funkcje alternatywne – oświata i kultura; słuŜba zdrowia, sport i
rekreacja.
teren oznaczony 4UO w mpzp ,,Południe”: funkcja podstawowa – Ŝłobek; funkcje alternatywne –
przedszkole; sport i rekreacja.
teren ozn. US teren oznaczony 4UO w mpzp ,,Południe”: podstawowa – sport i rekreacja; funkcje
uzupełniające – oświata i kultura; słuŜba zdrowia.
teren ozn. UO/US w mpzp
-teren ozn. UO/US w mpzp
,,Południe”: funkcja alternatywna
,,Południe”: funkcja alternatywna
- oświata i kultura.
- sport i rekreacja.
Tereny ozn. 1UO i 2UO w
mpzp ,Wośnicka: funkcja
podstawowa usługi oświaty –
szkoła, przedszkole, Ŝłobek
teren oznaczony 1.2.3US w mpzp „Tor Kartingowy”: funkcje
uzupełniające – sport i rekreacja; administracja
teren oznaczony symbolem 3U
w mpzp „ Kozienicka, Al. Wojska
Polskiego, Tory PKP, etap II a”
przeznaczony pod funkcje
kultury i oświaty o charakterze
podstawowym
teren oznaczony 3.4U w mpzp
teren oznaczony 3.4U w mpzp ,,Cmentarz”: funkcje uzupełniające –
,,Cmentarz”:
funkcja
sport i rekreacja; administracja.
podstawowa – kultura, obiekty
sakralne.
mpzp .,,Zwolińskiego”: funkcja
mpzp. ,,Zwolińskiego”: funkcja podstawowa – rekreacja, i
podstawowa – kultura,
administracja
teren oznaczony 1.2.3 U/P w
mpzp „Ogródki Działkowe”
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Nr
jedn.

Dziedzina
Nazwa jednostki

Oświata i kultura

Zdrowie i opieka
społeczna

Sport i rekreacja

Administracja
funkcja uzupełniająca administracja

−

lokalizacje w obrębie obszarów objętych obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego

−

lokalizacje w obrębie obszarów objętych projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
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7.

Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego
o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu
zagospodarowania przestrzennego województwa i ustaleniami
programów, o których mowa w art. 48 ust. 1.

Inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, wynikające z ustaleń PZPWM
dla radomskiego obszaru problemowego wyszczególnione zostały w części dotyczącej
uwarunkowań wewnętrznych. Plan ten z załoŜenia nie precyzował lokalizacji zapisanych
w nim inwestycji bądź ze względu na ponadgminny charakter tych inwestycji, bądź brak
przesądzeń co do konkretnej lokalizacji inwestycji jedynie postulowanych.
Po przetransponowaniu wszystkich zapisów PZPWM o inwestycjach celu publicznego
o znaczeniu ponadlokalnym na przestrzeń w obrębie granic administracyjnych miasta
Radomia wyznacza się następujące lokalizacje dla tych inwestycji:
 ul. Słowackiego, Al. Wojska Polskiego i ul. śółkiewskiego w liniach rozgraniczenia ww.
ulic – obszar, na którym realizowana jest przebudowa drogi nr 9 (zgodnie z dyrektywą
UE 96/53);
 alternatywne trasy przebiegu planowanej obwodnicy w ciągu drogi ekspresowej S12,
w wariantach przecinających obszar miasta Radomia – obszary, na których moŜe być
realizowane zapisane w PZPWM zadanie modernizacji drogi krajowej nr 12 do
parametrów drogi ekspresowej oraz zadanie budowy obejść miasta w ciągach dróg
krajowych;
 ul. Kozienicka, ul. Wierzbicka oraz istniejące i planowane trasy alternatywne drogi
wojewódzkiej nr 740 w kierunku Tomaszowa Mazowieckiego wraz z terenami
przyległymi do pasów drogowych ww. dróg – obszary, na których moŜe być realizowane
zadanie modernizacji i usprawnienia sieci dróg wojewódzkich oraz dostosowanie ich
parametrów technicznych do wymogów ruchu;
 tereny kolejowe wzdłuŜ linii Warszawa-Kraków – obszar, na którym realizowane jest
zadanie modernizacji ww. linii kolejowej dla szybkich połączeń na trasie Warszawa–
Radom;
 obszary węzłowe oraz przystanki kolejowe wraz z terenami przyległymi, zlokalizowane
wzdłuŜ linii kolejowych – obszary, na których moŜe być realizowane zadanie
modernizacji i rozwoju systemu transportu publicznego poprzez stworzenie spójnych,
wzajemnie się uzupełniających systemów;
 obszar przekazany miastu z zasobów Agencji Mienia Wojskowego w obrębie lotniska na
Sadkowie – obszar, na których będzie realizowane zadanie przystosowania lotniska w
Radomiu dla celów lotnictwa cywilnego;
 obszary pomiędzy lotniskiem na Sadkowie i linią kolejową Warszawa-Radom – obszary,
na których moŜe być realizowane zadanie budowy regionalnego centrum logistycznego
integrującego systemy: drogowy, kolejowy i lotniczy.
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8.

Obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów
odrębnych, w tym obszary wymagające przeprowadzenia scaleń
i podziału nieruchomości, a takŜe obszary rozmieszczenia obiektów
handlowych o powierzchni sprzedaŜy powyŜej 2 000 m2 oraz obszary
przestrzeni publicznej.

Obszary dla których naleŜy obowiązkowo sporządzić miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego (plansza 1K i 2K) to:
 obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości,
 obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaŜy powyŜej
2 000m2,
 obszary przestrzeni publicznych,
 obszary, dla których obowiązek sporządzenia planu miejscowego wynika z przepisów
odrębnych.
8.1.

Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości.

Na terenie miasta Radomia niniejsze Studium wskazuje następujące obszary wymagające
scaleń i podziału nieruchomości:
 obszary lub części obszarów objętych uchwałami o przystąpieniu do sporządzania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Brzustówka” (etap II), „Huta
Józefowska”, „Rajec Poduchowny 1” i „Wośnicka”;
 obszar wskazany do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
„Godów”.
Obszary te na skutek dzikiej parcelacji przeprowadzanej przez właścicieli wymagają
przekształceń struktury podziałów własnościowych w celu skomunikowania i nadania
nieruchomościom gruntowym parametrów geometrycznych umoŜliwiających ekonomicznie
efektywne zagospodarowanie. Objęcie tych obszarów problemowych planami miejscowymi
stwarza szansę nadania lub przywrócenia im walorów przestrzennych właściwych dla
zabudowy miejskiej.
Na skutek analiz wykonanych w ramach sporządzania miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego dla ww. obszarów dopuszcza się ograniczenie obszarów
objętych obowiązkiem scalenia i podziału nieruchomości, a takŜe etapowe sporządzanie tych
planów. KaŜdorazowe ograniczenie obszaru objętego obowiązkiem scalenia i podziału
nieruchomości w ramach danego planu miejscowego wymaga pozytywnej opinii Gminnej
Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w zakresie osiągnięcia określonych w niniejszym
Studium celów strategicznych oraz celów szczegółowych sporządzania planu.
8.2.

Obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaŜy powyŜej
2 000m2

Lokalizacja obiektów handlowych o powierzchni sprzedaŜy powyŜej 2 000m² wymaga
sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zgodnych
z ustaleniami studium w zakresie rozmieszczenia takich obiektów. Tereny przewidywane pod
lokalizację takich obiektów uwidoczniono na planszy nr 1K i 2K. Jako zasadę nowych
lokalizacji tego typu obiektów przyjęto dostępność z dróg projektowanego podstawowego
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układu komunikacyjnego miasta, z preferencją lokalizacji dobrze skomunikowanych
z układem zewnętrznym (wielkopowierzchniowe obiekty handlowe są z reguły silnymi
generatorami ruchu o charakterze ogólnomiejskim i celami podróŜy ze strefy podmiejskiej).
Poza lokalizacjami tego typu wskazuje się takŜe obszary śródmiejskie, których aktywizacja
i przekształcenia winny być wspomagane za pomocą dopuszczenia atrakcyjnych form
zagospodarowania komercyjnego, jakim są centra handlowo-usługowe. W tym przypadku
formę architektoniczną obiektów naleŜy potraktować w sposób szczególny, tak aby podkreślić
śródmiejski charakter zabudowy. Obiekty lokalizowane na obszarach śródmiejskich winny
być projektowane jako wielokondygnacyjne, z garaŜami podziemnymi, oferować bogaty
wachlarz usług i posiadać dobre relacje z ogólnodostępnymi przestrzeniami publicznymi,
a takŜe być dobrze skomunikowane za pośrednictwem transportu zbiorowego.
8.3.

Obszary przestrzeni publicznych.

Zgodnie z definicją obszarów przestrzeni publicznej obowiązującą na podstawie Ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, obszarami tymi są
obszary o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości
ich Ŝycia i sprzyjające nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na ich połoŜenie
oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne.
Wskazanie obszarów przestrzeni publicznych w niniejszych zmianach Studium oparto
o ustalenia obowiązujących oraz będących w końcowej fazie sporządzania miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego w obrębie strefy zabudowy śródmiejskiej. Jako
obszary przestrzeni publicznej wskazano wnętrza (zdefiniowane ścianami i podłogami
urbanistycznymi) waŜniejszych, ogólnodostępnych ulic, placów, parków i skwerów w ww.
strefie.
Jednym z waŜniejszych zadań przy doborze rozwiązań obszarów przestrzeni publicznej
zdefiniowanych w niniejszej zmianie Studium będzie integracja (funkcjonalna
i komunikacyjna) strefy zabudowy śródmiejskiej, a zwłaszcza lepsze powiązanie biegunów tej
strefy w postaci obszaru „Centrum Słonecznego” i obszaru węzłowego o znaczeniu
regionalnym w rejonie dworca kolejowego.
Ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub zmian takich
planów obejmujących wskazane obszary przestrzeni publicznej winny uwzględniać:
 zapewnienie wysokiej jakości rozwiązań architektonicznych obiektów definiujących
ściany urbanistyczne obszarów przestrzeni publicznej, nawierzchni ciągów
komunikacyjnych oraz małej architektury;
 zasady ochrony dziedzictwa kulturowego ustalone dla historycznej zabudowy i układu
urbanistycznego;
 zasady ochrony i kształtowania zieleni miejskiej.
 poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego oraz rozwiązania zachęcające
i uatrakcyjniające wybór ww. opcji komunikacyjnych (w zaleŜności od miejscowych
uwarunkowań);
 lokalizację urządzeń komunikacji publicznej oraz rozwiązania zwiększające
konkurencyjność komunikacji publicznej w stosunku do komunikacji indywidualnej
(w zaleŜności od miejscowych uwarunkowań);
 rozwiązania pozwalające na integrację niepełnosprawnych (ułatwcie dostępu, likwidacja
barier architektonicznych) oraz poszerzające zakres form aktywności w przestrzeniach
publicznych (w zaleŜności od miejscowych uwarunkowań).
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8.4.

