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Wprowadzenie 
 
Zgodnie z art. 38 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(Dz. U. 80/2003 z późn. zm.), organy samorządu województwa prowadzą analizy odnoszące 
się do obszarów i problemów zagospodarowania przestrzennego. Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, jako jeden z kierunków zagospodarowania, 
przewiduje politykę przeciwdziałania nadmiernym dysproporcjom rozwojowym (Mapa 1). 
Polityka adresowana jest m.in. do obszaru radomskiego, w którym stwierdzono kumulację 
negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych oraz trudności w ich przezwyciężaniu czyn-
nikami endogenicznymi. 

Każda aglomeracja miejska może zostać uznana za obszar problemowy. Nacisk inwesty-
cyjny na gminy wiejskie sąsiadujące z miejskimi – żywiołowe rozprzestrzenianie się zabudo-
wy mieszkaniowej, przenoszenie na przedmieścia działalności gospodarczej, związane z niż-
szymi cenami ziemi i stawkami podatków – to problemy, z którymi boryka się gospodarka 
przestrzenna w całej Europie. Naprzeciw tym wyzwaniom wychodzą nowe projekty i ekspe-
rymenty prawnoustrojowe. Jako nowatorskie rozwiązanie w tej dziedzinie można wskazać 
region Hanower w Niemczech – nową jednostkę administracyjno-terytorialną o szerokich 
uprawnieniach planistycznych, obejmującą całą strefę podmiejską. W Polsce trwa dyskusja 
nad ustawą o metropoliach. Początkowo miała ona dotyczyć kilku największych aglomeracji 
– przede wszystkim śląsko-dąbrowskiej, warszawskiej i trójmiejskiej. Na wniosek Unii Me-
tropolii Polskich do projektu dołączono jeszcze kilka miast, tak że ich liczba urosła do dwu-
nastu. Wśród nich znalazły się 3 mniejsze ośrodki – ze wschodniej części Polski, określane  
w krajowych dokumentach planistycznych jako metropolie kształtujące się: Białystok, Lublin 
i Rzeszów. Projekt ustawy spotkał się z krytyką ze strony Związku Województw RP. Przed-
stawiono w zamian inną koncepcję, w myśl której każda gmina miejska lub miejsko-wiejska 
mogłaby, wraz z co najmniej dwiema sąsiednimi gminami, utworzyć zespół miejski. Jedno-
cześnie niektóre ośrodki miejskie – nieuwzględnione w projekcie ustawy metropolitalnej  
– podjęły inicjatywę sformalizowania współpracy z sąsiednimi jednostkami na zasadzie 
związków metropolitalnych. Działania takie miały miejsce m.in. w Częstochowie, Kielcach  
i Olsztynie.  

Radom, liczący blisko ćwierć miliona mieszkańców, jest ośrodkiem porównywalnym  
do Częstochowy i Kielc, znacznie większym od Olsztyna i Rzeszowa. Niezależnie od przy-
szłego statusu prawnego aglomeracji tworzonych przez tej wielkości miasta – jako oczywista 
jawi się potrzeba prac planistycznych nad racjonalnym zagospodarowaniem stref podmiej-
skich. Powstrzymanie bezplanowego rozprzestrzeniania się zabudowy, integracja transportu 
publicznego na poziomie ponadlokalnym, tworzenie warunków dla innowacyjnych przedsię-
wzięć gospodarczych, budowa infrastruktury społecznej służącej obsłudze regionu – to wy-
zwania stojące przed każdym dużym miastem europejskim. 

Pod pojęciem strefy podmiejskiej rozumiany będzie tutaj obszar współistnienia miejskich 
i wiejskich sposobów użytkowania przestrzeni. Współistnienie to objawia się w szczególności 
poprzez rozprzestrzenianie się osadnictwa o charakterze podmiejskim na tereny wiejskie,  
co określane jest mianem suburbanizacji. Zjawiska te nasilone są zwłaszcza w pasie przyle-
głym do granic centralnej gminy miejskiej. 

Celem części pierwszej niniejszego opracowania jest rozpoznanie zagospodarowania 
przestrzennego oraz sytuacji społeczno-gospodarczej w Radomiu wraz z jego strefą podmiej-
ską (Mapa 1). Na podstawie tego rozpoznania uwarunkowań rozwoju w drugiej części zawar-
to postulaty dotyczące pożądanych przemian sieci osadniczej, układu komunikacyjnego i wy-
posażenia w infrastrukturę publiczną. 
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Mapa 1. Obszary problemowe polityki przestrzennej w województwie mazowieckim 
 

 
Źródło: Opracowanie MBPR 
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W rozdziale pierwszym niniejszego opracowania przedstawiono położenie geograficzne 
Radomia ze szczególnym uwzględnieniem jego miejsca w krajowej sieci osadniczej. Oma-
wiając tło historyczne rozwoju miasta, skupiono się zwłaszcza na jego znaczeniu jako ośrodka 
regionalnego. Odrębny podrozdział poświęcono rozwojowi przestrzennemu Radomia – uzna-
wanemu za modelowy przykład dla miast polskich. Podjęto także próbę wyznaczenia granic 
obszaru badawczego do dalszych prac. Zaproponowano w tym celu szereg różnorodnych kry-
teriów. Szczegółową analizę stanu strefy podmiejskiej Radomia rozpoczęto od opisu środowi-
ska przyrodniczego. Sytuację społeczno-gospodarczą ukazano na dwu płaszczyznach: zbada-
no wewnętrzne zróżnicowanie strefy podmiejskiej, natomiast globalne wskaźniki oceniono, 
porównując Radom z innymi dużymi miastami polskimi. Tą samą metodą przeanalizowano 
dostępność infrastruktury społecznej. 

Osobną część opracowania stanowi rozpoznanie stanu zagospodarowania przestrzennego 
strefy podmiejskiej Radomia. Na podstawie danych o rozmieszczeniu ludności przedstawiono 
szczegółowo struktury osadnicze – miasta i pozostałych gmin zaliczonych do strefy. Rzeczy-
wiste użytkowanie terenu pokazano na mapie w skali 1 : 25 000, sporządzonej na podstawie 
aktualnych zdjęć satelitarnych. Oceniono również wzajemną zgodność studiów uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania poszczególnych gmin. Miejsca nasilenia zjawiska suburbani-
zacji określono na podstawie analizy rozmieszczenia decyzji o warunkach zabudowy. Poru-
szono wreszcie kwestię ochrony wartości kulturowych przestrzeni. 

W części postulatywnej opracowania określono pożądane kierunki zmian w zagospoda-
rowaniu strefy podmiejskiej Radomia. Na początku dokonano hierarchizacji głównych ośrod-
ków sieci osadniczej. Ustalono modelową sieć ośrodków lokalnych, a następnie, w oparciu  
o ich dostępność, podjęto próbę określenia granic ich obszarów ciążenia. W kolejnym roz-
dziale wskazano pożądany układ obszarów przyrodniczych biologicznie czynnych. Po anali-
zie położenia węzłów i przebiegu ciągów ekologicznych o znaczeniu ponadlokalnym zapro-
ponowano ochronę terenów otwartych wokół miasta w formie zielonego pierścienia. W na-
wiązaniu do modelu struktury osadniczej w następnym rozdziale wyróżniono podstawowe 
węzły komunikacji publicznej i zaproponowano układ głównych linii. Dla linii kolejowych 
dokonano optymalizacji sieci przystanków. W materiałach kartograficznych wskazano moż-
liwy przebieg postulowanych szlaków komunikacyjnych w korytarzu międzynarodowej drogi 
E371: linii kolejowej Radom – Ostrowiec Świętokrzyski i drogi szybkiego ruchu S9 Radom – 
Rzeszów. Określono też potencjalne węzły przesiadkowe kolej/autobus oraz lokalizację par-
kingów systemu Park&Ride dla kierunków obsługiwanych przez główne drogi. Dalej przed-
stawiono postulaty zwiększenia dostępności infrastruktury społecznej oraz technicznej. Ostat-
ni rozdział zawiera uwagi do polityki planistycznej, prowadzonej przez samorządy gminne. 

Opracowanie niniejsze stanowić może dopełnienie studiów zagospodarowania prze-
strzennego gmin, które zarówno z uwagi na swój zakres terytorialny, jak i częstokroć opacz-
nie pojęte cele rozwojowe, traktują poruszone tutaj zagadnienia fragmentarycznie. Może być 
też traktowane jako przyczynek do studium uwarunkowań rozwoju obszaru miejskiego Ra-
domia, o ile po spodziewanych zmianach prawnego systemu planowania przestrzennego po-
jawi się potrzeba sporządzenia takiego dokumentu. 
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1. WSTĘP 
  
1.1. Położenie geograficzne Radomia 
 
1.1.1. Otoczenie przyrodnicze 

 
Zgodnie z podziałem Kondrackiego, Radom leży na pograniczu nizin i wyżyn. Ta rubież 

fizyczno-geograficzna przebiega w pobliżu południowo-zachodniej granicy gminy Radom. 
Do nizin środkowopolskich zaliczana jest Równina Radomska. Ciągnie się ona z północnego 
zachodu – od doliny Pilicy, między Nowym Miastem a Białobrzegami, wąskim pasem przez 
okolice Radomia, po Małopolski Przełom Wisły, sięgając na południowym wschodzie prawie 
do ujścia Kamiennej. Kierunek NW-SE nawiązuje do przebiegu pasm Gór Świętokrzyskich. 
Północno-zachodnie krańce gminy Radom to już Równina Kozienicka, rozciągająca się  
po Dolinę Środkowej Wisły. Po wyżynnej stronie rubieży znajdują się jednostki ukształtowa-
ne na mezozoicznym obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich. Równolegle do Równiny Radomskiej 
ciągnie się Przedgórze Iłżeckie, zaś dalej na południu – Garb Gielniowski1. 

W krajobrazie niżu dominują równiny denudacyjne, porozdzielane dolinami rzek i kotli-
nowymi obniżeniami, miejscami urozmaicone wydmami. Uwagę przyciągają rozległe doliny 
Wisły, Pilicy i Radomki – pokryte w znacznym stopniu roślinnością szuwarowo-
torfowiskową, stanowiącą cenne ostoje fauny i flory. Istotną wartością omawianego obszaru 
są lasy – zwłaszcza o charakterze puszczańskim. Największe, zarazem najcenniejsze bioceno-
tycznie kompleksy leśne stanowią tu: Puszcza Kozienicka oraz pozostałości puszcz Stromiec-
kiej i Pilickiej. 

Część wyżynna stanowi wypiętrzone mezozoiczne otoczenie fałdów paleozoicznych Gór 
Świętokrzyskich. Wzniesienia stanowią wychodnie skał jurajskich i kredowych. W krajobra-
zie zaznaczają się progi strukturalne środkowojurajskie zbudowane z piaskowców (rejon Szy-
dłowca, Mirowa), górnojurajskie zbudowane z wapieni (rejon Orońska, Wierzbicy, Iłży),  
jak również formy związane ze zlodowaceniem środkowopolskim. Garb Gielniowski osiąga 
wysokość 408 m n.p.m. Większość Garbu Gielniowskiego i dużą część Przedgórza Iłżeckiego 
pokrywają Lasy Przysusko-Szydłowieckie oraz Puszcza Iłżecka, stanowiące północne części 
wielkiego kompleksu Puszczy Świętokrzyskiej. W Małopolskim Przełomie Wisły ta unikato-
wa w skali europejskiej rzeka przecina wypiętrzenie wału metakarpackiego wyżyn, odsłania-
jąc wysokie, kilkudziesięciometrowe zbocza. 

 
1.1.2. Miejsce Radomia w strukturze przestrzennej kraju 

 
Radom leży w środkowo-wschodniej części Rzeczypospolitej Polskiej. Jest największym 

ośrodkiem osadniczym pomiędzy dwiema historycznymi stolicami państwa: Krakowem  
i Warszawą. Pod względem wielkości Radom plasuje się na czternastym miejscu w kraju.  
W końcu roku 2009 miasto liczyło 224 tys. mieszkańców. Porównywalne wielkościowo  
do Radomia miasta w Polsce to: Gdynia (247), Częstochowa (237), Sosnowiec (219), Kielce 
(203), Toruń (200). W innych krajach europejskich podobnej wielkości ośrodki to np.: au-
striacki Graz (245), niemieckie Halle i Kilonia (po 230) oraz Magdeburg (225), francuskie 
Montpellier (230), Bordeaux i Lille (po 220). 

Według klasyfikacji ośrodków sieci osadniczej Polski zaproponowanej przez Eberhardta 
(1986) – sześć klas ośrodków o znaczeniu od krajowego (I) po miejscowy (VI) – Radom zali-
cza się do klasy II, o znaczeniu regionalnym. Jako sąsiednie ośrodki tej rangi wymienia się 

                                                 
1 Jerzy Kondracki, Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000. 
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Częstochowę, Kielce, Lublin i Rzeszów. Natomiast Kraków, Łódź, Warszawa oraz konurba-
cja śląsko-dąbrowska należą w tym wypadku do grupy ośrodków o znaczeniu krajowym2. 

Na Mapie 2 przedstawiono miasta powyżej 150 tys. mieszkańców w granicach Rzeczy-
pospolitej i w obszarach przyległych. W Polsce są 23 takie miasta. Da się zauważyć większe 
skupienie tych ośrodków w południowo-wschodniej części kraju. W szczególności rysuje się 
skupisko osadnicze wydłużone w kierunku zbliżonym do południkowego (NNE-SSE),  
od Łodzi i Warszawy na północy po Ostrawę (w Republice Czeskiej), Bielsko-Białą i Kraków 
na południu. Skupisko to obejmuje połowę (12) wszystkich miast polskich z przedziału po-
wyżej 150 tys. mieszkańców. We wspomnianym skupisku wyróżnić można dodatkowo 2 pa-
sma. Radom leży w paśmie wschodnim, którego krańcami są Warszawa i Kraków. Pomiędzy 
tymi biegunami równomiernie rozmieszczone są 2 duże ośrodki – Kielce i Radom. 

 
Mapa 2. Radom w sieci osadniczej kraju i obszarów przyległych – miasta powyżej 150 tys. 
mieszkańców 

 
Źródło: Opracowanie MBPR OT Radom na podstawie BDL GUS 

 

                                                 
2 Piotr Eberhardt, Krajowy system osadniczy, „Czasopismo Geograficzne”, nr 57, z. 1, 1986. 
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Mapa 3. Radom w otoczeniu sąsiednich aglomeracji – miasta powyżej 40 tys. mieszkańców 

 
 
Źródło: Opracowanie MBPR OT Radom na podstawie BDL GUS 
 

Najbliższe, większe od Radomia ośrodki miejskie to – Lublin na wschodzie i Warszawa 
na północy (po 100 km), Łódź na zachodzie (120 km), Częstochowa (160 km) na południo-
wym zachodzie i Kraków na południu (170 km). Ponadto w promieniu 200 km od Radomia 
znajdują się: na północnym wschodzie białoruski Brześć (190 km) i na południowym zacho-
dzie Katowice (200 km). Warto zwrócić uwagę, iż w promieniu 200 km od Radomia leżą  
3 największe polskie miasta: Warszawa, Łódź i Kraków, a także największa konurbacja – 
śląsko-dąbrowska. 



 11

Położenie Radomia na tle sąsiednich aglomeracji przedstawia kolejna Mapa 3. Uwzględ-
niono tutaj wszystkie miasta powyżej 40 tys. mieszkańców. Najbliższym, podobnym wielko-
ścią do Radomia miastem są Kielce, odległe o 70 km w kierunku południowo-zachodnim. 
Pomiędzy tymi ośrodkami wyróżnia się mniejsze pasmo trzech miast w dolinie Kamiennej – 
Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna i Starachowice. Leżą one na przełamaniu 
zasięgów ciążeń do Kielc i Radomia. W literaturze Kielce i Radom wraz z tymi miastami 
określane są mianem aglomeracji staropolskiej3. 

Aglomeracja Kielc i Radomia jest oddzielona od innych skupisk osadniczych pasem ru-
bieży. Sąsiednie aglomeracje układają się dookoła niej w charakterystyczne pasmo. Szczegól-
nie dobrze rysuje się ono od strony zachodniej i południowej. Ciągnie się od Warszawy  
na północy poprzez Łódź, Częstochowę do konurbacji śląsko-dąbrowskiej. Dalej – od połu-
dnia – przechodzi w równoleżnikowy pas podkarpacki – przez Kraków do Tarnowa i Rze-
szowa. Tutaj ku północy odchodzi ramię wschodnie – do Stalowej Woli i Tarnobrzega. 

 
Mapa 4. Radom w regionalnej sieci osadniczej – miasta powyżej 5 tys. mieszkańców 

 
Źródło: Opracowanie MBPR OT Radom na podstawie BDL GUS 

                                                 
3 Stanisław Leszczycki, Podział terytorialny kraju a planowanie przestrzenne, Biuletyn KPZK PAN, nr 83, 1974. 
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W skali regionalnej na Mapie 4 przedstawiono wszystkie miasta powyżej 5 tys. miesz-
kańców. Uwzględniono obszar w promieniu kilkudziesięciu kilometrów od Radomia – obej-
mujący w każdym kierunku największe miasta pomiędzy Radomiem a sąsiednimi aglomera-
cjami. Rysuje się tutaj wyraźnie aglomeracja staropolska, składająca się z dwóch krzyżują-
cych się pasm: SW-NE: Kielce – Suchedniów – Skarżysko-Kamienna – Szydłowiec – Radom 
– Pionki oraz NW-SE: Opoczno – Końskie – Skarżysko-Kamienna – Starachowice – Ostro-
wiec Świętokrzyski.  

Względem wielkości wyróżnić można 3 grupy głównych ośrodków aglomeracji staropol-
skiej. Charakterystyczne jest, iż 3 największe z nich leżą na krańcach aglomeracji, co wzmac-
nia jej policentryczny charakter. Przy końcach pasma SW-NE znajdują się 2 główne ośrodki, 
miasta ponad dwustutysięczne: Radom i Kielce. Oba stanowią istotne węzły w sieci osadni-
czej, plasując się odpowiednio na 14 i 16 miejscu pod względem wielkości w kraju. Kolejną 
grupę wielkościową stanowią 3 miasta w dolinie Kamiennej, liczące po kilkadziesiąt tysięcy 
mieszkańców. Największy z nich jest Ostrowiec Świętokrzyski (72 tys.), leżący na wschod-
nim końcu pasma NW-SE, następnie Starachowice (52 tys.) i Skarżysko-Kamienna (48 tys.). 
Skarżysko jest centralnym punktem aglomeracji – tutaj krzyżują się 2 jej pasma. Następna 
grupa to 3 ośrodki liczące po około 20 tys. mieszkańców: Opoczno (23 tys.) na zachodnim 
krańcu aglomeracji, sąsiednie Końskie (20 tys.) i wreszcie Pionki (19 tys.) – na północno-
wschodnim końcu pasma SW-NE, za Radomiem. 

Układ aglomeracji staropolskiej w zasadzie uniemożliwia rozłączne określenie stref cią-
żeń Kielc i Radomia. Jak wspomniano wyżej, w strefie przełamania ciążeń – w zbliżonej od-
ległości od Kielc i Radomia – leżą duże, w skali regionu, miasta. Podobnie – w mniejszej ska-
li – należy przyjąć, iż trudne byłoby jednoznaczne rozdzielenie obszarów miejskich Radomia 
oraz Skarżyska-Kamiennej i Starachowic – zważywszy, że miasta dzieli od Radomia odle-
głość zaledwie 35 km. 

Na mapach 5 i 6 przedstawiono zaplecze regionalne Radomia, rozumiane jako obszar, dla 
którego dany ośrodek jest lepiej dostępny komunikacyjnie niż sąsiednie ośrodki porównywal-
nej wielkości bądź większe. Granicami zaplecza będą zatem linie łączące miejsca odległe  
od danego ośrodka tak samo, jak od ośrodków sąsiednich. W tym wypadku dla Radomia są-
siednimi ośrodkami – porównywalnymi bądź większymi – są: Kielce na południu, Lublin na 
wschodzie, Łódź na zachodzie i Warszawa na północy. Zasięg zaplecza regionalnego Rado-
mia przedstawiają 2 mapy – dla dostępności kolejowej i drogowej. 

Układ linii kolejowych sprawia, iż Radom jest lepiej dostępny niż wynikałoby to z nakre-
ślenia działu geometrycznego według odległości w linii powietrznej. Radom jest najlepiej 
dostępnym dużym miastem dla dwóch sąsiednich dużych węzłów kolejowych: Dęblina  
na wschodzie oraz Skarżyska-Kamiennej na południu. Ten fakt pociąga za sobą rozszerzenie 
obszaru zaplecza Radomia na linie wybiegające z tychże węzłów. 

Dla Dęblina Radom jest lepiej dostępny niż Lublin o około 15 km, zaś Warszawa –  
o blisko 50 km. Stąd obszar najlepszej dostępności Radomia obejmuje prawie cały przebieg 
linii Dęblin – Łuków. Z samego Łukowa odległość kolejowa do Warszawy jest minimalnie 
mniejsza niż do Radomia. W przeszłości Łuków posiadał szybsze skomunikowanie z Lubli-
nem, jednak obecnie linia łącząca te miasta jest zamknięta. Radom jest najbliższym dużym 
miastem także dla odcinka linii Dęblin – Warszawa – po okolice Sobolewa. W przypadku 
Skarżyska-Kamiennej różnica dostępności Radomia i Kielc jest bardzo mała – odpowiednio 
40 km wobec 44 km. Poprzez Skarżysko Radom jest najlepiej dostępnym ośrodkiem dla 
większości przebiegu linii Skarżysko-Kamienna – Sandomierz. Jedynie jej końcowy odcinek, 
wraz z Sandomierzem, jest lepiej dostępny od strony Rzeszowa. Radom pozostaje najlepiej 
dostępnym miastem także dla linii Skarżysko-Kamienna – Końskie – Opoczno. 

Na zachodzie parytet odległości między Łodzią i Radomiem umiejscawia się za przecię-
ciem linii Radom – Tomaszów z Centralną Magistralą Kolejową (patrząc od strony Radomia). 
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To sprawia, iż także dla kilkudziesięciokilometrowego odcinka CMK Radom jest najlepiej 
dostępnym dużym miastem. Jakkolwiek obecnie po CMK nie jest prowadzony ruch pociągów 
osobowych, jednakże wobec istnienia stacji Opoczno, możliwe jest skomunikowanie tego 
miasta z Radomiem przez węzeł w Idzikowicach. Na północy przełamanie odległości między 
Radomiem a Warszawą następuje na północ od Warki. Trzeba zaznaczyć, iż gęstość sieci  
w tej części kraju jest stosunkowo niewielka, co sprawia, iż znaczne obszary nie posiadają  
w ogóle dostępu do linii kolejowych. W tym mieszczą się obszary położone stosunkowo bli-
sko Radomia, zwłaszcza na południowym wschodzie. 

 
Mapa 5. Dostępność kolejowa Radomia 

 
 

Źródło: Opracowanie MBPR OT Radom na podstawie programu Rail Map 
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Mapa 6. Dostępność drogowa Radomia 

 
 

Źródło: Opracowanie MBPR OT Radom na podstawie maps.google.pl 
 
Względem dostępności drogowej rozciągłość zaplecza Radomia jest stosunkowo mniej-

sza niż w przypadku kolei. Sięga najdalej na południowy wschód, gdzie Wisła wyznacza gra-
nicę zaplecza Lublina. Tutaj też znajduje się największe miasto w zasięgu najlepszej dostęp-
ności Radomia – Ostrowiec Świętokrzyski; miasto leży jednak przy granicy zapleczy Kielc  
i Radomia. Podobne położenie mają Starachowice (po stronie radomskiej) i Skarżysko-
Kamienna (po stronie kieleckiej). Kielce wyraźnie zawężają zaplecze Radomia od strony po-
łudniowo-zachodniej. Obszar najlepszej dostępności Radomia wydłużony jest natomiast  
w kierunku zachodnim, w stronę Łodzi, gdzie zawiera Opoczno i Drzewicę. Na północy za-
plecze wykracza za Pilicę, obejmując Nowe Miasto, Mogielnicę i Warkę. Na północnym 
wschodzie zasięg dostępności opiera się o Wisłę, na prawym brzegu, obejmując jedynie oko-
lice Dęblina. W obszarze, dla którego Radom jest najlepiej dostępnym dużym miastem – ko-
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munikacją drogową, zamieszkuje 980 tys. mieszkańców. Radom leży na przecięciu dwóch 
korytarzy transportowych o znaczeniu co najmniej krajowym. Łączą one największe ośrodki 
osadnicze w kraju: korytarz południkowy – Kraków i Warszawę, korytarz równoleżnikowy – 
Łódź i Lublin. 

Przez Radom biegną najkrótsze połączenia kolejowe relacji: Łódź – Lublin, Warszawa – 
Kielce/Rzeszów, Lublin – Katowice/Kraków. Czynione są starania o wpisanie linii Warszawa 
– Radom – Kielce – Tarnów – Muszyna do Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-
TON. Zakłada się przy tym budowę brakującego odcinka linii między Kielcami a Tarnowem. 

Radom jest węzłem międzynarodowych dróg kołowych: E77 Psków – Ryga – Gdańsk – 
Warszawa – Radom – Kraków – Budapeszt oraz E371 Radom – Rzeszów – Preszów. Trwa 
przebudowa odcinka Warszawa – Radom na drogę ekspresową. Ten sam standard przewi-
dziany jest dla drogi S12 Piotrków Trybunalski – Radom – Lublin – Dorohusk, stanowiącej 
część najkrótszej trasy Berlin – Kijów. Podnoszony jest postulat wpisania drogi S7 Warszawa 
– Radom – Kraków – Cieszyn do Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T. 

 
1.2. Tło historyczne 
 
1.2.1. Znaczenie Radomia jako ośrodka regionalnego 

 
Radom – jako główny ośrodek osadniczy w obszarze między Wisłą i Pilicą a Górami 

Świętokrzyskimi – przez kilkaset lat pełnił funkcję regionalnego centrum administracyjnego 
(Mapa 7). W okresie monarchii pierwszych Piastów Radom był ośrodkiem kasztelanii na pół-
nocno-zachodnim krańcu prowincji sandomierskiej. W czasach I Rzeczypospolitej północno-
zachodnia część województwa sandomierskiego nosiła miano ziemi radomskiej. W węższym 
tego pojęcia znaczeniu ziemia radomska była tożsama terytorialnie z ówczesnym powiatem 
radomskim. W okresie nowożytnym jej przybliżone granice stanowiły Wisła na wschodzie, 
Kamienna na południu, Garb Gielniowski na południowym zachodzie oraz dolny bieg Drze-
wiczki na zachodzie. Na północy granica ziemi radomskiej z Mazowszem biegła równoleżni-
kowo – od Pilicy pod Nowym Miastem do Radomki koło Brzózy. W średniowieczu częścią 
ziemi radomskiej była dawna kasztelania sieciechowska – późniejsza ziemia stężycka, rozcią-
gająca się na prawym brzegu Wisły, w okolicach dzisiejszych: Dęblina, Ryk i Żelechowa.  
W podstawowym podziale terytorialnym – stosowanym m.in. w administracji skarbowej – 
województwo sandomierskie dzieliło się na 3 ziemie: sandomierską, radomską i stężycką.  
W tym szerszym znaczeniu ziemia radomska obejmowała północno-zachodnią połowę woje-
wództwa sandomierskiego, tj. powiaty: chęciński (z Kielcami), opoczyński i radomski4. 

W czasach Jagiellonów Radom staje się jedną z głównych rezydencji królewskich.  
W latach 1481-1483 z zamku radomskiego rządzi Królestwem Polskim królewicz Kazimierz 
– jako namiestnik króla Kazimierza Jagiellończyka na czas jego pobytu na Litwie. Radom jest 
także miastem sejmowym. Tu w roku 1505 odbywa się jeden z najważniejszych sejmów wal-
nych w historii Polski. Uchwalona zostaje konstytucja Nihil novi, która czyni parlament naj-
wyższą władzą w Rzeczypospolitej. Ponadto przyjęty zostaje pierwszy pełny spis prawa Kró-
lestwa Polskiego, zwany Kodeksem Łaskiego5. Zawarte w nim rysunkowe przedstawienie 
obrad sejmu radomskiego jest najstarszym obrazem polskiego parlamentu. W latach 1613-
1764 w Radomiu ma siedzibę Koronny Trybunał Skarbowy – sąd najwyższy do spraw skar-
bowych i wojskowych. Jest to jedyny trybunał obejmujący swą jurysdykcją całą Koronę6. 

                                                 
4 Zofia Trawicka, Sejmik województwa sandomierskiego w latach 1572-1696, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 
Kielce 1985. 
5 Urbanistyka i architektura Radomia, red. Wojciech Kalinowski, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1979. 
6 Zbigniew Góralski, Urzędy i godności w dawnej Polsce, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1998. 
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Mapa 7. Rozwój sieci osadniczej 

 
Źródło: Opracowanie MBPR OT Radom
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Po upadku Rzeczypospolitej Radom przejmuje funkcje ośrodka wojewódzkiego od przy-
granicznego Sandomierza. Będzie je pełnił aż do I wojny światowej – cały czas dla regionu  
w widłach Wisły i Pilicy, o zmiennym zasięgu jedynie na południu. W Księstwie Warszaw-
skim istnieje departament radomski, obejmujący następujące miasta powiatowe: Kielce, Ko-
zienice, Opatów, Opoczno, Radom, Sandomierz, Staszów i Szydłowiec. W Królestwie Pol-
skim po 1815 roku Radom jest stolicą województwa sandomierskiego, powstałego z departa-
mentu radomskiego po odłączeniu powiatu kieleckiego. W połowie XIX wieku gubernia ra-
domska – powstała z połączenia terytoriów województw krakowskiego i sandomierskiego – 
graniczy z austriacką Galicją i pruskim Śląskiem. Należy do niej Zagłębie Dąbrowskie z Bę-
dzinem i Sosnowcem. Po roku 1867 gubernia radomska obejmuje na południu obszar po Góry 
Świętokrzyskie, wraz z Sandomierzem i Staszowem na południowym wschodzie. W roku 
1880 Radom staje się siedzibą Zarządu Dóbr Państwowych dla guberni kieleckiej, lubelskiej, 
radomskiej i siedleckiej7. 

W dwudziestoleciu międzywojennym Radom jest powiatem grodzkim w województwie 
kieleckim. Pozostaje siedzibą instytucji państwowych o znaczeniu ponadregionalnym, w tym 
największej terytorialnie okręgowej dyrekcji kolejowej (województwa: kieleckie, lubelskie  
i wołyńskie) oraz dyrekcji lasów (województwa: kieleckie i lubelskie). W czasie II wojny 
światowej Radom zostaje siedzibą władz dystryktu, jednego z pięciu, na które dzieli się Gene-
ralne Gubernatorstwo (pozostałe: Kraków, Lublin, Lwów, Warszawa). Polskie władze pod-
ziemne działają w ramach okręgu radomsko-kieleckiego Armii Krajowej „Jodła”8. 

Po wojnie Radom stanowi największe miasto województwa kieleckiego. Status miasta 
wojewódzkiego odzyskuje przejściowo w latach 1975-1999. Od roku 1999 Radom jest dru-
gim co do wielkości miastem w województwie mazowieckim. Granica z województwem 
świętokrzyskim przebiega około 20 km na południe od centrum miasta. Obecnie najważniej-
sze instytucje o zasięgu regionalnym mieszczące się w Radomiu to Polskie Sieci Elektroener-
getyczne Wschód – zarządzające siecią przesyłową wysokich napięć w południowo-
wschodniej części kraju, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych – obejmująca większą 
część województwa świętokrzyskiego i południową część województwa mazowieckiego oraz 
Komenda Wojewódzka Policji dla województwa mazowieckiego, z wyłączeniem okręgu 
Warszawy. 
 
1.2.2. Rozwój przestrzenny miasta9 

 
Radom uznawany jest za modelowy przykład rozwoju przestrzennego miast polskich. 

Oznacza to, iż wszystkie fazy rozwoju, typowe dla polskich miast, wystąpiły w Radomiu oraz 
są wyraźnie czytelne w strukturze miasta (Mapa 8). Etapy rozwoju przestrzennego Radomia 
przedstawiono na mapie Rozwój terytorialny miasta Radomia. Należy tu zaznaczyć, iż zmiany 
granic gminy miejskiej nie są równoznaczne z rzeczywistym obszarem miasta, rozumianym 
jako zasięg terenów zagospodarowanych zabudową miejską. 

Pierwszą rozpoznaną fazą rozwoju dzisiejszego Radomia jest osada o charakterze rolni-
czym, leżąca w dolinie Mlecznej. Jej ślady datowane są na przełom VIII i IX wieku. W wieku 
XI osada zostaje przeniesiona na sąsiednie wzniesienie – na południowy wschód od później-
szego Starego Miasta. Jako drugą fazę wyróżnia się zespół osadniczy złożony z grodu obron-
nego oraz kilku – prawdopodobnie trzech – podgrodzi. Faza ta zaczyna się najpóźniej  
w X wieku. Pozostałością grodu jest istniejące do dzisiaj grodzisko Piotrówka. Jego po-
wierzchnia – około 1,5 hektara – pozwala uznać Radom za najbardziej znaczący ośrodek 
                                                 
7 Radom. Dzieje miasta w XIX i XX w., red. Stefan Witkowski, Radomskie Towarzystwo Naukowe, Państwowe 
Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985. 
8 Radom… op.cit. 
9 Urbanistyka… op.cit. 
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osadniczy w regionie między Wisłą, Pilicą i Górami Świętokrzyskimi. Osady towarzyszące 
grodowi miały charakter rolniczy, przemysłowy (wytop i obróbka żelaza) oraz handlowo-
rzemieślniczy. Ta ostatnia osada, położona na wyżynnym cyplu ponad doliną Mlecznej, zwa-
nym dziś Starym Miastem, w II połowie XIII wieku otrzymuje prawa miejskie. Donatorem 
jest prawdopodobnie Bolesław Wstydliwy, najpóźniej zaś jego następca na tronie krakowsko-
sandomierskim – Leszek Czarny. Lokacja oznaczała zmianę statusu osady już istniejącej,  
na planie ukształtowanym ewolucyjnie we wcześniejszym okresie. Pierwsze miasto średnio-
wieczne wraz ze starym grodem, jako ośrodkiem władzy kasztelańskiej i założeniem obron-
nym, można wyróżnić jako trzecią fazę rozwoju przestrzennego Radomia.  

Kolejna faza to Nowe Miasto Radom, założone w połowie XIV wieku przez Kazimierza 
Wielkiego. Powstało na surowym korzeniu, zajmując kolejne wzniesienie, oddzielone od Sta-
rego Miasta doliną Potoku Południowego. Nowy Radom, położony przy granicy Królestwa 
Polskiego z Księstwem Mazowieckim, był silnie ufortyfikowany; posiadał ponad kilometr 
obwodu murów wraz z wypełnionymi wodą fosami. Miasto miało także murowany zamek, 
będący siedzibą starosty oraz okresową rezydencją królewską. 

Powierzchnia Nowego Radomia w obrębie murów wynosiła tylko 9 ha, dlatego już  
w średniowieczu wzdłuż głównych traktów wychodzących z miasta powstają przedmieścia. 
Największe znaczenie ma Przedmieście Lubelskie, powstałe przy rozejściu dróg w stronę 
Rusi (na Kazimierz i Lublin), Litwy (na Jedlnię i Łuków) oraz Mazowsza (na Grójec i War-
szawę). Stary Radom pozostaje odrębnym miastem do wieku XIX; traci jednak znaczenie na 
rzecz nowego ośrodka. 

W wiekach XVII i XVIII w Rzeczypospolitej następuje zahamowanie rozwoju miast. 
Odnosi się to również do Radomia, w którym dochodzi do daleko posuniętej degradacji zabu-
dowy. W aspekcie przestrzennym należy jednak wspomnieć o wielkich zjazdach szlachec-
kich, związanych z sesjami Koronnego Trybunału Skarbowego, w czasie których na przed-
mieściach – obok stałej infrastruktury noclegowej – powstają rozległe obozy. Koniec  
XVIII wieku przynosi umieszczenie dzielnicy żydowskiej na Podwalu – gruntach starościń-
skich nad Potokiem Południowym. 

Odrodzenie następuje dopiero w wieku XIX. Dochodzi do rozszerzenia granic miasta po-
przez włączenie Starego Miasta oraz przedmieść – krakowskiego, lubelskiego i jedlińskiego. 
Obszar objęty granicami wynosi około kilometra kwadratowego, jednak powierzchnia zabu-
dowy podmiejskiej, wraz ze Starym Miastem, nie przekracza 20-30 ha. Zabudowa, rozciąga-
jąca się przede wszystkim na wschód i południe od Miasta Kazimierzowskiego, ma w więk-
szości charakter rozproszony. 

Najważniejszym bodźcem rozwojowym staje się przejęcie przez Radom funkcji ośrodka 
administracji rangi wojewódzkiej. Na kilka dziesięcioleci podstawą przestrzennego rozwoju 
miasta staje się projekt regulacji z roku 1821. W latach 20. XIX wieku powstaje gmach Ko-
misji Województwa Sandomierskiego. Zostaje wybudowany na gruntach miejskiej wsi 
Dzierzków, w odległości kilometra od Rynku Miasta Kazimierzowskiego. Celem takiej decy-
zji jest rozciągnięcie miasta wzdłuż traktu lubelskiego – w okolice wyżej położone. Rzeczy-
wiście, już w połowie wieku XIX ulica Lubelska – aż do urzędu wojewódzkiego – wypełnia 
się zabudową obrzeżną. Ta ulica do dzisiaj stanowi główną oś śródmieścia. Powstanie XIX-
wiecznego śródmieścia to kolejna faza rozwoju przestrzennego miasta.  

W drugiej połowie wieku XIX, zwłaszcza po otwarciu linii kolejowej z Dęblina przez 
Radom i Zagłębie Staropolskie do Zagłębia Dąbrowskiego, następuje szybki rozwój przemy-
słu. Główną dzielnicą przemysłową staje się Stare Miasto wraz z sąsiednim Nowym Światem 
przy trakcie krakowskim. Na północ od miasta, przy szosie kozienickiej powstaje zespół ko-
szar z placem ćwiczeń – dzisiejszym placem Jagiellońskim. Fakt ten zatrzyma rozbudowę 
miasta w tym kierunku aż do połowy XX wieku. 
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W roku 1892 do miasta przyłączone zostają Górki Lubelskie (na północnym wschodzie) 
oraz części wsi: Dzierzków (na wschodzie) i Glinice (na południowym wschodzie, za torami 
kolejowymi). Ponadto przed pierwszą wojną światową tworzą się zespoły zabudowy pod-
miejskiej w Borkach, Młodzianowie i Żakowicach – na południe od miasta, w sąsiedztwie 
linii kolejowej. Dzielnice te stanowią jednocześnie obszary zabudowy przemysłowej. Kolejne 
rozszerzenie granic miasta następuje w roku 1916. Obejmują one obszar 22 km2. W roku 
1921 Radom liczy 62 tys. mieszkańców. 

W okresie międzywojennym Radom, obok Lublina, jest największym miastem w Cen-
tralnym Okręgu Przemysłowym. Następuje szybki rozwój związany z rozbudową przemysłu.  
W Sadkowie, na wschód od miasta, powstaje lotnisko wojskowe. Na zachodzie, na wzniesie-
niu w Wacynie – duża radiostacja. W południowej części miasta powstaje Fabryka Broni 
wraz z monumentalnym założeniem mieszkaniowym. Ponadto charakterystyczny dla tego 
okresu jest żywiołowy rozwój indywidualnego budownictwa mieszkaniowego. W niektórych 
dzielnicach dochodzi do ukształtowania niekorzystnej struktury przestrzennej wskutek dzikiej 
parcelacji gruntów. W roku 1938 liczba ludności miasta sięga 90 tys. 

Lata 50. XX wieku to czas powstania kilku kolejnych koncepcji urbanistycznych, zakła-
dających duży rozwój miasta, w tym jego wzrost przestrzenny. Przyjęto nową, południkową 
oś rozwoju. Postanowiono wprowadzać zabudowę na kolejne obszary wysoczyzn, oddzielone 
od siebie równoleżnikowymi dolinami dopływów Mlecznej. Pierwsze powojenne osiedla 
mieszkaniowe stanowią uzupełnienie istniejącej tkanki zabudowy: Planty – między śródmie-
ściem  
a dworcem kolejowym oraz osiedle Malczewskiego – za Potokiem Północnym na Obozisku. 

Poza dotychczasową dzielnicą przemysłową – rozciągającą się od Starego Miasta przez 
Borki, Żakowice, Młodzianów do stacji kolejowej i na Glinice – także po drugiej stronie to-
rów – wyznaczono nowy obszar przemysłowy na Gołębiowie, przy szosie kozienickiej.  
W roku 1954 rozszerzono granice miasta, tak że objęty nimi obszar wzrósł do 65 km2. Część 
włączonych terenów – jak Długojów (za Glinicami) i Wacyn – była już wówczas zagospoda-
rowana jako dzielnice mieszkaniowe o zabudowie jednorodzinnej. Najbardziej rozszerzono 
granice w kierunku południowo-wschodnim, które objęły Potkanów i Pruszaków, obszary 
wiejskie odległe od centrum miasta o ponad 5 km. Pruszaków przewidywano na osiedle letni-
skowe. Potkanów, położony przy nowej linii kolejowej do Łodzi, stał się nowym obszarem 
przemysłowym. Zespół terenów przemysłowych uzupełnił teren składowy na Dzierzkowie – 
między stacją towarową na linii dęblińskiej a lotniskiem. 

W latach 50. i 60. XX wieku za Potokiem Północnym, na terenach wielkości 40 ha, od-
dzielonych wcześniej od miasta jednostką wojskową, trwa budowa Osiedla XV-lecia – złożo-
nego ze zróżnicowanych wysokościowo budynków. Uznawane jest za jedno z lepszych zało-
żeń mieszkaniowych w Polsce lat 60. XX wieku. Obecnie zamieszkuje je 12 tys. mieszkań-
ców. Jednocześnie następuje uzupełnianie zabudowy śródmieścia, Mariackiego, Borek – 
głównie budynkami kilkukondygnacjowymi, ale również wysokościowymi punktowcami.  

Pod koniec lat 60. rozpoczęto realizację Osiedla nad Potokiem w północno-wschodniej 
części miasta. Zastosowano tam nową technologię W-70. Osiedle liczy 10 tys. mieszkańców. 
W latach 70. XX wieku na południe od stacji kolejowej, na wzniesieniach po obu stronach 
doliny Potoku Południowego, powstaje największe radomskie osiedle mieszkaniowe – Ustro-
nie. Wraz z powstałymi w późniejszym okresie jednostkami na Młodzianowie i Prędocinku 
osiedle zamieszkuje powyżej 25 tys. osób. W tym okresie powstaje także osiedle Borki oraz 
jedyny zespół zabudowy wysokościowej po wschodniej stronie doliny Mlecznej – na Zamły-
niu. Niefortunna lokalizacja budynków na Zamłyniu zniszczyła panoramę miasta widoczną  
z obwodnicy, którą przebiega trasa E77 Kraków – Warszawa. 

Lata 80. XX wieku przynoszą budowę kolejnych dużych osiedli bloków mieszkalnych. 
Na północy powstaje Osiedle Akademickie oraz Michałów, na północnym wschodzie – Gołę-
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biów I i II. Na południe od Borek, między linią kolejową do Skarżyska a drogą do Staracho-
wic, rozwija się dzielnica Południe. Osiedle Południe II stanowi najbardziej odległą od śród-
mieścia jednostkę zabudowy intensywnej; leży w odległości 4,5 km od centralnego placu 
Konstytucji. 

Równocześnie rozwijają się obszary zabudowy jednorodzinnej. Największe osiedla po-
wstałe w latach 80. XX wieku to Halinów i Wośniki na południowym zachodzie, Kozia Góra 
i Wacyn na zachodzie, Józefów i Wólka Klwatecka na północy, Dzierzków na wschodzie, 
Idalin i Janiszpol na południowym wschodzie, Malczów na południu. Lata 90. XX wieku  
i początek wieku XXI to żywiołowy rozwój osiedli mieszkaniowych, także poza granicami 
gminy miejskiej. Wymienić należy przede wszystkim Bielichę i Milejowice w gminie Za-
krzew – na zachodzie. 

 
 

Mapa 8. Rozwój terytorialny gminy miejskiej 

 
 
Źródło: Opracowanie MBPR OT Radom 
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1.3. Radom w krajowych i wojewódzkich dokumentach strategicznych 
 
W Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, przyjętej przez Radę Ministrów 13 lipca 

2010 roku, Radom nie jest wymieniany. Stwierdza się natomiast, iż motorami rozwoju kraju  
i poszczególnych regionów są największe ośrodki miejskie (s. 94). Jednak w rozumieniu doku-
mentu owymi największymi ośrodkami są tylko miasta wojewódzkie, w tym po 2 ośrodki  
w tych województwach, które posiadają siedziby wojewody i sejmiku w innych miastach (s. 96). 
Warszawie i miastom wojewódzkim poświęcone są zatem obszerne podrozdziały, w których 
mowa o wzmacnianiu ich funkcji metropolitalnych. Pominięty w stawce miast „najwięk-
szych” Radom (220 tys. mieszkańców) zakwalifikowany został do miast „średniej wielkości” 
(powyżej 20 tys. mieszkańców), zwanych też subregionalnymi0000 (s. 104). 

Radom wspominany jest w kilku miejscach w załącznikach do Krajowej Strategii Rozwo-
ju Regionalnego. W rozdziale dotyczącym konsultacji społecznych projektu wspomniano,  
iż pojawiały się uwagi krytyczne wobec proponowanej hierarchizacji ośrodków miejskich. 
Padł m.in. wniosek o zarezerwowanie specjalnych działań dla tzw. regionów międzymetropo-
litalnych. Celem miałoby być wzmacnianie w nich regionalnych funkcji metropolitalnych  
(s. 21). Dalej postulowano, iż katalog wspólnych działań powinien obejmować wszystkie mia-
sta wojewódzkie oraz miasta porównywalne z wyznaczonymi w projekcie ośrodkami regional-
nymi (dawne miasta wojewódzkie, np. Częstochowa, Radom) – s. 23. 

 
Wykres 1. Radom na tle największych ośrodków subregionalnych według Krajowej Strategii 
Rozwoju Regionalnego z roku 2010 
 

 
Źródło: Opracowanie MBPR OT Radom na podstawie BDL GUS 
 
W ustępie zatytułowanym Miasta i obszary tracące dotychczasowe funkcje gospodarcze 

mówi się, iż problemy z utrzymaniem miejsc pracy widoczne są w: Radomiu, Gdyni, Pozna-
niu, Chorzowie, Koninie, Piekarach Śląskich, Zabrzu, Świętochłowicach, Rudzie Śląskiej  
i Bytomiu (s. 95). Zestawienie miast jest zastanawiające, zwłaszcza wobec pojawienia się 
Gdyni i Poznania, w których notowana jest niska stopa bezrobocia. Z kolei problem niskiej 
zamożności miast wyznaczony w oparciu o analizę dynamiki zmian dochodów budżetów gmin 
z tytułu PIT; dynamiki zmian dochodów budżetów gmin z tytułu CIT; dodatków mieszkanio-
wych; zaległości w opłatach za mieszkania dotyka w największym stopniu: Zabrze, Włocła-
wek, Siemianowice Śląskie, Radom, Rudę Śląską, Bytom i Tarnobrzeg (s. 96). Wreszcie pro-
blem niskiej jakości życia wyznaczony w oparciu o liczbę zwiedzających muzea, liczbę miesz-



 22

kańców na zakład opieki zdrowotnej oraz liczbę uczniów na szkołę podstawową dotyka w naj-
większym stopniu miasta przemysłowe: Radom oraz 3 ośrodki województwa śląskiego – By-
tom, Ruda Śląska i Świętochłowice (s. 96-97). Fakt, iż Radom został trzykrotnie wymieniony 
z miastami aglomeracji górnośląskiej jest znamienny. 

Zgodnie z danymi przedstawionymi na wykresach 1 i 2, Radom wielkością nawiązuje ra-
czej do miast wojewódzkich niż ośrodków sklasyfikowanych w Krajowej Strategii Rozwoju 
Regionalnego jako subregionalne. Fakt ten został zauważony w projekcie Koncepcji Prze-
strzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 18 maja 
2010 roku). W określonej tam metropolii sieciowej wyróżniono główne węzły systemu osad-
niczego (w liczbie 12 aglomeracji) oraz ośrodki regionalne. Do tej drugiej kategorii zaliczono 
5 miast wojewódzkich i 6 innych dużych miast, w tym Częstochowę i Radom (s. 28). Cele 
działań względem tych ośrodków w ramach polityki przestrzennej zawiera rozdział Podwyż-
szenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich. Ich realizacja ma się odbywać przy 
zachowaniu policentrycznej struktury systemu osadniczego (s. 58). Gwoli podwyższenia kon-
kurencyjności wykorzystane zostaną specyficzne walory poszczególnych miast (s. 62). Polity-
ka przestrzenna wspierać ma rozwój funkcji metropolitalnych zarówno ośrodków metropoli-
talnych, jak i ośrodków regionalnych (łącznie 24 ośrodki miejskie) – s. 63. Polityka prze-
strzenna będzie nakierowana także na wzmacnianie potencjału i konkurencyjności miast re-
gionalnych uzupełniających i wzmacniających sieć ośrodków metropolitalnych. Należy uru-
chomić ich endogeniczny potencjał rozwoju (obecnie niedostatecznie wykorzystany) oraz 
wspierać zmiany w kierunku przyspieszenia innowacyjności i wzrostu konkurencyjności. Peł-
nienie komplementarnych wobec siebie funkcji wzmocni całą sieć głównych ośrodków miej-
skich, przeciwdziałając peryferyzacji pozametropolitalnych obszarów kraju (s. 65). W szcze-
gólności zakładane jest lokowanie w ośrodkach regionalnych wybranych funkcji zarządzają-
cych sektora publicznego o zasięgu krajowym i regionalnym i podwyższanie jakości funkcjo-
nowania instytucji już istniejących. Wzmacniane i eksponowane będą również funkcje symbo-
liczne ośrodków miejskich, w tym kulturowe – wspierana będzie renowacja i modernizacja 
istniejącej infrastruktury kultury (teatry, filharmonie, sale wystawowe, muzea, galerie sztuki, 
biblioteki itd.) oraz rewitalizacja historycznych i zabytkowych obiektów na cele kulturowe, 
rozwój infrastruktury turystycznej i kongresowej i wystawienniczo-targowej (s. 64). 

 
Wykres 2. Radom na tle ośrodków wojewódzkich – rok 2009 

 

 
Źródło: Opracowanie MBPR OT Radom na podstawie BDL GUS 
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Dalej zakłada się intensyfikację powiązań funkcjonalnych pomiędzy głównymi węzłami 
sieci osadniczej w układzie krajowym i międzynarodowym (s. 62). Rozwijanie powiązań okre-
ślonych jako podstawowe (wyższa z dwu wyróżnionych kategorii) przewiduje się między 
innymi w korytarzu Kraków – Kielce – Radom – Warszawa (Mapa 12, s. 62). Podkreśla się, 
iż szczególna uwaga będzie poświęcona tworzeniu i intensyfikacji powiązań pomiędzy obsza-
rami metropolitalnymi a ośrodkami regionalnymi (s. 64).  

Ponadto zakłada się integrację obszarów funkcjonalnych głównych ośrodków miejskich 
(s. 62). Przewiduje się, iż w wojewódzkich planach zagospodarowania przestrzennego zosta-
ną wyznaczone obszary funkcjonalne 10 ośrodków metropolitalnych oraz ośrodków regional-
nych wskazanych w KPZK (s. 62). W szczególności znaczenie będą miały działania służące 
poprawie dostępności transportowej wewnątrz obszarów funkcjonalnych, co wpłynie na roz-
szerzenie zasięgu potencjalnego rynku pracy. Wdrożone zostaną zintegrowane rozwiązania 
dotyczące multimodalnego transportu zbiorowego obejmującego różne środki transportu  
i elementy infrastruktury takie jak kolej, tramwaje, autobusy, system kierowania ruchem, par-
kingi w systemie Parkuj i Jedź (Park&Ride) (s. 62-63). 

Wśród wskaźników osiągnięcia powyższych celów w odniesieniu do Radomia godne  
są uwagi w szczególności: 

− (d) koncentracja ludności i potencjału gospodarczego we wszystkich 24 głównych 
ośrodkach miejskich, 

− (e) lokalizowanie w miastach siedzib instytucji europejskich i międzynarodowych  
(s. 67). 

W kolejnym rozdziale, dotyczącym zwiększenia spójności terytorium kraju, zwraca się 
uwagę, iż na obszarach zurbanizowanych w skali dzielnic, ale także całych miast, poprzemy-
słowych i powojskowych dochodzi do kumulacji negatywnych zjawisk społeczno-
gospodarczych, przestrzennych i środowiskowych. Związane jest to z utratą dotychczasowych 
funkcji pełnionych przez te obszary (s. 71). Problemy takie stwierdza się również w miastach, 
w których nastąpił upadek pewnych gałęzi przemysłu – takich jak Radom, Łódź czy Szczecin 
(s. 72). 

Do roku 2009 polityka regionalna w województwie mazowieckim realizowana była po-
przez ustalenia i zapisy następujących dokumentów: 
− Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 (aktualizacja), 
− Wojewódzkiego Programu Rozwoju Regionalnego Mazowsza na lata 2001-2006, 
− Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2005-2006. 
Zaś w okresie 2007-2013: 
− Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego, 
− Strategii Promocji Województwa Mazowieckiego, 
− Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Mazowieckiego 2007-2013, 
− Strategii e-Rozwoju Województwa Mazowieckiego, 
− Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, 
− Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, 
− Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2007-2011,  

z uwzględnieniem lat 2012-2015 (WPGO 2007-2015). 
W województwie mazowieckim będą realizowane projekty krajowych programów opera-

cyjnych. Są to projekty z zakresu PO Infrastruktura i Środowisko oraz PO Innowacyjna Go-
spodarka. Na listę podstawową indywidualnych projektów kluczowych wpisanych zostało  
67 projektów, natomiast na listę rezerwową 22 projekty.  

Na listach tych znalazły się 2 projekty z zakresu PO Infrastruktura i Środowisko z anali-
zowanego obszaru radomskiego: 
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1. Usprawnienie połączenia kolejowego z lotniskiem w Warszawie oraz Radomiem  
i Kielcami – orientacyjny koszt całkowity wynosi 2447,17 mln zł, szacunkowa kwota do-
finansowania – 1566,19 mln zł. 

2. Przebudowa drogi ekspresowej S7 – odcinek Radom (Jedlińsk) – Jędrzejów. Orientacyjny koszt 
całkowity to 2117,65 mln zł, a szacunkowa kwota dofinansowania to ok. 1101,18 mln zł. 
Przewidywany okres realizacji ww. inwestycji to lata 2008-2013. 
W przedstawionych dokumentach strategicznych i planistycznych województwa zawarte 

są kierunki działań i zadania dla miasta Radomia i jego okręgu. Analizując powyższe doku-
menty, za najważniejsze, które mają służyć poprawie sytuacji w Radomiu i jego okolicach, 
trzeba uznać inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej: transportowej (drogowej, kole-
jowej, lotniczej), telekomunikacyjnej i energetycznej. 

W latach 2007-2013 planowane są inwestycje, które mają przyczynić się do poprawy wa-
runków życia mieszkańców, poprawy warunków komunikacji, bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego, ułatwienia dojazdu do szkół i miejsc pracy oraz zwiększenie atrakcyjności gospodar-
czej i inwestycyjnej. Obok przebudowy dróg powiatowych planowana jest realizacja inwesty-
cji infrastrukturalnych z położeniem nacisku m.in. na: 

− modernizację linii kolejowej Warszawa – Radom (budowa drugiego toru Radom – 
Warka), Radom – Dęblin, Radom – Tomaszów Mazowiecki, 

− modernizację drogi nr 7 i nr 12 oraz budowę obwodnicy miasta w ciągu tych dróg 
oraz 

− przystosowanie lotniska w Radomiu dla lotnictwa cywilnego, 
− rozwój centrów logistycznych, 
− projekt kluczowy w ramach RPO WM – budowę obwodnicy południowej w Radomiu. 
Aby wzmocnić rozwój miasta Radomia i jego otoczenia, postawiono na wspomaganie 

rozwoju poprzez: 
− działania rewitalizacyjne w kierunku przekształcenia Radomia w ośrodek równoważe-

nia rozwoju, 
− wspieranie procesów rozwojowych miasta poprzez poprawę warunków mieszkanio-

wych oraz zwiększenie jego atrakcyjności inwestycyjnej i gospodarczej, 
− wspieranie i tworzenie małych i średnich przedsiębiorstw, instytucji otoczenia bizne-

su, szkolnictwa wyższego i średniego, placówek lecznictwa specjalistycznego, 
− wspieranie rozwoju nowoczesnych produkcji, tworzenia parków i inkubatorów przed-

siębiorczości, inicjowanie rozwoju stref ekonomicznych, 
− wsparcie inicjatyw skierowanych na ograniczenie bezrobocia, doskonalenie zawodowe, 
− poprawę poziomu usług publicznych i komunalnych poprzez ich rozwój i restruktury-

zację. 
Na liście projektów kluczowych znalazły się projekty, które będą realizowane  

w Radomiu: Rozwój infrastruktury teleinformatycznej i e-usług w policji mazowieckiej oraz 
budowa Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego „Radomiak”. 

Z zakresu ochrony środowiska postawiono na uporządkowanie i stworzenie spójnego sys-
temu gospodarki odpadami poprzez: 

− likwidację nielegalnych składowisk odpadów, 
− likwidację tzw. mogilników (składowisk źle zabezpieczonych i zawierających wy-

mieszane substancje chemiczne), 
− usuwanie azbestu, 
− gospodarkę odpadami i gospodarkę ściekami. 
Aby zwiększyć atrakcyjność turystyczną miasta i jego okręgu w oparciu o walory dzie-

dzictwa kulturowego i środowiska przyrodniczego, polityka działań adresowana jest poprzez 
objęcie ochroną prawną: cennych krajobrazów kulturowych, układów ruralistycznych  
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i urbanistycznych, miejsc pamięci narodowej. Dokumenty strategiczne kładą nacisk na rozbu-
dowę zaplecza turystycznego, zintegrowanego systemu promocji i informacji turystycznej 
oraz tworzenie nowych i rewitalizację zabytkowych parków kulturowo-historycznych. 
 
Mapa 9. Odsetek lasów i użytków rolnych we wstępnym obszarze badań – rok 2007 

Źródło: Opracowanie MBPR OT Radom na podstawie BDL GUS 
 
 
2. DELIMITACJA STREFY PODMIEJSKIEJ RADOMIA 

 
Celem niniejszej delimitacji jest ustalenie obszaru, do którego zostanie zawężone badanie 

zjawisk charakterystycznych dla strefy podmiejskiej. Chodzi o zakreślenie całego obszaru,  
na którym zjawiska te są dostrzegalne przy przyjętym poziomie dokładności danych, a jedno-
cześnie możliwie małego – tak by uniknąć pracochłonnych analiz terenów przyległych.  
Ponadto niniejszą procedurę delimitacji traktować można już jako wstęp do badań zawartych 
w kolejnych częściach opracowania. 
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Mapa 10. Gęstość zaludnienia w obszarach nieleśnych we wstępnym obszarze badań –  
rok 2007 

 
Źródło: Opracowanie MBPR OT Radom na podstawie BDL GUS 
 

Delimitację strefy podmiejskiej przeprowadzono przy następujących założeniach: 
− podstawową niepodzielną jednostką terytorialną, która może zostać zaliczona (bądź 

nie) do strefy podmiejskiej, jest gmina, 
− zasada ciągłości: do strefy podmiejskiej zalicza się tylko te gminy, które graniczą  

z centralną gminą miejską bądź z innymi gminami zaliczonymi uprzednio do strefy, 
− zasada narastania: zakłada się, iż poziom danej cechy, przyjętej za kryterium delimi-

tacji, maleje w miarę oddalania się od ośrodka centralnego; zasada służy oddzieleniu 
stref podmiejskich sąsiednich miast (przyjęte kryteria przykłada się najpierw  
do gmin graniczących z gminą centralną; z kolei sprawdza się gminy graniczące  
z uprzednio zaliczonymi do strefy; są one włączane do strefy, o ile posiadają wskaź-
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nik równy bądź niższy od sąsiedniej gminy uprzednio zaliczonej do strefy; oczywi-
ście wszystkie jednostki muszą spełniać warunek dolnej granicy wartości), 

− zasada zwartości: do strefy podmiejskiej zalicza się gminy, które jakkolwiek nie 
spełniają przyjętych kryteriów przynależności, graniczą wyłącznie z gminami zali-
czonymi do strefy, 

− jeśli gmina miejska jest siedzibą władz także gminy wiejskiej (Pionki), obie gminy 
traktowane są jako jedna jednostka, przy czym stosowne wskaźniki obliczane są jako 
średnia ważona. 

 
Mapa 11. Budynki oddane do użytkowania na 1 tys. mieszkańców we wstępnym obszarze ba-
dań – rok 2007 

 
Źródło: Opracowanie MBPR OT Radom na podstawie BDL GUS 
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Mapa 12. Podmioty gospodarcze na 10 tys. mieszkańców we wstępnym obszarze badań –  
rok 2008 

 
Źródło: Opracowanie MBPR OT Radom na podstawie BDL GUS 
 

W celu delimitacji strefy podmiejskiej przeprowadzono kolejno analizy następujących 
czynników: 

− sieć osadnicza, 
− wskaźniki społeczno-gospodarcze, 
− izochrony dojazdu do centrum Radomia, 
− pochodzenie uczniów liceów radomskich, 
− bariery przyrodnicze. 
Zbadano sieć osadniczą w obrębie obszaru ograniczonego sąsiednimi dla Radomia du-

żymi miastami – powyżej 100 tys. mieszkańców (Kielce, Lublin, Łódź, Warszawa). Do deli-
mitacji poszukiwano skupisk osadniczych poprzez tworzenie hierarchicznego drzewa układu 
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osadniczego – ośrodki klasy niższej zaliczano do aglomeracji z centrami w większych ośrod-
kach, na zasadzie wzajemnej odległości. Z Mapy 4 wynika, iż w obszarze badania ośrodki 
klasy 40-100 tys. mieszkańców umiejscawiają się pośrodku dystansu między sąsiadującymi 
dużymi miastami – w strefie przełamania wpływów. W tym aspekcie układ ten odpowiada 
wzorcowemu modelowi sieci osadniczej stworzonemu przez Christallera10. I tak, Puławy lo-
kują się pomiędzy Radomiem a Lublinem. Między Kielcami i Radomiem znajdują się Skar-
żysko i Starachowice; nieco na uboczu, ale też w równej odległości od Kielc i Radomia – 
Ostrowiec Świętokrzyski. Skarżysko-Kamienna i Starachowice oddalone są od Kielc i Rado-
mia po około 35 km. Jak wspomniano wyżej, układ ten określany jest mianem aglomeracji 
staropolskiej. Jednocześnie Skarżysko-Kamienna i Starachowice – miasta porównywalne 
wielkościowo, odległe od siebie o 15 km – tworzą ściślejszą konurbację w mniejszej skali. 
 
Mapa 13. Dochody gmin we wstępnym obszarze badań – rok 2006 

 
Źródło: Opracowanie MBPR OT Radom na podstawie BDL GUS 

                                                 
10 Walter Christaller, Die Zentralen Orte in Süddeutschland. Eine ökonomisch-geographie Untersuchung ūber 
die Gesetzmässigkeit der Vorbereitung und Entwicklung der Siedlungen mit städtischen Funktionen, Jena 1933. 
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Mapa 14. Gęstość zaludnienia we wstępnym obszarze badań – rok 2007 
 

 
Źródło: Opracowanie MBPR OT Radom na podstawie BDL GUS 
 

Dla potrzeb dalszej analizy przyjęto, iż wymienione wyżej miasta (powyżej 40 tys. 
mieszkańców) będą posiadały strefy podmiejskie. Jako hipotetyczny promień takiej strefy 
przyjęto 20 km. Przy tym założeniu, zważywszy na niewielką odległość między Radomiem  
a Skarżyskiem i Starachowicami, zasadne jest pytanie, czy da się w sposób jednoznaczny od-
dzielić ich strefy podmiejskie? Na tym etapie analizy przyjęte będzie proste kryterium odle-
głości; o zaliczeniu ośrodka do strefy danego miasta będzie przesądzała mniejsza odległość. 

Na mapie otoczenia regionalnego Radomia – z uwzględnieniem wszystkich ośrodków 
miejskich – rysują się następujące zespoły miejskie: 

− Ostrowiec Świętokrzyski oraz Kunów i Opatów, 
− Puławy oraz Dęblin i Kazimierz, 
− Radom oraz Pionki i Skaryszew, 
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− Skarżysko-Kamienna oraz Suchedniów i Szydłowiec, 
− Starachowice oraz Iłża i Wąchock. 
Zatem, według kryterium struktury sieci osadniczej, do strefy podmiejskiej Radomia po-

winny zostać zaliczone 2 najbliższe miasta – Pionki i Skaryszew. 
 

Mapa 15. Zmiana liczby ludności w latach 2002-2006 we wstępnym obszarze badań 

 
Źródło: Opracowanie MBPR OT Radom na podstawie BDL GUS 

 
Do celów delimitacji strefy podmiejskiej, na podstawie wskaźników społeczno-

gospodarczych, przyjęto wstępny obszar opracowania. Zakreślono go dość szeroko, żeby 
uchwycić tło, z którego strefa podmiejska powinna się wyróżniać. Uwzględniano zatem gmi-
ny leżące w promieniu do około 50 km od centrum Radomia. W obręb tegoż koła wchodzi 
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większość terytoriów wszystkich gmin należących do statystycznego podregionu radomskie-
go NUTS-3. Są to powiaty: białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, radomski 
grodzki, szydłowiecki i zwoleński. Granice tegoż podregionu oddalają się od 20 km do 55 km 
od centrum Radomia. Najdalej biegną w gminach: Solec nad Wisłą na południowym wscho-
dzie i Odrzywół na północnym zachodzie. Najbliżej przebiegają na południe od miasta –  
za gminą Wierzbica. Ponadto uwzględniono gminy spoza podregionu, których większość te-
rytoriów mieści się w promieniu 50 km od miasta. Są to: Brody Iłżeckie, Mirzec, Skarżysko-
Kamienna, Starachowice i Wąchock – na południu oraz gmina Warka na północy. Uwzględ-
nienie terenów na południu jest szczególnie istotne, zważywszy, iż znajdują się tam dość duże 
ośrodki miejskie, które mogą zmieniać obraz statystyczny obszarów przyległych, a tym sa-
mym mogłyby wpływać na delimitację strefy podmiejskiej Radomia. 

 
Mapa 16. Zameldowania ludności z miast na 1 tys. mieszkańców we wstępnym obszarze badań 
– rok 2006 

 
Źródło: Opracowanie MBPR OT Radom na podstawie BDL GUS 
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Przeanalizowano następujący zestaw wskaźników: 
− odsetek lasów i użytków rolnych (Mapa 9), 
− gęstość zaludnienia,  
− gęstość zaludnienia w obszarach nieleśnych (Mapa 10), 
− zmiana liczby ludności w latach 2002-2006 we wstępnym obszarze badań, 
− liczba nowo zameldowanych mieszkańców pochodzących z miast na 1000 miesz-

kańców w roku 2006, 
− liczba nowo oddanych budynków na 1000 mieszkańców w roku 2007, 
− liczba nowo oddanych budynków mieszkalnych indywidualnych na 1000 mieszkań-

ców w roku 2007 (Mapa 11), 
− liczba podmiotów gospodarczych na 10 000 mieszkańców (Mapa 12), 
− dochody gmin na mieszkańca w roku 2006 (Mapa 13). 
Z powyższych wskaźników wybrano te, które na tle wstępnego obszaru delimitacji wy-

kazują wyraźnie odmienne wartości w gminach podmiejskich, a tym samym potencjalnej stre-
fie podmiejskiej: 

− gęstość zaludnienia (Mapa 14); 
− zmiana liczby ludności w latach 2002-2006 we wstępnym obszarze badań (Mapa 15); 
− liczba nowo zameldowanych mieszkańców pochodzących z miast na 1000 mieszkań-

ców w roku 2006 (Mapa 16);  
− liczba nowo oddanych budynków na 1000 mieszkańców w roku 2006 (Mapa 17). 
Te 4 wskaźniki pokazują strefę podmiejską jako obszar suburbanizacji (rozprzestrzenia-

nia się osadnictwa podmiejskiego jako kontynuacji obszaru miasta) i dezurbanizacji (poja-
wiania się rozproszonego osadnictwa ludności miejskiej w terenach wiejskich). Szczegółowo 
przyjęto następujące wartości graniczne, które pozwalają zaliczyć do strefy podmiejskiej 
gminy wyszczególnione poniżej: 

Gęstość zaludnienia (osoba/km²): 
powyżej 110: Kowala, Zakrzew, Jedlnia, Pionki (miasto i wieś), Kozienice (oraz Skarży-
sko Kościelne i Szydłowiec – w strefie podmiejskiej Skarżyska-Kamiennej), 
od 100 do 110: Wierzbica, Wolanów, Gózd. 
Zmiana zaludnienia od roku 2002: 
powyżej 105%: Zakrzew, Jedlnia, Kowala, 
od 102% do 105%: Gózd, Skaryszew, Jedlińsk, Wolanów, Jastrzębia. 
Liczba nowo zameldowanych mieszkańców pochodzących z miast na 1000 mieszkańców  
w roku 2006: 
powyżej 15: Zakrzew, Kowala, Jedlnia, 
od 9 do 15: Jastrzębia, Jedlińsk, Skaryszew, Gózd. 
Liczba nowo oddanych budynków na 1000 mieszkańców w roku 2006: 
powyżej 4: Jedlnia, Orońsko, Zakrzew, Wolanów, Jedlińsk, Kowala, Jastrząb, Jastrzębia, 
Skaryszew. 
Wyniki delimitacji, według powyższych kryteriów, przedstawiono na mapach 14-17 i 20. 
Jako inne kryterium przynależności do strefy podmiejskiej przyjęto możliwość dojazdu 

do jego centrum. Z przyczyn technicznych założono, iż czas dojazdu kształtuje się proporcjo-
nalnie do odległości. Do strefy podmiejskiej zaliczono wszystkie gminy, których siedziby 
leżą w odległości od centrum Radomia: 

− do 30 km koleją (przy czym przystanek musi być w granicach miejscowości), 
− do 20 km drogą kołową. 
Zakłada się, że powyższe odległości przekładają się na możliwość dojazdu komunikacją 

publiczną w czasie nie dłuższym niż 40’. Koleją w zasięgu 30 km dostępne są jedynie 2 sie-
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dziby gmin, tj. Jedlnia-Letnisko i Pionki. Drogą kołową – wszystkie gminy sąsiadujące  
z gminą centralną oraz Orońsko i Wierzbica. 
 
Mapa 17. Budynki oddane do użytkowania w budownictwie mieszkalnym indywidualnym  
na 1 tys. mieszkańców we wstępnym obszarze badań – rok 2007 
 

 
Źródło: Opracowanie MBPR OT Radom na podstawie BDL GUS 

 
 
W świetle pochodzenia uczniów liceów (Mapa 18) obszar ciążenia ku Radomiowi przed-

stawia się jako rozciągnięty z północnego zachodu na południowy wschód. Związane jest to 
niewątpliwie z dość dużą odległością do większych ośrodków miejskich w tych kierunkach. 
Na północnym zachodzie obszar sięga po gminy: Potworów, Radzanów i Stara Błotnica 
włącznie. Potworów jest odległy od Radomia o 30 km. W kierunku południowo-wschodnim 
najdalszą gminą, z której pochodzi znaczna liczba uczniów, jest Kazanów. Odpowiada to od-
ległości około 25 km. Podobny zasięg uwidacznia się w kierunku południowo-zachodnim, 
jednak tutaj zagęszczenie sygnatur na mapie jest mniejsze. Zważywszy, że gęstość zaludnie-
nia w tym kierunku jest większa niż w opisanych wyżej, należy to zinterpretować jako nakła-
danie się ciążeń do pobliskich miast – Szydłowca i Skarżyska-Kamiennej. Mała liczba 
uczniów z kierunku północno-wschodniego związana jest z pustką osadniczą Puszczy Kozie-
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nickiej, a także z dostępnością szkół średnich w Kozienicach i Pionkach. Należy jednak zwró-
cić uwagę na fakt wyboru szkół radomskich przez mieszkańców Pionek. Na północy obszar 
pochodzenia uczniów w zasadzie nie sięga dalej niż 20 km od Radomia – z wyjątkiem miej-
scowości leżących wzdłuż linii kolejowej do Warki. Stosunkowo mała liczba uczniów z tego 
kierunku związana jest także z niską gęstością zaludnienia w okolicach Puszczy Stromieckiej. 
 
Mapa 18. Pochodzenie uczniów liceów radomskich według miejsca zamieszkania –  
rok 2007/2008 

 
 
Źródło: Opracowanie MBPR OT Radom na podstawie wywiadu w szkołach 
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Na Mapie 19 naniesiono składniki krajobrazu, które mogłyby stanowić bariery ograniczające 
obszar strefy podmiejskiej: duże kompleksy leśne, duże rzeki bądź obszary podmokłe, pasma 
górskie lub inne przewyższenia. Jako najbliższa bariera geograficzna ograniczająca potencjal-
ny strefa podmiejska Radomia jawi się Puszcza Kozienicka, rozpoczynająca się w granicach 
gminy Radom – na północny wschód od miasta. Oddziela ona od Radomia pas podwyższonej 
gęstości osadnictwa na powiślu kozienickim. Puszcza jest dużym kompleksem leśnym, lecz 
rozczłonkowanym. W ten sposób leżące w pobliżu środka puszczy Pionki połączone są z Ra-
domiem pasmem osadniczym złożonym z miejscowości letniskowych, przyjmujących obec- 
 
 Mapa 19. Ograniczenia przyrodnicze 

 
Źródło: Opracowanie MBPR OT Radom 
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nie charakter podmiejskich osiedli mieszkaniowych (Rajec, Jedlnia). Puszcza może być roz-
ważana raczej jako bariera ograniczająca wspólny obszar osadniczy Radomia i Pionek – od 
północy i północnego wschodu, a zatem od strony Kozienic. Ponadto w odległości 25 km na 
północ od Radomia zaczyna się Puszcza Stromiecka, stanowiąca historyczną rubież osadniczą 
między Małopolską a Mazowszem. Choć obecnie mocno rozczłonkowana, wraz  
z doliną Pilicy, jest widoczną barierą pomiędzy skupieniem osadniczym Radomia a okręgiem 
grójecko-wareckim. Dolina Pilicy jest najbliższym ograniczeniem przyrodniczym na północ  
i północny zachód od Radomia (odległość 30-40 km). 
 
Mapa 20. Wyniki delimitacji według kryteriów cząstkowych 

 
Źródło: Opracowanie MBPR OT Radom na podstawie BDL GUS 
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Największą rzeką, której przekraczanie jest utrudnione ze względu na małą liczbę prze-
praw, jest Wisła. Oddalona jest od Radomia – w najbliższym miejscu – o 35 km. Są to okolice 
Świerży Górnych, szerzej – Kozienic. Wisła nie będzie w tym miejscu stanowić bariery ogra-
niczającej zasięg radomskiej strefy podmiejskiej, gdyż – jak wspomniano wyżej – zespół 
osadniczy powiśla kozienickiego oddzielony jest od Radomia Puszczą Kozienicką. Na połu-
dniowym zachodzie barierą przyrodniczą jest Garb Gielniowski, oddalony od Radomia o oko-
ło  
30 km. Opada on ku Przedgórzu Iłżeckiemu i Równinie Radomskiej wyraźnym progiem tek-
tonicznym, o wysokości względnej sięgającej 100 metrów. Obszar Garbu jest zalesiony, sta-
nowi rubież osadniczą między zespołem osadniczym Radomia a zachodnim ramieniem aglo-
meracji staropolskiej – z Końskimi i Opocznem. Z kolei na południu najbliższym ogranicze-
niem będzie Puszcza Iłżecka (odległość 30 km) – częściowo oddzielająca od Radomia pasmo 
osadnicze w dolinie Kamiennej – wschodnie ramię aglomeracji staropolskiej – ze Starachowi-
cami i Ostrowcem Świętokrzyskim. Jako bariera geograficzna o drugorzędnym znaczeniu 
może być rozważany Zalew Domaniowski na Radomce. Rozciąga się on południkowo na 
długości 7 km między Wieniawą a Przytykiem, w odległości 20 km na zachód od Radomia. 
Na wschód i południowy wschód od Radomia rozciąga się największy obszar zaplecza po-
zbawiony istotnych barier przyrodniczych. Ograniczeniem jest tutaj dopiero Małopolski Prze-
łom Wisły – odległy o ponad 40 km. 

 Wyniki poszczególnych cząstkowych prób delimitacji strefy podmiejskiej Radomia 
przedstawiono na Mapie 20. Jak widać, każde z rozważonych kryteriów delimitacji daje od-
mienne wyniki; określone według nich obszary są jednak w dużym stopniu zgodne. W tej 
sytuacji można byłoby przydać wagi poszczególnym czynnikom, dla każdej z gmin obliczyć 
wskaźnik zagregowany i przyjąwszy wartość graniczną, dokonać na jej podstawie delimitacji 
strefy. Odstąpiono jednak od tego rozwiązania, jako że czynności powyższe wymagają podję-
cia decyzji w sposób równie uznaniowy, co przyjęcie wybranych kryteriów z odrzuceniem 
innych. 

Dlatego do dalszych badań – jako strefę podmiejską Radomia – postanowiono przyjąć 
obszar określony według kryterium dostępności komunikacyjnej. Jest on spójny z wynikiem 
analizy sieci osadniczej, nie przekracza rozpoznanych barier przyrodniczych. W dużym stop-
niu jest też zbieżny z wynikami delimitacji na podstawie wskaźników społeczno-
gospodarczych określających obszar zjawisk typowych dla strefy podmiejskiej. Jednocześnie 
tak ustalony obszar wykazuje się dużym stopniem zwartości, rozumianym tu jako niski stosu-
nek długości granic do powierzchni. 
 

 
3. ANALIZA SZCZEGÓŁOWA STANU STREFY PODMIEJSKIEJ 
 
3.1. Środowisko przyrodnicze 

 
Obszar strefy podmiejskiej Radomia odznacza się dość wysokimi walorami przyrodni-

czymi w krajowym, a nawet europejskim systemie ekologicznym. Zachowały się tu fragmen-
ty krajobrazu w znacznym stopniu zbliżone do naturalnego, związanego z usytuowaną w jego 
północno-wschodniej części Puszczą Kozienicką oraz nieregulowanymi odcinkami rzek: Ra-
domki, Szabasówki, Korzeniówki, Oronki, Pacynki, Wiązownicy, Modrzejowicy, zamieszki-
wane tu jednocześnie przez liczebną, zarazem unikalną miejscami faunę – głównie ptaki. 

Zgodnie z Koncepcją Krajowej Sieci Ekologicznej „Econet-Polska”, na obszarze strefy 
podmiejskiej Radomia wyodrębniają się elementy sieci ekologicznej o randze krajowej:  

− obszar węzłowy Puszczy Kozienickiej o znaczeniu krajowym, obejmujący tereny le-
śne Puszczy Kozienickiej w północno-wschodnim fragmencie opracowywanego ob-
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szaru; teren Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Puszczy Kozienickiej” charak-
teryzuje się różnorodnością form ukształtowania terenu, bogactwem świata roślin  
i zwierząt oraz zachowaniem naturalnych zbiorowisk leśnych olsów, łęgów, lasów 
mieszanych, grądów. Obszar objęty jest ochroną prawną w formie Kozienickiego 
Parku Krajobrazowego z otuliną; 

− korytarz ekologiczny Przedgórza Iłżeckiego o znaczeniu krajowym (otoczka mezozo-
iczna Gór Świętokrzyskich) charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu, występo-
waniem wąwozów, dolinek, lejów i zapadlisk krasowych, głęboko wciętą doliną Ił-
żanki, znacznymi powierzchniami leśnymi – często szczególnie chronionymi  
(m.in. lasy wodochronne); najwartościowsze krajobrazowo i przyrodniczo fragmenty 
objęte są ochroną prawną jako Obszar Chronionego Krajobrazu „Iłża-Makowiec”; 
korytarz stanowi łącznik pomiędzy obszarami węzłowymi o znaczeniu międzynaro-
dowym i krajowym: Obszarem Puszczy Pilickiej, Garbu Gielniowskiego, Święto-
krzyskim Obszarem Węzłowym a Doliną Środkowej Wisły. 

Obszary systemu przyrodniczego o znaczeniu regionalnym stanowią: 
− obszar węzłowy systemu rzeki Radomki i jej dopływów (Szabasówki, Korzeniówki, 

Oronki) z towarzyszącymi im znacznymi połaciami lasów, w tym szczególnie chro-
nionych oraz rozległych łąk i torfowisk, 

− obszar węzłowy związany z dorzeczem górnej Iłżanki i Modrzejowicy, obszarami le-
śnymi, torfowiskami, terenami wydmowymi, urozmaiconą rzeźbą terenu Przedgórza 
Iłżeckiego, otoczki mezozoicznej Gór Świętokrzyskich; obszar węzłowy pokrywa się 
w znacznym stopniu z Obszarem Chronionego Krajobrazu „Iłża-Makowiec”,  

− obszar węzłowy związany z systemem rzeki Szabasówki, Oronki, w powiązaniu  
z formami morfologicznymi polodowcowymi (morenami) oraz wychodniami skał 
starszych piaskowcowych i wapiennych, 

− obszar węzłowy obejmujący dolinę Tymianki, torfowiska, obszary wydmowe, lasy, 
roślinność łąkową, torfowiskową, 

− korytarz ekologiczny doliny Radomki łączący elementy systemu przyrodniczego  
o znaczeniu krajowym, tj. lasy Puszczy Kozienickiej (Kozienicki Park Krajobrazowy) 
ze Wzgórzami Koneckimi (Obszar Krajobrazu Chronionego „Lasy Przysusko-
Szydłowieckie”), 

− korytarze ekologiczne dolin rzecznych: Pacynki, Muchy, Modrzejowicy, Iłżanki, 
Oronki, Korzeniówki i Jabłonicy.  

Szczególną rangę walorom przyrodniczym strefy podmiejskiej Radomia nadaje wyzna-
czenie w jego obrębie obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (zgodnie  
z przyjętymi Dyrektywami EWG: „Ptasią” Nr 79/409 – o ochronie dzikich ptaków oraz „Sie-
dliskową” Nr 92/43 – o ochronie siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory). Ten stosun-
kowo niedawno funkcjonujący w krajach Unii Europejskiej system ochrony przyrody ma  
na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez zachowanie różnorodności biologicz-
nej, a więc ochronę siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory. Uzupełniając dotychcza-
sowe krajowe systemy ochrony, przyczynia się do zachowania dziedzictwa przyrodniczego  
w skali całego kontynentu. Północno-wschodnia część ustalonego obszaru strefy podmiej-
skiej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 września 2007 roku (Dz. U. 
Nr 179, poz. 1275 z 28 września 2007 roku), wchodzi w zasięg obszaru specjalnej ochrony 
(OSO) ptaków Natura 2000 – Ostoja Kozienicka (kod obszaru PLB 140013) o powierzchni 
całkowitej 68 301 ha, powierzchni w obrębie opracowania 32 659,1 ha, obejmując tu gminy: 
Pionki – gmina miejska (1839,5 ha), Pionki – gmina wiejska (22 955,8 ha), Gózd (964,4 ha), 
Jastrzębia (4200,4 ha), Jedlnia-Letnisko (2572,9 ha) i miasto Radom (126,1 ha). Ponadto wy-
typowane tu zostały obszary spełniające kryteria kwalifikujące je do specjalnych obszarów 
ochrony (SOO) siedlisk Natura 2000. Projektowane specjalne obszary ochrony siedlisk Natu-
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ra 2000 – przekazane do Komisji Europejskiej i częściowo już przez nią zaakceptowane to: 
Puszcza Kozienicka z propozycją przebiegu obszaru po granicy Kozienickiego Parku Krajo-
brazowego oraz zlokalizowany w południowej części obszaru Pakosław (kod obszaru  
PLH 140015). 

System obszarów prawnie chronionych (poza obszarami Natura 2000) strefy podmiej-
skiej Radomia tworzą: 

− Kozienicki Park Krajobrazowy im. Profesora Ryszarda Zaręby z otuliną (fragment), 
− Obszar Chronionego Krajobrazu „Iłża-Makowiec” (fragment), 
− rezerwaty przyrody – 11 obiektów, 
− użytki ekologiczne – 77 obiektów, 
− pomniki przyrody – 247 obiektów. 
Kozienicki Park Krajobrazowy im. Profesora Ryszarda Zaręby z otuliną – fragment w pół-

nocno-wschodniej części strefy podmiejskiej z objęciem gmin: Pionki, Jedlnia-Letnisko, Ja-
strzębia, Gózd oraz miasta Pionki o powierzchni 32 677,7 ha – w tym park 16 198,78 ha, otuli-
na 16 478,92 ha (całkowita powierzchnia KPK – 62 243,45 ha – w tym park 26 233,83 ha, otu-
lina 36 009,62 ha) – utworzony uchwałą Nr XV/70/83 WRN w Radomiu z 1983 roku, następnie 
powiększony Rozporządzeniem Nr 38 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 stycznia  
2001 roku z późn. zm. dla zachowania charakterystycznego, lokalnego krajobrazu przyrodni-
czo-geograficznego oraz znacznych obszarów naturalnych lasów Puszczy Kozienickiej z bogatą 
roślinnością zielną i ciekawym ukształtowaniem terenu. W zasięgu parku znalazły się najcen-
niejsze drzewostany puszczy o naturalnym charakterze (północna granica zasięgu jodły, jawora 
i buka). Występują tu liczne gatunki chronione i rzadkie, w tym wpisane do Polskiej czerwonej 
księgi roślin (m.in. zimoziół północny, wawrzynek wilczełyko, wiciokrzew pomorski, lilia zło-
togłów, rosiczka okrągłolistna, sasanka otwarta, fiołek torfowy), jak również Polskiej czerwonej 
księgi zwierząt (w tym m.in. perła herpetofauny – żółw błotny, unikalne gatunki nietoperzy, 
ptaków, ważek i motyli). W całym obszarze parku znajdują się liczne rezerwaty, użytki ekolo-
giczne i pomniki przyrody. Utworzona wokół parku otulina z malowniczą mozaiką terenów 
leśnych, polnych i zadrzewień zabezpiecza go przed zniekształceniem, stwarzając zarazem do-
godne warunki dla rozwoju turystyki i wypoczynku. 