Obszary, dla których obowiązek sporządzenia planu miejscowego wynika
z przepisów odrębnych.
1) Obowiązkiem sporządzenia planu na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 1996 r.
o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji
Mienia Wojskowego1 objęty jest obszar projektowanego portu lotniczego Radom –
Sadków (działki nr ewid. 1/4, 1/7, 1/8, 1/9, 1/11, 1/17, 1/25, 1/32, 1/33, 1/34, 1/63,
1/65, 1/67, 1/68 i 1/70).
2) Obowiązkiem sporządzenia planu na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo
geologiczne i górnicze2 objęte są tereny górnicze.
Na obszarze Radomia występują 4 tereny i obszary górnicze:
a) Wincentów I
b) JeŜowa Wola
c) Malczew
d) Malczew I
Dla ww. terenów obowiązują następujące zasady zagospodarowania:
– Na obszarach i terenach górniczych ustala się zakaz zabudowy. Zakaz ten nie dotyczy
realizacji obiektów kubaturowych, urządzeń komunikacyjnych oraz urządzeń
pomocniczych bezpośrednio związanych z eksploatacją kopalin.
– Pasy ochronne będą ustalane zgodnie z Normami Polskimi.
– Rekultywacja terenów prowadzona będzie w kierunku rolniczym lub leśnym.
3) Na skutek utworzenia parku kulturowego „Stary Radom” – obszar usytuowany
w bezpośrednim sąsiedztwie grodziska „Piotrówka”, obowiązek sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powstanie takŜe w dla tego
obszaru. Wytyczne do tego planu określi plan ochrony parku kulturowego, po
uchwalaniu go przez Radę Miejską.
4) Na obszarze miasta Radomia nie występują inne obszary, dla których sporządzenie
planów miejscowych wymagane jest na podstawie następujących przepisów
odrębnych, w tym zwłaszcza na podstawie Ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie
terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady3 – poniewaŜ w granicach
administracyjnych miasta nie występują Pomniki Zagłady ani ich strefy ochronne.

1

Art. 4g ust. 2 „Dla nieruchomości zajętych pod byłe lotniska wojskowe, przekazanych właściwym jednostkom
samorządu terytorialnego zgodnie z art. 4f, sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
jest obowiązkowe, z uwzględnieniem przepisów dotyczących terenów zamkniętych.”
2
Art. 53. 1: „Dla terenu górniczego sporządza się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w trybie
określonym odrębnymi przepisami, jeŜeli ustawa nie stanowi inaczej.”
3
Art. 5. 1: „Gmina ma obowiązek sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru Pomnika Zagłady i jego strefy ochronnej.”
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9.

Obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego, w tym obszary wymagające
zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze
i nieleśne.

Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych
obszarów stanowi jeden z podstawowych instrumentów realizacji polityki przestrzennej
miasta. Cele szczegółowe sporządzania miejscowych planów określa się zatem w niniejszym
studium jako uszczegółowienie celów operacyjnych przypisanych do działań, o których mowa
w rozdziałach 1 i 2. Cele te zostały zgrupowane wg następujących osi priorytetowych,
zgodnie z którymi studium realizować będzie swoją funkcję regulacyjną:
A - Aktywizacja zagospodarowania gminnego zasobu nieruchomości
B - Realizacja inwestycji celu publicznego
C - Określenie zasad przekształceń
D - Ochrona środowiska
E - Komplementarność z innymi celami polityki gminnej
Zgodnie z dotychczasową polityką przestrzenną samorządu miasta przystąpiono do
sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących
większość obszarów kluczowych dla rozwoju miasta, a takŜe część obszarów problemowych.
Pośród obszarów dla których podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu część
nie posiada wysokiej priorytetowości z punktu widzenia interesu gminy albo utraciło ją z
powodu zmiany uwarunkowań (np. przesądzenia lokalizacyjne nieprzewidziane w chwili
przystępowania do sporządzania ww. planów). W innych przypadkach natomiast wystąpiły
okoliczności pociągające za sobą obowiązek sporządzenia planu tam gdzie nie był on
dotychczas przewidziany (dopuszczenie lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni
sprzedaŜy powyŜej 2 000m2; obowiązek scalenia i podziału nieruchomości) lub w ogóle nie
przystąpiono do sporządzenia planu (obszary strategicznych kierunków rozwoju
zainwestowania w dzielnicy Godów).
Realizacja przewidzianego w niniejszych zmianach studium działania 7: „Poprawa
efektywności polityki planistycznej miasta”, polegać będzie na:
 określeniu celów szczegółowych sporządzania planów (zawarte w niniejszych
zmianach Studium – Tabela 2.9);
 określeniu priorytetowości sporządzania poszczególnych planów (w sporządzonej
odrębnie analizie potrzeb do wieloletniego programu sporządzania planów
miejscowych);
 określeniu zasad przystępowania do sporządzania kolejnych planów miejscowych.
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Tabela 2.9: Cele szczegółowe sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Nr i data podjęcia uchwały
uchwały
L.p.

Nazwa

Cele
ele szczegółowe sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania

o przystąpieniu do

przestrzennego

sporządzania planu

Obowiązek sporządzenia
planu

A
-

aktywizacja działek w GZN między Klasztorem Bernardynów i szpitalem miejskim (obecnie uŜytkowany jako
parking

B
- realizacja celów publicznych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w stosunku do obiektów
wpisanych do rejestru WKZ i GEZ, w tym strefy ochrony konserwatorskiej
- realizacja celów publicznych z zakresu rozbudowy układu komunikacyjnego (droga obsługująca zaplecze
południowej pierzei ul. śeromskiego)

1

C
„BERNARDYNI”

452/2009; 23.02.2009 r.

- określenie zasad przekształceń wspomagających rewitalizację centrum historycznego (w tym wskazanie nowego
ciągu pieszo-jezdnego umoŜliwiającego rewitalizację i oŜywienie inwestycyjne kwartału na południe od ul.
śeromskiego)
- rekompozycja obszaru przyległego do Miasta Kazimierzowskiego od południowego wschodu (plac przed
szpitalem)

brak

D
- realizacja przepisów obowiązującego prawa o ochronie środowiska

E
- wspomaganie polityki transportowej i parkingowej miasta na obszarze centrum historycznego (poprawa
dostępności, polityka parkingowa, preferencje dla transportu publicznego, komunikacji pieszej i rowerowej)

A
-

ewentualna aktywizacja obszaru przestrzeni publicznej rynku MK

B
-

2

„RYNEK”

544/2001, 23.04.2001 r.;
330/2003, 29.12.2003 r.

realizacja celów publicznych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w stosunku do obiektów
wpisanych do rejestru WKZ i GEZ, w tym strefy ochrony konserwatorskiej

C
-

tak
określenie zasad ochrony i/lub przekształceń wspomagających rewitalizację MK

(obszary przestrzeni publicznej)

D
- realizacja przepisów obowiązującego prawa o ochronie środowiska

E
-

wspomaganie polityki transportowej miasta na obszarze MK (poprawa dostępności, polityka parkingowa,
preferencje dla transportu publicznego, komunikacji pieszej i rowerowej)

A
-

aktywizacja nieruchomości w GZN lub w zarządzie „Rewitalizacji” na obszarze MK

B
-

3

„SZWARLIKOWSKA”

546/2001, 23.04.2001 r.;
332/2003, 29.12.2003 r.

realizacja celów publicznych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w stosunku do obiektów
wpisanych do rejestru WKZ i GEZ, w tym strefy ochrony konserwatorskiej

C
-

brak
określenie zasad ochrony i/lub przekształceń wspomagających rewitalizację MK

D
- realizacja przepisów obowiązującego prawa o ochronie środowiska

E
-

wspomaganie polityki transportowej miasta na obszarze MK (poprawa dostępności, polityka parkingowa,
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preferencje dla transportu publicznego, komunikacji pieszej i rowerowej)

A
-

aktywizacja nieruchomości w GZN lub w zarządzie „Rewitalizacji” na obszarze MK

B
-

4

547/2001, 23.04.2001 r.;
329/2003, 29.12.2003 r.

„śYTNIA”

realizacja celów publicznych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w stosunku do obiektów
wpisanych do rejestru WKZ i GEZ, w tym strefy ochrony konserwatorskiej

C
-

określenie zasad ochrony i/lub przekształceń wspomagających rewitalizację MK

brak

D
- realizacja przepisów obowiązującego prawa o ochronie środowiska

E
-

wspomaganie polityki transportowej miasta na obszarze MK (poprawa dostępności, polityka parkingowa,
preferencje dla transportu publicznego, komunikacji pieszej i rowerowej)

A
B

aktywizacja zainwestowania działek w GZN z preferencją pod funkcje zabudowy mieszkaniowej i usługowej

-

realizacja celów publicznych z zakresu systemów infrastruktury komunikacyjnej

C
-

5

548/2001, 23.04.2001 r.;
616/01, 25.09.2001 r.;
333/2003, 29.12.2003 r.

„RADIOSTACJA”

D
-

realizacja przepisów obowiązującego prawa o ochronie środowiska

E
-

tak
(obiekty handlowe o powierzchni
sprzedaŜy pow. 2000m2)

realizacja polityki mieszkaniowej miasta (zwiększeni podaŜy gruntów pod zabudowę)
wspomaganie polityki transportowej miasta na obszarze MK (poprawa dostępności, polityka parkingowa,
preferencje dla transportu publicznego, komunikacji pieszej i rowerowej)
kształtowanie obszaru węzłowego o znaczeniu ogólnomiejskim
poprawa warunków Ŝycia mieszkańców poprzez poprawę dostępności terenów otwartych oraz zachowanie i
podniesienie walorów środowiska przyrodniczego
ochrona przeciwpowodziowa – retencja wód opadowych z obszaru objętego planem
intensyfikacja zainwestowania wybranych terenów (zgodnie z ustaleniami SUiKZP)

A
-

aktywizacja zainwestowania działek Skarbu Państwa i GZN z preferencją pod funkcje zabudowy usługowoprzemysłowej

B
-

6

dz. Nr od 15 do 39, od 40 do 45i
22, 104, od 24 do 39 oraz 1, 2, 3
przy ul. ENERGETYKÓW

realizacja celów publicznych z zakresu systemów infrastruktury komunikacyjnej (droga zbiorcza)

C
48/2002; 16.12.2002 r.