Obszar Chronionego Krajobrazu „Iłża-Makowiec” – fragment w południowej części stre-
fy podmiejskiej z włączeniem części gmin: Skaryszew, Wierzbica, Kowala o powierzchni 
całkowitej 16 650 ha – powołany Uchwałą Nr XV/69/83 WRN w Radomiu z 1983 roku, na-
stępnie zaktualizowany Rozporządzeniami Wojewody Radomskiego z 1990 roku i Wojewody 
Mazowieckiego z 1999 roku z późn. zm. w celu ochrony terenu o zróżnicowanej rzeźbie 
urozmaiconego górnym odcinkiem rzeki Iłżanki przecinającej Wzgórza Iłżeckie, najwięk-
szym w całym subregionie torfowiskiem „Pakosław” ze źródliskami Modrzejowicy oraz 
kompleksami leśnymi wykorzystywanymi przez ludność Radomia jako teren rekreacyjny.  
Na obszarze tym występują rzadkie i chronione gatunki roślin (m.in. wawrzynek wilczełyko, 
listera jajowata, groszek wiosenny) oraz zwierząt (bocian czarny, orlik krzykliwy, borsuki, 
łosie i in.). W jego obrębie utworzono rezerwaty (poza opracowywanym obszarem), użytki 
ekologiczne i pomniki przyrody. 

Rezerwaty przyrody – 11 obiektów (o częściowym statusie ochrony) stanowiących za-
chowane w stanie naturalnym lub mało zmienione ekosystemy, często z określonymi gatun-
kami roślin i zwierząt czy elementami przyrody nieożywionej – odznaczające się istotnymi 
wartościami naukowymi, przyrodniczymi, krajobrazowymi bądź kulturowymi. W odniesieniu 
do strefy podmiejskiej Radomia skupiają się one głównie na terenie Kozienickiego Parku 
Krajobrazowego i Obszaru Chronionego Krajobrazu „Iłża-Makowiec”, przybierając przy tym 
formy leśne (8), jak również w znacznie mniejszym zakresie krajobrazowo-leśne (1) i torfo-
wiskowe (2). Według podziału typologicznego, obiekty te przedstawiają się następująco. 
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Leśne: 
− „Pionki” – powierzchnia 81,60 ha (miasto i gmina Pionki) – fragment Puszczy Kozie-

nickiej z wielogatunkowymi sosnowo-jodłowo-dębowymi drzewostanami pochodze-
nia naturalnego; 

− „Brzeźniczka” – powierzchnia 122,48 ha (gmina Pionki) – naturalne, wielogatunkowe 
drzewostany Puszczy Kozienickiej nad rzeką Zagożdżonką i jej dopływem – Brzeź-
niczką; 

− „Załamanek” – powierzchnia 78,97 ha (gmina Pionki) – unikalne, bogate siedliska la-
sowe i bagienne o naturalnym charakterze ze zbiorowiskami łęgowymi i wilgotnych 
jedlin – jedynymi tego rodzaju w Puszczy Kozienickiej; 

− „Ciszek” – powierzchnia 40,28 ha (gmina Pionki) – drzewostany mieszane Puszczy 
Kozienickiej naturalnego pochodzenia z przewagą jodły na północnej granicy jej za-
sięgu; 

− „Ponty im. Teodora Zielińskiego” – powierzchnia 36,61 ha (gmina Pionki) – charakte-
rystyczne dla Puszczy Kozienickiej drzewostany mieszane pochodzenia naturalnego  
z jodłą na północnej granicy jej zasięgu; 

− „Ponty-Dęby” – powierzchnia 50,40 ha (gmina Pionki, powiat radomski, wojewódz-
two mazowieckie) – bogate siedliska lasu mieszanego porośnięte naturalnym drzewo-
stanem dębowym z domieszką jodły i świerka; 

− „Źródło królewskie” – powierzchnia 29,67 ha (gmina Pionki) – naturalne zbiorowiska 
grądów wysokich i łęgów z bagnami nad rzeką Zagożdżonką w Puszczy Kozienickiej;  

− „Jedlnia” – powierzchnia 86,42 ha (gmina Jedlnia-Letnisko) naturalne zespoły leśne 
Puszczy Kozienickiej z wyróżniającym się starodrzewiem sosnowo-dębowym. 

Krajobrazowo-leśne: 
− „Leniwa” – powierzchnia 26,89 ha (gmina Pionki) – naturalne siedliska łęgowe nad 

niezwykle malowniczą rzeką Leniwą w Puszczy Kozienickiej. 
Torfowiskowe: 
− „Okólny Ług” – powierzchnia 168,94 ha (gminy Policzna i Pionki) – torfowisko 

przejściowe i wysokie na obrzeżu Puszczy Kozienickiej z licznymi torfiankami sta-
nowiącymi tu swoiste oczka wodne oraz bogatą fauną i florą; 

− „Ługi Helenowskie” – powierzchnia 93,65 ha (gminy Pionki i Zwoleń) – siedliska ba-
gienne z torfowiskami oraz zespołami leśnymi usytuowane na wododziałach rzek Za-
gożdżonki i Zwolenki. 

Obecnie w przygotowaniu do zatwierdzenia, jako rezerwaty przyrody, jest kilka nowych 
obiektów. Wśród nich wyróżniają się: „Piastów” – rejon stawów w Jedlińsku z niezwykle 
licznymi stanowiskami lęgowymi ptaków wodno-błotnych oraz ich koncentracją w czasie 
przelotów, co kwalifikuje go do obszaru o randze międzynarodowej; „Pakosław” – torfowisko 
przejściowe i niskie o wysokich walorach botanicznych i ornitologicznych, jak również „Au-
gustów” – jedno z nielicznych w Puszczy Kozienickiej siedlisk boru bagiennego i „Mireń” – 
fragment boru świeżego na wysokiej piaszczystej wydmie.  

Użytki ekologiczne – 77 obiektów usytuowanych na terenach leśnych Nadleśnictw Ra-
dom i Zwoleń (głównie rejon Puszczy Kozienickiej), z objęciem gmin: Pionki, Orońsko oraz 
miasta Radomia (pojedynczy obiekt) – jako pozostałości ekosystemów o istotnym znaczeniu 
dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowisk. 

Według opracowań Romualda Olaczka (1990 r.), tym elementom ochrony przyrody 
przypisuje się 2 potencjalne funkcje: 

− biocenotyczne (wewnętrzne) – jako lokalne banki genów dzikich gatunków roślin  
i zwierząt; ostoje dzikiej zwierzyny oraz dzikich gatunków roślin, 
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− fizjocenotyczne (zewnętrzne, integracyjne z otoczeniem) – jako wyspy ekologiczne  
w agrosystemach i lasach gospodarczych, także korytarze ekologiczne i szlaki wę-
drówek zwierząt11. 

W obszarze strefy podmiejskiej Radomia użytki ekologiczne zajmują w znaczącej prze-
wadze podmokłe ekosystemy: 

− bagna – w większości okresowo lub stale zalewane wodą i porośnięte drzewami, nie-
raz otoczone wydmami, 

− zagłębienia terenu – często zabagnione lub zalewane wodą, porośnięte drzewami  
i krzewami oraz otoczone wydmami, 

− łąki o niskiej jakości, pastwiska i nieużytki – często zabagnione lub okresowo zale-
wane wodą, porośnięte roślinnością drzewiastą i krzewiastą, 

− powierzchnie leśne po zrębach, płazowizny i halizny – nieraz zabagnione, okresowo 
zalewane wodą i zakrzaczone, 

− zbiorniki wodne – półnaturalne oraz sztucznie zasilane wodą, przeciwpożarowe, 
dawne stawy nieużytkowane i zalane wodą. 

Przewiduje się ponadto utworzenie ok. 55 nowych użytków – wstępnie już wyznaczo-
nych głównie na terenie miasta Radomia oraz gmin: Gózd, Zakrzew, Jastrzębia, Orońsko, 
Jedlińsk, miasta i gminy Pionki. 

Pomniki przyrody – 247 obiektów, w tym 237 pomników przyrody ożywionej i 10 po-
mników przyrody nieożywionej, zlokalizowanych na terenach przeważającej części jednostek 
administracyjnych strefy podmiejskiej Radomia, zwłaszcza miasta i gminy Pionki, miasta 
Radomia oraz gmin: Jedlińsk, Jastrzębia, Jedlnia-Letnisko, Orońsko, Gózd, Zakrzew. Obiekty 
te reprezentują pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia wyróżnia-
jące się wiekiem, budową, historią czy legendami, co nadaje im szczególne wartości nauko-
we, kulturowe, historyczno-pamiątkowe, jak i stwarza swoiste cechy krajobrazu. 

W obrębie obszaru objętego opracowaniem stanowią je głównie drzewa pojedyncze  
i grupy drzew, rzadziej aleje i rzędy – złożone w znaczącej przewadze z dębów, jak również 
jodeł, buków, sosen, olch, grabów, lip, wiązów, świerków, klonu jawora, robinii akacjowej, 
modrzewi i innych, jak również krzewy – jałowce oraz elementy przyrody nieożywionej – 
głazy. Wśród pomników przyrody ożywionej na większą uwagę zasługuje rząd dębów  
w Pionkach oraz aleja lipowo-klonowo-jesionowa w Orońsku. 

Wśród pomników przyrody ożywionej wyróżniają się: okazały granit rapakiwi zlokali-
zowany we wsi Dąbrówka Podłężna (gmina Zakrzew, powiat radomski ziemski) oraz grupy 
granitów różowych i rapakiwi we wsiach Klwaty i Klwatka Szlachecka (gmina Jedlińsk, po-
wiat radomski ziemski). 

W obszarze strefy podmiejskiej Radomia głównym użytkownikiem przestrzeni środowi-
ska przyrodniczego jest rolnictwo. Jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej jest dość ko-
rzystna.  

Opracowany przez IUNG w Puławach wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produk-
cyjnej, uwzględniający najistotniejsze elementy środowiska, tj. gleby, agroklimat, rzeźbę terenu 
i warunki wodne wynosi niecałe 70 punktów (w kraju 66,6%), jednak w poszczególnych gmi-
nach osiąga wartość od 50 do 85 punktów. Oznacza to istotne zróżnicowanie warunków przy-
rodniczych, głównie glebowych. Obszary o najlepszych warunkach zlokalizowane są w za-
chodniej, środkowej i południowo-wschodniej części strefy (gminy: Zakrzew, Wolanów, Ra-
dom, Skaryszew, Jedlińsk, Kowala, Jedlnia-Letnisko, Gózd), natomiast o najmniej korzystnych 
w jego południowo-zachodniej i północno-wschodniej części (gminy: Pionki, Jastrzębia, 

                                                 
11 Romuald Olaczek, Siedliska marginalne w systemie klasyfikacji gruntów i problem użytków ekologicznych,  
w: Użytki ekologiczne w krajobrazie rolniczym CPBP, 1990. 
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Wierzbica, Orońsko). W strukturze zasiewów dominują zboża (stanowią ok. 70% upraw). 
Trwałe użytki zielone zajmują około 20% powierzchni użytkowanej rolniczo w strefie. 

W obszarach o przewadze bardzo dobrych i dobrych warunków przyrodniczych dla roz-
woju rolnictwa wykształciły się rejony ukształtowanej specjalizacji produkcji rolniczej wy-
różniające się w skali kraju.  

W obrębie strefy podmiejskiej Radomia wyodrębniają się: 
Rejon gmin podradomskich z produkcją rolniczą ukierunkowaną na potrzeby rynku du-

żego miasta (strefa żywicielska miasta Radomia). Obejmuje gminy położone w sąsiedztwie 
miasta Radomia, charakteryzujące się wielokierunkowością w produkcji rolniczej – z koncen-
tracją upraw warzyw, owoców (w tym duży udział jagodowych), ziemniaków, a także pro-
dukcją mleka, mięsa wieprzowego i wołowego oraz drobiu. 

Rejon przytycki z koncentracją uprawy papryki – obejmujący gminę Zakrzew w powiecie 
radomskim oraz niektóre gminy powiatów: białobrzeskiego i przysuskiego. Rejon o znaczeniu 
krajowym wytwarzający rocznie 25% produkcji krajowej papryki. 

Gospodarka rolna oddziałuje na jakość przestrzeni w sposób korzystny, urozmaicając 
struktury krajobrazów. Rolnicze użytkowanie zasobów ziemi sprzyja zachowaniu różnorod-
ności genetycznej gatunków hodowlanych, bogactwa dzikiej przyrody, a ponadto jest podsta-
wą gospodarki rolnej, stanowiącej o poziomie życia mieszkańców wsi. Obszary, na których 
znajdują się użytki rolne, jak również pokryte glebami klas I-IV oraz glebami organicznymi, 
objęte są ochroną prawną. Warunki glebowe przedstawiono na Mapie 21. 

Na obszarach odznaczających się walorami środowiska przyrodniczego i kulturowego 
wyodrębniono obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej o uzupełniających funkcjach wypo-
czynkowych z wydzielonymi rejonami szczególnie atrakcyjnymi dla turystyki i wypoczynku. 
Są to: 
• Rejon Puszczy Kozienickiej z koncentracją około 1000 działek letniskowych i zarejestro-

wanymi usługami agroturystyki, 
• Rejon doliny rzeki Radomki ze zbiornikiem wodnym „Domaniów” z koncentracją wydzie-

lonych około 3000 działek indywidualnych i przewidywaną funkcją letniskową. 
Ukształtowane kierunki specjalistycznej produkcji rolniczej w określonych rejonach 

wiejskich z istniejącym podstawowym przetwórstwem rolno-spożywczym, jak również roz-
winięta ponadlokalna funkcja wypoczynkowa ze znacznym zainwestowaniem o charakterze 
letniskowym oraz prowadzona na znacznych obszarach gospodarka leśna stanowią podstawę 
do kierunkowego kształtowania wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich strefy pod-
miejskiej. Tempo przemian rolnictwa uzależnione jest od wzrostu zatrudnienia pozarolnicze-
go w miastach i na obszarach wiejskich. Przemiany w rolnictwie i na obszarach wiejskich 
wiążą się z dopływem kapitału do rozwijających się i nowo powstających gospodarstw spe-
cjalistycznych. W opracowanych pod kierunkiem prof. Zdzisława Wójcickiego Założeniach 
strategii rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich dla województwa mazowieckiego przedsta-
wiono prognozy dotyczące liczby gospodarstw rolniczych przy wprowadzaniu zasady inten-
sywnego zwiększania (o około 50%) gospodarstw rolniczych rozwojowych. Wskazuje to na 
skalę potrzeb tworzenia miejsc pracy poza rolnictwem wraz z nakładami finansowo-
kredytowymi dla powstawania gospodarstw rozwojowych oraz modernizacją i rozbudową 
infrastruktury komunalnej. W obszarze strefy podmiejskiej Radomia wdrażana jest inicjatywa 
tworzenia programu na rzecz promocji i rozwoju rolnictwa ekologicznego oraz agroturystyki. 
Ramy organizacyjne dla przedmiotowego programu stanowi utworzone Stowarzyszenie 
„Agro-eko-park”, obejmujące powiaty subregionu położone na południe od Pilicy. Obszary 
tych powiatów wyróżniają dobre warunki wynikające z zasobów i stanu środowiska – sprzy-
jające produkcji zarówno zdrowej żywności, jak również rozwojowi agroturystyki. Gospodar-
stwa produkujące zdrową żywność zarejestrowane są m.in. w powiecie radomskim. 
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Zdelimitowany obszar strefy podmiejskiej Radomia odznacza się dość znaczną zasobno-
ścią w surowce mineralne. Uwidoczniono to na mapie Surowce mineralne. Zgodnie z bilan-
sem zasobów kopalin (2000 r.), występują tu udokumentowane złoża kopalin podstawowych, 
takie jak węgiel brunatny i fosforyty. Ważniejszymi złożami pospolitymi, dla których sporzą-
dzono dokumentację geologiczną są: kruszywo naturalne, piaski kwarcowe do produkcji ce-
gły wapienno-piaskowej, wapienie i margle dla przemysłu cementowego, wapienie i margle 
dla przemysłu wapienniczego, surowce ilaste do produkcji kruszywa lekkiego. 

 
Tabela 1. Udokumentowane złoża kopalin podstawowych 

 
Powiat Nazwa surowca Jednostki 

miary 
Zasoby Wydobycie 

geologiczne przemysłowe  

radomski 
węgiel brunatny (tys. ton) 16352 0 0 
fosforyty  
(P2O5) 

(tys. ton) 26050 
(4810) 0 0 

 
Źródło: Opracowanie MBPR OT Radom na podstawie materiału źródłowego: Bilans zasobów kopalin i wód 
podziemnych w Polsce, Ministerstwo Środowiska, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2000 r. 

 
Złoża węgla brunatnego charakteryzują się tu niewielkimi zasobami, niską jakością,  

jak również występowaniem w obszarach cennych przyrodniczo. Fosforyty są jedynymi su-
rowcami chemicznymi występującymi na terenie strefy podmiejskiej Radomia, jednakże ni-
ska zawartość składnika użytecznego (niewiele ponad 19%), zróżnicowane formy ich geolo-
gicznego występowania, jak i duże zawodnienie spowodowały, że złoża te nie były dotych-
czas eksploatowane. 

 
Tabela 2. Udokumentowane złoża kopalin pospolitych (ważniejsze) 

 
Powiat Nazwa 

surowca 
Jednostki 

miary 
Zasoby Wydobycie 

geologiczne przemysłowe  

radomski 

piaski kwarcowe  
do produkcji cegły 
wapniowo-piaskowej 

(tys. m³) 1156 1030 42 

kruszywo naturalne (tys. ton) 35 229 0 0 
wapienie i margle  
dla przemysłu cemen-
towego 

(tys. ton) 626 954 274 178 263 

surowce ilaste  
do produkcji kruszywa 
lekkiego 

(tys. m³) 2136 0 0 

szydłowiecki 

wapienie i margle  
dla przemysłu wa-
piennego 

(tys. ton) 1270 0 0 

wapienie i margle  
dla przemysłu cemen-
towego. 

(tys. ton) 9941 0 0 

 
Źródło: Opracowanie MBPR OT Radom na podstawie materiału źródłowego: Bilans zasobów kopalin i wód pod-
ziemnych w Polsce, Ministerstwo Środowiska, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2000 r. 

 
Kopaliny pospolite eksploatowane są w kilkudziesięciu punktach obszaru. Większość  

z nich posiada jednak niewielkie zasoby, a wydobycie prowadzone jest na małej powierzchni. 
Najliczniejszą grupę stanowi eksploatacja kruszywa naturalnego, zaspokajającego potrzeby 
budownictwa i drogownictwa. Szczegółowy wykaz udokumentowanych złóż kopalin w stre-
fie podmiejskiej Radomia zawiera Załącznik 2 oraz Mapa 22. 

Złoża występujące na terenie strefy podmiejskiej Radomia stosunkowo często są położo-
ne na obszarach cennych przyrodniczo – w tym objętych ochroną prawną, co znacznie ogra-
nicza prowadzenie ich wydobycia. Eksploatacja surowców często wywołuje konflikty w sta-
nie środowiska przyrodniczego, które dotyczą w szczególności: 
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Mapa 21. Przydatność rolnicza gleb 

Źródło: Opracowanie MBPR OT Radom 
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Mapa 22. Surowce mineralne 

Źródło: Opracowanie MBPR OT Radom
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− zakłóceń stosunków wodnych (leje depresyjne) i zniekształcenia rzeźby terenu – wy-
robiska i hałdy (głównie na skutek poboru margli w rejonie Wierzbicy), 

− deformacji krajobrazu – wyrobiska w wyniku wydobycia surowców ilastych i okru-
chowych. 

Od strony prawnej złoża kopalin podlegają ochronie polegającej na racjonalnym gospo-
darowaniu oraz kompleksowym wykorzystaniu zasobów, w tym kopalin towarzyszących. 
Każda eksploatacja powinna być prowadzona z zastosowaniem środków ograniczających 
szkody w środowisku oraz przy zapewnieniu racjonalnego wydobycia i zagospodarowania 
kopaliny. Przez stosowanie środków ograniczających szkody w środowisku należy rozumieć 
środki niezbędne do ochrony zasobów złoża, ochrony powierzchni ziemi, wód powierzchnio-
wych i podziemnych oraz sukcesywną rekultywację terenów poeksploatacyjnych, także 
przywracanie do właściwego stanu innych elementów przyrodniczych. Podstawą prawną 
 w zakresie działalności geologicznej, w tym poszukiwania, rozpoznawania i dokumentowa-
nia złóż oraz prowadzenia działalności górniczej, jest Prawo geologiczne i górnicze z dnia  
4 lutego 1994 roku (Dz. U. Nr 27, poz. 554 z późn. zm). 

 
3.2. Sytuacja społeczno-gospodarcza 
 
3.2.1. Stosunki demograficzne  
 

Radom jest czternastym co do wielkości miastem Polski; w końcu roku 2009 w mieście 
zameldowanych było 224 366 mieszkańców. W przedziale 200-250 tys. mieszkańców z pol-
skich miast mieszczą się ponadto: Toruń (201), Kielce (204), Sosnowiec (219), Częstochowa 
(238) oraz Gdynia (248). W roku 2004 Radom awansował w tej klasyfikacji o jedno miejsce – 
wyprzedzając Sosnowiec (Wykres 3). 

Analiza zmian liczby ludności dużych miast polskich w ostatniej dekadzie pokazuje,  
iż ogólną tendencją był ubytek (Wykres 4). Na 39 miast stutysięcznych 11 zanotowało przy-
rost ludności w latach 1995-2007. Najbardziej rozwinęły się uprzywilejowane ośrodki w ob-
szarach peryferyjnych – zestawienie otwierają Białystok (6,3%) i Olsztyn (5,1%), trzecie 
miejsce zajęła Warszawa (5,0%). Największe ubytki ludności wystąpiły w miastach leżących 
w zagłębiach węglowych; tabelę zamyka Bytom (-18,1%). Po ponad 10% ubytku zanotowały 
też Katowice, Ruda Śląska i Wałbrzych. Radom z wartością -2,9% plasuje się w środkowej 
części stawki, zajmując 23 miejsce na 39 miast. Najbardziej zbliżone wskaźniki cechują Opo-
le (-2,6%) i Poznań (-2,5%), patrząc w górę tabeli, a w dół – Legnicę (-3,0%)  
i Kielce (-3,2%). Z wielkościowo porównywalnych do Radomia miast dużo szybciej wylud-
niały się – poza wspomnianym Bytomiem – Sosnowiec (-9,8%), Gliwice (-7%) i Częstocho-
wa (-6,3%). Z drugiej strony najkorzystniejsze wskaźniki osiągnęły – wymieniony Olsztyn 
oraz Rzeszów (+4,4%), Toruń (+1,8%) i Gdynia (-0,2%). 

O ile zmiany liczby ludności stawiają Radom w położeniu przeciętnym, nawiązując  
do tendencji krajowych, to sytuacja Radomia, pod względem trendów rozwojowych, przed-
stawia się dużo lepiej. 

W roku 2009 spośród 39 miast stutysięcznych 22 odnotowały dodatni przyrost naturalny. 
Radom zajmuje w tej klasyfikacji 16 miejsce – przy wartości 0,72‰. Najwyżej stojące Olsz-
tyn (3,15‰) i Rybnik (3,00‰) posiadają wskaźniki ponad czterokrotnie wyższe. Nieco wyż-
szy przyrost (1,15‰) zanotowały sąsiednie Kielce. Dużo niższy wynik miała Częstochowa  
(-1,15‰). Tabelę zamyka Łódź (-5,02‰). 

W latach 2001-2009 wartość przyrostu naturalnego dla Radomia nie ulegała większym 
zmianom, osiągając najwyższą wartość na początku tego okresu, następnie maksimum lokal-
ne (0,9‰) w latach 2004-2005, zaś minimum (0,4‰) w roku 2003. Jeśli zbadać średnią przy-
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rostów rocznych w latach 2002-2009, Radom plasuje się w górnej części zestawienia, obok 
Torunia, wyprzedzając Kielce i Częstochowę. 

 
Wykres 3. Polska. Miasta powyżej 150 tys. mieszkańców – rok 2009 

 

 
 
Źródło: Opracowanie MBPR OT Radom na podstawie BDL GUS 
 
Wykres 4. Przyrost naturalny (‰). Polska. Miasta powyżej 150 tys. mieszkańców – średnia 
roczna z lat 2002-2009 

 

 
 
Źródło: Opracowanie MBPR OT Radom na podstawie BDL GUS 
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Utrzymanie stosunkowo wysokiego wskaźnika przyrostu naturalnego w najbliższej przy-
szłości jest prawdopodobne, zważywszy na częstość zawierania związków małżeńskich.  
W roku 2009 w Radomiu zawarto 6,7 małżeństwa na 1000 mieszkańców (Wykres 5). Jedna-
kowy wskaźnik osiągnęły Rzeszów, Sosnowiec i Toruń. Daje to tym czterem miastom wyso-
kie 9-12 miejsce wśród 39 miast stutysięcznych. Najwyższe wartości cechowały Rybnik (7,6) 
i Rudę Śląską (7,4). Znajdujące się nieco wyżej niż w połowie stawki Kielce i Lublin miały 
wskaźnik 6,6. Wykres zamykają Łódź (5,5) i Warszawa (5,7). 

 
Wykres 5. Małżeństwa zawarte na 1 tys. ludności. Polska. Miasta powyżej 150 tys. miesz-
kańców – rok 2009 

 

 
 
Źródło: Opracowanie MBPR OT Radom na podstawie BDL GUS 
 
Na tle kraju bardzo korzystnie przedstawia się struktura wieku ludności Radomia. Miasto po-

siada stosunkowo wysoki odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym – 18,1% (Wykres 6). 
Spośród polskich miast stutysięcznych Radom przewyższają tylko: Rzeszów (18,4%), Rybnik 
(18,3%) i Płock (18,1%). Toruń (17,1%) znajduje się bliżej środka stawki. Niedaleko końcowej 
strefy lokują się Częstochowa i Kielce (15,7%). Najniższe wskaźniki notują Wrocław (14,9%), 
Sosnowiec (14,2%) i Łódź (14,0%). 

Odmiennie kształtuje się sprawa migracji (Wykres 7). W roku 2009 saldo migracji dla 
gminy Radom wyniosło -990 osób. W odniesieniu do liczby mieszkańców oznacza to wynik  
-4,4‰. Taka jest też średnia roczna salda migracji dla lat 2002-2009. Daje to Radomiowi  
31 miejsce wśród 39 miast stutysięcznych. Ubytek migracyjny ludności dotyczy niemalże 
wszystkich dużych miast w Polsce. Jedynie Warszawa i Rzeszów mają wysokie wskaźniki 
dodatnie (3,4‰ i 3,3‰). Ponadto tylko Warszawa, Kraków, Olsztyn i Wrocław w rozważa-
nym okresie nie zanotowały ubytku migracyjnego. Z podobnej wielkości miast wyżej od Ra-
domia plasują się Częstochowa (-3,3‰) i Toruń (-4,2‰). Sąsiednie miejsca w zestawieniu 
zajmują Katowice (-3,8‰) i Sosnowiec (-4,5‰). Nieco gorsze wskaźniki mają Kielce  
(-5,2‰). Tabelę zamyka Jastrzębie Zdrój z wynikiem -8,6‰. 

W końcu roku 2009 w Radomiu, wraz ze strefą podmiejską, zameldowanych było  
355 667 osób (Tabela 3). Z tego 63,1% stanowi ludność gminy Radom. Liczba 131 301 osób 
odpowiada obszarom poza gminą centralną. Z tego w miastach – 19 466 osób to stan ludności 
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Pionek, zaś 4186 – Skaryszewa. A zatem 70% ludności zamieszkiwało w miastach. Oczywi-
ście, zważywszy na rozmiary gmin miejskich, na suburbanizację sąsiednich gmin wiejskich,  
a ponadto częściowo miejski charakter większych osad gminnych – podział na obszary wiej-
skie i miejskie jest w tym wypadku umowny.  

 
Wykres 6. Odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym. Polska. Miasta powyżej 150 tys. 
mieszkańców – rok 2009 

 
Źródło: Opracowanie MBPR OT Radom na podstawie BDL GUS 
 
Wykres 7. Saldo migracji (‰). Polska. Miasta powyżej 150 tys. mieszkańców – średnia 
roczna z lat 2002-2009 

 
 
Źródło: Opracowanie MBPR OT Radom na podstawie BDL GUS 
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Jak przedstawiono na Mapie 23, najwyższy wskaźnik posiadają, oczywiście, gminy miej-
skie: Radom dwukrotnie przewyższa w tym względzie Pionki, choć zważywszy, iż większość 
terytoriów tych gmin miejskich to obszary niezabudowane, dane te nie nadają się do interpre-
tacji. Bardziej porównywalne są dane dla gmin wiejskich bądź miejsko-wiejskich. Tutaj naj-
wyższą gęstość zaludnienia posiada gmina Jedlnia-Letnisko. Oprócz niej jeszcze gmina Za-
krzew ma gęstość zaludnienia bliską krajowej średniej wynoszącej 122 osoby na km². Gminy 
Wierzbica, Gózd i Wolanów zbliżają się do średniej dla województwa świętokrzyskiego 
(109). Nieco niższy wskaźnik posiada gmina Jedlińsk. Jeszcze niższy, podobny do średniej 
dla województwa lubelskiego – gmina Skaryszew (80). Warto zauważyć, iż miasto Skaryszew 
w swoich granicach administracyjnych posiada mniejszą gęstość zaludnienia od wiejskiej 
gminy Jedlnia-Letnisko; wynika to jednak z faktu, że w granicach miasta znalazły się znaczne 
obszary rolnicze. Najniższą gęstość zaludnienia w skali badanego obszaru – około 70 osób  
na km² – posiadają gminy Jastrzębia i Orońsko. 

Zróżnicowanie wiekowe mieszkańców badanego obszaru przedstawiono na Mapie 24. 
Analizując tę strukturę dla strefy podmiejskiej Radomia, jako całości, można zauważyć sto-
sunkowo wysoki udział ludności w wieku wczesnoprodukcyjnym – dominujące grupy wieku 
to 20-29 lat. Drugi szczyt to roczniki 50-54 lata, tej samej wielkości w przypadku kobiet, lecz 
wyraźnie niższy dla mężczyzn. Wyjąwszy roczniki powyżej 60 lat, najmniej jest ludności  
w wieku 0-9. Roczniki 0-9 stanowią 59% roczników 20-29. 

 
Tabela 3. Ludność według stałego miejsca zameldowania w gminach strefy podmiejskiej Ra-
domia w okresie 2005-2009 (osoba) 

 
Jednostka terytorialna Lata 

2005 2006 2007 2008 2009 
powiat radomski 145 678 146 290 146 836 147 400 148 045
Pionki – miasto 20 155 19 944 19 706 19 598 19 466
Gózd 8038 8072 8174 8245 8342
Jastrzębia 6417 6476 6502 6550 6558
Jedlińsk 13 360 13 477 13 549 13 679 13 822
Jedlnia-Letnisko 11 443 11 575 11 726 11 833 11 947
Kowala 10 617 10 781 10 882 11 035 11 162
Pionki – obszar wiejski 9859 9 850 9849 9859 9869
Skaryszew 13 331 13 470 13 642 13 712 13 817
Wierzbica 10 207 10 194 10 190 10 139 10 131
Wolanów 8285 8325 8404 8460 8516
Zakrzew 11 099 11 318 11 490 11 652 11 845
Orońsko 5752 5720 5713 5772 5826
Radom 228 002 226 895 225 874 225 194 224 366

 
Źródło: Opracowanie MBPR OT Radom na podstawie BDL GUS 

 
Strukturę wieku badano według gmin, z tym że gminę Skaryszew podzielono dodatkowo 

na miasto i obszar wiejski (Tabela 5). Wyróżniają się 2 grupy jednostek – pod względem sto-
sunku liczebności poszczególnych roczników. Jedną stanowią miasta Radom i Pionki oraz 
gminy wiejskie Jedlnia-Letnisko, Orońsko i Wierzbica. Drugą część stanowią pozostałe gmi-
ny wiejskie, otaczające Radom od północnego zachodu, północy i południowego wschodu.  
W obu grupach dominują liczbowo roczniki zamykające się w przedziale 20-29 (wyjątek sta-
nowi miasto Pionki). Natomiast najmniej liczne roczniki dla grupy pierwszej należą do prze-
działu 0-9 (wyjątek stanowi gmina Orońsko), zaś dla drugiej dominuje przedział 55-59. Róż-
nicę tę potwierdzają stosunki liczebności roczników. Dla wszystkich jednostek grupy pierw-
szej liczebność roczników 0-9 stanowi poniżej 65% liczebności roczników 20-29 i poniżej 
95% liczebności roczników 50-59. Wszystkie jednostki terenów zewnętrznych plasują się 
powyżej wskazanych granic (wyjątek stanowią gminy wiejskie: Pionki oraz Jastrzębia, a tak-
że miasto Skaryszew dla stosunku liczebności 0-9/50-59). Oczywiście, w obrębie tak określo-
nych grup występuje duże zróżnicowanie wewnętrzne, o czym poniżej. 
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Tabela 4. Gęstość zaludnienia w strefie podmiejskiej Radomia w okresie 2005-2009  
(osoba/km²) 

 
Jednostka terytorialna Lata 

2005 2006 2007 2008 2009 
powiat radomski 95 96 96 96 97 
Pionki – miasto 1120 1108 1095 1089 1081 
Gózd 103 103 105 106 107 
Jastrzębia 71 72 72 73 73 
Jedlińsk 96 97 97 98 99 
Jedlnia-Letnisko 173 175 178 179 181 
Kowala 142 144 145 147 149 
Pionki – obszar wiejski 43 43 43 43 43 
Skaryszew 78 79 80 80 81 
Wierzbica 109 108 108 108 108 
Wolanów 100 100 101 102 103 
Zakrzew 116 118 120 121 123 
Orońsko 70 70 70 70 71 
Radom 2036 2026 2017 2011 2003 

 
Źródło: Opracowanie MBPR OT Radom na podstawie BDL GUS 
 
 
 
 

Mapa 23. Gęstość zaludnienia w strefie podmiejskiej – rok 2009 

 
 

Źródło: Opracowanie MBPR OT Radomna podstawie BDL GUS 
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Tabela 5. Struktura wieku ludności w strefie podmiejskiej Radomia w roku 2009 
 

 Najliczniejszy 
przedział 

Najmniej liczny 
przedział do 60 lat 

Stosunek liczebności 
0-9/20-29 

Stosunek liczebności 
0-9/50-59 

strefa podmiejska 25-29 5-9 0,60 0,67
Pionki – miasto 50-54 5-9 0,44 0,43
Gózd 20-24 55-59 0,68 1,06
Jastrzębia 20-24 5-9 0,66 0,88
Jedlińsk 20-24 55-59 0,68 0,96
Jedlnia-Letnisko 25-29 0-4 0,60 0,78
Kowala 25-29 55-59 0,76 1,10
Pionki – obszar wiejski 25-29 0-4 0,69 0,87
Skaryszew – miasto 25-29 5-9 0,68 0,94
Skaryszew – obszar wiejski 25-29 55-59 0,73 1,03
Wierzbica 25-29 5-9 0,59 0,78
Wolanów 20-24 55-59 0,73 1,07
Zakrzew 20-24 55-59 0,71 0,99
Orońsko 20-24 40-44 0,63 0,88
Radom 25-29 5-9 0,57 0,59
 
Źródło: Opracowanie MBPR OT Radom na podstawie BDL GUS 

 
Najbardziej niekorzystną strukturę wiekową ludności posiadają miasta Pionki i Radom. 

Szczególnie wyróżniają się Pionki, w których liczebność roczników najmłodszych stanowi 
poniżej połowy liczebności roczników odniesienia, zarówno w porównaniu z rocznikami 20-
29, jak i 50-59. Radom przedstawia się tutaj lepiej – analogiczne wskaźniki zawierają się w 
przedziale 57-59%. Zróżnicowanie jest nieco mniejsze, mimo podobnego kształtu piramidy 
wieku. Poza Pionkami i Radomiem do grupy gmin o nieco starszej strukturze wieku wchodzą  
Jedlnia-Letnisko, Orońsko i Wierzbica. Podobieństwo Jedlni-Letniska do miast wyjaśnia jej 
charakter osiedla podmiejskiego, zamieszkałego w dużej części przez osoby pracujące w Ra-
domiu. Natomiast gminy Orońsko i Wierzbica leżą w obszarze łączącym Radom z centralną 
częścią Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Niekorzystne zjawiska demograficzne upo-
dabniają je do okolic Skarżyska-Kamiennej, Starachowic i Szydłowca.  

Miasto Skaryszew posiada charakterystykę zbliżoną bardziej do gmin wiejskich. Lokuje 
się jednak w części tabeli blisko jednostek o starszej strukturze wieku. 

W blisko połowie gmin grupy drugiej roczniki 0-9 przewyższają liczebnością roczniki 
50-59. Najwyższy stosunek roczników najmłodszych do roczników 50-59 – około 108% – 
notuje się w gminach: Gózd, Kowala i Wolanów, a zatem na obszarach typowo wiejskich, 
pozbawionych większych osad.  

 
Tabela 6. Struktura płci ludności w strefie podmiejskiej 
Radomia w 2009 roku 

 
Jednostka terytorialna Liczba kobiet Liczba mężczyzn 

powiat radomski 73 964 73 248 
Pionki – miasto 10 041 9260 
Gózd  4116 4159 
Jastrzębia  3227 3317 
Jedlińsk 6925 6847 
Jedlnia-Letnisko  5958 5947 
Kowala  5563 5571 
Pionki – obszar wiejski 4874 4953 
Skaryszew  6914 6803 
Wierzbica  4953 5108 
Wolanów  4212 4248 
Zakrzew  5847 5927 
Orońsko  2925 2 874 
Radom 116 867 106 530 

 
Źródło: Opracowanie własne MBPR OT w Radomiu na podstawie BDL 
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Mapa 24. Struktura mieszkańców według wieku w strefie podmiejskiej Radomia – rok 2009 

 
 
Źródło: Opracowanie MBPR OT Radomna podstawie BDL GUS 

 
Biorąc pod uwagę cały powiat radomski, w 2009 roku liczba kobiet nieznacznie prze-

wyższała liczbę mężczyzn. Analizując poszczególne gminy strefy podmiejskiej Radomia,  
na siedmiu obszarach liczba kobiet była mniejsza niż liczba mężczyzn. Sytuacja taka dotyczy-
ła następujących gmin: Gózd, Jastrzębia, Kowala, Pionki (wiejska), Wierzbica, Wolanów, 
Zakrzew. Na terenie sześciu pozostałych jednostek sytuacja była odwrotna – liczba mężczyzn 
przewyższała liczbę kobiet, jednak różnica ta była nieznaczna. 

Jak wynika z Mapy 25, pod tym względem poszczególne gminy – obszary opracowania róż-
nicują się istotnie. Wskaźnik przyjmuje wartości od wysokiego dodatniego po wyraźnie ujemny. 
Zdecydowana większość jednostek notuje jednak wynik pozytywny. Wyróżnia się gmina Skary-
szew z przyrostem 4,3‰. Wysoki wskaźnik dotyczy zarówno obszaru wiejskiego, jak i miasta, 
gdzie wynosi 4,0‰ Wysoki przyrost – między 3‰ a 4‰ – notują także wszystkie gminy grani-
czące z gminą miejską Radom, z wyjątkiem gminy Jedlnia-Letnisko. Przedział otwiera Jedlińsk 
(3,9‰), zamyka zaś Kowala (3,0‰). Z tą ostatnią graniczy gmina Wierzbica, w której jednak 
przyrost był znacznie niższy – 1,7‰. W gminie Jedlnia-Letnisko wskaźnik wynosi 0,6‰, co jest 
w zasadzie wartością jednakową, jak w przypadku Radomia – 0,5‰. Radom zamyka stawkę 
gmin z dodatnim przyrostem. Nieznaczny ubytek notuje się w gminie wiejskiej Pionki. Gmina 
Orońsko posiada wskaźnik wysokości -1,0‰. Najgorsza sytuacja panuje w mieście Pionki,  
w którym notuje się wskaźnik przyrostu naturalnego -2,2‰. 
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Mapa 25. Przyrost naturalny ludności w strefie podmiejskiej Radomia w roku 2009 
 

 
 

Źródło: Opracowanie MBPR OT Radomna podstawie BDL GUS 
 
Liczba małżeństw w przeliczeniu na 1000 mieszkańców – średnia roczna z lat 2008-2009 

– we wszystkich gminach badanego obszaru przewyższa średnią krajową (6,7). Pomiędzy 
nimi jest jednak dość duże zróżnicowanie. Wybijają się tutaj gminy Wierzbica i Wolanów,  
z liczbą 8,95. Dalej idą gminy Orońsko (8,15) i Zakrzew (7,9), tworząc razem z powyższymi 
zwarty obszar na zachodzie i południowym zachodzie badanego obszaru. Niewiele niższy 
wskaźnik posiada gmina miejska Pionki (7,8). Najmniej małżeństw zawierano w gminach 
Radom (6,9) i Kowala (7,0) oraz Skaryszew i Pionki – wieś (po 7,1). W gminie Skaryszew 
pozytywnie odróżnia się jednak samo miasto, dla którego zanotowano 8,45 małżeństw  
na 1000 ludności. 

Badany obszar różnicuje się również pod względem salda migracji. Można wyróżnić  
2 grupy gmin. Wyraźnie ujemne saldo posiadają miasta Pionki i Radom oraz gmina Wierzbi-
ca. Największy roczny ubytek migracyjny – średnio dla lat 2007-2009 – notują Pionki  
(-7,4‰). Wskaźnik dla Radomia wynosi -4,5‰. Gmina Wierzbica, notując ubytek migracyj-
ny, nawiązuje po raz kolejny do zjawisk demograficznych typowych dla centralnej części 
Zagłębia Staropolskiego. Ponadto jej nieco większe oddalenie od Radomia prawdopodobnie 
wiąże się z mniejszym nasileniem suburbanizacji. Z tego też względu najwyższe wskaźniki 
migracji charakteryzują gminy, w których znajdują się osiedla podmiejskie. Przodują tutaj 
Zakrzew (10,5‰) i Jedlnia-Letnisko (9,5‰). Dalej idą Orońsko (7,1‰) i Kowala (6,6‰).  
W gminach tych przeważająca część meldującej się ludności pochodzi z miast (czyli z Rado-
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mia). Wysoki wskaźnik (7,1‰) posiada także miasto Skaryszew. Zważywszy, iż duża część 
meldujących się tam pochodzi z miasta, można sądzić, że Skaryszew stał się celem ruchów 
migracyjnych mieszkańców Radomia. Oczywiście, Skaryszew pozostaje również ośrodkiem 
przyciągającym dla mieszkańców wsi. Przyrosty dotyczą także wszystkich pozostałych gmin 
graniczących z gminą miejską Radom. Niewielki przyrost natomiast notuje również gmina 
wiejska Pionki. 

Powyższe dane dotyczą salda. Ciekawie przedstawia się także zróżnicowanie wielkości 
między przypływem i odpływem ludności, których różnicą jest saldo. Rozpiętość ruchów mi-
gracyjnych może być miarą stopnia stabilności migracyjnej ośrodka. Okazuje się, że w odnie-
sieniu do liczby mieszkańców najmniejsze zmiany migracyjne odnotowuje miasto Radom.  
W latach 2007-2009 wymianie podlegało tam 14,6‰ ludności rocznie (9‰ – odpływ i 5‰ – 
przypływ). Różni się pod tym względem miasto Pionki, w którym wymienia się rocznie 
19,5‰ ludności. Jako najbardziej ruchliwe migracyjnie jawią się gminy: Jedlnia-Letnisko 
(31,4‰), Kowala (28,4‰), Orońsko (27,6‰) i Zakrzew (26,9‰). Wysoko plasuje się też 
miasto Skaryszew (25,5‰). Z gmin wiejskich najmniejszy wskaźnik posiada Wierzbica 
(19,6‰). 

 
3.2.2. Wybrane zagadnienia gospodarcze 

 
Poziom rozwoju gospodarczego regionu oddaje produkt krajowy brutto przypadający  

na 1 mieszkańca. Wartość PKB per capita dla Polski w 2008 roku wyniosła 33 462 zł. Podre-
gion (NUTS-3) radomski z wartością 24 014 zł plasuje się znacznie niżej – na poziomie 
71,8% średniej krajowej. W zestawieniu wszystkich 66 polskich podregionów, podregion 
radomski zajmuje pozycję 49 (Wykres 8). 

Poniżej podregionu radomskiego uplasowały się głównie podregiony o charakterze wiejskim. 
Nie znalazł się tam żaden podregion z porównywalnej wielkości ośrodkiem miejskim (największy 
– Tarnów, 115 tys. mieszkańców). Sytuację podregionu radomskiego na tle podregionów, w któ-
rych główny ośrodek liczy od 150 do 250 tys. mieszkańców, przedstawia Wykres 9. 

 
Wykres 8. Produkt krajowy brutto na mieszkańca (zł). Polska. Podregiony o najwyższych i naj-
niższych wskaźnikach – rok 2008 
 

 
Źródło: Opracowanie MBPR OT Radom na podstawie BDL GUS 



 57

Wykres 9. PKB na mieszkańca w latach 2006-2008 (zł). Polska. Podregiony miast  
150-250 tys. mieszkańców 

 

 
 
Źródło: Opracowanie MBPR OT Radom na podstawie BDL GUS 
 

W porównaniu z podregionami miast podobnej wielkości, podregion radomski wykazuje 
najniższy poziom rozwoju mierzony wskaźnikiem PKB na mieszkańca. W najlepszym poło-
żeniu jest podregion gliwicki, notujący nie tylko najwyższą wartość wskaźnika, ale także wy-
soką średnioroczną dynamikę wzrostu w latach 2007 i 2008 (11%). W roku 2006 najniższy 
poziom PKB na mieszkańca, poza podregionem radomskim, posiadały podregiony: rzeszow-
ski i kielecki. Te 2 podregiony zanotowały jednak najwyższą średnioroczną dynamikę wzro-
stu: kielecki – 13%, rzeszowski – 12%. Odmiennie podregion radomski, mimo iż wpisuje się 
w ten ogólny trend – wzrostowy, wykazywał niską dynamikę wzrostu (8%) w porównaniu  
z podregionami podobnej wielkości miast. 

Pod względem aktywności gospodarczej społeczeństwa, wśród 23 polskich miast powy-
żej 150 tys. mieszkańców, Radom plasuje się na 17 miejscu – z liczbą podmiotów gospodar-
czych 1121 na 10 tys. mieszkańców – w roku 2009 (Wykres 10). Podobne wskaźniki osiągają 
Łódź i Toruń. Spośród miast z przedziału 150-250 tys. mieszkańców najwyżej umiejscawia 
się Gdynia (1390). Tuż za nią są Bielsko-Biała i Kielce (po 1367). Niżej niż Radom plasuje 
się Częstochowa (1079). Najniższe miejsca zajmują Zabrze (843) i Bytom (881). 

Radom wyróżniają bardzo niskie nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w przeli-
czeniu na mieszkańca. Wśród 23 największych miast w Polsce Radom znajduje się na trzecim 
miejscu od końca, przed Sosnowcem i Bytomiem. W Radomiu w latach 2008-2009 inwesto-
wano rocznie średnio 2,1 tys. zł na mieszkańca wobec 6,8 tys. zł w Gliwicach i 5,6 tys. zł  
w Bielsku-Białej, które uplasowały się najwyżej spośród miast z przedziału 150-250 tys. 
mieszkańców. Częstochowa i Kielce znajdują się nieco poniżej połowy zestawienia  
(3,7 tys. zł, 3,5 tys. zł). Zarysowana sytuacja jawi się jako jeszcze bardziej niekorzystna, zwa-
żywszy, iż w roku 2009 w Radomiu, w porównaniu z rokiem poprzednim, zanotowano spa-
dek nakładów inwestycyjnych o 32%. Wprawdzie zmniejszenie nakładów było tendencją 
ogólnokrajową, jednak w Radomiu spadek należał do największych – nieznacznie niższą dy-
namikę zanotowały jedynie Białystok, Kielce i Łódź (Wykres 11).  
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Wykres 10. Liczba podmiotów gospodarczych na 10 tys. mieszkańców. Polska. Miasta po-
wyżej 150 tys. mieszkańców – rok 2009 
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Wykres 11. Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach na mieszkańca (zł). Polska. Miasta 
powyżej 150 tys. mieszkańców – średnia roczna z lat 2008-2009 
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Równie niekorzystna sytuacja panuje w Radomiu pod względem wartości środków trwa-

łych w przedsiębiorstwach (Wykres 12). Wśród 23 miast powyżej 150 tys. mieszkańców Ra-
dom plasuje się na przedostatnim miejscu, przed Bytomiem. 
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Wykres 12. Środki trwałe w przedsiębiorstwach na mieszkańca. Polska. Miasta powyżej 
150 tys. mieszkańców – rok 2009 
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Konsekwencją powyższych dysproporcji jest wyjątkowo trudna sytuacja na rynku pracy. 

Wśród 39 miast powyżej 100 tys. mieszkańców w Polsce, najwyższe bezrobocie notuje się  
w Radomiu. W roku 2009 stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 21,4% (Wykres 13). 
 

Wykres 13. Stopa bezrobocia. Polska. Miasta powyżej 150 tys. mieszkańców – rok 2009 
 

 
 
Źródło: Opracowanie MBPR OT Radom na podstawie BDL GUS 
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Wykres 14. Stopa bezrobocia w latach 2004-2009 – Radom a miasta porównywalne 
 

 
Źródło: Opracowanie MBPR OT Radom na podstawie BDL GUS 
 
Wykres 14 przedstawia analizę zmian stopy bezrobocia w latach 2004-2009 w Radomiu  

i miastach porównywalnych (150-250 tys. mieszkańców; poza leżącymi w konurbacjach  
z większymi ośrodkami). Różnica między Radomiem a miastami o najwyższej stopie bezro-
bocia w badanej grupie (Częstochowa lub Kielce, zależnie od okresu) utrzymuje się stale  
na poziomie około 10 pkt. proc. Dysproporcja zatem nie zmniejsza się. 

W innym ujęciu – jako odsetek bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym – sytu-
ację Radomia i gmin podmiejskich, na tle wybranych jednostek odniesienia, przedstawia Ta-
bela 7. 

Dla podregionu radomskiego NUTS-3 udział bezrobotnych zarejestrowanych w ludności  
w wieku produkcyjnym w roku 2009 wyniósł 15%. Jest to wartość znacznie wyższa niż śred-
nia krajowa, jak również średnie dla czterech sąsiednich województw; spośród nich jedynie 
dla województwa świętokrzyskiego wskaźnik przekracza 10%. Jeszcze bardziej niekorzystnie 
przedstawia się sytuacja powiatów: radomskiego ziemskiego i szydłowieckiego. Względem 
badanej tu cechy w zestawieniu wszystkich 379 powiatów w kraju ostatnie miejsce zajmuje 
powiat szydłowiecki z wartością 22,1%. Wartość 20% przekroczona jest jeszcze tylko dla 
jednego powiatu, leżącego po sąsiedzku – przysuskiego. Powiat radomski ziemski zajmuje  
w tabeli czwarte miejsce od końca, z wartością 17,6%. Ponadto sąsiednie powiaty skarżyski  
i konecki plasują się na miejscach 25 i 39 od końca. Miasto Radom zajmuje miejsce  
34 od końca – jako najniżej sklasyfikowany powiat grodzki. Pozwala to mówić o obszarze 
problemowym okręgu staropolskiego, rozciągającym się na pograniczu województw: mazo-
wieckiego i świętokrzyskiego. Jako centrum tego obszaru, a jednocześnie miejsce najwięk-
szego nasilenia negatywnych zjawisk – jawi się powiat szydłowiecki. 

Biorąc pod uwagę udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym  
na 2478 gmin w Polsce, w pierwszej dwudziestce ponad połowa – 12 – to jednostki z podre-
gionu radomskiego. Reprezentacja ta jest jeszcze większa w pierwszej dziesiątce – siedem 
gmin należy do podregionu radomskiego. Są to: Borkowice, Gielniów i Rusinów z powiatu 
przysuskiego, Chlewiska, Jastrząb i Mirów z powiatu szydłowieckiego oraz Jastrzębia z po-
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wiatu radomskiego. Gielniów, Jastrzębia i Chlewiska zajmują odpowiednio miejsca 2-4  
w Polsce. Udział bezrobotnych wśród ludności w wieku produkcyjnym, wynoszący ponad 
20%, cechuje ponadto gminy: Gózd, Orońsko, Pionki wieś, Wieniawa i Wierzbica. Nieco 
niższy wskaźnik posiada gmina Skaryszew. Spośród gmin w strefie podmiejskiej Radomia  
do kolejnej klasy zaliczyć można miasto Pionki oraz gminy: Kowala i Wolanów, które cechu-
je udział bezrobotnych około 16%. W stosunkowo lepszym położeniu są Jedlnia-Letnisko  
i Zakrzew, z wartością podobną jak gmina miejska Radom (poniżej 14%). Skali strefy pod-
miejskiej Radomia najniższy poziom bezrobocia notuje gmina Jedlińsk. 

 
Tabela 7. Odsetek bezrobotnych w ludności w wieku pro-
dukcyjnym – rok 2009  

 
 Udział bezrobotnych (%) 2009 
Polska 7,7 
województwo lubelskie 8,6 
województwo łódzkie 7,9 
województwo mazowieckie 6,7 
województwo świętokrzyskie 10,4 
podregion radomski 15,0 
powiat radomski 17,6 
powiat szydłowiecki 22,1 
powiat grodzki Radom 13,7 
miasto Pionki 16,1 
gmina Gózd 20,9 
gmina Jastrzębia 27,8 
gmina Jedlińsk 12,7 
gmina Jedlnia-Letnisko 13,9 
gmina Kowala 15,7 
gmina Orońsko 21,4 
gmina Pionki – wieś 21,5 
gmina Skaryszew 18,9 
gmina Wierzbica 21,1 
gmina Wolanów 16,1 
gmina Zakrzew 13,7 
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Tabela 8. Aktywność gospodarcza ludności w strefie podmiejskiej Radomia 
w latach 1999-2006 

 
Gminy/powiaty Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 osób 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
powiat radomski 51,5 53,4 53,9 56,8 59,2 57,8 58,2 60,0 
Pionki (1) 63,2 67,4 72,5 75,9 82,4 83,9 84,8 84,7 
Gózd (2) 29,6 32,9 33,5 34,9 35,6 35,2 36,5 39,7 
Jastrzębia (2) 40,0 42,1 41,8 47,8 51,7 48,2 47,9 48,6 
Jedlińsk (2) 57,7 55,8 56,6 60,1 62,0 58,7 59,0 60,5 
Jedlnia-Letnisko (2) 62,8 63,5 64,8 68,9 71,7 72,1 69,9 73,3 
Kowala (2) 50,9 52,0 49,5 52,6 53,3 52,5 50,9 52,9 
Pionki (2) 34,6 34,8 36,0 38,7 40,6 41,7 41,9 43,4 
Skaryszew (3) 50,7 53,4 53,8 55,6 57,6 55,9 58,2 66,4 
Wierzbica (2) 55,9 59,3 58,9 63,8 61,9 60,4 61,1 60,8 
Wolanów (2) 50,2 49,9 49,3 52,4 55,5 50,2 49,8 49,5 
Zakrzew (2) 63,0 64,3 59,5 62,9 65,7 60,7 62,0 64,4 
Orońsko (2) 42,0 45,3 44,8 46,4 48,8 49,6 50,3 55,4 
powiat m. Radom 105,1 104,7 109,8 110,9 112,2 110,4 108,8 108,5 

 
Źródło: Opracowanie MBPR OT Radom na podstawie BDL GUS 

 
Gmina miejska Radom odcina się poziomem aktywności gospodarczej od pozostałych 

jednostek obszaru (Tabela 8). Poza Radomiem najwyższe wskaźniki notują miasto Pionki 
oraz gmina Jedlnia-Letnisko. Powyżej średniej dla powiatu radomskiego ziemskiego lokują 
się także gminy Skaryszew, Wierzbica i Jedlińsk – jednostki z dużymi osadami gminnymi  
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o charakterze miasteczek oraz ulegająca suburbanizacji gmina Zakrzew. Najniższe wskaźniki 
notuje gmina Gózd i bardziej odległe od centrum Radomia gminy – Jastrzębia i Pionki wieś. 

 
Tabela 9. Dynamika – wzrost/spadek liczby podmiotów gospodarczych w kolejnych latach  
w stosunku do 1999 roku 

 
Gminy/powiaty 2000/1999 2001/1999 2002/1999 2003/1999 2004/1999 2005/1999 2006/1999

powiat radomski 103,6 104,7 110,2 114,9 112,2 112,9 116,5
Pionki (1) 106,6 114,6 120,0 130,4 132,6 134,1 133,9
Gózd (2) 111,3 113,2 118,0 120,3 118,9 123,3 134,2
Jastrzębia (2) 105,2 104,4 119,4 129,2 120,5 119,8 121,5
Jedlińsk (2) 96,7 98,1 104,3 107,5 101,8 102,3 104,9
Jedlnia-Letnisko (2) 101,1 103,1 109,7 114,1 114,7 111,3 116,6
Kowala (2) 102,0 97,1 103,2 104,6 103,1 99,9 104,0
Pionki (2) 100,6 103,9 111,7 117,2 120,3 121,0 125,2
Skaryszew (3) 105,3 106,3 109,8 113,7 110,4 115,0 131,1
Wierzbica (2) 106,0 105,4 114,2 110,6 108,0 109,3 108,8
Wolanów (2) 99,3 98,2 104,3 110,5 99,9 99,1 98,5
Zakrzew (2) 102,1 94,5 99,9 104,3 96,3 98,4 102,3
Orońsko (2) 107,8 106,6 110,3 116,0 118,0 119,7 131,8
powiat m. Radom 99,7 104,4 105,5 106,8 105,0 103,6 103,2

 
Źródło: Opracowanie MBPR OT Radom na podstawie BDL GUS 

 
Analizując dynamikę zmian liczby podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców  

w gminach obszaru radomskiego, w poszczególnych latach, w stosunku do roku bazowego 
1999, można zaobserwować pozytywną tendencję przyrostu działalności gospodarczych (Tabe-
la 9). W przeważającej liczbie gmin wskaźnik dynamiki w analizowanym okresie wynosił po-
wyżej 100, co oznacza, że w większości gmin liczba firm na 1000 osób w każdym roku była 
wyższa w stosunku do roku bazowego. Wyjątkami były nieliczne gminy, w których wskaźnik 
ten w wybranych latach był niższy niż w roku bazowym 1999 i kształtował się na poziomie 
niższym niż 100. Sytuacja ta dotyczyła następujących gmin i okresów: Jedlińsk (2000-2001), 
Kowala (2005), Wolanów (2004-2006), Zakrzew (2004). Najwyższy współczynnik dynamiki  
w stosunku do 1999 roku wskazano w mieście Pionki, w którym odnotowano jego wartość  
w wysokości 134,1 w 2005 roku oraz w gminie Gózd w 2006 roku, jego wartość wyniosła 
134,2. Generalnie największa dynamika w wielu gminach dotyczy ostatniego roku badanego 
okresu. Wiele gmin wykazało również wysoką dynamikę w okresie lat 2004-2005. 

W roku 2008 w Polsce zatrudnionych było ogółem 10 684 307 osób. W sektorze rolniczym 
pracowało 20%, w przemysłowym – 30%, natomiast w usługowym – 51%. W skali ogólnokra-
jowej w strukturze zatrudnienia zdecydowanie dominował sektor usługowy. W porównaniu  
ze skalą ogólnokrajową, inaczej sytuacja przedstawiała się w skali powiatów (Tabela 10). 

  
Tabela 10. Struktura zatrudnienia w strefie podmiejskiej Radomia w 2008 roku (%) 
 

 Zatrudnieni ogółem 
(osoba) 

Struktura zatrudnienia według sektorów 
rolnictwo przemysł usługi rynkowe usługi nierynkowe 

Polska  10 684 307 20 30 30 21
podregion radomski 159 832 40 21 17 21
powiat radomski 31 278 58 19 8 15
powiat szydłowiecki 7462 48 17 15 19
powiat m. Radom 53 574 2 31 35 32

 
Źródło: Opracowanie MBPR OT Radom na podstawie BDL GUS 

 
W powiatach radomskim i szydłowieckim widoczna jest znaczna przewaga sektora rolni-

czego. W powiecie szydłowieckim skupia on blisko połowę zatrudnionych, w ziemskim ra-
domskim – prawie 60%. Stosunkowo mały udział ma natomiast przemysł. W Radomiu udział 
zatrudnionych w przemyśle odpowiada wskaźnikowi krajowemu – 30%. Odpowiednio wyż-
sze jest zatrudnienie w sektorze usługowym – obejmuje on 67% rynku pracy. 
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Dochody gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca na koniec 2009 roku na obszarze strefy 
podmiejskiej Radomia wahały się w przedziale od 2323,69 zł (gmina wiejska Pionki)  
do 3490,08 zł (Radom) – Tabela 11. Dochody na mieszkańca wynoszące powyżej 2500 zł 
wykazano kolejno w gminach: Pionki (miasto), Gózd, Jastrzębia, Jedlińsk, Wierzbica, Oroń-
sko i Radom.  

 
Tabela 11. Dochody gmin na 1 mieszkańca w strefie 
podmiejskiej Radomia w 2009 roku (zł) 

 
Jednostka terytorialna Dochód na 1 mieszkańca 

powiat radomski 2496,93 
Pionki – miasto 2933,34 
Gózd 2737,04 
Jastrzębia 2624,56 
Jedlińsk 2571,19 
Jedlnia-Letnisko 2356,12 
Kowala 2336,67 
Pionki – obszar wiejski 2444,68 
Skaryszew 2397,52 
Wierzbica 2617,76 
Wolanów 2323,69 
Zakrzew 2330,57 
Orońsko 2629,18 
Radom 3490,08 

 
Źródło: Opracowanie MBPR OT Radom na podstawie BDL GUS 

 
3.3. Dostępność infrastruktury publicznej 
 
3.3.1. Infrastruktura techniczna 

 
Na poziom życia mieszkańców ma bardzo duży wpływ dostępność infrastruktury tech-

nicznej. W opracowaniu przeanalizowano jej następujące elementy: energetykę, ciepłownic-
two, zaopatrzenie w gaz, gospodarkę wodno-ściekowa i usuwanie odpadów stałych. Rozpa-
trzono też potrzeby rozwoju infrastruktury komunalnej w obszarze strefy podmiejskiej Rado-
mia. Poruszone zagadnienia przedstawia Mapa 26.  

 
Energetyka 
W obszarze opracowania zlokalizowane są źródła energii podłączone do Krajowego Sys-

temu Przesyłowego. Głównym źródłem energetyki w południowej części województwa ma-
zowieckiego jest Elektrownia ,,Kozienice”. 

Układ zasilania tworzą następujące obiekty: 
− Stacja 400/220/110 kV przy Elektrowni „Kozienice” z linią 400 kV relacji Kozienice 

– Ostrowiec Świętokrzyski i 220 kV Kozienice – Rożki k/Radomia; 
− Stacja 220/110 kV Rożki k/Radomia z linią 220 kV relacji Rożki k/Radomia – Kielce 

i Rożki k/Radomia – Puławy. 
System rozdzielczy i odbiorczy tworzą linie 110 kV i stacje 110/15 kV oraz linie średnie-

go i niskiego napięcia wraz z przyłączami. 
Sprzedaż energii elektrycznej i obsługę handlową klientów w południowej części wojewódz-

twa mazowieckiego prowadzi Zakład Energetyczny Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A. z sie-
dzibą w Skarżysku Kamiennej, wchodzący w skład Polskiej Grupy Kapitałowej (PGE) . 

Przedsiębiorstwo energetyczne realizuje na obsługiwanym terenie usługi kompleksowe; 
oprócz podstawowych zadań związanych z dystrybucją i sprzedażą energii, prowadzi działal-
ność handlową i usługową oraz wykonuje prace związane z budową i modernizacją sieci elek-
troenergetycznej. Spółka zorganizowana jest jako zintegrowane przedsiębiorstwo wielozakła-
dowe, w strukturze którego działa 11 Rejonowych Zakładów Energetycznych (2 RZE na tere-
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nie opracowania), Zakład Wysokich Napięć, Zakład Usługowo-Produkcyjny oraz Zakład In-
formatyki i Telekomunikacji. 

 
Mapa 26. Infrastruktura techniczna – diagnoza stanu istniejącego 

 
Źródło: Opracowanie MBPR OT Radom 
 

Zaopatrzenie miasta Radomia w energię elektryczną 
Miejska sieć 110kV zasila GPZ-y (główne punkty zasilania), z którymi współpracują  

4 rozdzielnie sieciowe o napięciu 15 kV (Krynicka, Ustronie) i 10 kV (Dzierzków, 1905 Roku). 
Główne punkty zasilania (GPZ-y) to: Gołębiów, Północ, Zamłynie, Centralna, Zakłady 

Metalowe, Południowa, Potkanów, EC. 
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Linie energetyczne obszaru opracowania 
Zasilanie terenu w energię elektryczną realizowane jest przesyłem z rejonu Wysokich 

Napięć Radom Stacja Rożki (gm. Kowala). Zasilanie odbiorców w energię elektryczną reali-
zowane jest przez Główne Punkty Zasilania (GPZ-y), zlokalizowane w Radomiu, na terenie 
gminy Jedlińsk i w Pionkach. Na całym obszarze zapewniona jest dostawa energii o właści-
wych parametrach, a system energetyczny modernizowany jest na bieżąco. 
 

Ciepłownictwo 
Zaopatrzenie w ciepło ma przeważnie charakter lokalny i w sposób zbiorowy realizowane 

jest co najwyżej na poziomie gminy lub związku gmin. Wysoki, w stosunku do pozostałych 
mediów, koszt przesyłu energii cieplnej praktycznie wyklucza tranzyt na duże odległości.  
W związku z tym scentralizowane systemy ciepłownicze występują na obszarach o wysokiej 
gęstości zaludnienia, głównie w centrach miast i wielorodzinnych osiedlach mieszkaniowych. 
Na omawianym terenie systemy te występują dla miasta Radomia i Pionek. 

Zaopatrzenie miasta Radomia  
Głównymi źródłami ciepła miejskiego systemu ciepłowniczego są: Ciepłownia „Północ”  

i „Południe” oraz gazowa kotłownia lokalna „Zielona”. Ciepło sieciowe (2009 r.) w Radomiu 
wytwarzane było w trzech źródłach o łącznej mocy 323,3 MW, z czego 203,5 MW przypada 
na Ciepłownię „Południe”, a 116,3 MW na Ciepłownię „Północ”. Pozostała moc ciepła po-
chodziła z małej kotłowni gazowej („Zielona”).  

Wytwarzaniem i przesyłaniem ciepła zajmuje się Radomskie Przedsiębiorstwo Energety-
ki Cieplnej „RADPEC”. Jest to spółka akcyjna, która ma w swoim zasięgu 158,5 km długości 
sieci i dostarcza ciepło do 750 węzłów ciepła, z których 508 to nowoczesne, w pełni zautoma-
tyzowane, opomiarowane węzły w eksploatacji spółki. Produkowane przez spółkę ciepło sie-
ciowe dostarczane jest do budynków mieszkalnych, zakładów przemysłowych, instytucji  
i obiektów użyteczności publicznej. 

Sieci ciepłownicze obejmują swym zasięgiem znaczną część terytorium miasta Radomia  
i dostarczają ciepło dla odbiorców następujących osiedli: Michałów, Akademicka, Gołębiów I, 
Gołębiów II, nad Potokiem, XV-lecia, Obozisko, Śródmieście, Miasto Kazimierzowskie, Planty, 
Zamłynie, Borki, Wośniki, Ustronie, Prędocinek, Młodzianów, Południe, Potkanów. Ponadto 
ciepło dostarczane jest dla odbiorców zlokalizowanych w rejonie ulic: Limanowskiego, Toruń-
skiej, Wjazdowej, Tartacznej, Domagalskiego – Placową, Wrocławską – Chorzowską – Lubelską 
– Lotnisko, Energetyków, Zubrzyckiego – Strefa Przemysłowa, Mieszka I – Szpital Józefów, 
obszar w rejonie ul. Zielonej. 

Spółka „RADPEC” posiada pozwolenia zintegrowane, zgodne z Dyrektywą 96/62/WE  
w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania (kontroli) zanieczyszczeń, zwaną po-
pularnie Dyrektywą IPPC12 dla wszystkich czterech instalacji objętych obowiązkiem ich po-
siadania (Ciepłownia „Południe”, Ciepłownia „Północ”, „Elektrociepłownia”, składowisko 
popiołu i żużla). Dyrektywa IPPC jest jednym z najważniejszych aktów prawnych Unii Euro-
pejskiej w dziedzinie ochrony środowiska. Pozwolenia ważne są do 2014÷2015 roku. 

Zaopatrzenie miasta Pionki  
Wytwarzanie ciepła na potrzeby systemu ciepłowniczego dla miasta Pionki odbywa się  

z dwóch źródeł ciepła. Są to kotłownie miejskie: 
− przy ul. Guzala, kotłownia zasilana gazem ziemnym wysokometanowym, 2 kotły  

niskoparametrowe o łącznej mocy znamionowej 2,6 MW i sprawności 92%, urucho-
miona w 2004 roku; 

− przy ul. Zakładowej 7 na terenie byłego ZTS „Pronit”, zasilana miałem węgla kamien-
nego, produkuje parę na potrzeby grzewcze, przesyłaną do wymienników cieplnych  

                                                 
12 Dyrektywa Europejska Integrated Pollution Prevention and Control. 
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na terenie miasta, w których następuje obniżenie parametrów czynnika grzewczego; 
kotłownia jest wyposażona w kocioł parowy OR32 o mocy cieplnej nominalnej  
32 MW i kocioł wodny WR25 o mocy cieplnej 25 MW, stan kotłów jest zły, wynika  
z wieloletniej eksploatacji.  

Dużo budynków użyteczności publicznej oraz większe zakłady produkcyjne posiadają 
lokalne kotłownie zasilane gazem ziemnym wysokometanowym. 

W mieście nie ma sieci ciepłej wody użytkowej. Zaopatrzenie w ciepłą wodę użytkową 
jest realizowane indywidualnie w lokalach mieszkalnych. 

Poza wymienionymi, zorganizowanymi systemami ciepłowniczymi na pozostałym tere-
nie występują lokalne kotłownie, gazowe, olejowe bądź węglowe. W posiadaniu gmin są  
kotłownie przy placówkach oświatowych, zdrowia czy urzędach gmin. Do ogrzewania  
budynków mieszkalnych służą indywidualne kotłownie. 

 
Gazownictwo 
Podstawę systemu gazowniczego terenu opracowania stanowią gazociągi wysokiego  

ciśnienia DN 300 relacji ,,Lubienia – Sękocin” z odgałęzieniem do Pionek. Uzupełniający, 
istniejący układ przesyłowy stanowią niewystarczająco rozwinięte gazociągi lokalne. Trzy 
gminy (Wierzbica, Wolanów i Orońsko) w 2009 roku na terenie opracowania nie posiadało 
sieci gazowniczej. Główny rurociąg „Sękocin – Lubienia” przebiega przez miasto i gminę 
Skaryszew, Gózd, Jedlnię-Letnisko, Pionki, miasto Radom i Jedlińsk. 

Większość miejscowości rejonu radomskiego w swoich gospodarstwach domowych ko-
rzysta z wymiennych butli gazowych. 

Gazociągi lokalne i podłączeniowe występują w następujących gminach: 
− dla miasta Radomia funkcjonuje system gazowy oparty o główną stację redukcyjną  

w Wielogórze i Skaryszewie, skąd zasilana jest sieć średnioprężna. Miasto zaopatry-
wane jest w gaz ziemny, wysokometanowy z wysokoprężnego gazociągu ø 300;  

− miasto i gmina Pionki posiadają stację redukcyjną wraz z systemem zaopatrzenia  
w gaz ziemny dla miasta i częściowo gminy. Miasto jest zasilane gazem ziemnym 
wysokometanowym gazociągiem przesyłowym wysokiego ciśnienia o średnicy 200 
mm poprzez stację redukcyjną I stopnia, zlokalizowaną przy ul. Polnej z wykorzysta-
niem trzech stacji redukcyjnych II stopnia, które funkcjonują w układzie pierścienio-
wym; gaz przesyłany jest do odbiorców zlokalizowanych na terenie miasta i sąsiadu-
jących wsi; 

− na terenie miasta i gminy Skaryszew system zaopatrzenia w gaz ziemny odbywa się 
poprzez stację redukcyjną zlokalizowaną w Skaryszewie; sieć miejska gazowa prawie 
w całości pokrywa potrzeby; 

− jednostki wiejskie gmin: Jedlińsk, Skaryszew, Jedlnia-Letnisko, Pionki, Zakrzew  
i Kowala są częściowo wyposażone w sieć gazową; dla tych gmin zaspokojenie po-
trzeb ludności w gaz przewodowy jest na poziomie od 10% do 34%. W gminach: Ja-
strzębia i Gózd wynosi poniżej 3%. 

Przez teren gminy Kowala przechodzą gazociągi niskoprężne, Makowiec – Trablice  
o ø 300 mm, Radom – Mazowszany ø 150 mm, Trablice – Kosów ø 150 mm. Z gazu korzy-
stają miejscowości: Trablice, Ludwinów, Kotarwice, Mazowszany i Huta Mazowszańska. 
Średnice gazociągów zapewniają możliwość rozbudowy i podłączenia wszystkich mieszkań-
ców gminy do sieci.  
Sieć gazową posiadają następujące miejscowości z gminy Pionki: Suskowola, Działki Su-
skowolskie, Żdżary i Jedlnia. Bez dostępu do gazociągu pozostaje jeszcze 27 miejscowości.  

Źródłem gazu ziemnego wysokometanowego dla gminy Pionki jest gazociąg wysokiego 
ciśnienia średnicy Dn 200 mm. 
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Mapa 27. Zaspokojenie potrzeb mieszkańców – gaz przewodowy 
 

 
 

Źródło: Opracowanie MBPR OT Radom na podstawie BDL GUS 
 
 

Tabela 12. Gminne systemy gazowe w 2009 roku 
 

Wyszczególnienie Sieć gazowa rozdzielcza (km) 
Połączenia prowadzące 

do budynków mieszkalnych 
i niemieszkalnych (szton) 

gm. Gózd 3,74 84 
gm. Jastrzębia 4,50 7 
gm. Jedlińsk 72,20 1323 
gm. Jedlnia-Letnisko 48,72 861 
gm. Kowala 18,62 420 
m. Pionki 30,03 1175  
gm. Pionki 15,47 448 
m. gm. Skaryszew 64,97 1347 
gm. Wierzbica 0,00 0 
gm. Wolanów 0,00 0 
gm. Zakrzew 35,65 787 
gm. Orońsko 0,00 0 
m. Radom  372,41 12 605 

 
Źródło: Opracowanie MBPR OT Radom na podstawie BDL GUS 
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Na pozostałym obszarze opracowania, w gminach: Wolanów, Wierzbica i Orońsko  
w 2009 roku nie występują zorganizowane systemy gazowe, ale prawie wszystkie gospodarstwa 
mają nieograniczoną możliwość korzystania z gazu bezprzewodowego (z butli). 

Tabela 12 podaje długość czynnej rozdzielczej sieci gazowej w kilometrach dla poszcze-
gólnych gmin terenu opracowania oraz liczbę połączeń prowadzących do budynków miesz-
kalnych i niemieszkalnych.  

Poziom stopnia zaspokojenia potrzeb ludności w gaz przewodowy przedstawiono  
na Mapie 27. Jako wskaźnik zastosowano kryterium procentowego udziału ludności korzysta-
jącej z sieci gazowej (w % ogółu mieszkańców).  

 
Gospodarka wodno-ściekowa 
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 oku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym od-

prowadzaniu ścieków13 (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) określa zasady i wa-
runki zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowe-
go odprowadzania ścieków, w tym zasady działalności przedsiębiorstw wodociągowo-
kanalizacyjnych, zasady tworzenia warunków do zapewnienia ciągłości dostaw  
i odpowiedniej jakości wody, niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków, wyma-
gania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a także zasady ochrony 
interesów odbiorców usług, z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska i optymalizacji 
kosztów. 

Tabela 13. Infrastruktura wodno-ściekowa w 2009 roku 
 

Wyszczególnienie Sieć (km) Połączenia prowadzące do budynków 
mieszkalnych 

wodociągowa kanalizacyjna wodociągowa kanalizacyjna 
gm. Gózd 113,5 37,4 1499 405
gm. Jastrzębia 87,5 0,9 1490 59
gm. Jedlińsk 164,2 13,3 2886 375
gm. Jedlnia-Letnisko 133,2 34,8 3265 941
gm. Kowala 117,2 0.0 2902 0
m. Pionki 108,8 75,5 1798 1230
gm. Pionki 120,7 39,8 2814 1171
m. gm. Skaryszew 192,5 22,3 3609 898
gm. Wierzbica 76,6 18,2 1978 317
gm. Wolanów 139,3 17,8 2052 291
gm. Zakrzew 162,0 81,2 2782 1048
gm. Orońsko 92,2 0,7 1258 20
m. Radom  450,7 324,0 15 905 9044

 
Źródło: Opracowanie MBPR OT Radom na podstawie BDL GUS 
 
Część gmin praktycznie zakończyła proces wodociągowania, dla części dokończenie bu-

dowy sieci jest jednym z ważniejszych zadań. Problemem jest bardzo słabe wyposażenie tere-
nów wiejskich w kanalizację sanitarną. Na podstawie Banku Danych Lokalnych (GUS) dłu-
gość sieci wodociągowej w 2009 roku na terenie opracowania wynosiła 1958,4 km, a kanali-
zacyjnej – 665,9 km. Dysproporcje pomiędzy rozwojem sieci kanalizacyjnej i wodociągowej 
są duże. Stosunek liczby podłączeń do budynków, systemu wodociągowego do kanalizacyj-
nego (średnia) dla terenu opracowania wynosi około 3. Wskaźnik ten jest zróżnicowany, 

                                                 
13 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europej-
skich: 

1) Dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych  
(Dz. Urz. WE L 135 z 30 maja 1991 roku); 

2) dyrektywy 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi (Dz. Urz. WE L 330 z 5 grudnia 1998 roku); 

3) Dyrektywy 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 roku ustanawiającej ramy wspólnotowego działa-
nia w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE L 327 z 22 grudnia 2000 roku). 



 69

zwłaszcza na terenach wiejskich, gdzie osiąga większe wartości. Sytuacja ta stwarza zagroże-
nie zanieczyszczenia środowiska ściekami z szamb, niekontrolowanym wywozem, jak i infil-
tracją bezpośrednio przez dno.  

Zużycie wody (2009 rok) z wodociągów w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca 
w powiecie radomskim wynosiło 27,2 m³ (w województwie mazowieckim – 35,6 m³).  

 
Ujęcia wody  
Źródłem zaopatrzenia w wodę dla celów komunalnych i przemysłowych są wody pod-

ziemne ujmowane z poziomu kredowego, który jest głównym poziomem wodonośnym  
dla miasta.  

Do zasilania miejskiej sieci wodociągowej służą ujęcia wody wymienione w Tabeli 14. 
 

Tabela 14. Ujęcia wody w 2009 roku 
 

Miejsce Liczba studni 
Ujęcia wody wykorzystywane 

Malczew 9 
Obozisko 4 
Halinów 1 
Firlej 2 
25 Czerwca 6 
Sławno 10 
Potkanów 3 
Lesiów 2 
Łączniki 4 
Wośniki 2 

Ujęcia wody nieczynne 
Białostocka 1 
Zielona 1 
Wronia 1 

 
Źródło: Opracowanie własne MBPR OT Radom 

 
Zużycie wody i produkcja ścieków w roku 2009 w Radomiu: 
− średnia dzienna produkcja wody: 34 973 m³, 
− średnia dzienna ilość wody wtłoczonej do sieci wodociągowej: 34 045 m³, 
− średnie dzienne zużycie wody przez gospodarstwa domowe: 23 462 m³, 
− średnie dzienne zużycie wody przez instytucje: 3019 m³, 
− średnie dzienne zużycie przez przemysł: 1867 m³, 
− średnia dzienna ilość ścieków dopływających do oczyszczalni: 37 928 m³, 
− średnia dzienna ilość ścieków, którą jest w stanie przerobić oczyszczalnia ścieków 

100 000 m³. 
Zużycie wody w mieście wyraźnie maleje dla wszystkich rodzajów odbiorców.  
Zaopatrzenie w wodę pozostałych gmin terenu opracowania 
Miasto Pionki 
Ujęcia wody dla miasta: 
− „Zakład Stary” – 3 studnie; Qmaxh = 210 m³/h, pozwolenie wodnoprawne ważne  

do 31 grudnia 2014 roku, 
− „Staw Górny” – 2 studnie; Qmaxh = 240 m³/h, pozwolenie wodnoprawne ważne  

do 31 grudnia 2014 roku, 
− „Nowy Korczyn” –1 studnia; Qmaxh = 100 m³/h, pozwolenie wodnoprawne ważne  

do 31 grudnia 2014 roku, 
− „Januszno” – 7 studni; Qmaxh = 600 m³/h, pozwolenie wodnoprawne ważne  

do 31 grudnia 2014 roku, 
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− „Leśna” – 3 studnie; Qmaxh = 150 m³/h; pozwolenie wodnoprawne ważne  
do 31 sierpnia 2015 roku. 

Zaopatrzenie miasta w wodę prowadzone jest obecnie w oparciu o 2 ujęcia: „Januszno”  
i „Leśna”. Głębokość eksploatowanych studni wynosi od 80 m (1 studnia) do 100 m  
(8 studni). Średnie dobowe zapotrzebowanie na wodę z sieci wodociągowej waha się w grani-
cach od 3000 m³ do 4000 m³. 

Gmina Pionki 
Na terenie gminy Pionki funkcjonuje 5 stacji uzdatniania wody o następujących ustalo-

nych wydajnościach eksploatacyjna w m³/h: 
− Jedlnia – 60,5, 
− Augustów – 17,5, 
− Mireń – 44,47, 
− Czarna – 21, 
− Laski – ujęcie obecnie nie pracuje, woda dostarczana jest z ujęcia Mireń. 
Wydajność stacji uzdatniania wody w obecnej chwili jest wystarczająca, jakość wody  

po uzdatnieniu jest zadowalająca.  
Miasto i gmina Skaryszew 
Miasto Skaryszew posiada ujęcie wód wgłębnych w swoich granicach administracyjnych, 

o wydajności studni podstawowej 234 m³/h i awaryjnej 226,6 m³/h, o głębokości 80 m  
(dla każdej studni). Wodociąg zaopatruje miasto Skaryszew oraz wsie: Kobylany, Makowiec, 
Maków, Bogusławice, Kazimierówka i Wymysłów. Wody popłuczne ze stacji uzdatniania 
wody odprowadzane są do rowu odwadniającego. 

Na terenie gminy zlokalizowane są następujące ujęcia wody wgłębnej: 
− w Tomaszowie o wydajności eksploatacyjnej studni podstawowej 48,0 m³/h (głębo-

kość 50 m) oraz awaryjnej 23,7 m³/h (głębokość 30 m), wraz ze stacją uzdatniania 
wody odprowadzającą wody popłuczne do ziemi, 

− w Odechowie o ustalonych zasobach studni 87 m³/h, s = 4,2 m i głębokości 70 m, 
wraz z automatyczną stacją uzdatniania wody dla wsi: Odechów, Odechowiec, Kło-
nowiec Koracz, Kłonowiec Kurek, Grabina, Wólka Twarogowa; wody popłuczne od-
prowadzane są do rowu 

oraz studnie wiercone służące do poboru wody na potrzeby przemysłowe (posiadające pozwo-
lenie wodnoprawne) dla: 

− Zakładu Przetwórstwa Spożywczego w Makowie – ujęcie składa się ze studni: pod-
stawowej o zatwierdzonych zasobach 212,78 m³/h (o głębokości 67 m) i awaryjnej  
92 m³/h (o głębokości 85 m), 

− Przedsiębiorstwa Jadar PTE Skaryszew o ustalonych zasobach eksploatacyjnych stud-
ni 7,3 m³/h. 

Gmina Jedlnia-Letnisko 
Ujęcie składa się z dwóch studni wierconych, położone jest we wsi Aleksandrów oraz 

posiada pozwolenie wodnoprawne o wydajności Qmaxd = 1365 m³/d. W budowie trzecia 
studnia głębinowa. 

Gmina Gózd 
Dwa ujęcia wody w Goździe i w Małęczynie o wydajności Qmaxd = 1600 m³/d oraz  

1150 m³/d. 
Gmina Wolanów 
Studnie głębinowe znajdują się w miejscowościach: Bieniędzice, Wolanów i Wawrzy-

szów dla wodociągów wiejskich.  
Ujęcie gminne w Wawrzyszowie składa się ze studni głębinowej (podstawowej) o wy-

dajność 52 m³/h oraz awaryjnej 50,5 m3/h. 
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Ujęcia położone w miejscowości Bieniędzice oraz Wolanów posiadają zasoby eksploata-
cyjne studni odpowiednio – 12 m³/h i 21 m³/h. 

Zaopatrzenia w wodę miejscowości położonych we wschodniej części gminy odbywa się 
z wodociągu w Radomiu. Jedna studnia głębinowa dla wodociągu miejskiego zlokalizowana 
jest w miejscowości Mniszek i posiadają zasoby eksploatacyjne – 18 m³/h. 

Gmina Kowala 
Na terenie Dąbrówki Zabłotniej znajduje się stacja ujęcia wody, z której woda doprowa-

dzona jest do wszystkich miejscowości na terenie gminy. Ujęcie gminne składa się ze studni 
głębinowej (zasadniczej) o wydajności 100 m³/h oraz awaryjnej (94 m³/h). 

Gmina Orońsko 
Gminne ujęcia wody posiadające pozwolenia wodnoprawne zlokalizowane są: 
− w Orońsku, składa się z dwóch studni wierconych o wydajności eksploatacyjnej, pod-

stawowa Q = 58 m³/h i awaryjna Q = 46 m³/h, 
− we wsi Kol. Chronów Dolny dla północnej części gminy, 
− w Dobrucie dla południowej części gminy, 
− w Łaziskach znajdują się 2 studnie głębinowe o wydajności 66,0 m³/h i 18 m³/h. 
Wodociąg w Tomaszowie zaopatrywany jest z ujęcia położonego na terenie gminy Kowala. 
Gmina Jastrzębia 
Źródła zaopatrzenia w wodę gminy: 
− ujęcie wody o wydajności 1156 m³/d w Jastrzębi, składające się z dwóch studni, 
− ujęcie wody o wydajności 1260 m³/d w Woli Goryńskiej posiadające 3 studnie, 
− ujęcie wody o wydajności 1680 m³/d w Mąkosach Starych, składające się z dwóch 

studni, 
− ujęcie wody o wydajności 867 m³/d w Lesiowie. 
Gmina Jedlińsk 
Na terenie gminy funkcjonują następujące ujęcia wody: 
− w Jedlińsku o wydajności studni podstawowej 85 m³/h i awaryjnej 72 m³/h, 
− w Zawadach Nowych o wydajności 18 m³/h, 
− Wierzchowiny o wydajności 21 m³/h, 
− we Wsoli o wydajności 95 m³/h. 
Wsie Jankowice, Górna Wola i Nowa Wola zasilane są ze studni zlokalizowanych  

w gminie Stara Błotnica. Zaopatrzenie w wodę miejscowości Klatka Szlachecka odbywa się  
z wodociągu w Radomiu. 