-

zmiana przeznaczenie gruntów rolnych na cele zabudowy usługowo-przemysłowej

brak

D
-

realizacja przepisów obowiązującego prawa o ochronie środowiska

E
-

7

obszar DOLINY RZEKI
MLECZNEJ w granicach
administracyjnych miasta
Radomia – I etap „PIOTRÓWKA”

60/2002; 30.12.2002 r.;
323/2003; 29.12.2003 r.;
699/2005; 24.10.2005 r.;
(Uchwała zmieniająca

A

poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta i tworzenie miejsc pracy poprzez zwiększenie podaŜy gruntów pod
funkcje produkcyjno-usługowe
intensyfikacja zainwestowania wybranych terenów (zgodnie z ustaleniami SUiKZP)

- tereny w dolinie rzeki Mlecznej oraz Grodzisko Piotrówka przeznaczone pod park archeologiczny stanowiący
główny element parku kulturowego

brak

B
- realizacja celów publicznych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w stosunku do obiektów
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granice planu);
698/2005; 24.10.2005 r. –
„Zalew Borki”;
451/2009, 23.02.2009 r. –
„Tor Kartingowy”

wpisanych do rejestru WKZ i GEZ, w tym strefy ochrony konserwatorskiej i parku kulturowego ”Stary Radom”
- realizacja celów publicznych z zakresu rozbudowy układu komunikacyjnego (…)
- wydzielenie gruntu pod budowę i utrzymanie zbiorników wodnych (stawów kolmotacyjnych), innych urządzeń
słuŜących zaopatrzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed powodzią a takŜe regulacja i utrzymanie
wód oraz urządzeń melioracji wodnych
- zakładanie i utrzymanie cmentarzy (poszerzenie istn. cmentarza przy ul. Limanowskiego)
- wyznaczenie terenów pod usługi oświaty, sportu i rekreacji

C
- rekompozycja i rewitalizacja doliny rz. Mlecznej (aktywizacja i intensyfikacja zainwestowania obrzeŜy terenów
otwartych przy jednoczesnej ochronie przed zabudową terenów otwartych w dolinie rz. Mlecznej)

D
-

utrzymanie ciągłości systemu przyrodniczego w dolinie rzeki Mlecznej i Cerekwianki
realizacja parku miejskiego w powiązaniu z parkiem kulturowym
realizacja przepisów obowiązującego prawa o ochronie środowiska

E
-

wykreowanie obszaru węzłowego o znaczeniu regionalnym, kształtującego wizerunek miasta, wspomagającego
rozwój integracji społecznej oraz akcentującego toŜsamość kulturową miasta i regionu
poprawa warunków Ŝycia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępności usług kultury, rekreacji i wypoczynku
oraz otwartych terenów zieleni urządzonej
poprawa warunków Ŝycia mieszkańców poprzez zachowanie i podniesienie walorów środowiska przyrodniczego
wspomaganie polityki transportowej miasta na obszarze MK (poprawa dostępności, polityka parkingowa,
preferencje dla transportu publicznego, komunikacji pieszej i rowerowej)
intensyfikacja zainwestowania wybranych terenów (zgodnie z ustaleniami SUiKZP)

A
-

ewentualne wskazanie obszarów pod rekreację w dolinie potoku Malczewskiego (rzeki Mlecznej), uzaleŜnione od
ustalenia nowych granic obszaru objętego planem)

B
- budowa i utrzymanie publicznych urządzeń słuŜących: zaopatrzeniu w wodę, ochronie środowiska, regulacji
przepływów i ochronie przed powodzią itp.
- ochrona zagroŜonych gatunków roślin, zwierząt, siedlisk przyrody
- ewentualne wydzielenie gruntów pod drogi publiczne i ich realizacja

C
8

dla obszaru DOLINY POTOKU
MALCZEWSKIEGO

63/2002, 30.12.2002 r.;
325/2003; 29.12.2003 r.

- ewentualna zmiana przeznaczenie terenów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne i określenie zasad zabudowy
(zgodnie z ustaleniami SUiKZP)
- wskazanie terenów otwartych, biologicznie czynnych, z zakazem zabudowy

brak

D
- realizacja prawnej ochrony przyrody doliny potoku Malczewskiego (rzeki Mlecznej), planowane OCHK i ZPK
(zgodnie z ustaleniami SUiKZP)
- utrzymanie ciągłości systemu przyrodniczego – korytarze ekologiczne
- realizacja przepisów obowiązującego prawa o ochronie środowiska

E
-

9

dla obszaru ograniczonego
ul. ZIĘTALÓW, ul.
ZUBRZYCKIEGO, granicą

intensyfikacja zainwestowania wybranych terenów (zgodnie z ustaleniami SUiKZP, w przypadku poszerzenia
granic obszaru objętego planem)
poprawa warunków Ŝycia mieszkańców poprzez poprawę dostępności terenów otwartych oraz zachowanie i
podniesienie walorów środowiska przyrodniczego
ochrona przeciwpowodziowa - ustalenia dla terenu zalewowego

A
66/2002, 30.12.2002 r.;
326/2003, 29.12.2003 r.

-

działki stanowiące własność gminy i SP z preferencja pod zabudowę produkcyjno-usługową, w tym wielko
powierzchniowe obiekty handlowe

B

tak
(obiekty handlowe o powierzchni
sprzedaŜy pow. 2000m2)
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C

terenów SSE-Gołębiów
i ul. śółkiewskiego

-

D

ewentualna realizacja celów publicznych z zakresu rozbudowy układu komunikacyjnego
zmiana przeznaczenie terenów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne i określenie zasad zabudowy (zgodnie z
ustaleniami SUiKZP) – aktywizacja zagospodarowania pod funkcje produkcyjno-usługowe
ewentualne określenie zasad obligatoryjnego scalenia i podziału nieruchomości

- realizacja przepisów obowiązującego prawa o ochronie środowiska

E
-

poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta i tworzenie miejsc pracy poprzez zwiększenie podaŜy gruntów pod
funkcje produkcyjno-usługowe
intensyfikacja zainwestowania wybranych terenów (zgodnie z ustaleniami SUiKZP)

A
B
10

dla obszaru ograniczonego.
ul. śÓŁKIEWSKIEGO, ul.
ENERGETYKÓW i torami PKP

68/2002, 30.12.2002 r.;
327/2003, 29.12.2003 r.

realizacja celów publicznych z zakresu rozbudowy podstawowego układu komunikacyjnego (m.in. trasa N-S o
przebiegu w zaleŜności od przyjętego wariantu, przystanek kolejowy)
ewentualna realizacja celów publicznych z zakresu budowy infrastruktury społecznej (usługi sportu i rekreacji wyznaczenie terenu pod usługi w zakresie infrastruktury społecznej z zielenią towarzyszącą (stadion miejski z halą
widowiskową)

C
- zmiana przeznaczenie terenów rolnych na cele nierolnicze i określenie zasad zabudowy (zgodnie z ustaleniami
SUiKZP)

tak
(obiekty handlowe o powierzchni
sprzedaŜy pow. 2000m2)

D
- realizacja przepisów obowiązującego prawa o ochronie środowiska

E
-

kształtowanie obszaru węzłowego o znaczeniu ogólnomiejskim
wspomaganie polityki transportowej i parkingowej miasta (rozmieszczenie duŜych generatorów ruchu, polityka
parkingowa, preferencje dla transportu publicznego)
intensyfikacja zainwestowania wybranych terenów (zgodnie z ustaleniami SUiKZP

A
B

11

dla obszaru ograniczonego
ul. MALENICKĄ, granicą adm.
miasta, ul. GROTA
ROWECKIEGO, ul. Słowackiego
i. ul. Tęczową

C
69/2002, 30.12.2002 r.;
328/2003, 29.12.2003 r.

budowa i przebudowa dróg zbiorczych (ilość i długość zaleŜna od przyjętego wariantu)

- ewentualna zmiana przeznaczenie terenów rolnych na cele nierolnicze i określenie zasad zabudowy (zgodnie z
ustaleniami SUiKZP)
- wskazanie terenów otwartych, biologicznie czynnych, z zakazem zabudowy

brak

D
- utrzymanie ciągłości systemu przyrodniczego – korytarze ekologiczne
- realizacja przepisów obowiązującego prawa o ochronie środowiska

E
-

12

dla terenu ograniczonego ulicami:
ŹRÓDŁOWĄ, WODOCIĄGOWĄ i
terenami będącymi w uŜytkowaniu
wieczystym Wodociągów
Miejskich

A
-

828/2006, 29.05.2006 r.

B
- utrzymanie publicznych urządzeń słuŜących: zaopatrzeniu w wodę, ochronie środowiska, regulacji przepływów i
ochronie przed powodzią itp.

brak

C
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- ewentualna zmiana przeznaczenie terenów rolnych na cele nierolnicze i określenie zasad zabudowy (zgodnie z
ustaleniami SUiKZP)
- wskazanie terenów otwartych, biologicznie czynnych, z zakazem zabudowy

D
- utrzymanie ciągłości systemu przyrodniczego – ochrona doliny potoku Malczewskiego (rzeki Mlecznej)
- realizacja przepisów obowiązującego prawa o ochronie środowiska

E
-

ochrona przeciwpowodziowa - ustalenia dla terenu zalewowego

A
-

aktywizacja zainwestowania terenu w GZN między ul. Domagalskiego i linią PKP o pow. 1,13ha

B
- realizacja celów publicznych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w stosunku do obiektów
wpisanych do rejestru WKZ i GEZ, w tym osiedle „Fabryki Broni”
- realizacja celów publicznych z zakresu rozbudowy układu komunikacyjnego (przebudowa układu drogowego (ul.
PraŜmowskiuego, Domagalskiego, Kwiatkowskiego); przebudowa węzła komunikacji publicznej przed dworcem
PKP ;ewentualne przebicie ul. 25 Czerwca pod torami)
- rozbudowa starostwa powiatowego

C
13

„DWORZEC KOLEJOWY”

8612006, 28.08.2006 r.

-

wyznaczenie terenów dla lokalizacji handlu wielko powierzchniowego
określenie zasad przekształceń terenów poprzemysłowych (Radoskór, Zakłady drzewne, ZNTK i tereny kolejowe)
rekompozycja i rewitalizacja większości przedmiotowego obszaru

tak
(obiekty handlowe o powierzchni
sprzedaŜy pow. 2000m2)

D
- ochrona terenów zieleni miejskiej (park Planty) wskazanych w SUiKZP
- realizacja przepisów obowiązującego prawa o ochronie środowiska

E
-

wykreowanie obszaru węzłowego o znaczeniu regionalnym, kształtującego wizerunek miasta, wspomagającego
rozwój integracji społecznej oraz akcentującego toŜsamość kulturową miasta i regionu
wspomaganie polityki transportowej miasta (poprawa dostępności, polityka parkingowa, preferencje dla transportu
publicznego, komunikacji pieszej i rowerowej)
intensyfikacja zainwestowania wybranych terenów (zgodnie z ustaleniami SUiKZP

A
- teren szpitala miejskiego do intensyfikacji zabudowy pod funkcje powiązane z funkcją dotychczasową

B
-

CSW „Elektrownia (usługi kultury o znaczeniu regionalnym)
rozwój funkcji szpitala miejskiego (usługi o znaczeniu ogólno miejskim)
realizacja celów publicznych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w stosunku do obiektów
wpisanych do rejestru WKZ i GEZ, w tym strefy ochrony konserwatorskiej

-

wydzielenie terenu pod drogi publiczne i ich realizacja – „Plac Małgorzatki”

C
14

„NARUTOWICZA”

97/2007 23.04.2007r r.

- określenie zasad przekształceń wspomagających rewitalizację centrum historycznego (w tym terenu CSW i
„Placu Małgorzatki”)

tak
(obszary przestrzeni publicznej)

- rekompozycja obszaru pomiędzy ul. Traugutta i Narutowicza (okolice CSW, Plac Małgorzatki, itp.)

D
- realizacja przepisów obowiązującego prawa o ochronie środowiska

E
-

intensyfikacja zainwestowania wybranych terenów (zgodnie z ustaleniami SUiKZP)
wspomaganie polityki transportowej miasta (polityka parkingowa – obsługa szpitala i stadionu)
kształtowanie obszarów przestrzeni publicznych (wskazanych w SUiKZP)
kształtowanie obszaru węzłowego o znaczeniu ogólnomiejskim
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A
B
-

15

teren z preferencją pod usług sportu i rekreacji o znaczeniu regionalnym (stadion miejski lekkoatletyczny)
realizacja celów publicznych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w stosunku do obiektów
wpisanych do rejestru WKZ i GEZ, w tym strefy ochrony konserwatorskiej
usługi sportu i rekreacji o znaczeniu regionalnym (stadion miejski lekkoatletyczny)

C
„PLANTY”

98/2007 23.04.2007 r.

tak

-

(obszary przestrzeni publicznej)

D
-

realizacja przepisów obowiązującego prawa o ochronie środowiska

E
-

intensyfikacja zainwestowania wybranych terenów (zgodnie z ustaleniami SUiKZP)
wspomaganie polityki transportowej miasta (polityka parkingowa – obsługa stadionu i osiedla „Planty”)
kształtowanie obszarów przestrzeni publicznych (wskazanych w SUiKZP)
kształtowanie obszaru węzłowego o znaczeniu ogólnomiejskim

A
B
-

realizacja celów publicznych z zakresu systemów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej
ewentualna wyznaczenie terenów pod usługi z zakresu infrastruktury społecznej o znaczeniu lokalnym

C
16

„HUTA JÓZEFOWSKA”

99/2007, 23.04.2007 r.

D

tak
przekształcenie terenów rolnych na tereny budowlane

- realizacja przepisów obowiązującego prawa o ochronie środowiska

(obowiązek przeprowadzenia
procedury scalenia i podziału
gruntów)

E
-

A
B
-

realizacja polityki mieszkaniowej miasta (zwiększeni podaŜy gruntów pod zabudowę)
kształtowanie struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta zorientowane na obsługę transportem publicznym
(powiązanie projektowanego zainwestowania z rozbudowywaną trasą ul. Mieszka I i przystankami kolejowymi)
intensyfikacja zainwestowania wybranych terenów (zgodnie z ustaleniami SUiKZP)

realizacja celów publicznych z zakresu systemów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej
ewentualna wyznaczenie terenów pod usługi z zakresu infrastruktury społecznej o znaczeniu lokalnym

C
17

„BRZUSTÓWKA”
Etap II

100/2007, 23.04.2007 r.

D

zmiana przeznaczenie gruntów rolnych na cele zabudowy mieszkaniowej i usługowej

E

realizacja przepisów obowiązującego prawa o ochronie środowiska

-

tak
(obowiązek przeprowadzenia
procedury scalenia i podziału
gruntów)

realizacja polityki mieszkaniowej miasta (zwiększeni podaŜy gruntów pod zabudowę)
kształtowanie struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta zorientowane na obsługę transportem publicznym
(powiązanie projektowanego zainwestowania z rozbudowywaną trasą ul. Mieszka I, Zbrowskiego, trasą NS i
przystankami kolejowymi)
powiązanie projektowanego układu zainwestowania z obszarem węzłowym centrum handlowo–usługowego na
sąsiadującym obszarze m.p.z.p. „Brzustówka – I Etap”
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A
-

intensyfikacja zainwestowania wybranych terenów (zgodnie z ustaleniami SUiKZP)
aktywizacja zainwestowania działek Skarbu Państwa uŜytkowanych przez gminę o pow. z preferencją pod funkcje
zabudowy mieszkaniowo -usługowej

B
-

18

„STARA WOLA GOŁĘBIOWSKA”

101/2007, 23.04.2007 r.

realizacja celów publicznych z zakresu systemów infrastruktury komunikacyjnej (droga zbiorcza)

C
-

brak
zmiana przeznaczenie gruntów rolnych na cele zabudowy mieszkaniowej i usługowej

D
E

realizacja przepisów obowiązującego prawa o ochronie środowiska

A

realizacja polityki mieszkaniowej miasta (zwiększeni podaŜy gruntów pod zabudowę)

- aktywizacja zainwestowania działek w GZN z preferencją pod funkcje zabudowy produkcyjno-usługowej

B
-

realizacja celów publicznych z zakresu systemów infrastruktury komunikacyjnej (droga zbiorcza)

C
19

„PÓŁNOCNA”

102/2007, 23.04.2007 r.

-

zmiana przeznaczenie gruntów rolnych na cele zabudowy produkcyjno-usługowej

D
E
-

brak

realizacja przepisów obowiązującego prawa o ochronie środowiska
poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta i tworzenie miejsc pracy poprzez zwiększenie podaŜy gruntów pod
funkcje produkcyjno-usługowe
intensyfikacja zainwestowania wybranych terenów (zgodnie z ustaleniami SUiKZP)

A
-

umoŜliwienie działalności inwestycyjnej na terenach przyległych do miejskiej obwodnicy południowej poprzez
wyznaczenie terenów dla zabudowy przemysłowej (pod zabudowę z GZN)

B
-

rozbudowa podstawowego układu komunikacyjnego (miejska obwodnica południowa)
przebudowa dróg zbiorczych (ul. Warsztatowa, Wierzbicka)
wyznaczenie terenu pod usługi oświaty (przedszkole)

C
20

„POTOKOWA”

103/2007, 23.04.2007 r.;
450/2009, 23.02.2009 r.

-

zmiana przeznaczenie terenów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne i określenie zasad zabudowy (zgodnie z
ustaleniami SUiKZP)

brak

D
E
-

realizacja przepisów obowiązującego prawa o ochronie środowiska
intensyfikacja zainwestowania wybranych terenów (zgodnie z ustaleniami SUiKZP)
ochrona funkcji miejskiej obwodnicy południowej (zasady obsługi terenów przyległych)
ochrona ujęcia wody i stacji uzdatniania wody
poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta i tworzenie miejsc pracy poprzez zwiększenie podaŜy gruntów pod
funkcje produkcyjno-usługowe

A
21

„POTKANÓW”

104/2007, 23.04.2007 r.

-

umoŜliwienie działalności inwestycyjnej na terenach przyległych do miejskiej obwodnicy południowej poprzez
wyznaczenie terenów dla zabudowy usługowo-przemysłowej (pod zabudowę z GZN)

brak

B
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- rozbudowa podstawowego układu komunikacyjnego (miejska obwodnica południowa)
- budowa ulicy zbiorczej
- węzeł transportu publicznego wraz z przystankiem kolejowym

C
-

przekształcenia funkcjonalne (terenów rolnych i ogródków działkowych na tereny budowlane z przeznaczeniem
pod funkcje produkcyjno-usługowe; terenów zabudowy mieszkaniowej na usługową)
rewitalizacja terenów poprzemysłowych

D
E

realizacja przepisów obowiązującego prawa o ochronie środowiska

-

intensyfikacja zainwestowania wybranych terenów (zgodnie z ustaleniami SUiKZP)
ochrona funkcji miejskiej obwodnicy południowej (zasady obsługi terenów przyległych)
ochrona ujęcia wody
realizacja obszaru węzłowego o znaczeniu lokalnym (zgodnie z ustaleniami SUiKZP) – przystanek kolejowy dla
dzielnicy przemysłowej

-

poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta i tworzenie miejsc pracy poprzez zwiększenie podaŜy gruntów pod
funkcje produkcyjno-usługowe

A
- aktywizacja zainwestowania na terenach przyległych do drogi krajowej E77 ul. Kielecka (Etap I) poprzez
wyznaczenie terenów dla zabudowy usługowej o charakterze ponadregionalnym w tym ewentualnie obiektów
handlowych o pow. sprzedaŜy powyŜej 2000 m2 (pod zabudowę z GZN)

B
- rozbudowa podstawowego układu komunikacyjnego (budowa drogi zbiorczej na przedłuŜeniu ul. Suchej) - Etap III
- wyznaczenie terenów pod usługi oświaty sportu, rekreacji, infrastruktury społecznej, zieleni urządzonej (parki,
zieleń izolacyjna, fragment OCHK „Dolina Kosówki”) - Etap II

22

„WOŚNICKA”
Etap I, Etap II i Etap III

105/2007, 23.04.2007 r.