Gmina Wierzbica  
Istniejące ujęcia wody na terenie gminy, będące własnością Zakładów Wodociągów  

i Kanalizacji, to obiekty w następujących miejscowościach: 
− Wierzbica – studnia głębinowa o wydajności Q = 50 m³/h, pozwolenie na pobór wody 

w ilości max Qmax = 991 m³/d, ujęcie posiada strefę ochrony bezpośredniej 8-10 m, 
− Rzeczków – ujęcie wody, które posiada pozwolenie na pobór wody w ilości Qmax = 

1463 m³/d, strefa ochrony bezpośredniej w kształcie kwadratu o boku 25,0 m, 
− Polany pod Lasem – studnia głębinowa, (zasadnicza) o wydajności Q = 35 m³/h oraz 

(awaryjna) o wydajności Q = 31 m³/h, pozwolenie na pobór wody Qmax = 716 m³/d, 
strefa ochrony bezpośredniej w promieniu 8-10 m, 

− Zalesice – ujęcie wody posiada dwie studnie o wydajności Q = 80 m³/h i Q = 114 m³/h 
oraz pozwolenie na pobór wody w ilości Qmax = 887 m³/d i wyznaczoną strefę ochro-
ny bezpośredniej w promieniu 10 m, 

− Dąbrówka Warszawska – ujęcie wody, które posiada pozwolenie na pobór wody  
w ilości Qmax = 980 m³/d i wyznaczoną strefę ochrony bezpośredniej w kształcie 
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kwadratu z centralnym usytuowaniem studni w kształcie prostokąta o wymiarach  
25,0 m na 35,0 m, 

− Ruda Wielka – Kresy. 
Obecnie na potrzeby zaopatrzenia wodociągu eksploatowane są studnie w Wierzbicy, 

Rzeczkowie, Polanach oraz dodatkowo ujęcie Ruda Wielka – Kresy.  
 

Mapa 28. Zaspokojenie potrzeb mieszkańców – zorganizowane systemy wodociągowe 

 
Źródło: Opracowanie MBPR OT Radom na podstawie BDL 
 
Stan systemu zaopatrzenia w wodę w gminach na terenie opracowania jest raczej zada-

walający (występują braki w podłączeniach do budynków), gminy praktycznie zakończyły 
proces wodociągowania, tylko dla aglomeracji radomskiej i części gminy Jedlnia-Letnisko, 
częściowo, dokończenie budowy sieci jest jednym z ważniejszych zadań. Na omawianych 
terenach występuje zjawisko napływu ludności, co będzie wiązało się z rozwojem terenów 
budowlanych oraz potrzebą rozbudowy systemów. 

Dostęp do zorganizowanych systemów zaopatrzenia w wodę będą posiadali niemal wszy-
scy mieszkańcy gmin terenu opracowania, po wykonaniu przyłączy wodociągowych. Realiza-
cję usług dla mieszkańców poszczególnych gmin przedstawia Mapa 28. 

Poziom wyposażenia w wodociąg, określony udziałem ludności korzystającej z sieci wo-
dociągowej, jest zróżnicowany. Wysoki jest w miastach Pionki i Radom, tzn. wynosi ponad 
95%. Niższy (w granicach 63,3-86,1%) poziom zaspokojenia potrzeb w zakresie wodociągo-
wania dotyczy pozostałych gmin. Najsłabszy stopień ma gmina Jedlińsk. 
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Oczyszczalnie ścieków  
Obecnie na obszarze opracowania funkcjonuje 25 oczyszczalni ścieków, są to obiekty 

działające na terenach następujących obszarów. 
Miasto Radom 
Na terenie miasta działa mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych  

i przemysłowych w Lesiowie. Jest to obiekt o projektowanej przepustowości Q śr. d. wyno-
szącej 121 000 m³/d. W 2006 roku średnia dzienna ilość ścieków dopływających do oczysz-
czalni wynosiła 38 611 m³, a w 2009 roku 37 928 m³. Natomiast jest w stanie przerobić  
100 000 m³/d. W Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych jej równoważna 
liczba mieszkańców jest projektowana na 300477 RLM14. 

Ponadto na terenie miasta Radomia występują małe oczyszczalnie ścieków, 2 zakładowe 
oraz 1 szkolna. Jest to biologiczna oczyszczalnia ścieków dla XELLA Vdb Radom Sp. z o.o., 
która oczyszcza ścieki opadowe. Druga dla Zakładu Produkcyjnego „La Conga” s.c. „Newe-
xpol” to mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych i opadowych. Więk-
sza szkolna, mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych i opadowych dla 
Zespołu Szkół Agrotechnicznych Gospodarki Żywnościowej o projektowanej równoważnej 
liczbie mieszkańców 850 RLM jest w stanie przerobić 66 m³/d. 

Miasto Pionki 
Na terenie miasta działa mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych  

i przemysłowych o projektowanej przepustowości Q śr.d. wynoszącej 10 000 m³/d, (Q max  
12 000 m³/d). RLM aglomeracji, zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym ją, wynosi  
27 580. Obecnie centralna oczyszczalnia ścieków przyjmuje średnio 4500 m³/d ścieków. 
Oczyszczone ścieki są odprowadzane do rzeki Zagożdżonki. System kanalizacji jest urządzo-
ny w ograniczonym zakresie. Wody deszczowe zbierane są bez podczyszczania do rzeki Za-
gożdżonki. 

Gmina Pionki 
Mieszkańcy gminy Pionki korzystają z oczyszczalni ścieków znajdującej się w miejsco-

wości Jedlnia. Jest to mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o pro-
jektowanej przepustowości Q max 250 m³/d (proj. RLM aglomeracji = 1150). Oczyszczone 
ścieki są odprowadzane do rzeki Leniwy. 

Miasto i gmina Skaryszew 
Miasto Skaryszew posiada komunalną oczyszczalnię ścieków, zlokalizowaną w połu-

dniowo-wschodniej części miejscowości oraz w odległości około 400 m od najbliższej zabu-
dowy. Jest to mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków o max. przepustowości  
800 m³/d (proj. RLM aglomeracji = 4667). Obsługuje ona teren miasta i część wsi Kobylany. 
Zrzut oczyszczonych ścieków odbywa się do rzeki Kobylanki. Ścieki oczyszczone odprowa-
dzane są kolektorem, którego wlot zlokalizowany jest w km 7,2 rzeki. 

Na terenie gminy zlokalizowane są: 
− zakładowa oczyszczalnia ścieków w Makowie dla Zakładu Przetwórstwa Owoców  

i Warzyw. Rozpoczęto jej modernizację w celu zwiększenia przepustowości wynoszą-
cej obecnie 450 m³/d oraz efektu oczyszczania ścieków dla ochrony odbiornika – rzeki 
Pacynki i wód gruntowych; 

− 2 małe oczyszczalnie ścieków wykonane dla potrzeb osiedli mieszkaniowych  
w Gębarzowie i Modrzejowicach o przepustowości 18 m³/d i 5 m³/d. Ścieki odprowa-
dzane są po oczyszczeniu (rowem melioracyjnym) do rzek: Kobylanki (z Gębarzowa) 
i Modrzejowicy (z Modrzejowic). 
 

                                                 
14 Równoważna liczba mieszkańców – oznacza ładunek organiczny ulegający biodegradacji, wyrażony pięcio-
dobowym biochemicznym zapotrzebowaniem tlenu (BZT5), w ilości 60 g tlenu na dzień. 
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Gmina Wierzbica 
W Wierzbicy działa oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna przyjmująca ścieki komu-

nalne i przemysłowe, które po oczyszczeniu odprowadzane są do rzeki Szabasówki. RLM 
aglomeracji, zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym ją, wynosi 8500. Jest to obiekt  
o projektowanej przepustowości Q śr.d. wynoszącej 980m³/d. 

Gmina Jedlnia-Letnisko 
W miejscowości gminnej istnieje komunalna oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna  

o projektowanej przepustowości Q śr.d. wynoszącej 470 m³/d dla równoważnej liczb miesz-
kańców wynoszącej 4500 RLM. Ścieki po oczyszczeniu odprowadzane są rowem melioracyj-
nym do rzeki Pacynki. 

Na terenie gminy działa także zakładowa oczyszczalnia ścieków dla Ośrodka Edukacji 
Ekologicznej i Integracji Europejskiej Lasów Państwowych. Oczyszczone ścieki odprowa-
dzane są do rzeki Gzówki. 

Gmina Jedlińsk 
Gmina posiada komunalną oczyszczalnię ścieków mechaniczno-biologiczną o projekto-

wanej przepustowości Q śr.d. wynoszącej 200 m³/d dla równoważnej liczby mieszkańców 
wynoszącej 1500 RLM. Ścieki po oczyszczeniu odprowadzane są rowem melioracyjnym  
do rzeki Tymianki. 

Na terenie gminy funkcjonują 2 szkolne oczyszczalnie ścieków: 
− w Wierzchowinach mechaniczno-biologiczna o równoważnej liczbie mieszkańców  

77 RLM, 
− w Zawadach Starych mechaniczno-biologiczna o równoważnej liczbie mieszkańców 

250 RLM, 
których ścieki po oczyszczeniu odprowadzane są rowem melioracyjnym do rzeki Tymianki. 

Gmina Gózd 
Działają tu 2 mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków w Goździe i Klatce Kró-

lewskiej o łącznej średniej przepustowości 728 m³/d dla projektowanej równoważnej liczby 
mieszkańców 5286 RLM. 

Gmina Orońsko 
Istnieje tu czyszczalnia mechaniczno-biologiczna w Łaziskach na bazie osadu czynnego  

o średniej przepustowości 200 m³/d i projektowanej równoważnej liczbie mieszkańców  
1250 RLM. Oczyszczone ścieki odprowadzane są do rzeki Garlicy.  

Ponadto na terenie gminy działa oczyszczalnia ścieków mechaniczno–chemiczno-
biologiczna w Guzowie dla Zakładu Garbarskiego „MAT – 2” sp.j. o projektowanej przepu-
stowości Q max = 100 m³/d. 

Gmina Jastrzębia  
W gminie zlokalizowana jest komunalna oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna w Ja-

strzębi o średniej przepustowości 105 m³/d i projektowanej równoważnej liczbie mieszkań-
ców 1009 RLM. Oczyszczone ścieki odprowadzane są do Jastrzębianki.  

Gmina Wolanów 
Na terenie gminy funkcjonują 2 oczyszczalnie ścieków: 
− szkolna w Mniszku – biologiczna o równoważnej liczbie mieszkańców 30 RLM, 
− zakładowa w Koloni Wawrzyszów – biologiczna o projektowanej przepustowości  

Q max = 60 m³/d. Posiada ją Zakład Mleczarski „FIGAND” s.c. Kolonia Wawrzy-
szów. Są w niej oczyszczane ścieki komunalne i przemysłowe – metodą osadu czyn-
nego. Odbiornikiem ścieków jest rów melioracyjny do rzeki Szabasówki. 
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Gmina Zakrzew 
Istnieje szkolna biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych dla Szkoły Podstawo-

wej w Zakrzewie o projektowanej równoważnej liczbie mieszkańców 181 RLM oraz lokalna 
mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych dla Urzędu Gminy o projek-
towanej równoważnej liczbie mieszkańców 7 RLM. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków  
z obu oczyszczalni jest rów melioracyjny i ciek Bosak. 

Gmina Kowala 
W gminie działa zakładowa oczyszczalnia ścieków w Rożkach, która oczyszcza ścieki 

komunalne. 
 

Mapa 29. Zaspokojenie potrzeb mieszkańców – zorganizowane systemy kanalizacyjne 
 

 
 

Źródło: Opracowanie MBPR OT Radom na podstawie BDL GUS 
 

Na obszarze opracowania obecnie funkcjonujące oczyszczalnie ścieków mają różny sto-
pień technologii oczyszczania oraz przepustowość, od 100 000 m³/d do 10 m³/d. Wśród nich 
wyróżniamy 2 obiekty komunalno-przemysłowe (przepustowość wynosi 100 000  
i 12 000 m³/d) oraz 9 komunalnych (przepustowość ich ma wartość 3453 m³/d). Pozostałe to 
małe lokalne obiekty. Największe oczyszczalnie ścieków komunalnych i przemysłowych zlo-
kalizowane są w Radomiu i Pionkach. W Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komu-
nalnych ich projektowana równoważna liczba mieszkańców wynosi dla Radomia 300477 
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RLM i Pionek 27580 RLM, zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym aglomerację.  
Na mocy Rozporządzenia nr 25 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 kwietnia 2008 roku na-
stąpiła zmiana gmin w aglomeracji oraz liczby mieszkańców dla aglomeracji Radom, która 
obejmuje miasto oraz przyległe miejscowości z gminy Jedlnia-Letnisko i Zakrzew oraz jed-
nostki niepodłączone do oczyszczalni Jastrzębia i Jedlińsk.  

Gminne oczyszczalnie ścieków komunalnych mieszczą się w przedziale od 10 000  
do 1000 RLM (równoważna liczba mieszkańców). Obiekty o RLM powyżej 2000 zlokalizo-
wane są w Wierzbicy, Skaryszewie, Jedlni-Letnisko i Klwatce Królewskiej, a mniejsze znaj-
dują się w Goździe, Jedlińsku, Jedlni-Kościelnej i Jastrzębi. Pozostałe 14 obiektów mają cha-
rakter lokalny. Wśród nich znajdują się obiekty oczyszczające ścieki komunalne z obiektów 
usługowych i małych zakładów oraz przemysłowe z ostatnich obiektów. 

Zbiorowe systemy odprowadzenia ścieków funkcjonują w miastach (Radom, Pionki  
i Skaryszew) oraz obejmują wsie przylegające do nich, położone na terenie gmin: Zakrzew, 
Jedlnia-Letnisko oraz Pionki i Skaryszew. Ponadto 6 gmin posiada komunalne oczyszczalnie 
ścieków, które mogą przyjąć ścieki z aglomeracji ściekowej po rozbudowie sieci kanalizacyj-
nej.  

Realizację usług dla mieszkańców poszczególnych gmin przedstawia Mapa 29. 
Częściowo rozwiązany problem gospodarki ściekowej mają gminy: Gózd, Jedlińsk, Jedl-

nia-Letnisko, miasto Pionki, Skaryszew, Wierzbica i gmina Pionki. Ludność z miejscowości 
położonych na obszarze gminy Zakrzew (Milejowie, Bielicha, Wacyn), w pobliżu Radomia, 
korzystają z oczyszczalni miejskiej, dla pozostałych wiosek zaprojektowano ekologiczne 
oczyszczalnie ścieków. Oczyszczalnia miejska obsługuje także Natolin położony w gminie 
Jedlnia-Letnisko. 

W gminach: Kowala, Orońsko, Wolanów i Zakrzew brak jest gminnych komunalnych 
oczyszczalni ścieków. Ścieki gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych i okresowo 
wywożone do oczyszczalni ścieków przy użyciu samochodów asenizacyjnych. Niewielka 
liczba gospodarstw domowych wyposażona jest w ekologiczne oczyszczalnie przydomowe. 
Gospodarka ściekowa w stanie obecnym stwarza duże zagrożenie dla środowiska naturalnego, 
zanieczyszczane są wody podskórne i rzeki. W zwartej zabudowie problemem są rozszczel-
nione i przepełnione zbiorniki ścieków. 
 

Gospodarka odpadami 
Omawiany rejon obsługują następujące składowiska:  
− w miejscowości Urbanów gm. Jedlińsk (Jedlińsk, m. i gm. Pionki, Zakrzew, Kowala),  
− w Skaryszewie dla miasta i gminy, 
− w m. Bieniędzice, gm. Wolanów dla całej gminy, 
− m. Radom ,,RADKOM” (Kowala, Jastrzębia, Zakrzew, m. i gm. Pionki, Jedlnia-

Letnisko, Gózd, Wierzbica, Jedlińsk), 
− m. Guzów, gm. Orońsko (Jastrzębia, gm. Pionki, Kowala). 
Selektywna zbiórka odpadów komunalnych realizowana jest w gminach: Jedlińsk, Kowa-

la, Jastrzębia, Zakrzew, Wolanów, m. i gm. Pionki, Jedlnia-Letnisko, Skaryszew oraz  
w Orońsku i Radomiu. Natomiast selektywnej zbiórki odpadów nie prowadzono w gminie 
Gózd, a w gminie Wierzbica zebrano jedynie 0,48 Mg odpadów szklanych. Z masy odpadów, 
które wytworzono, tylko około 10% przekazywane jest do odzysku. Reszta zostaje złożona  
na składowiskach. 
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Potrzeby rozwoju infrastruktury komunalnej 
W zakresie gospodarki wodno-ściekowej 
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U. 2005 r. Nr 239,  

poz. 2018 i 2019 z późn. zm.) zobowiązuje samorząd gminy do rozwoju systemów wodocią-
gowych i kanalizacyjnych. Dokumentem korygującym te zadania własne gmin jest Krajowy 
Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Ostatnią aktualizację Rada Ministrów przyjęła 
w dniu 2 marca 2010 roku. Organem odpowiedzialnym za sporządzenie i okresową aktualiza-
cję KPOŚK jest Minister Środowiska, w imieniu którego działania te wykonuje prezes 
KZGW15. 

Zakłada się, zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych, wy-
posażenie w oczyszczalnie ścieków komunalnych i systemy kanalizacji zbiorczej grup jedno-
stek o równoważnej liczbie mieszkańców równej i powyżej 2000 RLM (RLM – liczba wyra-
żająca wielokrotność ładunku zanieczyszczeń zawartych w ściekach w stosunku do ładunku 
zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych od jednego mieszkańca w ciągu doby). Zobo-
wiązania dotyczące odprowadzenia i oczyszczania ścieków komunalnych zostały zapisane 
także w traktacie o akcesji Polski do Unii Europejskiej.  

Zgodnie z zaleceniami Unii, wszystkie aglomeracje powinny być wyposażone w oczysz-
czalnie ścieków z efektem ekologicznym, zależnym od wielkości oczyszczalni, do roku 2015. 
Największa z terenu opracowania komunalna oczyszczalnia ścieków w Radomiu, by spełniła 
wymagania, musi być zmodernizowana. Modernizacja, po wykorzystaniu 8-letniego okresu 
przejściowego, winna nastąpić do 31 grudnia 2010 roku.  

W przypadku aglomeracji o RLM od 2000 do 15 000 mieszkańców występują potrzeby 
rozbudowy i modernizacji komunalnej oczyszczalni ścieków w Jedlińsku i Jedlni-Letniska 
oraz budowy oczyszczalni we Wsoli. Inwestycje te powinny być zakończone do roku 2015.  

Komunalne oczyszczalnie ścieków, według studiów uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gmin, są potrzebne dla następujących jednostek: 

− w gminie Wolanów w miejscowości Wolanów, 
− w gminie Kowala w miejscowości Kowala, 
− w gminie Orońsko w miejscowości Orońsko, 
− w gminie Zakrzew w miejscowościach Zakrzewska Wola, Sachalin, Cerekiew  

i Wiktorów (wójt gminy zamierza rezygnować z przyjętego modelu odprowadzenia  
i oczyszczania ścieków na rzecz indywidualnych oczyszczalni), 

− w gminie Skaryszew w miejscowościach Maków, Kolonia Odechów i Nowy 
Dzierzkówek. 

Na terenie aglomeracji Radom występują potrzeby realizacji następujących zadań. 
W zakresie sieci wodociągowej i gospodarki ściekowej: 

− budowa nowej sieci wodociągowej w dzielnicach miasta Radomia: Kończyce  
(ok. 8 km), Pruszaków (ok. 10 km), Potkanów (ponad 9 km) i Młynek Janiszewski 
(ok. 10 km) oraz w ulicy Zagonowej (około 1 km), 

− modernizacja (około 2,5 km) odcinków sieci wodociągowej,  
− modernizacja stacji uzdatniania wody dla ujęcia: Firlej, Centrum 25-czerwca, Sławno, 

Potkanów, Malczew, Lesiów i Halinów, 
− budowa nowej kanalizacji sanitarnej w dzielnicach miasta Radomia: Kierzków-

Pruszaków (ok. 22,4 km), Młodzianów (ponad 3 km), Firlej (około 4 km), Młynek Ja-
niszewski (ponad 9 km) i Rajec Poduchowny, 

                                                 
15 Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. 
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− uzupełnienie i przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Chorzowskiej, Lubelskiej, 
Średniej, Piotrkowskiej, Warszawskiej, Cygańskiej, Beneta, Perzanowskiej, Józefow-
skiej, Mlecznej, Piastowskiej, Starej Woli Gołębiowskiej, Mieszka I i Zagonowej, 

− modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Brzustowskiej i ul. 11 Listopada.  
W zakresie zaopatrzenia w ciepło 
Na terenie Radomia występują możliwości i potrzeby realizacji następujących zadań: 
− istniejący układ miejskiej sieci ciepłowniczej pozwala na doprowadzenie ciepła  

w inne rejony miasta poprzez budowę nowych sieci, o ile przyszli odbiorcy zdecydują 
się na pobór ciepła z sieci ciepłowniczej, a względy techniczne i ekonomiczne będą 
uzasadniały ich realizację, 

− występuje potrzeba likwidacji ciepłowni lokalnej „Zielona” i podłączenie odbiorców  
z rejonu ul. Zielonej do miejskiej sieci ciepłowniczej; dla ograniczenia strat ciepła ko-
nieczna jest sukcesywna wymiana sieci tradycyjnej na preizolowaną. 

W zakresie gospodarki odpadami 
Zgodnie z zaleceniami unijnymi, odpady należy deponować wyłącznie przetworzone,  

tzn. takie, w których zawartość frakcji organicznych nie przekracza 5%, a wartość opałowa 
nie jest wyższa niż 6000 kJ/kg. Odpady organiczne powinny być w całości kompostowane. 

Dla realizacji wymagań UE podstawowym kierunkiem działań będzie: 
− zmniejszanie liczby odpadów do wywiezienia poprzez selektywną zbiórkę i zagospo-

darowanie odpadów, 
− stworzenie nowoczesnych zakładów wykorzystujących i unieszkodliwiających odpady. 

 
3.3.2. Infrastruktura społeczna 

 
Lecznictwo szpitalne 
W celu rozpoznania poziomu dostępności lecznictwa w Radomiu zbadano stosowne 

wskaźniki dla podregionów, w których główne miasto liczy powyżej 150 tys. mieszkańców. 
Dla porównywalności danych podregiony z miastami, wydzielonymi jako odrębne podregio-
ny, traktowano łącznie, licząc średnią ważoną (Kraków i podregion krakowski, Warszawa  
i podregiony warszawskie – wschodni i zachodni). Uzyskano w ten sposób 17 jednostek do 
badania. Jako wskaźniki wzięto pod uwagę liczbę lekarzy w przeliczeniu na 10 tys. mieszkań-
ców oraz liczbę ludności przypadającą na łóżko w szpitalach. 

Pod względem liczby lekarzy podregion radomski plasuje się na ostatnim miejscu wśród 
17 badanych jednostek (Wykres 15). Na 10 tys. ludności w roku 2009 przypadało w podregio-
nie radomskim 16 lekarzy wobec 40 w najlepiej wyposażonym podregionie lubelskim.  
W podregionach częstochowskim i kieleckim liczba lekarzy na 10 tys. ludności wynosi od-
powiednio 20 i 25. 

Nieco lepiej przedstawia się sytuacja podregionu radomskiego w świetle dostępności łó-
żek szpitalnych (Wykres 16). W stawce siedemnastu jednostek podregion radomski zajmuje 
miejsce 14. Najwyżej plasuje się ponownie podregion lubelski, w którym na jedno łóżko szpi-
talne przypada 152 osoby. Tabelę zamyka podregion krakowski z Krakowem – z wynikiem 
292 osoby na łóżko. Dla podregionu radomskiego wartość ta wynosi 251 osób. Podregiony 
częstochowski i kielecki umiejscawiają się w środku zestawienia (odpowiednio 226 i 191). 

Na terenie Radomia znajdują się 2 wojewódzkie szpitale specjalistyczne: Wojewódzki 
Szpital Specjalistyczny i Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychia-
trycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu. Ponadto istnieje miejski Radomski Szpital Specjali-
styczny.  
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Wykres 15. Liczba lekarzy na 10 tys. mieszkańców. Polska. Podregiony miast powyżej 150 tys. 
mieszkańców – rok 2009 
 

 
 

Jako konurbacja śląsko-dąbrowska – podregiony bytomski, gliwicki, katowicki, sosnowiecki, tyski. 
Źródło: Opracowanie MBPR OT Radom na podstawie BDL GUS 
 
Wykres 16. Liczba ludności na łóżko w szpitalach ogólnych. Polska. Podregiony miast po-
wyżej 150 tys. mieszkańców – 2009 rok 

 
 
Jako konurbacja śląsko-dąbrowska – podregiony bytomski, gliwicki, katowicki, sosnowiecki, tyski. 
Źródło: Opracowanie MBPR OT Radom na podstawie BDL GUS 
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Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu to najnowocześniejsza placówka me-
dyczna w regionie, obejmująca dawne województwo radomskie, część województwa kielec-
kiego oraz województwa lubelskiego. Szpital ten zatrudnia 1805 osób, w tym 246 lekarzy,  
z czego: 1 lekarz z tytułem dr hab. n. med., 15 lekarzy z tytułem dr nauk med., 171 lekarzy  
z IIº specjalizacji, 7 lekarzy z Iº specjalizacji i 68 lekarzy w trakcie specjalizacji16. Aktualnie 
szpital świadczy usługi lecznicze w 21 oddziałach szpitalnych (Załącznik 1), specjalistyczne 
leczenie ambulatoryjne w trzydziestu siedmiu poradniach (Załącznik 2) oraz przeprowadza 
badania diagnostyczne w sześciu Zakładach i czterech Pracowniach (Załącznik 3). Przy Wo-
jewódzkim Szpitalu Specjalistycznym działa Szkoła Promocji Zdrowia. W Programie Szkół 
Promocji Zdrowia uczestniczą uczniowie liceów ogólnokształcących: I LO im. Mikołaja Ko-
pernika i IV LO im. Tytusa Chałubińskiego z Radomia oraz LO im. AK z Białobrzegów. Za-
jęcia odbywają się w formie wykładów, dyskusji panelowych i warsztatów, a prowadzone są 
przez fachowy personel medyczny szpitala. Na terenie jednostki funkcjonuje również Szkoła 
Rodzenia. 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny posiada 857 łóżek. Liczba hospitalizowanych  
w roku 2007 wynosiła 30 011 chorych17. 

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowot-
nej jest szpitalem specjalistycznym psychiatrycznym, zapewniającym pełny zakres świadczeń 
zdrowotnych dla ludności wszystkich grup wiekowych, przystosowanym do leczenia wszel-
kich zaburzeń psychicznych, lecznictwa odwykowego, narkomanii oraz towarzyszących im 
schorzeń ogólnoustrojowych. W promieniu 100 km od tej placówki nie istnieje inny szpital 
podobnego typu. W skład jednostki wchodzi 6 oddziałów psychiatrycznych ogólnych, a także 
9 innych oddziałów (Załącznik 5), zaplecze diagnostyczne składające się z czterech pracowni, 
4 poradnie specjalistyczne działające przy szpitalu i gabinety specjalistyczne udzielające kon-
sultacji. Szpital zatrudnia 44 lekarzy ogółem, w tym 22 lekarzy z IIº specjalizacji, 4 lekarzy  
z Iº specjalizacji oraz 18 lekarzy bez specjalizacji. Szpital dysponuje 728 łóżkami. Liczba 
hospitalizowanych w 2007 roku wynosiła 7371 chorych18. 

Radomski Szpital Specjalistyczny pod aktualną nazwą funkcjonuje od 1999 roku, ale hi-
storia jego działalności sięga 1934 roku. W swojej działalności szpital świadczy usługi specja-
listyczne i podstawowe w ramach opieki stacjonarnej oraz ambulatoryjnej, rozszerzając sys-
tematycznie zakres działania oraz poprawiając warunki udzielania świadczeń poprzez liczne 
remonty i modernizacje. 

Radomski Szpital Specjalistyczny dysponuje 20 oddziałami szpitalnymi oraz oddziałem 
opieki paliatywnej (Załącznik 4), posiada 25 poradni specjalistycznych dla dorosłych  
i 17 poradni specjalistycznych dla dzieci (Załącznik 4) oraz w pionie diagnostycznym zakłady 
i pracownie (Załącznik 5). Szpital posiada 577 łóżek, w tym 276 to łóżka zabiegowe,  
a 36 – intensywnego nadzoru. W 2007 roku hospitalizowanych było 23 376 chorych19. Szpital 
ten zatrudnia 1378 osób, w tym 197 lekarzy i lekarzy stomatologów, z czego: 14 lekarzy  
i lekarzy stomatologów z tytułem doktora nauk medycznych, 140 lekarzy i lekarzy stomatolo-
gów z IIº specjalizacji, 14 lekarzy i lekarzy stomatologów z Iº specjalizacji, 43 lekarzy i leka-
rzy stomatologów w trakcie specjalizacji, w tym 27 młodszych asystentów i 16 lekarzy rezy-
dentów. 

Na terenie analizowanego obszaru radomskiego, oprócz szpitali w Radomiu, funkcjonuje 
szpital w Pionkach z pięcioma oddziałami: chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, gineko-
logiczno-położniczym, rehabilitacji i dermatologii oraz Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Szpi-
tal w Pionkach posiada łącznie135 łóżek.  
                                                 
16 Wydział Kadr Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego – stan: czerwiec 2008 roku. 
17 Statystyka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego– stan: czerwiec 2008 roku. 
18 Statystyka Szpitala Psychiatrycznego w Krychnowicach – stan: czerwiec 2008 roku. 
19 Statystyka Radomskiego Szpitala Specjalistycznego – stan: czerwiec 2008 roku. 
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W strefie podmiejskiej Radomia funkcjonują placówki podstawowej opieki zdrowotnej  
w następujących miejscowościach: Jastrzębi, Bartodziejach (gmina Jastrzębia), Jedlni-
Letniska, Wolanowie, Kowali, Wierzbicy, Pionkach, Skaryszewie, Goździe, Jedlińsku, 
Bierwcach (gmina Jedlińsk), Wsoli (gmina Jedlińsk) oraz Zakrzewie. Na podstawie przedsta-
wionych danych możemy stwierdzić, że każdy ośrodek gminny posiada przynajmniej jedną 
taką placówkę. W czołówce z trzema ośrodkami podstawowej opieki zdrowotnej znajduje się 
gmina Jedlińsk i z dwoma – gmina Jastrzębia.  

 
Szkolnictwo wyższe 
W roku 2009 w Radomiu w uczelniach publicznych studiowało 7876 studentów (Wykres 17). 

Jest to liczba kilkunastokrotnie mniejsza niż dla największych ośrodków akademickich  
w Polsce – Warszawy (158 tys.) i Krakowa (146 tys.). Jeżeli Trójmiasto oraz Bydgoszcz i Toruń 
zostaną potraktowane łącznie, jako pojedyncze ośrodki akademickie, to Radom plasuje się na 
dwudziestej trzeciej pozycji w kraju. Podobną do Radomia liczbę studentów w uczelniach pu-
blicznych (około 7-8 tys.) posiadają obecnie Biała Podlaska, Gorzów, Kalisz, Legnica i Nowy 
Sącz – miasta znacznie mniejsze i o niewielkich tradycjach akademickich. Radom znajduje się  
w wyraźnie gorszej sytuacji od innych mniejszych ośrodków – jak Koszalin (12 tys.), Opole  
(29 tys.) i Zielona Góra (18 tys.). Po około trzykrotnie wyższą liczbę studentów posiadają zbliżo-
ne wielkością do Radomia Częstochowa (22 tys.) i Kielce (25 tys.); ponad czterokrotnie wyższą – 
Olsztyn (32 tys.) i Rzeszów (37 tys.). 
 

Wykres 17. Studenci uczelni publicznych. Polska. Miasta powyżej 150 tys. mieszkańców – 
2009 rok 

 

 
 

Jako konurbacja śląsko-dąbrowska – Gliwice, Katowice i Sosnowiec. 
Źródło: Opracowanie MBPR OT Radom na podstawie BDL GUS 

 
Wykres 18 pokazuje zmiany liczby studentów w latach 2004-2009 dla podregionu Rado-

mia i pięciu podregionów porównywalnych miast. Jakkolwiek spadek liczby studentów był 
tendencją dominującą, podregion radomski negatywnie odcina się od konkurencji pod wzglę-
dem dynamiki tych zmian. Liczba studentów w uczelniach publicznych w Radomiu  
w roku 2009 stanowiła 46% stanu z roku 2004 – a zatem w ciągu pięciu lat zmniejszyła się  



 82

o ponad połowę. Poza Radomiem największy spadek notuje Częstochowa. Pozostałe ośrodki 
– mimo niekorzystnych zjawisk demograficznych – utrzymały liczbę studentów na poziomie 
co najmniej 80% stanu z roku 2004. Z badanej stawki jedynie Rzeszów zanotował wzrost 
wskaźnika: w roku 2009 w tamtejszych uczelniach publicznych kształciło się 7% więcej stu-
dentów niż w roku 2004. Znamienne jest, iż przyrost bądź stosunkowo najmniejszy spadek 
liczby studentów miał miejsce w Olsztynie i Rzeszowie, które i tak posiadają znacznie więcej 
studentów niż porównywalne wielkościowo ośrodki. Zważywszy, iż największe ośrodki aka-
demickie w kraju również notują wzrost liczby studentów, można stwierdzić, że istniejące 
zapóźnienie w rozwoju infrastruktury akademickiej Radomia nadal się pogłębia. 

 
Wykres 18. Liczba studentów uczelni publicznych w latach 2004-2009. Polska. Podregiony 
Radomia i miast porównywalnych  

 

 
 

Źródło: Opracowanie MBPR OT Radom na podstawie BDL GUS 
 
Niekorzystne wskaźniki dla Radomia potwierdza odniesienie liczby studentów uczelni 

publicznych do liczby mieszkańców podregionów (tak jak powyżej – miasta wydzielone jako 
odrębne podregiony rozważano łącznie z otaczającymi je podregionami „ziemskimi”). Wśród 
siedemnastu jednostek podregionalnych z głównym ośrodkiem liczącym ponad 150 tys. 
mieszkańców podregion radomski znajduje się na ostatnim miejscu (Wykres 19). Liczba stu-
dentów uczelni publicznych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców dla podregionu radom-
skiego wynosiła w roku 2009 – 126. Przedostatni w zestawieniu podregion Bielska-Białej 
posiada 178 studentów na 10 tys. mieszkańców. Wskaźnik dla sąsiedniego podregionu kie-
leckiego wynosi 322 – jest 2,5 raza wyższy niż dla podregionu radomskiego. Jeszcze wyższa 
wartość cechuje podregion częstochowski (412). Przodujące jednostki w kraju – Kraków, 
dalej Wrocław i Poznań ze swoimi podregionami – przewyższają podregion radomski odpo-
wiednio ośmiokrotnie bądź siedmiokrotnie. W Krakowie z podregionem liczba studentów 
uczelni publicznych wyniosła 1030 na 10 tys. ludności. 

W podziale na kierunki studiów zwraca uwagę problem nikłej możliwości kształcenia  
na kierunkach humanistycznych (Wykres 20). W roku 2009 w uczelniach publicznych w Ra-
domiu było 5 (!) studentów takich kierunków na 10 tys. mieszkańców podregionu – wobec 
blisko 30 w podregionach Częstochowy i Kielc. Zajmujący przedostatnie miejsce na wykresie 
podregion bielski przewyższa radomski czterokrotnie (21). Zestawienie to nie jest zaskakują-
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ce wobec faktu, iż Radom pozostaje największą aglomeracją w Polsce pozbawioną samo-
dzielnej publicznej uczelni o profilu humanistycznym. 

 
Wykres 19. Liczba studentów uczelni publicznych na 10 tys. mieszkańców. Polska. Podre-
giony miast powyżej 150 tys. mieszkańców 

 

 
Jako konurbacja śląsko-dąbrowska – podregiony bytomski, gliwicki, katowicki, sosnowiecki, tyski. 
Źródło: Opracowanie MBPR OT Radom na podstawie BDL GUS 
 

Wykres 20. Liczba studentów kierunków humanistycznych uczelni publicznych  
na 10 tys. mieszkańców. Polska. Podregiony miast powyżej 150 tys. mieszkańców 

 

 
 
Jako konurbacja śląsko-dąbrowska – podregiony bytomski, gliwicki, katowicki, sosnowiecki, tyski. 
Źródło: Opracowanie MBPR OT Radom na podstawie BDL GUS 
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Niewiele lepiej przedstawia się dostępność kierunków pedagogicznych. Z liczbą 23 stu-
dentów na 10 tys. mieszkańców podregion radomski zajmuje tutaj 16 miejsce na 17 badanych 
jednostek, wyprzedzając konurbację śląsko-dąbrowską (17). Różnica do przodującego w ze-
stawieniu podregionu bydgosko-toruńskiego (110) jest blisko pięciokrotna. Podregion kielec-
ki (54) przewyższa radomski ponad dwukrotnie. 

Niewiele korzystniej przedstawia się położenie Radomia w polu kierunków społecznych. 
Wskaźnik 29 daje Radomiowi 15 pozycję, zaraz za kieleckim (46). Gorzej wypadają tylko 
podregiony częstochowski i bielski (po 10). W kraju przoduje Szczecin z podregionem (131). 

Ostatnie miejsce zajmuje podregion radomski w przypadku kierunków ekonomia i admi-
nistracja (Wykres 21). Liczba 14 studentów na 10 tys. mieszkańców jest dwukrotnie niższa niż 
dla przedostatniego podregionu świętokrzyskiego (30), zaś dwunastokrotnie niższa w porów-
naniu z zajmującym pierwsze miejsce w tabeli Wrocławiem z podregionem (166). 

 
Wykres 21. Liczba studentów kierunków ekonomia i administracja uczelni publicznych  
na 10 tys. mieszkańców. Polska. Podregiony miast powyżej 150 tys. mieszkańców  
– rok 2009 

 

 
 
Jako konurbacja śląsko-dąbrowska – podregiony bytomski, gliwicki, katowicki, sosnowiecki, tyski. 
Źródło: Opracowanie MBPR OT Radom na podstawie BDL GUS 

 
Rozpoznanie sytuacji w dziedzinie dostępności studiów medycznych daje pewne wyja-

śnienie przyczyny słabego wyposażenia w kadry medyczne (Wykres 22). W podregionie ra-
domskim, ostatnim w kraju wśród badanych 17 jednostek, liczba studentów kierunków me-
dycznych wynosi 1 na 10 tys. mieszkańców. W podregionie kieleckim liczba ta jest równa 27, 
zaś w przodującym w kraju podregionie lubelskim – 96. 

Stosunkowo lepiej przedstawia się sytuacja w dziedzinie kierunków inżynieryjnych (Wy-
kres 23). Na 17 badanych jednostek podregion radomski zajmuje 13 miejsce, z liczbą 34 stu-
dentów na 10 tys. mieszkańców. Przodują Wrocław (125) i Kraków (124) ze swoimi podre-
gionami. Wykres zamykają podregiony kielecki (27) i bielski (16). 
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Wykres 22. Liczba studentów kierunków medycznych uczelni publicznych na 10 tys. miesz-
kańców. Polska. Podregiony miast powyżej 150 tys. mieszkańców – rok 2009 

 

 
 

Jako konurbacja śląsko-dąbrowska – podregiony bytomski, gliwicki, katowicki, sosnowiecki, tyski. 
Źródło: Opracowanie MBPR OT Radom na podstawie BDL GUS 
 
Wykres 23. Liczba studentów kierunków inżynieryjno-technicznych uczelni publicznych  
na 10 tys. mieszkańców. Polska. Podregiony miast powyżej 150 tys. mieszkańców  
– rok 2009 

 

 
Jako konurbacja śląsko-dąbrowska – podregiony bytomski, gliwicki, katowicki, sosnowiecki, tyski. 
Źródło: Opracowanie MBPR OT Radom na podstawie BDL GUS 
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Podsumowując, należy stwierdzić, że w stosunku do wielkości miasta oraz obsługiwane-
go regionu Radom jest bardzo słabo wyposażony w uczelnie publiczne. Liczbą studentów 
zbliża się do miast znacznie mniejszych. Brak jest możliwości kształcenia w szeregu kierun-
ków, przede wszystkim humanistycznych. 

W okresie 2006/2007 w Radomiu funkcjonowały następujące szkoły wyższe. 
Szkoły publiczne 
Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego: studia licencjackie, magisterskie, po-

dyplomowe, możliwość zdobycia tytułu doktora. Wydziały: Ekonomiczny (WE), Materiało-
znawstwa, Technologii i Wzornictwa (WMTiW), Mechaniczny (WM), Nauczycielski (WN), 
Sztuki (WSz), Transportu (WT). Ponadto przy wydziałach funkcjonują jednostki o charakte-
rze usługowym:  

− Studium Przedsiębiorczości i Zarządzania przy WE,  
− Studium Organizacji i Technologii Produkcji Obuwia przy WMTiW,  
− Studium Materiałoznawstwa Płynów Eksploatacyjnych przy WMTiW, 
− Studium Dokształcania i Doskonalenia przy WN, 
− Studium Transportu, Elektroniki i Zarządzania w Transporcie przy WT Studium Bu-

dowy Maszyn, Eksploatacji i Zarządzania Inżynierskiego.  
Uczelnia kształci, według stanu na dzień 30 listopada 2007 roku, około 11 tys. studentów,  

w tym na studiach stacjonarnych około 5,7 tys. studentów, na studiach niestacjonarnych  
około 5,2 tys. studentów. Zatrudnia 978 pracowników, w tym 515 nauczycieli akademickich  
i 469 pozostałych pracowników. 

Uprawnienia do nadawania stopni doktorskich posiadają wydziały: Ekonomiczny, Me-
chaniczny i Transportowy. 

Szkoły niepubliczne 
• Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska, wydziały: Ochrony Środowiska (stu-

dia zawodowe i magisterskie), Turystyki i Rekreacji (studia pierwszego stopnia), BHP 
(studia zawodowe i podyplomowe), Studiów Europejskich (studia zawodowe i pody-
plomowe), Zamiejscowy w Miechowie. 

• Wyższa Szkoła Biznesu im. Bp. Jana Chrapka, studia licencjackie, wydziały: Admini-
stracji, Nauk Ekonomicznych; studia inżynierskie, wydziały: Nauk Technicznych, Na-
uk Informatycznych; studia podyplomowe. 

• Radomska Szkoła Wyższa (dawna Wyższa Szkoła Finansów i Bankowości), studia 
zawodowe licencjackie, inżynierskie oraz magisterskie w systemach dziennym i za-
ocznym, wydziały: Ekonomiczny, Nauk o Zdrowiu; studia podyplomowe, kierunki 
m.in.: Finanse i Bankowość, Zarządzanie i Marketing, Informatyka, Pielęgniarstwo, 
Ekonomia oraz Fizjoterapia.  