C
D

przekształcenie terenów rolnych na tereny budowlane - Etap I, II i III

-

ustalenia ochronne OCHK „Dolina Kosówki”
utrzymanie ciągłości systemu przyrodniczego w dolinie rzeki Mlecznej i Kosówki
realizacja przepisów obowiązującego prawa o ochronie środowiska

tak
(obowiązek przeprowadzenia
procedury scalenia i podziału
gruntów; ewentualna lokalizacja
obiektów handlowych o powierzchni
2
sprzedaŜy pow. 2000m )

E
-

intensyfikacja zainwestowania wybranych terenów (zgodnie z ustaleniami SUiKZP) – Etap I
ustalenia dla terenów zalewowych – Etap II

A
B
-

23

„TYBLA”

106/2007, 23.04.2007 r.

-

wydzielenie terenów pod modernizację podstawowego układu komunikacyjnego (ul. Wernera i ul. Mireckiego)
realizacja celów publicznych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w stosunku do obiektów
wpisanych do rejestru WKZ i GEZ, w tym strefy ochrony konserwatorskiej
lokalizacja archiwum miejskiego

C
-

określenie zasad przekształceń wspomagających rewitalizację centrum historycznego z zachowaniem punktów
widokowych, ciągów widokowych (w tym przekształcenia funkcjonalne i/lub przestrzenne obszarów przyległych do
ul. Wernera i ul. Mireckiego)

tak
(obszary przestrzeni publicznej,
obiekty handlowe o powierzchni
sprzedaŜy pow. 2000m2)

D
E

realizacja przepisów obowiązującego prawa o ochronie środowiska
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-

wspomaganie polityki transportowej i parkingowej miasta na obszarze centrum historycznego (poprawa
dostępności, polityka parkingowa, preferencje dla transportu publicznego, komunikacji pieszej i rowerowej)

-

kształtowanie obszarów przestrzeni publicznych (wskazanych w SUiKZP)

-

kształtowanie obszaru węzłowego o znaczeniu ogólnomiejskim
intensyfikacja zainwestowania wybranych terenów (zgodnie z ustaleniami SUiKZP)

A
-

umoŜliwienie działalności inwestycyjnej na terenach przyległych do miejskiej obwodnicy południowej i drogi
zbiorczej (ul. Wierzbicka, ul. Czarnoleska) poprzez wyznaczenie terenów dla zabudowy usługowej w tym obiektów
handlowych o pow. sprzedaŜy powyŜej 2000 m2 ( pod zabudowę z GZN)

B
-

realizacja celów publicznych z zakresu budowy podstawowego układu komunikacyjnego (trasa N-S, miejska
obwodnica południowa, węzeł transportu publicznego wraz z przystankiem kolejowym, przebudowa dróg
zbiorczych: ul. Wierzbicka)
wyznaczenie terenów pod usługi z zakresu infrastruktury społecznej i zieleni urządzonej (Park Południe)

C
24

„POŁUDNIE”

107/2007, 23.04.2007 r.;
449/2009, 23.02.2009 r.

D

przekształcenie terenów rolnych na tereny budowlane (pod centrum usługowe i węzeł przesiadkowy)

-

ustalenia ochronne dla Park Południe
utrzymanie ciągłości systemu przyrodniczego w dolinie rzeki Mlecznej
realizacja przepisów obowiązującego prawa o ochronie środowiska

tak
(obiekty handlowe o powierzchni
sprzedaŜy pow. 2000m2)

E
- kształtowanie struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta zorientowane na obsługę transportem publicznym
(powiązanie projektowanego zainwestowania z trasą NS i przystankami kolejowymi)
- ochrona przeciwpowodziowa - ustalenia dla terenu zalewowego
- realizacja południowego obszaru węzłowego o znaczeniu ogólnomiejskim (zgodnie z ustaleniami SUiKZP)

A
-

intensyfikacja zainwestowania wybranych terenów (zgodnie z ustaleniami SUiKZP)
umoŜliwienie działalności inwestycyjnej usługowo-przemysłowej na terenach elektrociepłowni oraz na działkach
przyległych poprzez powiększenie terenów o funkcji usługowo-produkcyjnej

B
-

realizacja celów publicznych z zakresu budowy podstawowego układu komunikacyjnego (droga zbiorcza w
przejściem na zachodnią stronę linii PKP)

C
25

„ELEKTROCIEPŁOWNIA”

108/2007, 23.04. 2007 r.

-

rewitalizacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych
zmiana przeznaczenia terenów rolnych na cele zabudowy usługowo-przemysłowej

brak

D
E
-

26

realizacja przepisów obowiązującego prawa o ochronie środowiska
intensyfikacja zainwestowania wybranych terenów (zgodnie z ustaleniami SUiKZP)
poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta i tworzenie miejsc pracy poprzez zwiększenie podaŜy gruntów pod
funkcje produkcyjno-usługowe

A
B
„WARYŃSKIEGO”

109/2007, 23.04.2007 r.

-

tak
realizacja celów publicznych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w stosunku do obiektów
wpisanych do rejestru WKZ i GEZ, w tym strefy ochrony konserwatorskiej

(obszary przestrzeni publicznej)

C
-
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D
E
-

„RAJEC PODUCHOWNY 1”

110/2007, 23.04.2007 r.

wspomaganie polityki transportowej i parkingowej miasta na obszarze centrum historycznego (poprawa
dostępności, polityka parkingowa, preferencje dla transportu publicznego, komunikacji pieszej i rowerowej)

-

kształtowanie obszarów przestrzeni publicznych (wskazanych w SUiKZP)

-

kształtowanie obszaru węzłowego o znaczeniu ogólnomiejskim
intensyfikacja zainwestowania wybranych terenów (zgodnie z ustaleniami SUiKZP)

A
B
C
27

realizacja przepisów obowiązującego prawa o ochronie środowiska

-

realizacja celów publicznych z zakresu budowy lokalnego układu komunikacyjnego
ewentualne wyznaczenie terenów pod usługi z zakresu infrastruktury społecznej

tak
przekształcenie terenów rolnych na cele oraz określenie zasad porządkowania zabudowy i układu
komunikacyjnego

D
-

(dla obszarów objętych
obowiązkiem przeprowadzenia
procedury scalenia i podziału
gruntów)

utrzymanie ciągłości systemu przyrodniczego (dolina dawnego potoku „Mnich”)
realizacja przepisów obowiązującego prawa o ochronie środowiska w tym ograniczenia wynikające z lokalizacji
obszaru Natura 2000 „Ostoi Kozienickiej”

E
- kształtowanie struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta zorientowane na obsługę transportem publicznym

A
B
C
28

„RAJEC PODUCHOWNY 2”

111/2007, 23.04.2007 r.

-

intensyfikacja zainwestowania wybranych terenów (zgodnie z ustaleniami SUiKZP)

określenie zasad porządkowania zabudowy.

D
-

brak

utrzymanie ciągłości systemu przyrodniczego (ochrona doliny dawnego potoku „Mnich” i doliny Pacynki)
realizacja przepisów obowiązującego prawa o ochronie środowiska, w tym ograniczenia wynikające z lokalizacji
obszaru Natura 2000 „Ostoi Kozienickiej”

E
A
B
29

„RAJEC PODUCHOWNY 3”

112/2007, 23.04.2007 r.

C

realizacja celów publicznych z zakresu budowy lokalnego układu komunikacyjnego

- określenie zasad porządkowania zabudowy i układu komunikacyjnego.

brak

D
-

utrzymanie ciągłości systemu przyrodniczego (ochrona doliny dawnego potoku „Mnich” i doliny Pacynki)
realizacja przepisów obowiązującego prawa o ochronie środowiska, w tym ograniczenia wynikające z lokalizacji
obszaru Natura 2000 „Ostoi Kozienickiej”

E
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A
-

umoŜliwienie działalności inwestycyjnej poprzez wyznaczenie terenów dla zabudowy usługowej o charakterze
ponadregionalnym, w tym ewentualnie stadion miejski z halą widowiskową ( pod zabudowę z GZN)

B

30

„KONIÓWKA”

162/2007, 29.08.2007 r.

C

wyznaczenie terenu pod usługi w zakresie infrastruktury społecznej z zielenią towarzyszącą

D

przekształcenie terenów rolnych na tereny budowlane

brak

- zachowanie funkcji przyrodniczych na obszarze objętym projektowanymi formami ochrony przyrody (OChK i
zespół przyrodniczo-krajobrazowy)

E

realizacja przepisów obowiązującego prawa o ochronie środowiska

-

kształtowanie obszaru węzłowego o znaczeniu ogólnomiejskim
intensyfikacja zainwestowania wybranych terenów (zgodnie z ustaleniami SUiKZP)

A
-

B
-

przebudowa dróg podstawowego układu komunikacyjnego (ul. Zwolińskiego)
wyznaczenie terenów pod usługi kultu religijnego, oświaty, sportu, rekreacji, infrastruktury społecznej
rozbudowa cmentarza

C
31

„CMENTARZ”

229/2007, 26.11.2007 r.

D

przekształcenie terenów rolnych na tereny budowlane

-

ustalenia strefy ochronnej od cmentarza
ustalenia ochronne dla terenów otwartych w dolinie potoku Mnich
projektowany uŜytek ekologiczny „Czarna Miedza”
realizacja przepisów obowiązującego prawa o ochronie środowiska

brak

E
-

intensyfikacja zainwestowania wybranych terenów (zgodnie z ustaleniami SUiKZP)

A

ochrona funkcji tranzytowej dróg podstawowego układu komunikacyjnego (zasady obsługi terenów przyległych)

-

umoŜliwienie działalności inwestycyjnej poprzez wyznaczenie terenów dla lokalizacji inwestycji celu publicznego o
charakterze ponadregionalnym (stadion miejski z halą widowiskową) oraz usług komercyjnych, w tym
wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (cały teren –w gminnym zasobie nieruchomości)

B
-

32

„RADOMIAK”

416/2008, 24.11.2008 r.

realizacja celów publicznych z zakresu infrastruktury społecznej (usługi sportu i rekreacji, oświaty, zieleni
urządzonej)

C
D

rewitalizacja terenów zdegradowanych

E

realizacja przepisów obowiązującego prawa o ochronie środowiska

-

poprawa warunków Ŝycia mieszkańców poprzez poprawę dostępności usług sportu i rekreacji
intensyfikacja zainwestowania wybranych terenów (zgodnie z ustaleniami SUiKZP)

brak
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A
-

B
-

C
-

realizacja celów publicznych z zakresu ochrony środowiska i przyrody (projektowany park „Piotrówka”)
realizacja celów publicznych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w stosunku do obiektów
wpisanych do rejestru WKZ i GEZ, w tym strefy ochrony konserwatorskiej i parku kulturowego ”Stary Radom”

określenie zasad przekształceń wspomagających rewitalizację najstarszej części układu urbanistycznego miasta
Radomia
rekompozycja powiązań komunikacyjnych i funkcjonalnych z obszarami Miasta Kazimierzowskiego i centrum XIXwiecznego

D
33

„STARE MIASTO”

512/2009, 20.04.2009 r.

-

utrzymanie ciągłości systemu przyrodniczego (dolina rz. Mlecznej)
realizacja parku „Piotrówka”
realizacja przepisów obowiązującego prawa o ochronie środowiska

brak

E
-

kształtowanie obszaru węzłowego o znaczeniu ogólnomiejskim
rozwój funkcji terenów otwartych, w tym kształtowanie spójnej sieci ciągów pieszo-rowerowych wzdłuŜ wybranych
korytarzy ekologicznych
poprawa warunków Ŝycia mieszkańców poprzez poprawę dostępności terenów otwartych oraz zachowanie i
podniesienie walorów środowiska przyrodniczego
wspomaganie polityki transportowej i parkingowej miasta na obszarze centrum historycznego (poprawa
dostępności, polityka parkingowa, preferencje dla transportu publicznego, komunikacji pieszej i rowerowej)
ochrona funkcji tranzytowej dróg podstawowego układu komunikacyjnego (zasady obsługi terenów przyległych)
ochrona przeciwpowodziowa - ustalenia dla terenu zalewowego
intensyfikacja zainwestowania wybranych terenów (zgodnie z ustaleniami SUiKZP)

A
-

aktywizacja zainwestowania gruntów w GZN (o pow. ok.3,5 ha)

B
-

34

„STARY OGRÓD”

515/2009, 20.04.2009 r.
wyłączająca
teren
z
m.p.z.p.
„Dolina
rz.
Mlecznej”;
513/2009, 20.04.2009 r.

realizacja infrastruktury społecznej (usługi sportu i rekreacji, oświaty, zieleni urządzonej)
realizacja celów publicznych z zakresu ochrony środowiska i przyrody (projektowany park „Piotrówka”)
realizacja celów publicznych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w stosunku do obiektów
wpisanych do rejestru WKZ i GEZ, w tym strefy ochrony konserwatorskiej
realizacja celów publicznych z zakresu i infrastruktury technicznej (rozbudowa sieci wod/kan.) i komunikacyjnej
(przebudowa ul. Mireckiego)

C
-

-

rewitalizacja parku „Stary Ogród”
rekompozycja powiązań komunikacyjnych i funkcjonalnych z obszarami Starego Miasta, Parku Kulturowego
„Stary Radom” i centrum XIX-wiecznego

brak

D
-

utrzymanie ciągłości systemu przyrodniczego (dolina rz. Mlecznej)
ochrona parku „Stary Ogród”
realizacja przepisów obowiązującego prawa o ochronie środowiska

E
-

rozwój funkcji terenów otwartych, w tym kształtowanie spójnej sieci ciągów pieszo-rowerowych wzdłuŜ wybranych
korytarzy ekologicznych
poprawa warunków Ŝycia mieszkańców poprzez poprawę dostępności terenów otwartych oraz zachowanie i
podniesienie walorów środowiska przyrodniczego
ochrona przeciwpowodziowa - ustalenia dla terenu zalewowego
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-

ochrona funkcji tranzytowej dróg podstawowego układu komunikacyjnego (zasady obsługi terenów przyległych)
intensyfikacja zainwestowania wybranych terenów (zgodnie z ustaleniami SUiKZP)

A
B
-

35

„DOLINA KOSÓWKI”

573/2009, 29.06.2009 r.
wyłączająca
teren
z
m.p.z.p.
„Dolina
rz.
Mlecznej”;
574/2009, 29.06.2009 r.

realizacja celów publicznych z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu (wyznaczenie terenów tereny otwarte i lasy,
rezerwa obszarów pod parki, zieleń urządzoną i izolacyjną, fragment OCHK „Dolina Kosówki”)

C
D

przekształcenie terenów rolnych na tereny budowlane (częściowo)

-

ustalenia ochronne OCHK „Dolina Kosówki”
utrzymanie ciągłości systemu przyrodniczego w dolinie rzeki Mlecznej i Kosówki
realizacja przepisów obowiązującego prawa o ochronie środowiska

brak

E
- poprawa warunków Ŝycia mieszkańców poprzez poprawę dostępności terenów otwartych oraz zachowanie i
podniesienie walorów środowiska przyrodniczego
- ochrona przeciwpowodziowa - ustalenia dla terenu zalewowego

36

„DZIERZKÓW”
(zmiana)

A
B
C
670/2010, 25.01.2010 r.

-

D
E
A
-

zmiana przeznaczenia terenów zieleni izolacyjnej na tereny mieszkaniowo-usługowe

brak

realizacja przepisów obowiązującego prawa o ochronie środowiska

ochrona funkcji tranzytowej dróg podstawowego układu komunikacyjnego (zasady obsługi terenów przyległych)
intensyfikacja zainwestowania wybranych terenów (zgodnie z ustaleniami SUiKZP)
100% obszaru przekazane w dyspozycję gminy

B
- przeznaczenie części terenu lotniska wojskowego pod funkcję cywilnego portu lotniczego

37

38

„RADOM – SADKÓW”

Kozienicka III ul.
Kozienicka/Wojska Polskiego

737/2010, 31.05.2010 r.

C
D

ustalenie przeznaczenia i zasad zabudowy obszaru dotychczas wyłączonego z zabudowy

E

realizacja przepisów obowiązującego prawa o ochronie środowiska

-

rozwój usług o znaczeniu ponadlokalnym
rozwój powiązań komunikacyjnych z układem zewnętrznym

A
B
C

tak
(grunty przekazane przez AMW)

brak
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-

D
E
A
B
-

39

„GODÓW”

nie podjęto

realizacja przepisów obowiązującego prawa o ochronie środowiska
poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta i tworzenie miejsc pracy poprzez zwiększenie podaŜy gruntów pod
funkcje produkcyjno-usługowe
ochrona funkcji tranzytowej dróg podstawowego układu komunikacyjnego (zasady obsługi terenów przyległych)
intensyfikacja zainwestowania wybranych terenów (zgodnie z ustaleniami SUiKZP)

realizacja celów publicznych z zakresu i infrastruktury technicznej (rozbudowa sieci wod/kan.)
realizacja celów publicznych z zakresu i infrastruktury komunikacyjnej (w tym układu podstawowego: projektowana
droga zbiorcza („Nowomłodzianowska” na przedłuŜeniu ul. Młodzianowskiej; drogi układu lokalnego)

C
D

przekształcenie terenów rolnych na tereny budowlane

-

utrzymanie ciągłości systemu przyrodniczego w dolinie „Potoku Malczewskiego”
realizacja przepisów obowiązującego prawa o ochronie środowiska

brak

E
-

realizacja polityki mieszkaniowej miasta (zwiększeni podaŜy gruntów pod zabudowę)
- kształtowanie struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta zorientowane na obsługę transportem publicznym
(powiązanie projektowanego obszaru z centrum za pośrednictwem ul. „Nowomłodzianowskiej”
- ochrona przeciwpowodziowa - ustalenia dla terenu zalewowego

A
B
C
40

Strefy aktywizacji zainwestowania
w związku z lokalizacją portu
lotniczego Radom - Sadków

-

nie podjęto

D
E
-

zmiana przeznaczenia terenów rolnych i ogródków działkowych na tereny produkcyjno-usługowe

brak
realizacja przepisów obowiązującego prawa o ochronie środowiska

poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta i tworzenie miejsc pracy poprzez zwiększenie podaŜy gruntów pod
funkcje produkcyjno-usługowe
ochrona funkcji tranzytowej dróg podstawowego układu komunikacyjnego (zasady obsługi terenów przyległych)
intensyfikacja zainwestowania wybranych terenów (zgodnie z ustaleniami SUiKZP)
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Priorytetowanie
sporządzania
miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego
Sporządzanie projektów planów, dla których podjęto uchwały o przystąpieniu do ich
sporządzania znajduje się na róŜnych etapach procedury, przy czym zakończenie prac nad
tymi planami przewidywane jest w perspektywie ok. 5 lat. Realizacja polityki gminnej
uzaleŜniona jest od sporządzenia tych planów w róŜnym stopniu, a samo ich sporządzenie
moŜe być obowiązkowe lub nie (w zaleŜności od uwarunkowań prawnych i przedmiotu
regulacji). Wobec powyŜszego koniecznym jest ustalenie kolejności sporządzania tych
planów w oparciu o obiektywne kryteria, w odniesieniu do celów polityki przestrzennej
gminy. Ustala się, Ŝe priorytetowanie sporządzania planów miejscowych dokonane zostanie
poprzez ustalenie wagi regulacji planów dla realizacji celów szczegółowych, zgrupowanych
wg ww. osi priorytetowych (od A do E), w odrębnej analizie, wykonanej na potrzeby
wieloletniego programu sporządzania planów miejscowych4.
Zasady przystępowania do sporządzania kolejnych planów miejscowych
Poza obszarami, dla których podjęto uchwały o przystąpieniu do sporządzania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wskazuje się obszary, dla których
sporządzenie miejscowych planów jest uzasadnione:
 koniecznością dokonania scalenia i podziału nieruchomości (plan „Godów”);
 przekształceniami funkcjonalnymi w związku z lokalizacją cywilnego portu lotniczego
Radom – Sadków.
Ponadto, w okresie realizacji ustaleń niniejszego Studium mogą wystąpić
niezdiagnozowane dotychczas potrzeby opracowania nowych planów lub zmiany planów
obowiązujących. Potrzeby takie będą przedmiotem odrębnych analiz, prowadzonych w
oparciu o przepisy art. 32 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Sytuacje, w których realizacja polityki przestrzennej miasta jest uwarunkowana
sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego to m.in.:
 lokalizacja nowych lub powiększenie istniejących cmentarzy;
 realizacja zasad ochrony dla obszarów objętych formami ochrony przyrody (w tym
zwłaszcza istniejące i projektowane obszary chronionego krajobrazu w dolinie
rz. Kosówki i Mlecznej);
 realizacja ustaleń ochronnych i ograniczeń w zainwestowaniu, m.in. dla stref
oddziaływania obiektów chronionych lub uciąŜliwych.
Przystąpienie do sporządzania miejscowych planów dla małych obszarów (o zwartej
powierzchni nieprzekraczającej 1ha) oraz wyrywkowych zmian obowiązujących planów dla
takich obszarów – kaŜdorazowo wymaga uprzedniego (formułowanego przed podjęciem
uchwały o przystąpieniu do sporządzania takiego planu) uzasadnienia, opartego na analizie
kontekstu, obejmującego wszystkie jednostki urbanistyczne, w których skład obszary te
wchodzą. Analiza ta zawierać winna wstępne oszacowanie skutków finansowych uchwalenia
takiego planu/zmian planu oraz wykazać musi spójność projektowanych rozwiązań z
określonymi w niniejszym Studium celami polityki przestrzennej gminy (strategicznymi i
operacyjnymi), zasadami strefowania oraz ustaleniami w zakresie wskaźników i zasad
zabudowy i zagospodarowania.