• Wyższa Szkoła Handlowa, studia licencjackie, wydziały: Administracja, Dziennikar-
stwo i Komunikacja Społeczna, Stosunki Międzynarodowe, Pedagogika; studia inży-
nierskie, wydział: Informatyki; studia podyplomowe. Oferta kierunków związana jest 
m.in. z zarządzaniem, informatyką, administracją, sprawami europejskimi czy też  
z zagadnieniami międzynarodowymi. Istnieje 27 propozycji kierunków. 

• Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy. Kształcenie na po-
ziomie wyższych studiów zawodowych w specjalności Bezpieczeństwo i higiena pra-
cy (do kierunku studiów Inżynieria środowiska) studia wyższe inżynierskie na kierun-
ku: Inżynieria środowiska, w zakresie: Budownictwo ogólne, Instalacje sanitarne, Al-
ternatywne źródła energii; studia podyplomowe. Na studiach podyplomowych kierun-
ki dotyczą m.in. BHP, audytorów i doradców energetycznych. 

• Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych, studia licencjackie: kierunki: Fi-
nanse i rachunkowość, Zdrowie publiczne; studia inżynierskie, kierunki: Finanse i ra-
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chunkowość, Zdrowie publiczne; studia podyplomowe. Na studiach podyplomowych 
istnieje około 10 propozycji specjalności. 

• UMCS Kolegium Licencjackie w Radomiu, kierunki: Filologia Polska, Informacja 
Naukowa i Bibliotekoznawstwo, Historia, Międzywydziałowe Studia Filozoficzno-
Historyczne, Filozofia, Socjologia, Pedagogika Resocjalizacyjna. 

• Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu. Kształci m.in. w zakresie biblistyki, teo-
logii fundamentalnej i dogmatycznej, mariologii, teologii współczesnej, teologii mo-
ralnej i duchowości, historii Kościoła i patrologii, filozofii chrześcijańskiej. 

 
Szkoły średnie 
Na obszarze Radomia i omawianego obszaru, na przełomie roku 2006/2007 funkcjono-

wało: 17 liceów ogólnokształcących dla młodzieży, 9 liceów profilowanych, 11 szkół zawo-
dowych dla młodzieży, 6 techników uzupełniających, 4 szkoły artystyczne dające uprawnie-
nia zawodowe oraz 38 liceów ogólnokształcących i 21 szkół zawodowych dla dorosłych. 

Głównym skupiskiem szkół średnich jest, oczywiście, Radom. Znajduje się tutaj 15 lice-
ów ogólnokształcących ponadgimnazjalnych dla młodzieży, w tym 1 z liczących się nie tylko 
w województwie, ale i kraju – VI LO im. Jana Kochanowskiego. Również większość liceów 
profilowanych i techników ponadgimnazjalnych i uzupełniających dla młodzieży ma swoje 
usytuowanie w największym i najważniejszym mieście Radomiu. 

Na terenie omawianego obszaru radomskiego, jeśli chodzi o szkolnictwo na poziomie 
średnim, licea ogólnokształcące występują w mieście Pionki i Skaryszewie, zespół szkół po-
nadgimnazjalnych w Wierzbicy i Pionkach oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących – Zaoczne 
w Wolanowie. 

Kolejną ofertą dla młodzieży obszaru radomskiego są szkoły policealne. W roku szkol-
nym 2006/2007 było ich w samym Radomiu 33. 

W okresie 2004-2006 zanotowano zdecydowany spadek liczby uczniów szkół ponadpod-
stawowych przystępujących do egzaminu dojrzałości w stosunku do województwa czy kraju – 
wartość wskaźnika spadła z 109 do 88. 

 
Kultura 
Dokonano porównania Radomia z innymi polskimi miastami z przedziału 150-250 tys. 

mieszkańców. Warto podkreślić, iż ujęcie statystyczne sfery kultury musi pozostawiać wąt-
pliwości. Trudno jest oddać liczbowo rangę instytucji kulturalnych bądź imprez. Jeśli nie za-
znaczono inaczej, dane pochodzą z roku 2005. 

Wśród dwunastu badanych miast – Radom z dziesięcioma zarejestrowanymi instytucjami 
kultury znajduje się w połowie zestawienia. Przodujące Kielce i Bielsko-Biała posiadają odpo-
wiednio 14 i 15 takich podmiotów. Pod względem liczby placówek kultury Radom zbliża się do 
Olsztyna i Torunia (po 11). Natomiast znacznie przewyższa Gdynię i miasta zagłębia górnoślą-
skiego (po 3-4). Mniej tego rodzaju instytucji mają także Częstochowa i Rzeszów (7-8). 

Lepsza jest pozycja Radomia w dziedzinie imprez kulturalnych. Liczba 1120 imprez  
w roku 2005 stawia Radom na czwartym miejscu wśród dwunastu miast. Stawkę otwiera 
Olsztyn z liczbą 2286 – dwukrotnie wyższą niż Radom. Miasto najbardziej zbliżone do Ra-
domia to Częstochowa (1255). Mniej imprez odbyło się w Kielcach (865). Ostatnie miejsca  
w tabeli zajmują Gliwice i Zabrze – mające po kilkadziesiąt imprez rocznie. Jeszcze korzyst-
niej dla Radomia przedstawia się zestawienie liczby uczestników wydarzeń kulturalnych.  
Z liczbą 217 tys. osób Radom zajmuje trzecie miejsce, ustępując jednak wyraźnie Bielsku-
Białej (471 tys.) i Olsztynowi (353 tys.). Zbliżony poziom uczestnictwa w imprezach kultu-
ralnych zanotowała Częstochowa (197 tys.). Radom prawie trzykrotnie przewyższał sąsiednie 
Kielce (80 tys.), zaś ponad dwudziestokrotnie – ostatnie w zestawieniu – Gliwice i Zabrze. 
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Przeciętnie przedstawia się miejsce Radomia w muzealnictwie. W roku 2006 Radom po-
siadał 3 publiczne placówki muzealne wobec sześciu w przodujących w tym względzie Kiel-
cach. Po tyle samo muzeów, co Radom, mają Gdynia, Gliwice i Toruń. Więcej – po 5 placó-
wek znajduje się w Częstochowie i Rzeszowie. Najmniej – po jednej placówce – w Bytomiu  
i Sosnowcu. Podobne miejsce Radom zajmował w porównaniu liczby zwiedzających muzea. 
Liczba 39 tys. zbliża Radom do Zabrza (46 tys.) i Bytomia (36 tys.). Ponad siedmiokrotnie 
więcej zwiedzających zanotowała Gdynia (292 tys.), Kielce ponad trzykrotnie więcej  
(133 tys.). Dwukrotnie mniej osób niż w Radomiu odwiedziło muzeum w Sosnowcu (18 tys.), 
półtora raza mniej – w Rzeszowie (23 tys.). 

Nieco lepiej umiejscawia się Radom, jeśli idzie o liczbę zespołów artystycznych. W roku 
2005 zajmował czwarte miejsce wśród dwunastu podobnej wielkości miastom. Liczba  
89 zespołów zbliża Radom do Kielc (97) i Rzeszowa (70). Ponad dwukrotnie więcej zespo-
łów posiadała otwierająca stawkę Bielsko-Biała (221); ponad dziesięciokrotnie mniej – ostat-
nie – Gdynia, Gliwice i Zabrze (7-8). Podobne zróżnicowanie uwidacznia się co do liczby 
członków zespołów artystycznych. Tutaj Radom, z liczbą 1250 osób, znajduje się na piątym 
miejscu, między Rzeszowem (1445) a Toruniem (989). Otwierająca stawkę Bielsko-Biała 
przewyższa Radom ponad dwuipółkrotnie (3373). Z kolei ponad dziesięciokrotne przewyż-
szenie dzieli Radom od najmniej aktywnych – Gdyni i Gliwic (poniżej 100). 

 
Księgozbiór 
Bardzo niekorzystnie przedstawia się sytuacja Radomia pod względem wielkości księgo-

zbiorów bibliotek publicznych. W roku 2009 wśród 23 polskich miast powyżej 150 tys. 
mieszkańców, Radom zajmował trzecie miejsce od końca, przewyższając jedynie Bytom  
i Zabrze. Zasoby biblioteczne – 373 tys. woluminów – stawiają Radom na równi z Tychami 
(373 tys.) i Rybnikiem (367 tys.), miastami niższej klasy wielkościowej. Sąsiednie Kielce 
posiadają 592 tys. tomów. Sosnowiec – miasto wielkości Radomia – ma ponad dwukrotnie 
większy księgozbiór (876 tys.). W ośmiu miastach polskich zasoby bibliotek publicznych 
przekraczają po milion tomów (Wykres 24). 

Zróżnicowanie księgozbiorów bibliotek publicznych w dużych miastach polskich jest 
znaczne. Niekorzystną sytuację Radomia potwierdza odniesienie wielkości zasobów do liczby 
mieszkańców miasta (Wykres 25). W tym zestawieniu – wśród 23 miast powyżej 150 tys. 
mieszkańców – Radom zajmuje ponownie trzecią pozycję od końca. W roku 2009 na tysiąc 
radomian przypadało 1670 woluminów. Radom umiejscawiał się między Gdańskiem (1760)  
a Bytomiem (1650). Ponad półtora raza lepsze wskaźniki posiadają pobliskie Częstochowa 
(2532) i Kielce (2890). Otwierające stawkę Katowice (8378) przewyższają Radom pięcio-
krotnie. 

Tendencja zmian w wielkości księgozbiorów również nie przedstawia się budująco. Zba-
dano procentowy przyrost zasobów w przeliczeniu na mieszkańca w latach 2005-2009  
w dwunastu miastach polskich z przedziału 150-250 tys. mieszkańców (Wykres 26). Radom  
z wynikiem -8% znajduje się wśród pięciu miast, w których nastąpił spadek wielkości zaso-
bów. Gorszą dynamikę zanotowały jedynie Bytom (-17%) i Częstochowa (-12%). W Kielcach 
księgozbiór bibliotek publicznych zwiększył się o 7%, co daje im drugie miejsce wśród bada-
nych dwunastu miast. Znamienne jest, iż największy przyrost miał miejsce w Zabrzu (28%), 
które plasuje się na ostatnim miejscu pod względem wielkości zbiorów – tak w liczbie bez-
względnej, jak w przeliczeniu na mieszkańca. Odmiennie jest w przypadku przedostatnich 
ośrodków w tabeli – Bytomia i Radomia, które wciąż obniżają swoją pozycję w stosunku  
do miast lepiej wyposażonych. 

Jeszcze większe dysproporcje ujawnia badanie dostępności księgozbioru naukowego 
(Wykres 27). Radom z liczbą 539 tys. woluminów zajmuje 18 miejsce wśród 23 miast powy-
żej 150 tys. mieszkańców. Poniżej znalazły się Bielsko-Biała oraz 4 miasta współtworzące 
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konurbacje z większymi ośrodkami. Kielce posiadają dwukrotnie większy księgozbiór, Czę-
stochowa – ponad półtora raza większy od Radomia. 

 
Wykres 24. Biblioteki publiczne. Liczba woluminów. Polska. Miasta powyżej 150 tys. miesz-
kańców – rok 2009 

 

 
Źródło: Opracowanie MBPR OT Radom na podstawie BDL GUS 

 
 

Wykres 25. Biblioteki publiczne. Liczba woluminów na 1 tys. mieszkańców. Polska. Miasta po-
wyżej 150 tys. mieszkańców – rok 2009 

 
Źródło: Opracowanie MBPR OT Radom na podstawie BDL GUS 
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Wykres 26. Biblioteki publiczne. Liczba woluminów w latach 2005-2009. Polska. Miasta powyżej 
150-250 tys. mieszkańców 
 

 
 

Źródło: Opracowanie MBPR OT Radom na podstawie BDL GUS 
 

 
 

Wykres 27. Biblioteki naukowe. Liczba woluminów. Polska. Miasta powyżej 150 tys. mieszkań-
ców – rok 2009 
 

 
Źródło: Opracowanie MBPR OT Radom na podstawie BDL GUS 
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Wykres 28. Biblioteki naukowe. Liczba woluminów na 1 tys. mieszkańców. Polska. Miasta po-
wyżej 150 tys. mieszkańców – rok 2009 
 

 
Źródło: Opracowanie MBPR OT Radom na podstawie BDL GUS 

 
Oceny dostępności księgozbiorów naukowych w Radomiu nie zmienia odniesienie wiel-

kości zasobów do liczby mieszkańców poszczególnych ośrodków (Wykres 28). Radom nadal 
plasuje się na 18 miejscu wśród 23 badanych miast. Na tysiąc mieszkańców Radomia przypa-
da 2,4 tys. woluminów w bibliotekach naukowych wobec 3,9 tys. w Częstochowie i 5,5 tys.  
w Kielcach. Najlepiej wyposażone ośrodki w Polsce – Kraków, Lublin, Toruń i Poznań – 
osiągają wskaźnik powyżej 15 tys. woluminów na tysiąc mieszkańców, tj. ponad sześciokrot-
nie wyższy niż Radom. 

 
Baza noclegowa 
Podobnie niekorzystnie przedstawia się sytuacja Radomia pod względem dostępności 

miejsc noclegowych w obiektach hotelowych (Wykres 29). Wśród 23 miast powyżej 150 tys. 
mieszkańców Radom znajduje się na 20 miejscu, przewyższając jedynie 3 miasta z konurbacji 
śląsko-dąbrowskiej. W Radomiu dostępnych jest 570 miejsc noclegowych wobec 1104  
ssw Częstochowie, a 1873 w Kielcach. 

Bardziej miarodajne jest odniesienie powyższego wskaźnika do wielkości miasta. W tym 
ujęciu jednak Radom nadal pozostaje na czwartej od końca pozycji w stawce 23 badanych 
miast. W Radomiu dostępnych jest 25 miejsc noclegowych na 10 tys. mieszkańców. Wyraź-
nie przodujący w kraju Kraków osiąga wskaźnik 223, kolejne 5 miast – powyżej 100. Kielce 
posiadają 92 miejsca noclegowe na 10 tys. mieszkańców (Wykres 30). 

W strefie podmiejskiej Radomia jest wiele miejsc atrakcyjnych pod względem turystycz-
nym i tylko niektóre z nich nie są wyposażone w bazę noclegową. Zaliczają się do nich 
Wierzbica, Jastrzębia oraz Gózd. Pozostałe miejscowości, występujące na tym terenie, posia-
dają taką bazę w postaci hoteli, moteli i zajazdów oraz ośrodków sportu i rekreacji. Na terenie 
gminy Jedlińsk funkcjonuje Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jedlińsku z 50 miejscami  
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Wykres 29. Liczba miejsc w obiektach hotelowych. Polska. Miasta powyżej 150 tys. mieszkań-
ców – rok 2009 
 

 
Źródło: Opracowanie MBPR OT Radom na podstawie BDL GUS 
 
 
 
Wykres 30. Liczba miejsc w obiektach hotelowych na 10 tys. mieszkańców. Polska. Miasta po-
wyżej 150 tys. mieszkańców – rok 2009 
 

 
Źródło: Opracowanie MBPR OT Radom na podstawie BDL GUS 
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hotelowymi, hotel „Wsola” we Wsoli – 49 miejscami noclegowymi oraz hotel „U Grubego”  
w Wielogórze. Na atrakcyjność gminy Jedlnia-Letnisko duży wpływ ma utworzony w Sicz-
kach zalew. Wraz z jego powstaniem zaczęła rozwijać się baza noclegowa. Powstały: hotel 
„Pod różami”, restauracja „Wodnik” wraz z miejscami noclegowymi, Ośrodek Szkoleniowo-
Wypoczynkowy „Relaks” oraz Ośrodek Edukacji Ekologicznej i Integracji Europejskiej La-
sów Państwowych. W wymienionych ośrodkach znajdują się 244 miejsca noclegowe 

Miasto i gmina Pionki posiadają bardzo niewielką liczbę obiektów zbiorowego zakwate-
rowania, a co za tym idzie – niewielką liczbę miejsc noclegowych. Na terenie miasta funkcjo-
nuje hotel „Royal”, hotel „Olimpik” (w obecnym czasie znajdujący się w remoncie) oraz se-
zonowo udostępniający miejsca noclegowe Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Ho-
tel dysponuje 12 łóżkami, a Internat 70.  

Dużym zasobem miejsc noclegowych (w liczbie 135) w jednym hotelu, dwóch motelach, 
jednym ośrodku konferencyjno-bankietowym i dwóch gospodarstwach agroturystycznych 
może poszczycić się gmina Orońsko. Skaryszew ze względu na swoje położenie wykazuje  
2 hotele z łączną liczbą 66 miejsc noclegowych. Pozostałe miejscowości, takie jak Milejowie 
(gmina Zakrzew), Wolanów czy Kowala, posiadają po jednym motelu, który nie przekracza 
liczby 25 łóżek20. 

 
3.4. Struktura osadnicza 

 
W roku 2009 gmina miejska Radom skupiała 63,5% ludności badanego obszaru miasta  

ze strefą podmiejską. Drugim co do wielkości ośrodkiem osadniczym są Pionki, które za-
mieszkuje 19,7 tys. osób, co stanowi 5,5% ludności strefy podmiejskiej Radomia. Pionki od-
dalone są od Radomia o 22 km (Mapa 30). 

Kolejno wyróżnić można miasteczka i większe osady gminne. Wśród nich są 2 grupy. 
Skaryszew i Wierzbica liczą po około 4 tys. mieszkańców. Zbliża się do nich Jedlnia-Letnisko 
z liczbą 3,7 tys. ludności. Skaryszew i Wierzbica to stare ośrodki miejskie, lokowane  
w drugiej połowie XIII wieku, w tym samym okresie, co Kraków i Radom. Skaryszew posia-
da prawa miejskie do dzisiaj, Wierzbica utraciła je, jednak obie miejscowości pełnią podobną 
rolę – dobrze ukształtowanego ośrodka o znaczeniu co najmniej gminnym. Jedlnia-Letnisko 
powstała w XX wieku jako osada letniskowa. Obecnie przybiera charakter osiedla podmiej-
skiego dla mieszkańców Radomia; stanowi jednakże odrębny ośrodek centralny szczebla lo-
kalnego. Do grupy mniejszych ukształtowanych ośrodków lokalnych zaliczyć można Jedlińsk 
i Orońsko, liczące po około 1,5 tys. mieszkańców. Jedlińsk, choć utracił prawa miejskie,  
ma charakter przestrzenny miasteczka. Inne były uwarunkowania rozwoju Orońska, które 
stanowiło ośrodek dóbr ziemskich. 

Wymienione osady rozmieszczone są dość regularnie wokół Radomia. Jedlińsk na półno-
cy, Jedlnia-Letnisko na północnym wschodzie i Skaryszew na południowym zachodzie leżą  
w równej odległości 12 km od centrum miasta. Nieco bardziej odległe są Orońsko na połu-
dniowym zachodzie i Wierzbica na południu – odpowiednio 15 i 17 km. W strefie podmiej-
skiej brakuje analogicznego ośrodka lokalnego na zachód od Radomia. Funkcje takie pełni 
tam, położony niedaleko za granicą opracowania, Przytyk, oddalony od Radomia o 19 km.  

Zbliżoną do Jedlińska liczbę mieszkańców posiadają Wielogóra (gm. Jedlińsk) i Trablice 
(gm. Kowala), odległe od centrum Radomia odpowiednio o 7 km i 6 km. Nie stanowią one 
jednak ośrodków lokalnych; pełnią raczej rolę osiedli podmiejskich Radomia. Taką samą 
funkcję mają Makowiec (1,3 tys. mieszkańców, 7 km na południowy wschód) i Bielicha  
(1,1 tys. mieszkańców, 4 km na zachód). Bielicha oraz Milejowice i Wacyn (po około 950 
mieszkańców), mieszczące się w promieniu 7 km od centrum Radomia, choć leżą w gminie 

                                                 
20 Dane uzyskane w urzędów gmin. 
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Zakrzew, stanowią kontynuację zabudowy Radomia i funkcjonalnie nie różnią się od peryfe-
ryjnych obszarów w gminie miejskiej. 

Jako odrębne ośrodki lokalne można natomiast traktować Rudę Wielką (1,4 tys. miesz-
kańców, gm. Wierzbica) oraz Gózd (1,3 tys.) – ośrodek gminny oddalony od Radomia  
o 16 km na zachód, w połowie drogi do Zwolenia. Mniej oczywista jest rola Wsoli (1,1 tys., 
gm. Jedlińsk), która wraz z Firlejem, Wólką Klwatecką i Wielogórą tworzy wyraźne pasmo 
osadnicze między Radomiem a Jedlińskiem, wzdłuż drogi E77. 

 
Mapa 30. Struktura sieci osadniczej strefy podmiejskiej Radomia – rok 2009 
 

 
 
Źródło: Opracowanie MBPR OT Radom na podstawie wywiadu telefonicznego 

 
Rozkład ludności w mieście zbadano go na podstawie spisów do celów wyborczych z ro-

ku 2009. Gmina miejska Radom jest podzielona na 110 obwodów głosowania, co przy po-
wierzchni gminy 113 km² daje średnią powierzchnię obwodu około 1 km². Zważywszy jed-
nak, iż granice obwodów wytyczane są tak, by zapewnić podobną liczbę wyborców w po-
szczególnych obwodach, ich wielkość jest znacznie zróżnicowana – zależnie od gęstości za-
ludnienia, co sprzyja celom niniejszego badania. 
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Mapa 31. Struktura przestrzenna miasta – promienie obsługi komunikacyjnej – rok 2009 
 

 
 

Źródło: Opracowanie MBPR OT Radom na podstawie GUS  
 
Ludność Radomia wyraźnie skupia się w centralnej części gminy, z przesunięciem na po-

łudnie. Szeroko zakreślona strefa śródmiejska liczy 41 tys. mieszkańców. Inne największe 
jednostki mieszkaniowe układają się w pas południkowy. Tak położone są prawie wszystkie 
osiedla zabudowy wielorodzinnej. Spośród nich bezpośrednio na północy przylegają  
do śródmieścia duże osiedla mieszkaniowe – XV-lecia i nad Potokiem, liczące po około  



 96

10 tys. mieszkańców. Kontynuacją zabudowy tego ostatniego – w kierunku północno-
wschodnim – jest osiedle Gołębiów I (6 tys.). Z kolei w kierunku północnym od śródmieścia  
i Osiedla XV-lecia, za niewielkim buforem przestrzennym, jakim jest dolina Potoku Gołę-
biowskiego – lokują się Osiedle Akademickie (8 tys.), Gołębiów II (3 tys.) i Michałów  
(11 tys.).  

Bliskie dzielnice południowe oddzielone są od śródmieścia średnicową linią kolejową 
oraz przyległymi terenami przemysłowymi. Wyróżniająca się tutaj jednostka to Ustronie wraz 
z Młodzianowem i Prędocinkiem. W samych budynkach wielorodzinnych zamieszkuje tutaj 
25 tys. ludności. Za nimi rozciąga się duży obszar zabudowy jednorodzinnej – Młodzianów, 
Godów i Malczów (około 6 tys.). Na południowy zachód od śródmieścia, w podobnej odle-
głości jak Ustronie, znajdują się Borki. W zabudowie głównie intensywnej – Borki liczą oko-
ło 10 tys. mieszkańców. Przy południowej granicy gminy wyróżnia się osiedle Południe. Jest 
to najbardziej odległe duże osiedle mieszkaniowe – liczy 16 tys. mieszkańców, a jednocześnie 
jedyna tak duża jednostka przestrzenna niestanowiąca kontynuacji zabudowy innych osiedli. 

Dzielnice zachodnie oddzielone są od reszty miasta doliną rzeki Mlecznej. Jako najwięk-
szy obszar mieszkaniowy rysuje się tutaj Zamłynie z Kapturem, Wacynem i Kozią Górą. Cały 
ten rozległy zespół zamieszkuje około 20 tys. mieszkańców. Jego przeważającą większość 
stanowią osiedla zabudowy jednorodzinnej. Dzielnice te posiadają przedłużenie poza granicą 
gminy miejskiej – jako wsie Wacyn, Bielicha i Milejowice; stanowią one ciągły obszar zabu-
dowy, pełniąc rolę osiedli mieszkaniowych. Na południowym zachodzie, na wysokości Bo-
rek, po zachodniej stronie doliny Mlecznej wyróżniają się Wośniki z Halinowem (7 tys.). Sto-
sunkowo niewielkie osiedla złożone z bloków mieszkalnych znajdują się jedynie na Zamłyniu 
i Wośnikach. 

 
Tabela 15. Promienie obsługi komunikacyjnej  

 
Promień obsługi Ulica łącząca ze śródmieściem Największe osiedla Liczba ludności (tys.)

N Bolesława Chrobrego – Mieszka I Osiedle XV-lecia, Akademickie, Micha-
łów, Józefów 33

NNE Struga – Zbrowskiego Gołębiów II, Wola Gołębiowska 5

NE Struga – Kozienicka Oświęcim, nad Potokiem, Gołębiów, 
Rajec 23

E Żeromskiego – Lubelska Osiedle Żeromskiego, Dzierzków, Sad-
ków 7

ESE Słowackiego Glinice, Długojów 13

SE Grzecznarowskiego lub Słowac-
kiego Idalin, Janiszpol 9

SSE Grzecznarowskiego –  
Jana Pawła II Ustronie, Prędocinek, Malczów 26

S Grzecznarowskiego – Wiejska Młodzianów 5
SSW Wierzbicka Żakowice, Południe 18
SW Limanowskiego – Starokrakowska Borki, Jeżowa Wola, Potkanów 15
WSW Maratońska lub Sucha Halinów, Wośniki 7
W Okulickiego – Główna Zamłynie, Kozia Góra 13
WNW Okulickiego – Zielona Wacyn 3
NW Okulickiego – Folwarczna Kaptur 6

NNW Malczewskiego – Warszawska Obozisko, Koniówka, Wólka Klwatecka, 
Firlej 8

 
Źródło: Opracowanie własne MBPR OT Radom na podstawie GUS  
 
Od wschodu zasięg zabudowy ograniczony jest obszarem przemysłowym i lotniskiem. 

Wyróżnić natomiast należy rozległy zespół dzielnic południowo-wschodnich. Poza centralną 
częścią Glinic, gdzie zabudowa jest częściowo pierzejowa, wszystkie one stanowią osiedla 
domów jednorodzinnych. Obszar porównywalny jest z zespołem Zamłynia – liczy około  
20 tys. mieszkańców. 

Wyróżnione wyżej dzielnice pogrupowano w promienie obsługi komunikacyjnej  
(Mapa 31, Tabela 15). Określające je kierunki geograficzne wyprowadzono z placu Konsty-
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tucji, jako centralnego punktu w mieście; stąd także liczono odległości. Dla każdego z pro-
mieni wskazano najkrótszą drogę do śródmieścia. W tabeli pominięto strefę śródmiejską. 

Przeanalizowano struktury osadnicze poszczególnych gmin wiejskich (Tabela 16). W ba-
daniu pominięto gminy Pionki – miejską i wiejską. 

Miarą struktury może być udział ludności osady gminnej w ludności całej gminy, a także 
stosunek wielkości osady gminnej do innych największych wsi. Najbardziej wyrazistą struk-
turę posiada gmina Wierzbica. Miejscowość gminna skupia blisko 40% ludności. Kolejna 
osada – Ruda Wielka – jest trzykrotnie mniejsza od Wierzbicy. Podobną strukturę posiadają 
gminy: Jedlnia-Letnisko i Skaryszew. Osada Orońsko skupia około ćwierć ludności swojej 
gminy, ponad dwukrotnie przewyższając kolejną w hierarchii wieś Łaziska. 

Gózd i Jastrzębia stanowią po około 15% w swoich gminach. Nie dominują one wyraźnie 
w strukturze – w Lesiowie i Owadowie oraz w Klwatce mieszka po około 10% ludności od-
powiedniej gminy. Charakterystyczne jest, iż te wsie znajdują się w pobliżu granic gminy 
miejskiej Radomia, zatem pełnią w pewnym stopniu funkcję osiedli podmiejskich. Ciekawą 
strukturę posiada gmina Jedlińsk. Jedlińsk, mimo że posiada charakter miasteczka, skupia 
jedynie 12% ludności gminy. Niewiele mniejszy udział mają Wielogóra i Wsola. W gminie 
widoczne jest wyraźne skupienie ludności wzdłuż drogi E77. Położone przy niej osady pełnią 
jednocześnie rolę suburbiów Radomia. 

 
Tabela 16. Struktura osadnicza gmin wiejskich – odsetek liczby ludności gminy 
 

Miejscowość gminna Inne największe miejscowości w gminie 
39%  
Wierzbica 

13% 
Ruda Wielka 

7% 
Łączany 

6% 
Dąbrówka W. 

33% 
Jedlnia-Letnisko 

9% 
Groszowice 

7% 
Rajec Poduchowny 

7% 
Rajec Szlachecki 

30% 
Skaryszew 

9% 
Makowiec 

8% 
Maków 

4% 
Odechów 

26% 
Orońsko 

11% 
Łaziska 

8% 
Tomaszów 

7% 
Dobrut 

16% 
Gózd 

11% 
Klwatka 

8% 
Małęczyn Nowy 

7% 
Małęczyn Stary 

15% 
Jastrzębia 

9% 
Lesiów 

9% 
Owadów 

8% 
Kozłów 

12% 
Jedlińsk 

11% 
Wielogóra 

8% 
Wsola 

7% 
Jedlanka 

8% 
Wolanów 

11% 
Garno 

9% 
Strzałków 

8% 
Ślepowron 

6% 
Kowala 

13% 
Trablice 

8% 
Parznice 

6% 
Ludwinów 

3% 
Zakrzew 

10% 
Bielicha 

8% 
Milejowice 

8% 
Wacyn 

 
Źródło: Opracowanie MBPR OT Radom na podstawie ankiet 
 
Trzy pozostałe gminy – Kowala, Wolanów i Zakrzew – nie posiadają wykształconej 

struktury węzłowej. Ośrodki gminne skupiają zaledwie po kilka procent ludności; ponadto nie 
stanowią największych miejscowości w swoich gminach. Wyróżniają się pod tym względem 
Kowala i Zakrzew – zajmując odpowiednio miejsca 7 i 9 pod względem wielkości w swoich 
gminach. Kowala obejmuje 6% ludności gminy, Zakrzew – 3% (z Zakrzewem Kolonią – 7%). 
Natomiast największe miejscowości w tych gminach – Trablice (Kowala) i Bielicha (Za-
krzew) posiadają wskaźniki odpowiednio 13% i 10%. Położone przy granicy gminy miejskiej 
pełnią rolę mieszkaniową dla Radomia. Podobne znaczenie mają inne większe miejscowości 
w tychże gminach. Widoczne są też pasma osadnicze wzdłuż dróg wychodzących z Radomia 
– odpowiednio do Wierzbicy, Przysuchy i Przytyku. 
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3.5. Zagospodarowanie przestrzenne  
 
3.5.1. Analiza rzeczywistego zagospodarowania  

 
Ze względu na brak pokrycia części terenu obszaru analizowanego dobrej jakości i roz-

dzielczości zdjęciami lotniczymi, analizę ograniczono do obszaru możliwego rozpoznania. 
Niemożliwy obecnie do zinwentaryzowania obszar zachodniej części strefy podmiejskiej Ra-
domia zostanie przebadany po uzyskaniu aktualnych materiałów fotograficznych. Materiałami 
pomocniczymi w rozpoznaniu były studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gmin oraz obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 

W analizie uwzględniono dające się wyróżnić elementy zagospodarowania i użytkowania 
terenów:  

− tereny usług z wyodrębnieniem administracji, lecznictwa, szkół i uczelni, 
− tereny specjalne, 
− ośrodki sportowe i wypoczynkowe, 
− zabudowa mieszkaniowo-usługowa,  
− zabudowa jednorodzinna, 
− zabudowa produkcyjna, składowa, 
− obiekty infrastruktury technicznej,  
− lasy i większe grupy zadrzewień, 
− tereny zieleni naturalnej, ciągi ekologiczne. 
Analiza rzeczywistego zagospodarowania strefy podmiejskiej Radomia pozwala sformu-

łować następujące spostrzeżenia: 
− zdecydowana większość terenów zainwestowanych skupiona jest w miarę centrycznie 

wokół śródmieścia miasta Radomia, 
− wyraźnie intensywniejsze pasmo zabudowy rozlokowane jest wzdłuż połączeń komu-

nikacyjnych Radom – Pionki, 
− obszar zawarty w granicach administracyjnych miasta Radomia posiada duże rezerwy 

terenowe dla jego rozwoju, 
− zabudowę peryferyjną tworzą zwykle ciągi zlokalizowane wzdłuż istniejących dróg, 
− ważniejsze drogi obudowane są chaotycznie rozlewającą się zabudową wzdłuż wła-

sności gruntów, 
− poza obszarem miejskim Radomia i Pionek praktycznie nie występują zorganizowane 

osiedla mieszkaniowe, 
− wzdłuż granic miast zabudowa jednorodzinna i usługowa sąsiadujących gmin jest naj-

bardziej intensywna (dotyczy to głównie gmin: Jedlińsk, Kowala, Wolanów i Za-
krzew). 

W oparciu o informacje uzyskane w trakcie opracowywania problematyki rzeczywistego 
zagospodarowania i funkcji terenów oraz w oparciu o istniejące opracowania dotyczące war-
tości kulturowych przeanalizowano problemy harmonii i dysharmonii układu przestrzennego 
obszaru. 

Waloryzacji poddano tereny o różnym sposobie zagospodarowania, w podziale na:  
− obszary zurbanizowane,  
− tereny komunikacyjne,  
− tereny zieleni, 
− tereny rolne,  
− tereny leśne. 
Wyróżniono obszary o dysharmonijnej charakterystyce zagospodarowania oraz elementy 

zagospodarowania zaburzające percepcję układu przestrzennego. 
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Obszary zabudowy rozproszonej. Proces rozpraszania zabudowy łatwo zaobserwować  
na obrzeżach Radomia i w gminach przyległych, a także na terenach bezpośrednio sąsiadują-
cych z ważnymi węzłami i korytarzami transportowymi. Jest to często rozwój niekontrolowa-
ny i dość chaotyczny.  

Jednym z największych zagrożeń jest żywiołowo postępująca urbanizacja terenów otwar-
tych: rolnych oraz cennych przyrodniczo.  

Analiza studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin wy-
kazała, że rozwój przestrzenny spowoduje pogłębienie procesu rozproszenia zabudowy. 
Chłonność terenów wyznaczonych w studiach gmin znacznie przewyższa liczbę ludności 
prognozowaną dla obszaru. Stanowi to zagrożenie dalszym niekontrolowanym rozproszeniem 
zabudowy w strefie podmiejskiej Radomia. 

„Blokowiska”. Osiedla wielorodzinne – monofunkcyjne sypialnie – forma przestrzeni 
miejskiej stosunkowo mało efektywna. Przestrzenie blokowisk stanowią „ziemię jałową”. 
Wyraźne cechy „blokowiska” posiada osiedle Ustronie w Radomiu zbudowane z powtarzal-
nych elementów prefabrykowanych, z dużymi bryłami budynków i rozdzielonym – w założe-
niu – ruchem pieszym i kołowym 

Obszary przemieszania zabudowy. Zjawisko polegające na plombowym lokalizowaniem 
zabudowy odbiegającej znacznie od charakteru, gabarytów, wysokości, a często i funkcji ist-
niejącej zabudowy otaczającej. Zjawisko jest nieomal powszechne na terenie miasta Radomia, 
występuje również w miejscowościach gminnych i mieście Pionki. 

Obszary zdegradowane (poprzemysłowe, powojskowe). Największym obszarem przemy-
słowym zdegradowanym w rejonie radomskim są tereny byłych zakładów metalowych w Ra-
domiu oraz tereny byłych zakładów zbrojeniowych w Pionkach. 

Zdegradowane obiekty powojskowe i poprzemysłowe często mają zabytkowy charakter. 
Do obszarów zdegradowanych trzeba zaliczyć także obszary zdegradowane poprzez zużycie 
techniczne (zabudowa Starego i Nowego Miasta w Radomiu). 

Tereny zamknięte. Tereny zamknięte są obszarową barierą przestrzenną, często z racji 
bardzo dużych wielkości, barierą istotną. Tereny zamknięte znajdują się w administracji Woj-
ska Polskiego i PKP.  

Tereny kolejowe. Tereny kolejowe są poważnym elementem zakłócającym harmonię 
przestrzeni, dzielą spójne pod względem zagospodarowania i użytkowania tereny, stanowią 
przeszkodę w rozwoju wielu funkcji, są źródłem hałasu, przegrodą dla migracji wielu gatun-
ków fauny. Przez obszar strefy podmiejskiej Radomia przebiega ważna linia kolejowa War-
szawa – Kraków. Mniejsze znaczenie mają linie Radom – Dęblin – Łuków i Radom – Toma-
szów. 

Lotniska. Z racji swojej wielkości, zamkniętego charakteru oraz związanego z ich funkcją 
natężenia hałasu i zagrożenia bezpieczeństwa zaliczono je do dysharmonijnych elementów 
zagospodarowania przestrzeni. Na obszarze radomskim zlokalizowane są następujące lotni-
ska: wojskowe lotnisko w Radomiu oraz sportowe w Piastowie koło Radomia. Dla lotnisk nie 
wyznaczono granic obszaru ograniczonego użytkowania. W niektórych studiach gmin poka-
zano strefę, w której przekraczane są dopuszczalne poziomy hałasu, zwykle obejmuje ona 
duże połacie zabudowy mieszkaniowej i usługowej. 

Oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów. Mimo niewątpliwie bardzo pozytywnej 
funkcji, jaką pełnią oczyszczalnie ścieków, w kategoriach percepcji przestrzeni, zaliczyć je 
jednak trzeba do elementów dysharmonii. W granicach analizowanego obszaru funkcjonuje 
25 komunalnych oczyszczalni ścieków, największa z nich zlokalizowana jest na obrzeżach 
Radomia w Lesiowie. W 2006 roku średnia dzienna ilość ścieków dopływających do oczysz-
czalni wynosiła 38 611 m³ (możliwości przerobowe to 100 000 m³/d). 
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Poważnym elementem dysharmonii układu przestrzennego, a także zagrożeniem środo-
wiska przyrodniczego są składowiska odpadów stałych. Powstające odpady wywożone  
są obecnie na następujące składowiska: 

− w miejscowości Urbanów, gm. Jedlińsk (dla gmin: Jedlińsk, Pionki, Zakrzew, Kowala, 
− w Skaryszewie, 
− w Bieniędzicach gm. Wolanów, 
− w Radomiu ,,RADKOM” (dla gmin: Kowala, Jastrzębia, Zakrzew, Pionki, Jedlnia-

Letnisko, Gózd, Wierzbica, Jedlińsk), 
− w Guzowie, gm. Orońsko (dla gmin: Jastrzębia, Pionki, Kowala). 
Odrębnym problemem są dzikie wysypiska śmieci. Powstają zwykle na nieczynnych wy-

robiskach surowców, ale także często na terenach leśnych i łęgowych. Największe skupiska 
takich wysypisk znajdują się w rejonie rozproszonych terenów leśnych, przy ciągach komuni-
kacyjnych, w rejonie większych obszarów zurbanizowanych. 

Ciągi komunikacyjne stanowiące bariery przestrzenne. Linie kolejowe, główne drogi: 
ekspresowe, krajowe i wojewódzkie – charakteryzują się dużą uciążliwością (hałas, drgania, 
zanieczyszczenie spalinami). Są także znaczącą przegrodą przestrzenną i przyrodniczą. Naj-
większe uciążliwości występują na drogach krajowych przecinających strefę podmiejską Ra-
domia. Należą do nich droga nr 7 relacji Gdańsk – Chyżne, nr 12 Piotrków – Lublin, droga  
nr 9 Radom – Rzeszów. Na terenach położonych w sąsiedztwie tych dróg nasila się konflikt 
przestrzenny. Dotyczy to przede wszystkim terenów mieszkaniowych, cennych obszarów 
przyrodniczych. 

Linie energetyczne wysokiego napięcia, gazociągi wysokoprężne. Degradujący wpływ  
na środowisko, głównie walory krajobrazowe, mają napowietrzne linie energetyczne wyso-
kiego napięcia 400 i 220kV, których największe skupisko występuje w rejonie miejscowości 
Rożki (gm. Kowala). Linie najwyższych napięć są ponadto źródłem niejonizującego pola 
elektromagnetycznego, hałasu oraz zakłóceń fal RTV. Związane z liniami są, równie degradu-
jące, Główne Punkty Zasilania (GPZ-y), zlokalizowane w Radomiu, na terenie gminy Je-
dlińsk i w Pionkach. Walory krajobrazowe miasta Radomia psuje także napowietrzny ciepło-
ciąg zlokalizowany w rejonie ulicy Żółkiewskiego. Gazociągi wysokoprężne nie oddziałują 
tak negatywnie na przestrzeń, niemniej jednak z powodu zagrożenia bezpieczeństwa i ko-
nieczności ustanawiania wzdłuż ich przebiegów stref wolnych od zainwestowania, zaliczono 
je do elementów dysharmonii. 

Supermarkety. Obszary i obiekty oparte na założeniu obsługi wyłącznie ruchem koło-
wym, m. in. centra handlowe o charakterze pozamiejskim, stacje benzynowe i inne obiekty 
położone przy trasach szybkiego ruchu, nie mają szansy na bezpośrednie powiązanie  
z miejską przestrzenią publiczną. Obszary takie znajdują się poza zakresem działań na rzecz 
rozwoju przestrzeni publicznej, są elementem dysharmonii. W rejonie radomskim przykładem 
takich obiektów jest zespół handlowy w M1 w Radomiu. 

Tereny eksploatacji surowców. Są elementem degradacji nie tylko przyrody, ale i krajo-
brazu. W obszarze strefy podmiejskiej Radomia występuje znaczna ilość surowców pospoli-
tych. Należą do nich głównie piaski i kruszywo naturalne. Największe wydobycie kruszywa 
odbywa się ze złoża w Sołtykowie (gm. Skaryszew). Ponadto duże złoża występują na terenie 
gminy Wierzbica („Zalesice”, „Osiny Polana”), na terenie gminy Kowala (złoże „Romanów”) 
oraz na terenie gminy Jedlińsk (złoże „Klwaty”). Najbardziej widocznym elementem degra-
dacji krajobrazu są tereny eksploatacji wapieni dla potrzeb cementowni „Wierzbica”. 

 
Konflikty przestrzenne obszarów zurbanizowanych 
Konflikty terenów zurbanizowanych skupiają się w rejonach największego i najinten-

sywniejszego zainwestowania miejskiego. Na terenach mało zainwestowanych występują 
sporadycznie. Do najczęściej występujących konfliktów należą: 
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− kolizja pomiędzy poszczególnymi rodzajami ruchu – krajowym i regionalnym oraz 
pomiędzy funkcją ruchu a funkcją otoczenia drogi; znaczna część dróg obciążonych 
intensywnym ruchem przebiega przez zabudowane obszary miast i wsi; 

− brak wyposażenia w infrastrukturę społeczną i usługi rozproszonej nadmiernie zabu-
dowy mieszkaniowej; 

− degradacja obszarów, obiektów o dużych wartościach historycznych agresywną zabu-
dową współczesną, lokalizowaną w jej otoczeniu; 

− degradacja centrów miast poprzez wyprowadzanie usług na peryferia do supermarke-
tów; 

− sąsiedztwo uciążliwej zabudowy przemysłowej i terenów mieszkaniowych; 
− bariery przestrzenne w postaci intensywnie obciążonych dróg, linii kolejowych, linii 

elektroenergetycznych wysokiego napięcia, gazociągów wysokiego ciśnienia, przeci-
nających tereny osiedleńcze; 

− występowanie substancji mieszkaniowej w strefach hałasu lotniska. 
 