4

Podstawa prawna: art. 32 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowania
przestrzennego.
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10.

Kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni
produkcyjnej.

Studium ustala następujące kierunki kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej:
 ograniczenie przeznaczania gruntów najwyŜszych klas bonitacyjnych pod zabudowę.
Wyjątek stanowić mogą działki rolnicze leŜące w bezpośrednim sąsiedztwie terenów juŜ
zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę,
 zakaz rozpraszania zabudowy,
 na terenach o glebach słabszych moŜliwe jest leśne uŜytkowanie terenów pod
warunkiem, Ŝe tereny przeznaczone do zalesienia:
- graniczą z istniejącym lasem
- posiadają powierzchnię nie mniejszą niŜ 0,5 ha
- mają szerokość większą niŜ 20 m.
- nie jest zmeliorowany,
 preferowanie intensywnych form uprawy roli w tym rozwijanie sadownictwa
i warzywnictwa i kwiaciarstwa,
 ukierunkowanie produkcji rolnej na bardziej specjalistyczne jej formy odpowiadające na
potrzeby miasta w tym warzywnictwo, kwiaciarstwo itp.
Docelowym kierunkiem Studium jest przekształcenie rolniczej przestrzeni produkcyjnej
w system terenów otwartych wyłączonych z zabudowy.
W zakresie leśnej przestrzeni produkcyjnej Studium wyznacza następujące kierunki działań:












utworzyć Obszar Chronionego Krajobrazu na terenie Lasu Kapturskiego,
dąŜyć do zróŜnicowania struktury gatunkowej i wiekowej drzewostanów,
wyznaczyć przy obiektach rekreacyjnych zlokalizowanych w lasach obszar do
zagospodarowania i uŜytkowania zgodnie z zasadami przewidzianymi dla lasów
rekreacyjnych,
dostosować lasy do pełnienia funkcji rekreacyjno-turystycznej, ekologicznej
i edukacyjnej poprzez opracowanie programu udostępniania i zagospodarowania lasów,
zmniejszyć zagroŜenie poŜarowe poprzez wprowadzenie podszytu gatunków liściastych
do monokultur sosnowych,
przewidzieć budowę przepustów pod drogami przebiegającymi przez obszary leśne,
w miejscach o zwiększonej migracji zwierząt,
pozostawić pasy ochronne o szerokości 20-30 m pełniące funkcję strefy ekotonowej na
granicy las - pole i las - woda w postaci niskich drzew, krzewów, roślinności zielnej
i luźnego piętra górnego,
ograniczać przeznaczanie gruntów leśnych na cele nieleśne,
wspierać działalność proekologiczną.
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11.

Obszary naraŜone na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas
ziemnych

Niniejsze studium ustala następujące zasady zagospodarowania obszarów naraŜonych
na niebezpieczeństwo powodzi:
1) W zagospodarowaniu obszarów naraŜonych na niebezpieczeństwo zalania wodami
o przepływach prawdopodobnych Q1% naleŜy stosować następujące zasady:
 regulację stosunków wodnych prowadzić w sposób zapewniający właściwy odpływ wód,
poprzez utrzymywanie w naleŜytym stanie istniejącej infrastruktury związanej z rzeką
i planowanie nowej, uwzględniającej wielkości przepływów i nie kolidującej z funkcjami
przyrodniczymi rzeki;
 rozwiązania techniczne lokalizowanych budowli oraz organizacja robót budowlanych
(w tym rozbudowa i/lub przebudowa elementów układu komunikacyjnego oraz systemów
infrastruktury technicznej) winny uwzględniać występowanie zagroŜenia powodziowego;
 naleŜy dąŜyć do wyłączania przedmiotowych obszarów z zabudowy budynkami;
lokalizacja nowej zabudowy dopuszczalna jest wyjątkowo, wyłącznie w przypadku
zastosowania rozwiązań technicznych posadowienia uwzględniających ryzyko
powodziowe, a ewentualne podniesienie rzędnej terenu powyŜej poziomu wód
o przepływach prawdopodobnych Q1% winno być poprzedzone analizą skutków zmian
w tych przepływach na terenach przyległych.
2) Zasady określone w pkt-cie 1) winny być stosowane, uszczegółowione, doprecyzowane,
ewentualnie zmodyfikowane w zaleŜności od lokalnie występujących uwarunkowań
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
3) W przypadku wskazania w sporządzanym na podstawie obowiązującego prawa wodnego
studium dla obszarów nieobwałowanych, naraŜonych na niebezpieczeństwo powodzi
obszarów bezpośredniego zagroŜenia powodziowego, obszary te naleŜy objęć
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
4) W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego obejmujących obszary
bezpośredniego zagroŜenia powodziowego, dla obszarów tych naleŜy ustanawiać
następujące ograniczenia i zakazy:
 zabrania się wykonywania urządzeń wodnych oraz wznoszenia innych obiektów
budowlanych,
 sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji
wód oraz roślinności stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub
słuŜącej do wzmacniania brzegów, obwałowań lub odsypisk,
 zmiany ukształtowania terenu oraz składowania materiałów.
Studium ustala pas ochronny o szerokości 5 metrów od linii brzegu, zaleca
zminimalizowanie regulacji technicznej cieków (pod warunkiem zachowania naturalnego
charakteru koryt oraz więzi hydrologicznej z otoczeniem).
W celu obniŜenia zagroŜenia powodziowego naleŜy opracować i wdroŜyć program
małej retencji.
Jako zasadę zagospodarowania występujących na obszarze miasta obszarów
osuwiskowych ustala się wyłączenie ich z zabudowy oraz włączenie do strefy terenów
otwartych.
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12.

Obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złoŜu kopaliny filar
ochronny

Na terenie gminy Radom nie występują obszary, dla których naleŜy wyznaczyć
w złoŜu filar ochronny.
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13.

Obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące
na nich ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych
hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412 oraz z 2002 r.
Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271)

Na terenie gminy Radom nie występują obszary pomników zagłady i ich stref
ochronnych oraz obowiązujące na nich ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich
obozów zagłady.
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14.

Obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji

Studium wskazuje następujące obszary wymagające rekultywacji:
 wylewisko popiołów EC,
 wyrobiska poeksploatacyjne w Malczewie i JeŜowej Woli.
Rekultywację wyrobisk w Malczewie naleŜy przeprowadzić w kierunku leśnym lub
sportowo-rekreacyjnym. Obszar poeksploatacyjny w JeŜowej Woli wskazuje się pod
zabudowę mieszkaniową ekstensywną.
Wylewisko popiołów EC proponuje się przeznaczyć pod funkcję leśną lub związaną
z obsługą komunalną miasta.
Działania związane z procesem rekultywacji powinny polegać na:
 opracowaniu dokumentacji geodezyjnej i projektowej,
 odpowiednim ukształtowaniu terenu, w tym makroniwelacji,
 właściwym ukształtowaniu warunków wodnych,
 całkowitym lub częściowym odtworzeniu warstwy glebotwórczej,
 nasadzeniu roślinności stabilizującej grunt,
 wprowadzeniu docelowego zagospodarowania,
 monitoringu efektów rekultywacji.
Rekultywację obszarów zdegradowanych naleŜy wprowadzać na dalszych etapach prac
planistycznych.
Kierunki zagospodarowania innych obszarów wymagających przekształceń i/lub
rehabilitacji określono w rozdziale 16: „Inne obszary problemowe, w zaleŜności od
uwarunkowań i potrzeb zagospodarowania występujących w gminie”.
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15.





Granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych
Tereny zamknięte ustanowione zostały:
na części nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa w zarządzie PKP S.A.,
zlokalizowanych wzdłuŜ linii kolejowych;
na nieruchomościach gruntowych Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Ministra Obrony
Narodowej, uŜytkownik: Jednostka Wojskowa nr 3463 (lotnisko na Sadkowie);
na nieruchomościach gruntowych pod instalacjami związanymi z kontrola ruchu
lotniczego (dwa tereny zlokalizowane na osiedlach: Glinice i Godów).
Granice ww. terenów zamkniętych uwidoczniono na planszy 1K, 3U.
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16.

Inne obszary problemowe, w zaleŜności od uwarunkowań i potrzeb
zagospodarowania występujących w gminie

Studium wskazuje obszary problemowe, w tym:
 obszary ograniczeń w zainwestowaniu wynikające ze szczególnych uwarunkowań,
w tym: obszary zalewowe, strefy ochronne oraz obszary ograniczonego uŜytkowania;
 obszary przekształceń funkcjonalno-przestrzennych, których charakter powoduje
występowanie
konfliktów
funkcjonalnych,
problemów
z
uzbrojeniem
i skomunikowaniem, degradacji środowiska zurbanizowanego i przyrodniczego i/lub
problemów społecznych.
16.1

Obszary ograniczeń w zainwestowaniu.

W niniejszym Studium wskazuje się następujące kategorie obszarów ograniczeń
w zainwestowaniu (szczegółowo opisane w odpowiednich rozdziałach części
„Uwarunkowania rozwoju”, stanowiącej warstwę informacyjną Studium):
 obszar ochrony pośredniej ujęcia „Malczew” z zakazem budowy dróg, wprowadzone
Zarządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
nr 3/2007 z dnia 22 sierpnia 2007 r. na terenach znacznie zurbanizowanych zabudową
ekstensywną wpływając na paraliŜ inwestycyjny w tej części miasta,
 obszary zlokalizowane w zasięgu ponadnormatywnych uciąŜliwości oraz w strefach
technicznych lub strefach bezpieczeństwa obiektów infrastruktury komunikacyjnej
i technicznej (w tym przewidywany obszar ograniczonego uŜytkowania wokół lotniska
na Sadkowie; obszary eksponowane na hałas o ponadnormatywnym natęŜeniu,
generowany przez trasy komunikacyjne; strefy techniczne linii elektroenergetycznych
WN w strefach śródmiejskich, strefy ochronne cmentarzy, itp.),
 obszary naraŜone na ryzyko powaŜnych awarii,
 obszary, dla których ustanowiono ograniczenia gabarytów zabudowy ze względu
bezpieczeństwa ruchu lotniczego i wymagania jego kontroli,
 tereny zalewowe w dolinach cieków powierzchniowych.
Ograniczenia występujące na wyŜej wymienionych obszarach stanowią aktualne lub
potencjalne pola konfliktów funkcjonalno-przestrzennych, własnościowych, a w niektórych
wypadkach czynniki ekonomicznej degradacji przestrzeni. Część z wyŜej wymienionych
czynników winna być brana pod uwagę przy sankcjonowaniu zasad zagospodarowania
terenów jako trwałe determinanty, a część z nich (np. ustalenia dla obszaru ochrony
pośredniej ujęcia „Malczew” o zakazie budowy dróg lub ograniczenia wynikające
z lokalizacji stref obiektów infrastruktury technicznej, które mogą być przedmiotem
modernizacji) winny być przedmiotem działań zmierzających do weryfikacji
nieuzasadnionych lub dających się ograniczyć administracyjnych ingerencji w sposób
zagospodarowania terenów.
16.2

Obszary przekształceń funkcjonalno-przestrzennych.
16.2.1

Obszary wspomagania przekształceń.

Z uwagi na zróŜnicowany charakter problemów wynikających z konfliktów
funkcjonalnych, pociągający za sobą dobór specyficznych środków zaradczych, zastosowano
podział na obszary wymagające: wspomagania przekształceń, modernizacji połączonej
Miejska Pracownia Urbanistyczna, 26-600 Radom ul. śeromskiego 53; tel/fax 048 36-20-208 e-mail mpu@mpu.radom.pl

101

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM

Część II – Kierunki zagospodarowania przestrzennego

z humanizacją oraz rewitalizacji. Celem przekształceń tych obszarów jest stworzenie
warunków dla realizacji optymalnego kierunku rozwoju miasta, z pełniejszym
uwzględnieniem potrzeb mieszkańców, czego miernikiem będzie zmniejszenie skali migracji
z miasta. Regulacje planistyczne oraz działania naprawcze na tych obszarach mają prowadzić
do odnowy jakości przestrzeni, środowiska naturalnego oraz warunków Ŝycia
i funkcjonowania mieszkańców oraz ekonomiki uŜytkowników terenu. Studium wyznacza
następujące obszary wymagające takich działań:









obszary przyległe do dróg projektowanego podstawowego układu komunikacyjnego oraz
tereny przy wjazdach drogowych do miasta, podlegające presji inwestycyjnej,
z pasmowym układem usług o zróŜnicowanym charakterze, poprzeplatane zabudową
mieszkaniową, zlokalizowaną w konflikcie z tranzytową funkcją dróg;
dworzec wraz terenami kolejowymi i bezpośrednio przyległymi kwartałami
przydworcowymi, zdegradowane funkcjonalnie, w części południowo-wschodniej źle
skomunikowane, pozbawione spójności i jednolitości kompozycyjnej;
tereny poprzemysłowe, ze względu na atrakcyjna lokalizację samorzutnie, chaotycznie
i bezplanowo przekształcane na centra usługowo-handlowe, bez powiązań z dzielnicami
mieszkalnymi (tereny pofabryczne zakładów zlokalizowanych przy ul. 1905 Roku,
śakowickiej, Młodzianowskiej);
zespoły ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej, połoŜone w centralnych częściach
miasta,
zdegradowane
przestrzennie,
pozbawione
efektywnych
systemów
komunikacyjnych i infrastrukturalnych (śakowie, Kaptur, zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna przy 1905 Roku);
tereny mieszkaniowe powstałe samorzutnie w wyniku „dzikich” podziałów terenów
rolnych, ze słabo rozwiniętą infrastrukturą techniczną i układem komunikacyjnym,
wąskimi, nie spełniającymi warunków technicznych drogami (zabudowa mieszkaniowa
na Bielisze, we wschodniej części Rajca).

Polityka wspomagania przekształceń na tych obszarach będzie obejmować głównie
prowadzenie działań inwestycyjnych i regulacji o charakterze naprawczym, zmierzających do
poprawy relacji przestrzennych poszczególnych funkcji i uatrakcyjnienia przestrzeni dla
rozwoju funkcji preferowanych.
Do narzędzi słuŜących przekształceniom zalicza się:





działania prawne i inwestycyjne prowadzone w oparciu o ustalenia miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego,
programowanie inwestycji pod kątem dostępu do funduszy unijnych, państwowych
i samorządowych,
programy pomocowe adresowane do inwestorów i mieszkańców przedmiotowych
obszarów,
działania organizacji pozarządowych i grup sąsiedzkich.
16.2.2

Obszary modernizacji istniejących osiedli mieszkaniowych.

Modernizacja winna mieć na celu dostosowanie istniejących osiedli (osiedle
Akademickie, Ustronie, Michałów, Południe), budowanych głownie w technologii z wielkiej
płyty, do współczesnych wymogów uŜytkowych oraz poprawę jakości przestrzeni
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i środowiska zamieszkania. Są to obszary zabudowy intensywnej, w których głównymi
problemami są:
 niski standard mieszkaniowy,
 niski standard wyposaŜenia terenów mieszkaniowych w usługi podstawowe oraz
zagospodarowane tereny rekreacyjne,
 niedobory w zakresie miejsc parkingowych,
 brak czytelności i walorów identyfikacyjnych przestrzeni,
 częściowo patogeniczne struktury społeczne, dezintegracja społeczna.
Polityka modernizacji względem tych osiedli winna obejmować głównie prowadzenie
działań naprawczych o charakterze przestrzennym i społecznym, zmierzających do poprawy
jakości przestrzeni oraz funkcjonalności terenów, podwyŜszenia standardów obsługi
mieszkalnictwa programowanych wg wskaźników dostępności do usług stopnia
podstawowego (w oparciu o system wskaźników opisany w części 2: „Kierunki i wskaźniki
dotyczące zagospodarowania oraz uŜytkowania terenów, w tym tereny wyłączone spod
zabudowy”), wiązanie terenów rekreacyjnych i otwartych z funkcja mieszkalną za
pośrednictwem jednostek bilansowych ograniczających dogęszczanie zabudowy kosztem
powierzchni zagospodarowanej pod funkcję rekreacji, ewentualne wprowadzanie nowych
funkcji pod warunkiem zachowania lub poprawy dotychczasowych standardów jakości
przestrzeni mieszkalnej. Działania prowadzone w związku z modernizacją winny takŜe
wpływać na poprawę integracji społecznej m.in. poprzez tworzenie systemu wysokiej jakości
przestrzeni publicznych oraz aktywizowanie lokalnych społeczności.





Do narzędzi słuŜących modernizacji zaliczono:
działania prawne i inwestycyjne prowadzone w oparciu o ustalenia miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego,
działania inwestycyjne i interwencje w zakresie pomocy oraz aktywizacji społecznej
prowadzone w ramach lokalnych programów rewitalizacji,
działania organizacji pozarządowych i grup sąsiedzkich.
16.2.3

Obszary rewitalizacji.

Rewitalizacji wymagają tereny dotknięte degradacją zabudowy, funkcji terenu oraz
problemami społecznymi. Działania rewitalizacji winny odbywać się kompleksowo w celu
uczytelnienia historycznego rozwoju miasta w tym jego zabytkowego układu urbanistycznego
oraz tworzyć powiązania przestrzenne pomiędzy centrum miasta, a rozwijającymi się innymi
dzielnicami.
Obszary wskazane do objęcia działaniami rewitalizacyjnymi, ich zakres oraz kierunki
zostały szczegółowo omówione w rozdziale 4: „Obszary i zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej”.
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SPIS TABEL
Kierunki zagospodarowania przestrzennego:
Tabela nr 2.1:
Tabela nr 2.2:
Tabela nr 2.3:
Tabela nr 2.4:
Tabela nr 2.5:
Tabela nr 2.6:
Tabela nr 2.7:
Tabela nr 2.8:
Tabela nr 2.9:

Typologia obszarów węzłowych
Wytyczne dla zarządzania na obszarach węzłowych
Strefowanie funkcjonalne
Wskaźniki intensywności i wysokości zabudowy
Zasady kształtowania wysokości zabudowy
Charakterystyka obszarów przyrodniczych proponowanych do objęcia
ochroną prawną
Proponowane drzewa do objęcia ochrona pomnikową
Rozmieszczenie planowanych inwestycji celu publicznego w zakresie
infrastruktury społecznej o znaczeniu lokalnym
Cele
szczegółowe
sporządzania
miejscowych
planów
zagospodarowania przestrzennego
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SPIS RYCIN
Kierunki zagospodarowania przestrzennego;
Ryc.1:

Model struktury funkcjonalno – przestrzennej
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SPIS PLANSZ
Kierunki zagospodarowania przestrzennego:
Rys. 2/1
Rys. 2/2
Rys. 2/3
Rys. 2/4
Rys. 2/5
Rys. 2/6

Kierunki rozwoju środowiska przyrodniczego
Obszary i zasady ochrony
Obszary i zasady ochrony – śródmieście
Układ ścieŜek rowerowych
Docelowy układ komunikacyjny
Docelowy układ komunikacyjny zakres działań inwestycyjnych
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