Konflikty przestrzenne obszarów cennych przyrodniczo 
Zasadnicze konflikty to: 
− degradacja krajobrazu przebiegiem linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia, 

wyrobiskami poeksploatacyjnymi, składowiskami odpadów, 
− fragmentaryzacja struktur przyrodniczych, degradacja krajobrazu przebiegiem głów-

nych tras komunikacyjnych, 
− ekspansja zabudowy mieszkaniowej w atrakcyjne rejony przyrodnicze (otulina Kozie-

nickiego Parku Krajobrazowego, obszar chronionego krajobrazu). 
 
Konflikty przestrzenne obszarów rolnych 
Największym problemem i konfliktem obszarów rolnych jest ekspansja zabudowy w re-

jony cennej przestrzeni rolniczej. 
Problem obudowy granic gmin miejskich zabudową zlokalizowaną w gminach ościen-

nych w strefie podmiejskiej Radomia nie występuje powszechnie. Radom po dużym rozsze-
rzeniu swoich granic administracyjnych w roku 1980 prawdopodobnie odsunął zjawisko obu-
dowy granic w czasie. Występuje ono jednak przede wszystkim przy zachodniej granicy mia-
sta. Wymienić tu należy Bielichę i Milejowice w gminie Zakrzew. Przy granicy wschodniej 
Radomia zabudowa miasta kontynuowana jest w sposób ciągły we wsiach Rajec Szlachecki  
i Rajec Poduchowny. Ponadto we wsi Cudnów w rejonie lotniska istnieje osiedle przylegające 
na dłuższym odcinku do granicy gminy miejskiej, niebędące kontynuacją zabudowy miej-
skiej. 

Miasto Pionki otoczone z trzech stron lasami posiada naturalną blokadę zjawiska subur-
banizacji. W części otwartej zabudowa miejska łączy się jednak nieprzerwanie z zainwesto-
waniem o identycznym charakterze wsi sąsiednich – Działki Suskowolskie i Januszno. 

Stan zagospodarowania przedstawia mapa Zagospodarowanie przestrzenne – stan obecny 
w skali 1: 25 000. 

 
3.5.2. Analiza studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gmin 

 
Podstawowym dokumentem planistycznym na poziomie lokalnym jest studium uwarun-

kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Określa ono długookresową 
politykę przestrzenną i jako akt kierownictwa wewnętrznego stanowi podstawę dla szczegó-
łowych zasad przeznaczenia i zagospodarowania terenu. Ponieważ plan miejscowy musi być 
zgodny ze wskazaniami studium, jest ono podstawą formułowania prawa miejscowego. 
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Wszystkie gminy tworzące strefę podmiejską Radomia posiadają uchwalone przez radę 
gminy studium. Gmina Wierzbica w roku bieżącym uchwaliła drugą edycję studium. W gmi-
nie Zakrzew trwają prace nad jego aktualizacją, obejmujące cały obszar gminy w jej grani-
cach administracyjnych. Rada Miejska w Radomiu podjęła uchwałę o aktualizacji studium dla 
całego obszaru miasta, ale zmiany dokonują się sukcesywnie małymi fragmentami dla doraź-
nych potrzeb. Rada Gminy Kowala podjęła w lutym 2008 roku uchwałę o przystąpieniu  
do sporządzenia zmiany studium obejmującej obszar gminy Kowala. 

W gminach Wolanów i Jedlińsk dokonano drobnych zmian obowiązujących studiów,  
w zakresie niezbędnym dla realizacji inwestycji kolidujących ze studium obowiązującym. 

Zasadniczym elementem studium są wskazania, które tereny mogą być przeznaczone pod 
zainwestowanie i zalesienie. W poszczególnych gminach przedstawia się to następująco.  

 
Tabela 17. Powierzchnia zainwestowania przewidziana w studiach uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gmin 
 

Gmina 

Wskazane zainwestowanie 
Lasy 

i zalesienia 
Powierzchnia 

gminy (ha) 
Wskaźnik 

zainwestowania
(%) 

Zabudowa 
mieszkaniowa 

Zabudowa 
usługowa 

i produkcyjna 
Zainwestowanie

łącznie 

Radom 4062 977 5039 651 11 180 45,1
Gózd 1397 21 1418 931 7795 18,2
Jastrzębia 365 19 384 924 8976 4,3
Jedlińsk 1208 355 1563 3060 13 872 11,3
Jedlnia-Letnisko 1485 26 1511 1485 6558 23,0
Kowala 2011 131 2142 808 7470 28,7
Orońsko 997 115 1112 1938 8196 13,6
Pionki + m. Pionki 1840 763 2603 14 330 22 972 11,3
Skaryszew 2320 261 2581 3450 17 125 15,1
Wierzbica 1179 318 1497 366 9410 15,9
Wolanów 1384 27 1411 574 8290 17,0
Zakrzew 1484 258 1742 1118 9630 18,1
 
Źródło: Opracowanie MBPR OT Radom na podstawie studiów zagospodarowania gmin 

 
Tabela 18. Zmiana powierzchni lasów przewidziana w studiach uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin 

 

Gmina 
Lasy (ha) 

Powierzchnia gminy (ha) Wskaźnik 
zainwestowania (%) Stan obecny Wskazane 

w studiach
Radom 729 651 11 180 45,1 
Gózd 623 931 7795 18,2 
Jastrzębia 1338 924 8976 4,3 
Jedlińsk 1486 3060 13 872 11,3 
Jedlnia-Letnisko 810 1485 6558 23 
Kowala 454 808 7470 28,7 
Orońsko 1511 1938 8196 13,6 
Pionki + m. Pionki 15 152 14 330 22 972 11,3 
Skaryszew 3329 3450 17 125 15,1 
Wierzbica 213 366 9410 15,9 
Wolanów 496 574 8290 17 
Zakrzew 772 1118 9630 18,1 

 
Źródło: Opracowanie MBPR OT Radom na podstawie studiów uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gmin 
 

Z powyższego zestawienia można wysnuć następujące wnioski: 
− wskaźnik wskazanego w studiach zainwestowania w poszczególnych gminach jest 

bardzo nierównomierny, 



 103

Mapa 32. Decyzje o ustaleniu warunków zabudowy w sołectwach – rok 2007 
 

 
 

Źródło: Opracowanie MBPR OT Radom na podstawie ankiet 
 

− gminy leżące najbliżej miast: Jedlnia-Letnisko, Kowala, Zakrzew mają najwyższe 
wskaźniki zainwestowania, 

− niewspółmiernie do potrzeb wskazano pod zainwestowanie bardzo dużą liczbę tere-
nów w gminie Kowala, 

− studia gmin otaczających miasto Radom wskazują tereny dla zainwestowania miesz-
kaniowego w przeważającej części wzdłuż istniejących ciągów komunikacyjnych,  
w formie tzw. ulicówek. 
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− intensywny nieprzerwany ciąg zabudowy występuje wzdłuż drogi krajowej nr 12  
na odcinku Radom – Wolanów – Mniszek. Te wskazania studiów zmuszają do popro-
wadzenia drogi krajowej nr 12 nowym śladem, poza istniejącym i projektowanym za-
inwestowaniem. 

Tabela 18 zawiera porównanie istniejącego zainwestowania na obszarze przebadanym  
z zainwestowaniem wskazanym w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gmin. 

Analizę przedstawia mapa Analiza studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
gmin – kierunki rozwoju  w skali 1 : 25 000. 

 
3.5.3. Rozkład przestrzenny decyzji o warunkach zabudowy, pokrycie planami miejsco-
wymi 

 
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 roku dała możliwość 

ustalania lokalizacji inwestycji – w przypadku braku planu miejscowego – poprzez decyzje  
o warunkach zabudowy, względnie decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Gminy leżące w obrębie aglomeracji radomskiej w niewielkim stopniu pokryte są plana-
mi zagospodarowania przestrzennego. Większość ma pokrycie zerowe. Dlatego można przy-
jąć, że analiza wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy daje w miarę pełny obraz 
trendów panujących w rozwoju sieci osadniczej wokół Radomia.  

Analizą objęto gminy tworzące strefę podmiejską Radomia: Jedlińsk, Jastrzębia, Pionki, 
Jedlnia-Letnisko, Skaryszew, Kowala, Wierzbica, Orońsko, Wolanów i Zakrzew. Ze względu 
na brak możliwości uzyskania danych ze starostw, dotyczących liczby wydanych pozwoleń 
na budowę, w układzie gminnym i sołeckim, uznano, że liczba wydanych decyzji o warun-
kach zabudowy będzie obrazować trendy budowlane na obszarze. 

Konieczne do przeprowadzenia analizy dane uzyskano z urzędów gmin metodą ankiety-
zacji. Dane informują o liczbie wydanych decyzji dla obszaru poszczególnych sołectw. Roz-
mieszczenie decyzji obrazuje mapa tematyczna. Analiza rozmieszczenia wydanych decyzji 
wykazuje, że:  

− największą liczbę decyzji wydano w sołectwach przylegających do granic administra-
cyjnych miasta Radomia (głównie w gminach: Zakrzew, Jedlnia-Letnisko, Jedlińsk  
i Skaryszew), 

− najmniejszą liczbę decyzji wydano na terenach obrzeża aglomeracji, głównie w gmi-
nie Pionki (wstępne informacje dotyczące roku 2008 wskazują na duży wzrost ruchu 
budowlanego w gminie Pionki), 

− dużą liczbę decyzji wydano w większych miejscowościach gminnych (Skaryszew, Je-
dlnia-Letnisko, Orońsko). 

− Analiza nie obejmuje miast: Radomia i Pionki. Pionki dla całego obszaru w granicach 
administracyjnych posiadają obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, reali-
zacja odbywa się tu bez decyzji o warunkach zabudowy. Miasto Radom pokryte miej-
scowymi planami zagospodarowania przestrzennego jest w 6%, w sposób nieregular-
ny. Na pozostałym obszarze wydawane są decyzje, ale wyszczególnienie obszarów 
porównywalnych do sołectw w sąsiednich gminach i ustalenie liczby decyzji na da-
nym teoretycznym obszarze jest praktycznie niemożliwe. Dlatego zrezygnowano z ob-
jęcia go analizą. 

− Po wygaśnięciu w 2003 roku planów miejscowych, uchwalonych przed 1 stycznia  
1995 roku, które pokrywały 100% powierzchni gmin, w chwili obecnej porycie aktu-
alnymi planami jest znikome. Największy obszar pokryty plamami miejscowymi wy-
stępuje w Radomiu (6%). W gminie Gózd obowiązujące plany obejmują 2,48% po-
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wierzchni, są to tereny najbardziej zurbanizowane (oderwane skupiska zabudowy  
w istniejących wsiach). W gminach Skaryszew, Orońsko, Zakrzew, Wolanów pokry-
cie wynosi około 1%, a pozostałe gminy nie posiadają żadnego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego. 

 
Tabela 19. Plany zagospodarowania przestrzennego w poszczególnych gminach – rok 2007 
 

Gmina MPZP , sołectwa Powierzchnia (ha) Powierzchnia 
gminy (ha) 

Pokrycie 
gminy MPZP (%)obowiązujący w trakcie sporządzania

Radom 38 planów  671 11 180 6
 48 planów 3064

Gózd 

Małęczyn  
Grzmucin nie posiada 193 7795 2,48
Kuczki Kolonia  
Klwatka  
Razem   193  

Jastrzębia nie posiada nie posiada 8976 0

Jedlińsk 
 Jedlanka 5,3
nie posiada Klwaty 9,1 13 872 0
Razem  14,4

Jedlnia-Letnisko nie posiada nie posiada 6558 0
Kowala nie posiada całościowy 7470 0

Orońsko 

Orońsko  
Dobrut  41 8196 0,5
Ciepła nie posiada 
Bąków  
Razem  41

Pionki wieś nie posiada nie posiada 22 972 0

Skaryszew 

Skaryszew  
Maków  190
Maków Nowy  
Makowiec  17 125 1,11
Razem  190
 Sołtyków 90
 Makowiec 30
 Maków 3,29
Razem  123,29

Wierzbica 

 Wierzbica 
 Rzeczków 
 Błędów  
nie posiada Ruda Wielka 2313 9410 0
 Dąbrówka Warszawska 
 Zalesice 
Razem  2313

Wolanów 

Wolanów  
Kolonia Wolanów nie posiada 70 8290 0,84
Mniszek  
Razem  70

Zakrzew 

Janiszew  5,7
Janiszew Las  2,6
Nieczatów  30
Wacyn nie posiada 1,25 9630 0,46
Wacyn  1,98
Milejowice  2,41
Razem  43,94

 
Źródło: Opracowanie MBPR OT Radom na podstawie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gmin 

 
Występująca sytuacja w zakresie zaawansowania prac planistycznych może stwarzać 

istotną barierę rozwojową. Chaos planistyczny, wynikający z licznych decyzji o ustaleniu 
warunków zabudowy, wydawanych z naruszeniem przepisów ustawy lub wykorzystujący jej 
braki prawne jest widoczny w rejonie granic administracyjnych Radomia. Zagrożenia kumu-
lują się przede wszystkim na obszarach rozwijających się najdynamiczniej. Dotyczy  
to zwłaszcza terenów wzdłuż korytarzy transportowych, wypełnianych lub „obrastających” 
różnego rodzaju infrastrukturą komercyjną, najczęściej handlowo-usługową.  
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Mapa 33. Udział powierzchni gminy objętej planem miejscowym na podstawie ustaw z lat 1994  
i 2003 – rok 2007 
 

 
 

Źródło: Opracowanie MBPR OT Radom na podstawie analiz planów miejscowych 
 
 

3.5.4. Kwestia przebiegu obwodnic w ciągach dróg krajowych 
 
Obowiązującą ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowa-

nia i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80, poz. 721 z późn. zm.) 
ustawodawca wyłączył spod ogólnego zakresu Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kształtującej ład przestrzenny – sprawy dotyczące 
lokalizacji dróg. Dotyczy to także przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz nie-
których przepisów o ochronie przyrody. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych miała być ustawą 
epizodyczną. Miała obowiązywać do 31 grudnia 2007 roku. W wyniku zmian wprowadzo-
nych ustawą z dnia 18 października 2006 roku (Dz. U. Nr 220, poz. 1601), zakres ustawy po-
szerzono, a czas jej obowiązywania został przedłużony do 31 grudnia 2013 roku.  

Opracowany projekt zmiany ustawy, przedstawiony w sierpniu 2008 roku do konsultacji, 
przedłuża jej ważność do 31 grudnia 2020 roku. Tak więc, w przypadku uchwalenia kolejnej 
zmiany, mamy do czynienia nie z epizodem, lecz prawem obowiązującym przez prawie  
2 dekady. W wyniku wprowadzenia ustawy najważniejszy element struktury przestrzennej – 
sieć drogowa – pozostaje poza systemem kompleksowego planowania (Mapa 34). 
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W obszarze aglomeracji radomskiej dotychczas, na bazie specustawy, przygotowano pró-
by przebudowy sieci drogowej w obrębie dwóch najważniejszych ciągów drogowych – drogi 
krajowej, ekspresowej nr 7 (Helsinki) – granica państwa – Warszawa – Kraków – (Budapeszt) 
i drogi krajowej nr 12 granica państwa – Żary – Piotrków – Radom – Lublin – Dorohusk. Dla 
trasy nr 7 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w ostatnich latach przygotowała 
koncepcje szeregu wariantów przebiegu obwodnicy miasta Radomia. W 2007 roku dyskuto-
wano nad dwoma, tzw. bliższym i dalszym, przedstawionymi w Uproszczonym studium tech-
niczno-ekonomicznym na budowę obwodnicy Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7, sporzą-
dzonym przez Transprojekt (Warszawa, 2005 rok). Obydwa warianty mają ten sam początek  
i koniec. Obejście rozpoczyna się na 456+550 km trasy w miejscowości Mokrosęk, kończy 
się na 485+600 km w miejscowości Krogulcza Sucha. Wariant bliższy przebiega po zachod-
niej stronie miasta, w odległości około 5500 m, dalszy zaś około 8700 m od centrum. Zarząd-
ca drogi wybrał do dalszych opracowań wariant dalszy, jako mniej kolizyjny. 
Obecnie pojawia się nowy problem – lokalizacji węzłów. Władze Radomia mają zupełnie 
inne plany niż przedstawiciele gminy Zakrzew, przez którą droga będzie przebiegać. Jeden 
zjazd – Sławno – nie budzi zastrzeżeń. Drugi – na północy w okolicach Milejowic – jest kon-
trowersyjny. Ulica Przytycka jest tak zatłoczona, że należy wytyczyć nowy ślad drogi woje-
wódzkiej nr 740 w kierunku Radomia. Miejska Pracownia Urbanistyczna w Radomiu przed-
stawia 2 warianty. Pierwszy – na północ od ul. Przytyckiej, tamtędy poprowadzona droga 
wpadałaby ostatecznie w ul. Wernera. Drugi – poniżej ul. Przytyckiej prowadziłby w nowo 
wybudowaną ul. Maratońską. Podobnie zresztą kończyć się ma zjazd od węzła Sławno. Wła-
dze miasta optują za wariantem pierwszym, bo jadący przez ul. Wernera ominą potem miasto 
ul. Żołkiewskiego, natomiast wjeżdżając w ul. Maratońską, by wydostać się np. w kierunku 
Rzeszowa czy Lublina, będą przejeżdżać przez pół miasta. Wójt Gminy Zakrzew uważa,  
że poprowadzona droga do ul. Maratońskiej nie będzie kolizyjna. Natomiast przy wariancie 
północnym, preferowanym przez Radom pod drogę trzeba by wykupić wiele zabudowanych 
posesji. Szacunkowy koszt wykupu gruntów w tym wariancie to około 15 mln zł. 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie w 2007 roku zleciła 
Spółce Akcyjnej Biuro Planowania Warszawy S.A. opracowanie nowych wariantów przebie-
gu trasy S-12 w rejonie miasta Radomia. Opracowanie pn. Studium techniczno-ekonomiczno-
środowiskowe oraz materiały do wniosku do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
budowy obwodnicy Radomia w ciągu drogi krajowej nr 12 na parametrach drogi ekspresowej 
proponuje nowe warianty obejścia Radomia. 

W opracowaniu zaproponowano 3 warianty obwodnicy. Na etapie uzgodnień projektu 
prace wstrzymano ze względu na sugestie wojewódzkiego konserwatora przyrody oddalenia 
trasy od Kozienickiego Parku Krajobrazowego oraz powiększenia terenu opracowania –  
do nowego mostu przez Wisłę w Puławach. Zaproponowane warianty przebiegu obwodnicy 
południowej Radomia, mimo braku wartości prawnych, stanowią ważną analizę problemu  
i winny być omówione w niniejszym studium. Władze Radomia proponują „tymczasowe” 
rozwiązanie i przygotowują się do realizacji „południowej obwodnicy Radomia” po śladzie 
istniejących ulic miejskich, z częściowym wejściem na teren gminy Kowala. 

Porównano przebiegi dróg krajowych nr 7 i nr 12, określone w opracowaniu GDDKiA,  
z ustaleniami studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin 
strefy podmiejskiej Radomia. 

Miasto Radom – studium miasta przewiduje realizację obwodnicy Radomia na odcinku: 
od miejscowości Wsola (gm. Jedlińsk) do miejscowości Augustów (gm. Kowala). Przebieg 
obwodnicy na obszarze administracyjnym miasta jest zgodny z tzw. bliższym wariantem usta-
lonym w Uproszczonym studium techniczno-ekonomicznym na budowę obwodnicy Radomia 
w ciągu drogi krajowej nr 7, opracowanym przez GDDKiA, który nie jest przewidziany  
do realizacji 
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Mapa 34. Programy rządowe – transport – na tle województwa mazowieckiego 
 

 
 
Źródło: Opracowanie MBPR OT Radom 

 
 
Gmina Jedlińsk – w studium gminy wskazano rejon przebiegu drogi krajowej ekspreso-

wej nr 7 oraz wskazano rezerwę dla autostrady północ – południe.  
W Uproszczonym studium techniczno-ekonomicznym na budowę obwodnicy Radomia  

w ciągu drogi krajowej nr 7 miejsce przebiegu obwodnicy nie pokrywa się z żadną z rezerw 
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przewidzianych w studium gminy. Walorem koncepcji jest jej stosunkowo mała kolizyjność  
z zainwestowaniem istniejącym i projektowanym. 

Gmina Zakrzew – w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy wskazano teren dla obwodnicy miasta Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7. 
Zlokalizowano ją w pasie uciążliwości istniejącej dwutorowej linii elektroenergetycznej wy-
sokiego napięcia (220 kV) – około 5000 m od centrum miasta. Obwodnica zlokalizowana jest 
prawie na całym odcinku gminy Zakrzew, dokładnie jak w „bliższym” wariancie proponowa-
nym przez GDDKiA, który nie jest przewidziany do realizacji. Wariant „dalszy” przecina 
mało zainwestowany i niechroniony przyrodniczo środkowy obszar gminy.+  

Gmina Wolanów – studium gminy przyjmuje, że obwodnica miasta Radomia przebiegać 
będzie poza terenem gminy, bezpośrednio przy jej zachodniej granicy. W rysunku pokazano 
także rezerwę terenu dla przebiegu obwodnicy, ustaloną w nieobowiązującym planie miej-
scowym zagospodarowania przestrzennego gminy Wolanów. Nie ma to jednak znaczenia 
prawnego dla kierunków rozwoju gminy. W studium GDDKiA obwodnica ma zbliżony prze-
bieg w wariancie tzw. bliższym, natomiast wariant „dalszy” (wybrany do realizacji) przecina 
gminę dokładnie w obszarze rezerwy wyznaczonej w ostatnio obowiązującym planie miej-
scowym i jego poprzednich edycjach.  

Gmina Orońsko – w studium gminy założono modernizację drogi nr 7 do parametrów 
drogi ekspresowej – po istniejącym śladzie. Jedynie na granicy z gminą Kowala wskazano 
miejsce realizacji węzła z projektowanym obejściem Radomia w ciągu tej trasy. Rozwiązania 
studium gminy są zgodne z koncepcją GDDKiA. W ostatnim czasie Dyrekcja, na skutek 
wniosków mieszkańców powiatu szydłowieckiego, rozważa możliwość przebiegu drogi eks-
presowej nr 7 nowym śladem – na wschód od istniejącej drogi. 

Miasto Radom – studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta nie przewiduje realizacji zewnętrznej obwodnicy miasta w ciągu drogi krajowej nr 12. 
W celu wyeliminowania ruchu tranzytowego wschód – zachód z miasta studium zakłada re-
alizację miejskiej południowej obwodnicy Radomia, wykorzystującej w dużej mierze istnieją-
ce ulice zbiorcze obrzeża miasta. Miejska południowa obwodnica Radomia przecina trasę nr 7 
przy linii kolejowej nr 22 Radom – Tomaszów Mazowiecki, po jej północnej stronie  
i jest kontynuowana w studium gminy Wolanów. W opracowaniu technicznym tej drogi spo-
rządzonym przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w 2007 roku obwodnica kończy przebieg 
na węźle z drogą ekspresową nr 7 w rejonie Augustowa (gm. Kowala). Opracowania 
GDDKiA nie przewidują takiego rozwiązania. 

Gmina Wolanów – studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go gminy wskazuje nowy ślad dla przebiegu drogi krajowej nr 12. Biegnie on od granicy 
gminy z miastem Radomiem do miejscowości Mniszek w pasie uciążliwości linii kolejowej, 
po jej północnej stronie. 

W studium GDDKiA trasa nr 12 zlokalizowana jest po południowej stronie linii kolejo-
wej Radom – Tomaszów, poza granicami gminy. Przez gminę przebiega ona na małym frag-
mencie w jej zachodniej części, po terenach mało zainwestowanych, chociaż cennych pod 
względem przyrodniczym. 

Gmina Orońsko – w studium gminy Orońsko nie przewidziano realizacji obejścia Rado-
mia w ciągu drogi krajowej nr 12 na terenie gminy. Natomiast w Studium techniczno-
ekonomicznym GDDKiA inwestycję tę przewidziano. Trasa przebiega po północnym obrzeżu 
gminy – od węzła z drogą nr 7 w miejscowości Młodocin Mniejszy do granic zachodnich 
gminy. 

Gmina Kowala – jeden z wariantów Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe bu-
dowy obwodnicy Radomia w ciągu drogi krajowej nr 12 na parametrach drogi ekspresowej 
(najbliższy centrum miasta) ma przebieg zbliżony do przebiegu obwodnicy południowej mia-
sta, ustalony w ostatnio obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzenne-
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go. Studium gminy, niestety, nie wskazuje lokalizacji obwodnicy, ograniczając się do infor-
macji o jej położeniu w nieobowiązującym planie. Rejon tego przebiegu został w ostatnich 
latach – kiedy przestał obowiązywać (na mocy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kowala – znacznie 
zainwestowany. Jego realizacja jest praktycznie niemożliwa. Koszty, także społeczne jego 
realizacji byłyby bardzo duże. Mniej kolizyjny jest wariant pośredni, który jednak przecina 
znaczne obszary terenów wskazanych w studium do zainwestowania. 

Najmniej kolizyjny z obecnym zainwestowaniem i ustaleniami studium gminy Kowala 
jest wariant najbardziej oddalony od Radomia. Niestety, przebiega on przez obszary dość 
cenne przyrodniczo. 

Gmina Skaryszew – studium gminy przewiduje realizację południowej obwodnicy miasta 
Radomia. Ma ona przebieg zbliżony do rezerwowanego w ostatnio obowiązującym miejsco-
wym planie zagospodarowania przestrzennym gminy. Obwodnica (łącznie z projektowaną 
obwodnicą kolejową) przebiega przez północne krańce gminy i przecina drogę krajową nr 9 
na granicy administracyjnej miasta Radomia. Jest ona kontynuacją drogi ustalonej w miej-
scowym planie gminy Kowala. 

Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe zawiera podobny przebieg obwodnicy, 
ale podobnie jak w gminie sąsiedniej, trasa ta jest obecnie bardzo trudna w realizacji  
ze względu na zainwestowanie i sprzeciwy społeczne. Inne warianty obwodnicy wskazane  
w opracowaniu GDDKiA przebiegają po obrzeżu granic administracyjnych miasta Skarysze-
wa i mają mało kolizyjny charakter. 

Gmina Gózd – w studium gminy jest kontynuowana rezerwa dla obejścia miasta Rado-
mia w ciągu drogi nr 12, przewidziana w studium gminy sąsiedniej – Skaryszew. Dotyczy ona 
jedynie końcowego odcinka trasy w zachodniej części gminy. Obwodnica rozpoczyna tu no-
wy przebieg od skrzyżowania drogi nr 12 po istniejącym śladzie z przedłużeniem ul. Lubel-
skiej. 

Podobny przebieg ma także I wariant obwodnicy, ustalony w Studium techniczno-
ekonomiczno-środowiskowym GDDKiA. Wariant II oddala obwodnicę od centrum miasta  
i łączy się z istniejącą trasą w miejscowości Niemianowice. Kolejne warianty nie przewidują 
wykorzystania istniejącego śladu drogi nr 12 i na terenie miasta Zwolenia łączą się z obwod-
nicą miasta wyznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Są one 
najmniej kolizyjne w stosunku do istniejącego i projektowanego zainwestowania gminy. 

Wszystkie warianty przebiegu obwodnic miasta Radomia w ciągu dróg ekspresowych  
nr 7 i nr 12 nie są zgodne z przebiegiem tych dróg wskazanym w Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. 

Koncepcję przebiegu dróg ekspresowych przedstawia mapa Koncepcje przebiegu dróg 
ekspresowych na tle istniejącego i planowanego zainwestowania w skali 1: 25 000. 

 
3.5.5. Wartości kulturowe przestrzeni 

 
Jak wspomniano wyżej, Radom jest uznawany za modelowy przykład rozwoju prze-

strzennego miast polskich. Z tego względu, jako zabytek urbanistyki może być traktowana 
cała strefa śródmiejska. 

Historyczna oś kompozycyjna miasta biegnie ze wschodu na zachód – od grodziska Pio-
trówka w dolinie rzeki Mlecznej poprzez Stare Miasto i Miasto Kazimierzowskie do gmachu 
Komisji Województwa Sandomierskiego. Oś przestrzenną stanowi tutaj dawny trakt lubelski – 
ul. Żeromskiego, do dziś główna ulica śródmieścia. Na osi znajduje się szereg wartościowych 
wnętrz urbanistycznych. Jako pierwszy wymienić należy plac Stare Miasto, obejmujący teren 
XIII-wiecznego rynku Starego Radomia. Jakkolwiek otaczająca go obecnie zabudowa nie 
przedstawia większej wartości, zaś na placu powstało założenie parkowe – ze względu na 
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znaczenie historyczne niezbędne jest traktowanie tej przestrzeni ze szczególną uwagą. W peł-
ni ukształtowanym placem miejskim jest XIV-wieczny Rynek Miasta Kazimierzowskiego. 
Nawiązuje do niego gotycki szachownicowy układ ulic. Miasto Kazimierzowskie otaczają 
ulice biegnące wzdłuż dawnych murów miejskich, w miejscu fos i wałów.  

 
Mapa 35. Strefy konserwatorskie miasta Radomia 
 

 
 
Źródło: Opracowanie MBPR OT Radom 
 

Kolejnym wnętrzem jest plac Kazimierza Wielkiego – dawny plac przedbramny z domi-
nantą w postaci barokowego kościoła Świętej Trójcy (Tylman z Gameren). Stanowił on rozej-
ście traktów w kierunku Lublina, Wilna i Warszawy. Centralny punkt miasta stanowi plac 
Konstytucji. Ostatnim wnętrzem w głównej osi kompozycyjnej śródmieścia jest plac przed 
gmachem Komisji Województwa Sandomierskiego (Antoni Corazzi). Jako najcenniejsza per-
spektywa uliczna miasta jawi się zamknięcie ul. Żeromskiego wieżą fary Miasta Kazimie-
rzowskiego. 

Poprzeczne osie kompozycyjne zaczęły się kształtować w wieku XIX. Nie są one jednak 
równie czytelne jak oś równoleżnikowa. Ciekawą kreacją jest tutaj ul. Piłsudskiego – wyróż-
niające się założenie urbanistyczne z zamknięciem kopułą kościoła garnizonowego. Równo-
legła oś widokowa przebiega przez XIX-wieczny Nowy Ogród (park Kościuszki).  
W osi jego głównej alei znajdują się portyk gmachu Komisji Województwa Sandomierskiego 
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od północy i jedna z wież katedry od południa. Uporządkowanie kompozycji przestrzennej 
śródmieścia w kierunku północnym zostało zatrzymane na wiele dziesięcioleci przez duże 
koszary wojskowe istniejące w tym rejonie do połowy XX wieku. Ich teren zagospodarowy-
wany jest obecnie poprzez budowę Słonecznego Centrum – zespołu handlowo-usługowego  
z osiedlem mieszkaniowym.  

Wśród zespołów zabudowy osiedlowej poza ścisłym centrum godne wymienienia jest za-
łożenie mieszkaniowe Fabryki Broni z okresu międzywojennego. Kształtowane w oparciu  
o klasyczną urbanistykę, z monumentalnymi pierzejami kwartałów zabudowy o historyzującej 
architekturze – stanowi istotny akcent przestrzenny, widoczny ze średnicowej linii kolejowej. 
Wartościową kontynuacją osiedla Fabryki Broni w kierunku śródmieścia jest osiedle Planty  
z lat 40. i 50. XX wieku. Wśród nowoczesnych osiedli bloków mieszkalnych wyróżnia się – 
nie tylko w skali miasta – Ustronie. Osiedle złożone z trzech jednostek liczących po około  
5 tys. mieszkańców, powstałe w latach 70., posiada nowatorski układ przestrzenny oparty na 
założeniu całkowitego oddzielenia ruchu pieszego i kołowego. Wykorzystano tu naturalną 
konfigurację terenu – umiejscawiając jednostki osiedla na zboczach doliny jednego z cieków 
źródłowych Potoku Południowego. Zróżnicowanie rzeźby podkreślają budynki wysokościowe 
posadowione na wzniesieniach. Ponad drogami kołowymi, biegnącymi w wąwozach, prze-
rzucono kładki dla komunikacji pieszej. 

Warte ochrony są także zespoły starej zabudowy przemysłowej, nierzadko o wysokich 
walorach architektonicznych. Najstarsze z nich lokują się na obrzeżach śródmieścia. W zespo-
le Starego Miasta i Nowego Światu przy trakcie starokrakowskim (ul. Limanowskiego) wy-
różniają się – XIX-wieczny browar Saskiego oraz zakłady tytoniowe z lat 30. XX wieku (Ste-
fan Szyller). Dalsze obszary przemysłowe znajdują się przy średnicowej linii kolejowej. Naj-
większy z nich to teren Fabryki Broni z czasów Centralnego Okręgu Przemysłowego. Na Gli-
nicach Dolnych (ul. Domagalskiego) zwraca uwagę monumentalne założenie fabryki mebli 
Kohna. Ryzality budowli widoczne są ponad linią kolejową z rejonu zbiegu ulic 25 Czerwca  
i Prażmowskiego. Ponadto zespół starej zabudowy przemysłowej znajduje się na terenie Za-
kładów Naprawczych Taboru Kolejowego w pobliżu wiaduktu w ul. Słowackiego. Godna 
uwagi jest także zabudowa fabryczna Młodzianowa, tworząca charakterystyczną panoramę od 
strony Ustronia. 

Spośród otwarć widokowych w obrębie śródmieścia wymienić należy inne ulice posiada-
jące w osi wieżę farną – będące świadectwem kształtowania się sieci drożnej wokół miasta 
średniowiecznego. Są to ulice: Struga (trakt jedlneński) od północnego wschodu oraz Trau-
gutta (późniejszy przebieg traktu sandomierskiego) od południowego wschodu. Jako najsil-
niejszy akcent widokowy miasta jawi się Katedra Opieki Najświętszej Marii Panny. Jej cha-
rakterystyczne wieże, wzorowane na wieży krakowskiej Bazyliki Mariackiej, wysokie na 72 
metry, widoczne są w promieniu kilkudziesięciu kilometrów, m.in. ze Świętego Krzyża. Po-
jawiają się też w otwarciach widokowych z większości dzielnic miasta. Jako dominanta prze-
strzenna wyróżnia się również wzniesienie Glinic z neobarokowym kościołem i XIX-wieczną 
wieżą ciśnień, umiejscowioną w najwyższym wówczas punkcie miasta. Wieże glinickie 
kształtują panoramę tej części miasta, widoczną zarówno od południa – z Ustronia, jak i od 
północnego wschodu – na wejściu kolejowym od Lublina i Warszawy oraz drogowym od 
Lublina. W rejonie zbiegu wspomnianych linii kolejowych bliższą dominantę stanowi kościół 
Matki Bożej Królowej Świata z lat 80. XX wieku; jego bryła, przypominająca kształtem 
otwarty kwiat bądź strukturę kryształu, odcina się od prostych bloków Osiedla nad Potokiem. 
Z wielu dzielnic miasta widoczny jest zespół zabudowy Zamłynia, położony na zboczu doliny 
Mlecznej, przeciwległym w stosunku do śródmieścia. Tamtejsza Bazylika Świętego Kazimie-
rza flankowana jest skupieniem wieżowców o zróżnicowanej wysokości – w nawiązaniu do 
rzeźby terenu. W tle ponad nimi pojawiają się 4 maszty radiostacji na Wacynie. Taka charak-
terystyczna panorama widoczna jest ze Starego Miasta oraz z Ustronia – w szczególności ze 
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zjazdu w kierunku tunelu kolejowego w ciągu alei Grzecznarowskiego. Maszty radiostacji 
stanowią znak rozpoznawczy Radomia dla przejeżdżających trasą E77 Kraków – Warszawa. 

Trasa E77 prowadzi obwodnicą biegnącą skrajem wysoczyzny ponad lewym zboczem 
doliny Mlecznej. Na długich jej odcinkach otwierają się najbardziej charakterystyczne pano-
ramy miasta. Z Zamłynia widoczne jest całe śródmieście, a także dalsze dzielnice – od Osie-
dla nad Potokiem przez Glinice, Ustronie, Młodzianów i Południe po Borki. Panorama została 
jednak przesłoniona w latach 80. poprzez niefortunną lokalizację zespołu zabudowy wysoko-
ściowej na Zamłyniu. Zachowane jest natomiast otwarcie widokowe na całe śródmieście Ra-
domia ze wzniesienia Lasu Kapturskiego – na północny zachód od miasta. Ponadto warta 
ochrony wydaje się panorama miasta otwierająca się z trasy E77 na Wośnikach, po południo-
wo-zachodniej stronie miasta. 

Służby ochrony zabytków określiły w mieście kilka stref ochrony konserwatorskiej (Ma-
pa 35). Strefa A obejmuje średniowieczną część miasta: grodzisko Piotrówka, Stare Miasto  
i Miasto Kazimierzowskie, a ponadto 3 obiekty: zespoły klasztorne bernardynów i benedyk-
tynek na historycznym Przedmieściu Lubelskim oraz gmach Komisji Województwa Sando-
mierskiego. W strefie A obowiązują szczegółowe ustalenia sposobu zagospodarowania tere-
nu. Strefa B obejmuje obszar zajęty przez miasto w wiekach XVIII i XIX, odpowiadający 
dzisiejszemu śródmieściu. Obowiązuje tutaj wymóg zachowania podstawowych elementów 
rozplanowania zabudowy oraz ochrona substancji zabytkowej. 

Obszar osadnictwa z wieków od IX do XII – dolina Mlecznej obok Starego Miasta oraz 
zbieg ulic Limanowskiego i Przechodniej to strefa ochrony archeologicznej, gdzie nałożony 
jest obowiązek korzystania z nadzoru przy pracach ziemnych. Ponadto w celu zachowania 
historycznej sylwety miasta od strony wzniesienia Lasu Kapturskiego – po przeciwnej stronie 
śródmieścia utworzono strefę ochrony ekspozycji. 

Poza zespołem urbanistyczno-architektonicznym śródmieścia do rejestru zabytków wpi-
sane są wybrane obiekty w innych dzielnicach. W szczególności są to kościoły parafialne  
na Borkach i Glinicach, poza wartością architektoniczną stanowiące dominanty przestrzenne  
w tych dzielnicach, a także cmentarze: rzymskokatolicki, ewangelicko-augsburski, prawo-
sławny i żydowski. Na przedmieściach, w obrębie gminy miejskiej, w rejestrze znajdują się 
także: zespół pałacowy na Wośnikach, park na Żakowicach, kilka willi oraz obiekty w Mu-
zeum Wsi Radomskiej. Wśród tych ostatnich warto wymienić XVII-wieczny drewniany ko-
ściół z Wolanowa. 

W strefie podmiejskiej Radomia znajduje się kilka innych ośrodków, które posiadają 
bądź posiadały prawa miejskie. Jako miejskie układy przestrzenne wyróżniają się Jedlińsk  
i Skaryszew. Jedlińsk, jakkolwiek utracił prawa miejskie w XIX wieku, zachował zwarty po-
krój z rozwiniętą siatką uliczną. Okolice jedlińskiego rynku posiadają zabudowę pierzejową. 
Niestety, czytelność kompozycji rynku jest zaburzona łukowym przebiegiem drogi. Interesu-
jącym założeniem jest plac rozciągający się od rynku w stronę kościoła. Jego podłużną kom-
pozycję podkreśla idący środkiem szpaler drzew; zamknięciem perspektywy – na osi – jest 
monumentalny szczyt barokowego kościoła. Godna ochrony jest panorama miasta od strony 
wschodniej – z łąk w dolinie Tymianki. 
Dawny układ urbanistyczny zachował także Skaryszew, lokowany w rzędzie pierwszych miast  
w Polsce – w roku 1264. Przy rynku i sąsiednich ulicach dominują charakterystyczne parterowe 
budynki – ustawione pierzejowo, z asymetrycznie umiejscowioną sienią przejazdową. Kompozy-
cję przestrzenną miasta burzy przebiegająca przez rynek droga E371. Średniowieczną osadą 
targową jest również Wierzbica. Zachował się tam nieregularny rynek z dominantą w postaci 
barokowego kościoła. Dawnym miastem jest także Wolanów. Jego rynek, przecięty na ukos 
ruchliwą drogą, zatracił walory kompozycji urbanistycznej. 
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Mapa 36. Wartości kulturowe  

 
Źródło: Opracowanie MBPR OT Radom
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Przykładem XX-wiecznej kreacji przestrzennej są Pionki, powstałe jako osada przemy-
słowa w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego. Miejscowość rozwijała się w ramach 
zespołów mieszkaniowych zwanych koloniami, oddzielonych od siebie obszarami zielonymi. 
Stara zabudowa poszczególnych jednostek w czasach powojennych została uzupełniona,  
co w licznych przypadkach obniżyło wartość ich założeń przestrzennych. Z okresu między-
wojennego pochodzi Jedlnia-Letnisko – jako osiedle letniskowe na skraju Puszczy Kozienic-
kiej. Zachowały się tam nieliczne drewniane wille; osada ulega wciąż rozbudowie, obecnie 
pełniąc funkcję mieszkaniową dla Radomia. 

W spisie konserwatora zabytków figuruje kilkadziesiąt obiektów z gmin strefy podmiej-
skiej poza Radomiem (Mapa 36). Zespoły dworskie w różnym stopniu zachowania znajdują 
się w następujących miejscowościach: Bartodzieje (gm. Jastrzębia), Kosów (gm. Kowala), 
Łaziska (gm. Orońsko), Maków (gm. Skaryszew), Orońsko, Piastów i Wsola (gm. Jedlińsk). 
Spośród kilkunastu zabytkowych kościołów wyróżniają się barokowe budowle w Jedlińsku, 
Mniszku i Skaryszewie. Drewniane kościoły zachowały się w Bardzicach i Jedlni-Letniska. 
Ponadto w rejestrze znajdują się kapliczki, cmentarze, parki, 2 młyny wodne, pojedyncze do-
my drewniane. Zwraca uwagę cmentarz wojenny z roku 1915 w Rudzie Wielkiej – z kamien-
ną rotundą nawiązującą do kaplicy Teodoryka Wielkiego w Rawennie. Znane są też średnio-
wieczne grodziska. Szczególne ich zagęszczenie stwierdza się w północnej części opisywane-
go obszaru – na pograniczu średniowiecznych księstw sandomierskiego i mazowieckiego. 

Południowa część strefy podmiejskiej Radomia leży na Przedgórzu Iłżeckim. Okolice 
Wierzbicy i Orońska to najstarsze zagłębie górnicze na ziemiach polskich. Pierwsze ślady 
wydobycia krzemienia stwierdzono w Tomaszowie koło Rudy Wielkiej (gm. Wierzbica).  
Są to jednocześnie jedne z pierwszych śladów pobytu człowieka na terytorium dzisiejszej 
Rzeczypospolitej. W Orońsku, Wierzbicy i sąsiednich miejscowościach zachowały się szyby 
kopalniane z epoki kamienia. Tradycje górnicze obszaru żywe są do dzisiaj – wielkie kopalnie 
odkrywkowe skał wapiennych, jak również małe wyrobiska są charakterystycznym elemen-
tem krajobrazu okolic Wierzbicy. 
 
 
4. POSTULATY DO POLITYKI ROZWOJU 
 
4.1. Określenie modelu sieci osadniczej 

 
W rozdziale niniejszym przeprowadzona będzie hierarchizacja sieci osadniczej. Wyróż-

nione zostaną ośrodki węzłowe poszczególnych klas według wielkości, a także ich charakteru 
przestrzennego. Dalej wskazane zostaną ośrodki lokalne przy założeniu odpowiedniego po-
krycia terytorium ośrodkami. Z kolei zostanie zaproponowana korekta granic gmin na pod-
stawie dostępności komunikacyjnej wskazanych wyżej ośrodków lokalnych. W celu uzyska-
nia poglądu o celowych kierunkach przemian tejże sieci zostanie wpierw dokonana ocena 
charakteru sieci osadniczej w regionie. Następnie, w drodze krótkiej analizy statystycznej 
określona zostanie pożądana wielkość lokalnych ośrodków i jednostek terytorialnych – gmin. 
 
4.1.1. Pożądany kierunek przemian sieci osadniczej 

 
Sieć osadnicza w Polsce środkowo-wschodniej jest silnie rozdrobniona. W zestawieniu 

66 podregionów radomski plasuje się na 9 miejscu w kraju pod względem liczby miejscowo-
ści przypadających na jednostkę powierzchni; jeśli zaś wziąć pod uwagę tylko grunty nieleśne 
– na 7 miejscu. W powiecie radomskim ziemskim na 100 km² przypada średnio 27 miejsco-
wości; na 100 km2 gruntów nieleśnych – 36. Taki stan przestrzeni należy ocenić jako niepo-
żądany, m.in. z powodu wysokich kosztów infrastruktury komunalnej, jak również niedogod-
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ności obsługi komunikacyjnej. Oczywistym postulatem w takim wypadku będzie przeciw-
działanie dalszemu rozpraszaniu sieci osadniczej. Przyjmuje się tutaj, iż sieć osadnicza będzie 
kształtowana według zasady umiarkowanej koncentracji. Założenie takie zmierza do wy-
kształcenia hierarchicznych struktur osadniczych w jednostkach terytorialnych poszczegól-
nych szczebli. 

 
Mapa 37. Teoretyczne zaplecze terytorialne ośrodków lokalnych 
 

 
 

Źródło: Opracowanie MBPR OT Radom 
 
Pożądane przemiany sieci osadniczej oznaczać będą skupianie ludności pozarolniczej  

w węzłach dogodnych do obsługi komunikacyjnej. Węzły te powinny posiadać charakter 
ośrodków usługowych, ewentualnie z udziałem przemysłu, tak by zamieszkała tam ludność  
w większości znajdowała zatrudnienie na miejscu, bez konieczności codziennych przemiesz-
czeń do innych ośrodków. W praktyce tak określone ośrodki lokalne – wyróżniające się  
z otoczenia wielkością i dostępnością – predysponowane są do pełnienia zadań siedzib gmin. 
Z drugiej strony za niekorzystny należy uznać wzrost monofunkcyjnych osiedli mieszkanio-
wych, położonych na terenach wiejskich poza obrębem dotychczasowej zabudowy. 

Kolejną wskazówką w niniejszym rozważaniu będzie stwierdzenie, iż liczne gminy nie 
posiadają wykształconej hierarchicznej struktury osadniczej, zaś ich ośrodki centralne nie 
odróżniają się od sąsiednich wsi. Nasuwa to wątpliwość co do skuteczności działania, a może 
nawet zdolności takich jednostek do pełnienia przydawanych im zadań publicznych. Słuszne 
będzie zatem założenie, by postulowana sieć ośrodków gminnych nie powiększała obecnego 
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rozdrobnienia ustroju terytorialnego państwa na poziomie lokalnym. Można natomiast propo-
nować zmniejszenie ich liczby. 

Przyjęto założenie, że ośrodek lokalny (gminny) powinien wyróżniać się z otoczenia 
wielkością, a ponadto w miarę możliwości, charakterem założenia przestrzennego. Powstaje 
pytanie, jaka jest ta pożądana wielkość ośrodka lokalnego. Wobec rozważania przeprowadzo-
nego powyżej można przyjąć, iż powinna ona zbliżać się do średnich wartości krajowych 
bądź je przewyższać. Średnia liczba ludności gminy wiejskiej (w tym miejsko-wiejskiej)  
w Polsce wynosi 8885. Poprzez analogię do wyraźnie ukształtowanych hierarchicznych struk-
tur gmin (np. Skaryszew, Wierzbica) można założyć, iż ośrodek lokalny powinien skupiać  
co najmniej 1/3 ludności gminy. Ułamek taki policzony od średniej wielkości gminy w Polsce 
to 2962 osób. 

Taki rozmiar ośrodka w zestawieniu wielkościowym miast polskich odpowiada Kałuszy-
nowi, który zajmuje 745 miejsce na 892 miasta. Tu należy zważyć, iż tylko około trzeciej 
części polskich gmin ma za swą siedzibę ośrodek z prawami miejskimi. Zaś średnia wielkość 
osady gminnej w Polsce jest oczywiście mniejsza od średniej wielkości miasta. Z tego wnio-
sek, iż kreowanie ośrodków lokalnych wielkości małego miasta będzie zmierzać raczej  
ku skupieniu niż rozproszeniu sieci osadniczej na poziomie lokalnym, co wyżej uznano za 
celowe. 

Największe ośrodki, skupiające przy sobie największe zaplecza, są predysponowane do 
pełnienia roli ośrodków gminnych. Wyróżniające się ośrodki pozostające poza tą podstawową 
siatką będą określane jako wspomagające ośrodki lokalne, które winny pełnić funkcje o zna-
czeniu gminnym, jednak nie jako siedziby oddzielnych jednostek. Dopuścić należy także 
możliwość istnienia jednostek dwubiegunowych – gmin z dwoma głównymi, uzupełniającymi 
się ośrodkami o równym statusie w hierarchii sieci osadniczej. 

W propozycji kształtu sieci osadniczej będzie się dążyć do stworzenia sieci w miarę rów-
nomiernie rozłożonych takich ośrodków lokalnych. Założeniem będzie tutaj, iż obszar ciąże-
nia do takiego ośrodka wyznaczony jest przez promień 7 km, zgodnie z modelem Christalle-
ra21. Promień ten cechuje jednocześnie okrąg równy powierzchnią średniej gminie miejsko-
wiejskiej w Polsce.  

 
4.1.2. Hierarchizacja sieci według wielkości i charakteru przestrzennego 

 
Na podstawie szczegółowej analizy sieci osadniczej wyróżniono kilka grup ośrodków 

centralnych (Mapa 37). W analizie uwzględniono Przytyk, leżący w bezpośredniej bliskości 
granicy opracowania. 

1. Miasto o znaczeniu regionalnym: Radom; 225 tys. mieszkańców. 
2. Miasto o znaczeniu powiatowym: Pionki; prawie 20 tys. mieszkańców – przed I kwar-

tylem miast polskich. 
3. Duże ośrodki lokalne o miejskim założeniu przestrzennym: Skaryszew, Wierzbica; 

około 4 tys. mieszkańców – przed III kwartylem miast polskich; najbliższy większy 
ośrodek – Radom (12-13 km). 

4. Duży ośrodek lokalny o charakterze osady letniskowej: Jedlnia-Letnisko; 3,7 tys. 
mieszkańców; najbliższy większy ośrodek – Pionki (10 km). 

5. Mniejsze ośrodki lokalne o miejskim założeniu przestrzennym: Jedlińsk, Przytyk  
(z Podgajkiem); 1,6-1,7 tys. mieszkańców – jak najmniejsze miasta polskie; najbliż-
szy większy ośrodek – Radom (odpowiednio 12 km i 18 km). 

6. Mniejsze ośrodki lokalne: Gózd, Orońsko, Ruda Wielka; 1,3-1,5 tys. mieszkańców. 

                                                 
21 W. Christaller, Die Zentralen… 
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7. Mały ośrodek lokalny o zdegradowanym miejskim założeniu przestrzennym: Wola-
nów (z Kolonią i Kowalanką); 1,1 tys. mieszkańców. 

8. Małe ośrodki lokalne: Jastrzębia, Kowala (z Kolonią), Wsola, Zakrzów (z Kolonią  
i Natalinem); 1-1,1 tys. mieszkańców. 

W powyższym zestawieniu pominięte zostały – ze względu na brak charakteru centralne-
go – osady podmiejskie, które według liczby mieszkańców kwalifikowałyby się do wyróżnio-
nych grup: Bielicha, Groszowice, Janiszów, Makowiec, Maków, Milejowice, Parznice, Tra-
blice, Wacyn, Wielogóra. 

 
4.1.3. Wybór ośrodków lokalnych według położenia 

 
Przyjąwszy promień 7 km, wyznaczono teoretyczne zaplecza największych ośrodków cen-

tralnych, tj.: miast, dużych ośrodków lokalnych oraz mniejszych ośrodków lokalnych o miej-
skim założeniu przestrzennym (grupy 1-5). Uzyskano pokrycie obszaru jak na Mapie 37. Widać 
na niej, iż ośrodki te rozłożone są dość równomiernie; ich zaplecza pokrywają się jedynie  
w małym zakresie. Największy obszar wspólny posiadają Pionki i Jedlnia-Letnisko. Zważyw-
szy jednak na stosunkowo znaczne rozmiary tych miejscowości, uzasadnione wydaje się 
uwzględnienie ich obu jako niezależnych ośrodków lokalnych. Poza zasięgiem pozostają  
2 większe obszary: większy – na południowy zachód od Radomia, i mniejszy – na północny 
wschód od Radomia. W obszarach tych będzie się poszukiwać ośrodków spośród kolejnych 
grup. 

W obszarze południowo-zachodnim wyróżniają się Orońsko i Wolanów. Położone są sto-
sunkowo blisko siebie – 7 km, zatem ich zaplecza pokrywają się w znacznym stopniu. 

Orońsko, liczące 1,5 tys. mieszkańców, obecnie siedziba gminy, wielkością odpowiada 
Jedlińskowi, nie posiada jednak założenia przestrzennego o charakterze miejskim; jest dawną 
osadą dworską. Zespół pałacowy mieści instytucję kulturalną rangi krajowej – Centrum 
Rzeźby Polskiej, co wpływa na znaczenie Orońska jako ośrodka centralnego. Orońsko jest 
ponadto głównym pośrednim ośrodkiem na trasie Radom – Szydłowiec, odległym odpowied-
nio o 15 i 13 km od tych miast. Zaplecze terytorialne Orońska jest bardziej ograniczone  
od południa i południowego-zachodu, gdzie znajdują konkurencyjne ośrodki gminne – Ja-
strząb i Wierzbica, odległe odpowiednio o 8 i 10 km. Po odjęciu obszarów znajdujących się  
w teoretycznych zapleczach sąsiednich ośrodków, w tym Wolanowa – w obszarze ciążenia  
do Orońska pozostaje tylko 2,1 tys. ludności. 

Bliżej centrum południowo-zachodniego obszaru pozbawionego ośrodka z grup 1-5 znaj-
duje się Wolanów. Obecnie siedziba gminy, wraz z powiązanymi przestrzennie wsiami Kolo-
nią i Kowalanką – liczy 1,1 tys. mieszkańców. Wolanów był kiedyś miastem, jednak założe-
nie urbanistyczne uległo degradacji. Dawny rynek w zasadzie nie zachował zabudowy pierze-
jowej, a ponadto przecięty jest w poprzek ruchliwą drogą. Wolanów jest głównym ośrodkiem 
pośrednim na trasie Radom – Wieniawa, odległym od tych miejscowości po 12 km. Teore-
tyczny obszar ciążenia Wolanowa dobrze wpisuje się w pozbawioną większych ośrodków 
przestrzeń na południowy zachód od Radomia. Po odjęciu obszarów znajdujących się  
w umownych okręgach oddziaływania sąsiednich ośrodków, w tym Orońska – w obszarze 
ciążenia do Wolanowa pozostaje 4,7 tys. ludności. 

Zważywszy na pokrywanie się zapleczy Orońska i Wolanowa oraz ich analogiczne poło-
żenie przy głównych trasach niezależnie prowadzących do Radomia, słuszny wydaje postulat 
potraktowania ich jako uzupełniających się wzajemnie ośrodków dwubiegunowego mikrore-
gionu. Obszar pozostający w ich wspólnym zapleczu terytorialnym – poza teoretycznymi 
okręgami oddziaływania sąsiednich ośrodków – liczy 11 tys. ludności. Wziąwszy pod uwagę, 
że liczba ta jest wyższa od średniej wielkości gminy wiejskiej w Polsce, oznaczałoby to celo-
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wość rozważenia koncepcji potraktowania ich jako dwubiegunowego zespołu pełniącego rolę 
ośrodka lokalnego. 

W drugim obszarze pozostającym poza teoretycznymi zapleczami ośrodków lokalnych, 
na północnym wschodzie, najbardziej wyróżniającym się ośrodkiem jest – zaliczona do grupy 
małych ośrodków lokalnych – Jastrzębia. Jest siedzibą gminy, liczy tysiąc mieszkańców.  
Pod względem charakteru przestrzennego Jastrzębia nie wyróżnia się od pobliskich wsi;  
do 1954 roku siedzibą miejscowej gminy był sąsiedni Lesiów. Od najbliższego większego 
ośrodka – Jedlińska, Jastrzębia oddalona jest o 8 km. Z drugiej strony, od wschodu, zaplecze 
Jastrzębi ograniczone jest Puszczą Kozienicką. Od centrum Radomia Jastrzębię dzieli 12 km, 
trzeba jednak zważyć, iż kilka spośród największych miejscowości w obecnej gminie Jastrzę-
bia ma bardzo dogodne połączenie kolejowe z miastem. Po odjęciu obszarów znajdujących 
się w umownych okręgach oddziaływania innych ośrodków – w zasięgu Jastrzębi pozostaje 
4,2 tys. ludności. Powyższe argumenty pozwalają podważyć pozycję Jastrzębi jako niezależ-
nego ośrodka lokalnego. 

Obok Orońska do grupy mniejszych ośrodków lokalnych (1,3-1,5 tys. mieszk.) zaliczono 
Gózd i Rudę Wielką. Gózd, obecnie siedziba gminy, wyróżnia się jako główny ośrodek po-
średni na trasie Radom – Zwoleń, lokując się w odległości odpowiednio 16 i 14 km od tych 
miast. Znajduje się jednak na granicy teoretycznego zaplecza znacznie większej Jedlni-
Letniska-+. Po odjęciu miejscowości leżących w okręgach ciążenia do sąsiednich ośrodków  
– z gminy Gózd pozostaje 4,1 tys. ludności. Wydaje się, iż celowe byłoby uznanie roli Gozdu 
jako wspomagającego ośrodka lokalnego dla sąsiedniej Jedlni-Letniska. Z kolei Ruda Wielka 
jest największym ośrodkiem pomiędzy Orońskiem i Wierzbicą, jednak niewielka odległość  
od obu tych miejscowości – po 5 km – wyklucza znaczenie Rudy jako ośrodka lokalnego. 

W grupie 8 poza Jastrzębią znajdują się: Kowala, Wsola i Zakrzew. Wszystkie one poło-
żone są w pobliżu większych ośrodków – od 3 km od Jedlińska w przypadku Wsoli do 6 km 
od Orońska w przypadku Kowali. Kowala i Zakrzew są siedzibami gmin, które nie posiadają 
jednak hierarchicznej struktury osadniczej. Największymi osadami w tych jednostkach są 
wsie pełniące funkcję osiedli podmiejskich. Obie gminy podlegają silnej suburbanizacji, 
wspieranej w dodatku przez ustalenia studiów zagospodarowania przestrzennego. Po odjęciu 
obszarów znajdujących się w teoretycznych zapleczach sąsiednich większych ośrodków, lud-
ność tych gmin wynosiłaby: Kowala – 3 tys., Zakrzew – 3,1 tys. Wszystkie te argumenty 
podważają ich znaczenie jako ośrodków lokalnych. 

 
4.1.4. Próba określenia obszarów ciążenia do ośrodków lokalnych według postulowanej 
struktury sieci osadniczej 

 
Przyjmując, iż sieć ośrodków lokalnych będzie ograniczona do wskazanych wyżej, pod-

jęto próbę określenia zasięgów ich obszarów ciążenia według dostępności komunikacyjnej. 
Zasadę tę modyfikowano jednak poprzez uwzględnienie wielkości, a tym samym siły przy-
ciągania ośrodka. Najistotniejszym skutkiem tego było uznanie wszystkich wsi o charakterze 
osiedli podmiejskich za ciążące do Radomia. Oczywiście, poniższe ustalenie należy traktować 
jako wstęp do szerszej analizy, w której uwzględnione byłoby także badanie związków funk-
cjonalnych. 

1. Obszar ciążenia do Radomia: gmina miejska Radom oraz część gminy Jastrzębia na 
prawym brzegu Radomki po Dąbrowę Jastrzębską włącznie, zachodni kraniec gminy 
Jedlnia-Letnisko po Rajec Poduchowny włącznie, zachodni kraniec gminy Gózd  
po Kiedrzyn i Małęczyn włącznie, północno-zachodni kraniec gminy Skaryszew  
po Nowy Maków i Makowiec włącznie, północna i środkowa część gminy Kowala 
po Kosów, Kowalę i Parznice włącznie, wieś Ślepowron z gminy Wolanów, 
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wschodnia i środkowa część gminy Zakrzew po Mleczków, Taczów i Dąbrówką Na-
górną włącznie, wsie Klwatka i Wielogóra z gminy Jedlińsk. 

2. Obszar ciążenia do Pionek: gminy Pionki – miasto i Pionki – wieś bez miejscowości 
Kolanka. 

3. Obszar ciążenia do Jedlni-Letniska: gminy Gózd i Jedlnia-Letnisko bez ich zachod-
nich krańców i bez południowej części gminy Gózd; ponadto wieś Kolanka z gminy 
Pionki. 

4. Obszar ciążenia do Skaryszewa: gmina Skaryszew bez północno-zachodnich krań-
ców; ponadto południowa część gminy Gózd po Wojsławice włącznie, Bardzice i Jó-
zefów z gminy Kowala. 

5. Obszar ciążenia do Wierzbicy: gmina Wierzbica oraz Tomaszów z gminy Orońsko, 
południowa część gminy Kowala po Romanów i Bukowiec włącznie. 

6. Obszar ciążenia do zespołu Orońska i Wolanowa: gmina Orońsko bez wsi Toma-
szów na krańcu wschodnim, gmina Wolanów bez wsi Mniszek z otoczeniem  
na krańcu zachodnim (ciążenie do Wieniawy) i wsi Ślepowron na krańcu wschod-
nim; ponadto Jaszowice, Golędzin i Zatopolice z gminy Zakrzew. 

7. Obszar ciążenia do Jedlińska: gmina Jedlińsk bez południowo-wschodniego krańca 
oraz: północny kraniec gminy Zakrzew po Dąbrówkę Podłężną włącznie; zachodnia 
część gminy Jastrzębia na lewym brzegu Radomki po Olszowę włącznie. 

8. Ponadto niewielkie części gmin z obszaru opracowania uznano za znajdujące się  
w strefach ciążenia do ośrodków lokalnych spoza tegoż obszaru. 

9. Obszar ciążenia do Przytyka: zachodnia część gminy Zakrzew po Leonów, Zakrzó-
wek i Gulin włącznie. 

10. Obszar ciążenia do Głowaczowa: Lewaszówka oraz Mąkosy Stare i Nowe z gminy 
Jastrzębia. 

 
Tabela 20. Porównanie wielkości gmin i obszarów ciążenia 
do ośrodków lokalnych – rok 2007 
 

Gminy Ludność 
Orońsko 5850
Jastrzębia 6563
Gózd 8232
Wolanów 8322
Pionki – wieś 10 041
Wierzbica 10 307
Kowala 10 933
Jedlnia-Letnisko 11 155
Zakrzew 11 400
Jedlińsk 13 473
Skaryszew 13 637
Pionki – miasto 19 691
Radom 225 874

Obszary ciążenia do ośrodków lokalnych 
Wierzbica 12 230
Jedlińsk 13 175
Skaryszew 13 237
Jedlnia-Letnisko  13 367
Orońsko – Wolanów 14 545
Pionki 29 602
Radom 254 370

 
Źródło: Opracowanie MBPR OT Radom na podstawie ankiet 

 
Porównanie wielkości gmin i obszarów ciążenia do ośrodków lokalnych, według postu-

lowanej struktury sieci osadniczej, zawierają poniższe tabele. 
Określony powyżej układ obszarów ciążenia do ośrodków lokalnych jest znacznie bar-

dziej wyrównany pod względem liczby mieszkańców niż układ istniejących gmin; nie doty-
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czy to oczywiście obszarów ciążenia do większych miast (Pionki i Radom). Wszystkie wy-
znaczone obszary ciążenia liczą po więcej niż 12 tys. mieszkańców (Mapa 38). Dodatkową 
zaletą uzyskanego układu jest fakt, iż każdy z proponowanych ośrodków lokalnych znajduje 
się w paśmie komunikacyjnym o znaczeniu regionalnym, o czym szerzej w rozdziale IV.3. 

 
Mapa 38. Obszary ciążenia do ośrodków lokalnych według postulowanej struktury osadniczej 
 

 
Źródło: Opracowanie MBPR OT Radom 
 
 

4.2. Określenie modelowego układu obszarów przyrodniczych biologicznie czynnych 
 
Poprzez obszary przyrodnicze biologicznie czynne rozumieć należy ekosystemy stosun-

kowo mało przekształcone przez człowieka, przede wszystkim wszelkie kompleksy leśne oraz 
tereny łąkowo-pastwiskowe i łąkowe użytkowane ekstensywnie (zwłaszcza na siedliskach 
podmokłych, torfowiskowych, bagiennych) – w znacznym stopniu wypełniające tu malowni-
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cze doliny rzeczne, jak również rolnicze tereny otwarte, często z towarzyszącymi im zadrze-
wieniami i zakrzewieniami. 

W niniejszym rozdziale określono układ obszarów przyrodniczych biologicznie czyn-
nych. Rozpoznano węzły i ciągi ekologiczne o znaczeniu ponadlokalnym. Następnie zapro-
ponowano układ terenów zieleni w bezpośredniej bliskości obszaru zainwestowania miejskie-
go – w formie możliwie zwartego zielonego pierścienia otaczającego ośrodek miejski oraz 
ciągów łączących tenże pierścień z siecią ponadlokalną. 

Wytyczną planistyczną jest, aby wszystkie wyróżniane tutaj obszary przyrodnicze pozo-
stawały w dotychczasowym rodzaju użytkowania, ewentualnie były poddawane wzbogacaniu 
(zadrzewienia, zalesienia) czy renaturalizacji. Podstawowym postulatem będzie tu zakaz 
przekwalifikowania gruntów na cele budowlane. Zakłada się zatem brak zwartej zabudowy, 
przy dopuszczeniu inwestycji w infrastrukturę liniową, np. komunikacyjną lub turystyczną.  
W przypadku obszarów o charakterze ciągów może to oznaczać przecięcie obszaru, wyklucza 
natomiast tworzenie infrastruktury w obrębie tegoż obszaru. 

 
4.2.1. Ponadlokalny układ węzłów i ciągów ekologicznych 

 
W strefie podmiejskiej Radomia znajdują się obszary chronione ze względów przyrodni-

czych i krajobrazowych. Najcenniejszym z nich jest rozciągający się na północny wschód  
od miasta Kozienicki Park Krajobrazowy im. Profesora Ryszarda Zaręby wraz z licznymi 
rezerwatami, użytkami ekologicznymi i pomnikami przyrody. Z kolei na południe od Rado-
mia zaczyna się Obszar Chronionego Krajobrazu „Iłża-Makowiec”. Obszary te, uzupełnione 
przez stosunkowo mało przekształcone doliny rzeczne: Radomki, Szabasówki, Korzeniówki, 
Oronki, Pacynki i Modrzejowicy, tudzież otwarte tereny rolnicze – tworzą strukturę przyrod-
niczą wokół Radomia, zapewniając ochronę bioróżnorodności, pełniąc funkcje klimatotwór-
cze (napowietrzające), hydrologiczne, a w szczególności stwarzając warunki do wypoczynku 
dla mieszkańców miasta. 

Koncepcja Krajowej Sieci Ekologicznej „Econet-Polska” (opracowanie IUCN, Warszawa 
1995) określa spójny przestrzennie system obszarów o najwyższych walorach przyrodni-
czych. Wyróżnia obszary węzłowe i korytarze ekologiczne o znaczeniu międzynarodowym  
i krajowym, spośród których najbliżej strefy podmiejskiej Radomia leżą: 

− obszar węzłowy o znaczeniu krajowym 12K – Puszczy Kozienickiej, 
− obszar węzłowy o znaczeniu międzynarodowym 23M – Doliny Środkowej Wisły 

(wraz z Małopolskim Przełomem Wisły), 
− obszar węzłowy o znaczeniu międzynarodowym 31M – Świętokrzyski, 
− korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym 62k – Garbu Gielniowskiego (wraz  

z doliną dolnej Drzewiczki), 
− obszar węzłowy o znaczeniu międzynarodowym 23M – Puszczy Pilickiej (wraz  

z doliną dolnej Pilicy). 
Za uszczegółowienie powyższego układu można przyjąć projekt korytarzy ekologicznych 

łączących Europejską Sieć Ekologiczną Natura 2000 w Polsce, wykonany na zlecenie Mini-
sterstwa Środowiska przez zespół Jędrzejewskiego (2005). Według tegoż opracowania,  
z węzła Puszczy Kozienickiej wychodzą 2 korytarze ekologiczne, biegnące skrajem strefy 
podmiejskiej Radomia: 

− pierwszy korytarz zmierza ku północnemu zachodowi, łączy puszcze Kozienicką  
i Stromiecką, przecinając dolinę Radomki w okolicy Gorynia, dalej idąc przez lasy ko-
ło Bierwiec, 

− drugi korytarz biegnie od uroczyska Miodne w kierunku południowo-wschodnim  
ku Zwoleniowi, a następnie do doliny Iłżanki pod Ciepielowem, stąd podąża w kie-
runku zachodnim, najpierw doliną Iłżanki, by dalej rozdzielić się na 3 warianty. Jeden 
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z nich biegnie doliną Modrzejowicy, dotykając lasów między Skaryszewem i Wierz-
bicą w strefie podmiejskiej Radomia; po połączeniu wariantów korytarz przebiega la-
sami koło Osin do Garbu Gielniowskiego. 

Ponadto na podstawie uprzednio przeprowadzonych analiz własnych Biura (mapa Subre-
gion radomski – system przyrodniczy, 1996) w obrębie obszaru badań wskazano korytarz eko-
logiczny o znaczeniu regionalnym: 

− dolina Radomki – przechodząca szerokim łukiem przez północno-zachodnią część ob-
szaru opracowania; łączy Puszczę Kozienicką i Garb Gielniowski, a zarazem przedgó-
rze Gór Świętokrzyskich z Doliną Środkowej Wisły. 

Z kolei wyróżniono jeszcze ciągi i węzły ekologiczne o znaczeniu ponadlokalnym. Wy-
typowanie tych obszarów jest zbieżne z wynikami analizy przeprowadzonej przez Miejską 
Pracownię Urbanistyczną w Radomiu. 

Wyznaczono poniższe węzły ekologiczne: 
− uroczysko Wsola w ciągu doliny Mlecznej i Pacynki, w sąsiedztwie doliny Radomki, 
− lasy koło Bierwiec – w ciągu między puszczami Kozienicką i Stromiecką, 
− lasy między Skaryszewem a Wierzbicą – w sąsiedztwie ciągu doliny Modrzejowicy, 
− lasy za Chronowem – w ciągu między dolinami Radomki i Modrzejowicy przez dolinę 

Oronki. 
Wyznaczono poniższe ciągi ekologiczne: 
− dolina Tymianki łączy dolinę Radomki z Puszczą Stromiecką, 
− dolina dolnej Mlecznej i Pacynki z dwoma przedłużeniami: ku południu poprzez obej-

ście Kłonowa od wschodu i doliną dopływu Modrzejowicy oraz ku wchodowi przez 
okolice Czarnego Ługu do uroczyska Miodne; łączy dolinę Radomki i uroczysko 
Wsola z południową częścią Puszczy Kozienickiej oraz z doliną Modrzejowicy, 

− doliny Oronki i Szabasówki – ciąg przebiegający od okolic Kłudna przy zachodniej 
granicy obszaru opracowania – ku dolinie Szabasówki na południe od Mniszka, z ko-
lei tą doliną w okolice Łazisk, skąd przez podmokłe łąki ku wschodowi do stawów  
w Orońsku, następnie doliną Oronki za Kowalą; łączy dolinę Radomki z lasami mię-
dzy Skaryszewem i Wierzbicą oraz doliną Modrzejowicy. 

Ponadto za obszar ważny z punktu widzenia przyrodniczego uznano: 
− las między Radomiem a Skaryszewem – nieznajdujący się na trasie żadnego wyzna-

czonego ciągu; posiada połączenie z lasami między Skaryszewem a Wierzbicą po-
przez obszary źródliskowe Kobylanki. 

 
4.2.2. Układ podmiejski – zielony pierścień 

 
Modelowy układ terenów przyrodniczych biologicznie czynnych wokół miasta przyjmuje 

kształt pierścienia usytuowanego na zewnątrz obszaru zainwestowania miejskiego z nawiązu-
jącymi do niego ciągami promienistymi, które biegną na zewnątrz do ciągów ekologicznych  
o znaczeniu ponadlokalnym lub jako kliny wchodzą ku środkowi miasta. Szczególnie istot-
nym aspektem jest zachowanie ciągłości pierścienia. W chwili obecnej układ taki jest bardzo 
trudny do osiągnięcia, wskutek wciąż powtarzanych błędów w gospodarce przestrzennej gmin 
– zarówno w gminie miejskiej, jak i gminach okolicznych. Wobec tych niekorzystnych zmian 
głównym postulatem pozostaje, by miejskie i podmiejskie obszary przyrodniczo czynne po-
wiązane były z układem ponadlokalnym poprzez ciągi o charakterze sięgaczy. Oczywiście,  
w miarę możliwości należy dążyć także do utrzymania wzajemnych powiązań między po-
szczególnymi elementami zielonego pierścienia. 

Za obszary zasługujące na ochronę w bezpośrednim sąsiedztwie miasta uznano tereny 
otwarte, wolne od zabudowy – zarówno lasy, obszary łąkowe bądź bagienne, jak i większe 
połacie gruntów rolnych (Mapa 39). Podstawową rolą zielonego pierścienia jest utrzymanie 
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takich obszarów jako rodzaju buforu pomiędzy przestrzenią zainwestowania miejskiego  
a sąsiednimi jednostkami osadniczymi. Ponadto niemniej ważnym celem jest zachowanie 
otwartego krajobrazu jako terenów wypoczynkowych. Powinny one znajdować się możliwie 
blisko obszaru zainwestowania miejskiego. Korzystnym rozwiązaniem będzie dostępność 
takich obszarów również w zasięgu dojścia pieszego. Jest to dodatkowy argument za kształ-
tem pierścienia, który maksymalizuje dostępność w każdym kierunku od środka miasta. 

Zasięg obszaru zainwestowania miejskiego wyznaczają osiedla mieszkaniowe, tak zabu-
dowy wielo-, jak i jednorodzinnej, różnego rodzaju ośrodki usługowe oraz tereny przemysło-
we. Zasięg ten nie jest uzależniony od przebiegu granic gminy miejskiej. Wsie Bielicha i Wa-
cyn w gminie Zakrzew nie różnią się funkcjonalnie od dzielnicy Wacyn, można je zatem trak-
tować jako osiedla mieszkaniowe. Odmiennie natomiast należy traktować Wolę Gołębiowską, 
która mimo położenia w granicach gminy miejskiej, posiada charakter wsi. Zasięg obszaru 
zainwestowania miejskiego jest zróżnicowany. Od centralnego placu Konstytucji sięga odle-
głości od 2,5 km na północnym zachodzie (osiedle Wacyn przed Lasem Kapturskim) i 4 km 
na wschodzie (osiedle Cudnów) do 8 km na północnym wschodzie (osiedle Rajec Letnisko)  
i 7 km na południowym zachodzie (osiedle Pruszaków i strefa przemysłowa Potkanów). Przy 
tym najdalsze wymienione krańce zainwestowania miejskiego są oddzielone od głównej czę-
ści miasta mniejszymi bądź większymi obszarami niezabudowanymi. Szczególny charakter 
ma lotnisko, które mimo ogrodzenia, nosi cechy terenu otwartego; znajduje się ono  
na wschodnim skraju miasta, w odległości od 3,5 do 5,5 km od centrum. 

Zielony pierścień wyznaczono tu bezpośrednio za granicą obszaru zainwestowania miej-
skiego. Zatem są to w zasadzie tereny otwarte, położone najbliżej miasta. Przebieg pierścienia 
wyznaczają następujące ważniejsze obszary: lasy Janiszowski i Kapturski, odcinek doliny 
Mlecznej za Józefowem, lotnisko na Sadkowie oraz rozległe tereny otwarte w pobliżu połu-
dniowej granicy zainwestowania miejskiego. Jedynie w przypadkach najbardziej odległych 
osiedli bądź stref przemysłowych będzie się postulować wyznaczenie elementów pierścienia 
pomiędzy nimi a miastem. W jednej z takich sytuacji zaproponowano rozdzielenie pierścienia 
na ramię wewnętrzne i zewnętrzne. W skład pierścienia będą wchodzić tereny leżące w odle-
głości od 2,5 do 8 km od centrum miasta. Odległość od centrum do granicy wewnętrznej pier-
ścienia waha się od 2,5 km (Las Kapturski) do 6 km (okolice Kończyc). 

Podzielono pierścień na obręby, rozumiane tutaj jako swoiste jednostki przyrodniczo-
krajobrazowe. Niektóre obręby posiadają łączność między sobą, zazwyczaj są jednak oddzie-
lone od siebie przegrodami, takimi jak zabudowa bądź droga o dużym natężeniu ruchu. Poni-
żej wyszczególniono obręby – począwszy od północy, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 
Wskazano konflikty przestrzenne z ustaleniami studiów zagospodarowania przestrzennego 
gmin. Określono też korytarze dostępu – połączenia z ponadlokalną siecią obszarów czyn-
nych przyrodniczo. 

− Obręb Mleczna: dolina Mlecznej, począwszy od Młynka Janiszowskiego; głównie łą-
ki, także niewielkie lasy oraz tereny otwarte wokół wsi Mleczna, dostęp od północy – 
dolina Mlecznej; powiązanie z doliną Radomierzy i doliną Pacynki. 

− Obręb Gołębiów: dolina Potoku Brzustowskiego i tereny przyległe między wsiami 
Brzustówka i Mleczna oraz między Gołębiowem Przemysłowym a Starą Wolą Gołę-
biowską; tereny użytkowane rolniczo, na wschodnim krańcu niewielki las. Konflikt ze 
studium gminy Radom na północ od Brzustówki oraz na północ od Gołębiowa Prze-
mysłowego; brak korytarza dostępu.  

− Obręb Natolin: tereny rolne po obu stronach wsi Natolin; celowe zachowanie drożno-
ści między Natolinem a Pieńkami Rajeckimi – konflikt ze studium gminy Jedlnia; do-
stępu przez przedłużenie doliny Potoku Północnego na południe od Lasowic; powią-
zanie z doliną Pacynki. 
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− Obręb Sadków: użytki rolne na południe od zabudowy wsi Sadków, teren lotniska 
wraz z lasem Janów, obszary przyległe na północ od zabudowy wsi Janów; konflikt  
ze studium gminy Skaryszew na północ od zabudowy wsi Janów. Połączenie z obrę-
bem Długojów – przez granicę lotniska (ogrodzenie). 

− Obręb Długojów: na wschód od zabudowy Bronisławowa, Długojowa Górnego, Ma-
lenic oraz między Malenicami i Kolonią Janiszpol; użytki rolne; korytarz dostępu 
między Długojowem a Janowem, dalej lasami ku Grzmucinowi, skąd doliną lewego 
dopływu do doliny Pacynki. 

− Obręb Janiszpol: między Janiszpolem, Makowcem a Nowinami Malczowskimi; użyt-
ki rolne; koło Nowin Malczowskich graniczy z lasem skaryszewskim. 

− Obręb Malczów: między Południem, Godowem i Malczowem, Sołtykowem i Trabli-
cami; użytki rolne, bliżej zabudowy miejskiej – dziczejące łąki; konflikt ze studium 
gminy Radom w południowych częściach Godowa i Malczowa; korytarz dostępu po-
przez lasy między Sołtykowem a Trablicami do lasu skaryszewskiego. 

− Obręb Potkanów: między liniami kolejowymi do Skarżyska-Kamiennej i Tomaszowa 
a zabudową Ludwinowa oraz między linią kolejową do Tomaszowa a ulicą Potokową; 
dziczejące łąki i zagajniki, miejscami użytki rolne; konflikt ze studium gminy Radom 
w obszarze między linią do Tomaszowa a ulicą Potokową; połączenie z obrębem 
Malczów w przerwach zabudowy przy szosie wierzbickiej. 
Obręb Jeżowa Wola – wschód: między ulicami Gospodarczą, Warsztatową, Potka-
nowską i Starokrakowską; dziczejące łąki i zagajniki, miejscami użytki rolne; konflikt 
ze studium gminy Radom w całym obszarze z wyjątkiem otoczenia cieku wodnego; 
celowe zachowanie drożności między zabudową Południa i Potkanowa (wokół ujęcia 
wody) oraz wzdłuż cieku do doliny Potoku Malczowskiego; korytarz dostępu od ob-
rębu Malczów koło ujęcia wody przy ulicy Warsztatowe. 

− Obręb Jeżowa Wola – zachód: dolina Kosówki (górny bieg Mlecznej) między zabu-
dową Wośnik i Jeżowej Woli; użytki rolne, okresowo podmokłe łąki, niewielkie lasy; 
część obrębu wchodzi w skład Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Kosówki”; 
konflikt ze studium gminy Radom w obszarze między ulicami Młyńską, Starokrakow-
ską, Szydłowiecką i Wośnicką; dostęp utrudniony; od obrębu Kosów poprzez ulicę 
Szydłowiecką – przez ogrodzony teren Muzeum Wsi Radomskiej. 

− Obręb Kosów: między zabudową Pruszakowa, terenem Muzeum Wsi Radomskiej, 
szpitalem na Krychnowicach, linią kolejową do Tomaszowa, zabudową Kosowa  
i trasą E77; las, duży zespół stawów, łąki i grunty orne; część obrębu wchodzi  
w skład Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Kosówki”; konflikt ze studium 
gminy Kowala na północ i wschód od zabudowy Kosowa; dostęp od strony stawów  
w Kosowie poprzez lasy w okolicach stacji Rożki, dalej wzdłuż cieku do doliny 
Oronki; utrudniony dostęp od obrębu Potkanów – poprzez rejon przejazdu kolejowego  
w przedłużeniu ulicy Stalowe. 

− Obręb Halinów: na zachód od zabudowy Kończyc i Halinowa w stronę zabudowy Ja-
nówka (Ślepowrona); dostęp od strony zachodniej, jednak bez połączenia z wyróżnio-
nymi ciągami ekologicznymi. 

− Obręb Kierzków: na południe od ulic Solidarności i Wolanowskiej; użytki rolne; 
utrudniony dostęp od obrębu Cerekiew przez rejon zejścia ulicy Solidarności  
i Wolanowskiej. 

− Obręb Cerekiew: wokół Cerekwi, między Bielichą a Kierzkowem; użytki rolne  
i niewielkie lasy; konflikt ze studium gminy Zakrzew w południowej części projekto-
wanej zabudowy Bielich; dostęp od zachodu (na południe od Cerekwi) poprzez tereny 
polno-leśne w stronę lasów przed Przytykiem w dolinie Radomki. 
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Mapa 39. Obszary czynne przyrodniczo 
 
 

 
 
Źródło: Opracowanie MBPR OT Radom
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− Obręb Wacyn: teren radiostacji – las i zarastające łąki; teren szczególnie warty ochro-
ny wobec zachowania krajobrazu o walorach dzikiej przyrody w niewielkiej odległo-
ści od centrum miasta (2,5 km). Konflikt za studium gminy Radom; dostęp od strony 
zachodniej poprzez granicę terenu (ogrodzenie) i dawne pola doświadczalne techni-
kum rolniczego (obecnie campus Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej) – do obrę-
bu Janiszów. 

− Obręb Janiszów: lasy Kapturski i Janiszowski; łączność między kompleksami zacho-
wana poprzez szeroki teren rolny na północ od zabudowy Janiszowa; celowe zacho-
wanie drożności do rozległego obszaru otwartego wewnątrz Janiszowa – od Lasu Ja-
niszowskiego oraz projektowanej drogi 747; konflikty ze studiami gminy Zakrzew; 
dostęp z zewnątrz dogodny – poprzez lasy w kierunku północno-zachodnim do doliny 
Radomki. 

Ponadto wewnątrz obszaru zainwestowania miejskiego można wskazać 2 obręby wyróż-
niające się wielkością i potencjałem przyrodniczym. Stanowią one przedłużenie obszarów 
zaliczonych do zielonego pierścienia w kierunku centrum miasta. Oczywiście, podział na zie-
lony pierścień i obszary wewnętrzne, zważywszy, iż w pewnych miejscach graniczą one  
ze sobą, jest umowny. 

− Obręb Piotrówka: położony na skraju śródmieścia; dolina Mlecznej między Starym 
Miastem i Zamłyniem, do ulicy Maratońskiej; obejmuje głównie torfowiska w tere-
nach zalewowych; obszar przewidziany na teren rekreacyjny o szeroko zarysowanym 
programie użytkowym, pod nazwą Parku Doliny Mlecznej; dostęp utrudniony –  
od obrębu Borki przez ulicę Maratońską o dużym natężeniu ruchu. 

− Obręb Borki: dolina Mlecznej między Borkami a Halinowem i Wośnikami, na połu-
dnie od ulicy Maratońskiej; dziczejące łąki oraz zagospodarowane otoczenie zalewu  
o funkcji rekreacyjnej; dostęp od obrębu Jeżowa Wola – zachód doliną Mlecznej oraz 
od obrębu Jeżowa Wola – zachód wzdłuż Potoku Malczowskiego i jego lewego do-
pływu – zagrożone zabudową wzdłuż ulic Starokrakowskiej i Gospodarczej. 

 
 
Legenda do Mapy 39 
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4.3. Określenie modelu sieci komunikacji publicznej 
 
W nawiązaniu do powziętych wyżej ustaleń co do pożądanego kształtu sieci osadniczej, 

w oparciu o przeprowadzone ankietowe rozpoznanie sieci dróg utwardzonych, w rozdziale 
niniejszym podjęto próbę optymalizacji systemu komunikacji publicznej – w aspekcie prze-
strzennym. Wyróżniono zatem podstawowe węzły komunikacyjne oraz zaproponowano układ 
linii. Wskazano możliwości rozbudowy sieci kolejowej, przeprowadzono optymalizację ukła-
du przystanków na liniach istniejących. Zaproponowano także układ tras komunikacji autobu-
sowej. Przedstawiono postulaty dotyczące integracji komunikacji publicznej różnych zasię-
gów i różnych środków transportu. Wskazano też umiejscowienie najważniejszych węzłów 
przesiadkowych systemu Park&Ride. 

 
4.3.1. Pożądany układ podstawowych węzłów i linii komunikacyjnych 

 
W nawiązaniu do hierarchii sieci osadniczej wyróżniono 2 kategorie węzłów komunika-

cyjnych: węzeł regionalny – Radom, węzły lokalne – postulowane ośrodki gminne. Analo-
gicznie do tego podziału siatka połączeń komunikacyjnych będzie składała się z dwóch głów-
nych kategorii połączeń: regionalnych i lokalnych. 

Połączenia regionalne wiążą ośrodek regionalny z innymi ośrodkami ponadlokalnymi. 
Ich trasy wybiegają promieniście z ośrodka regionalnego. Oczywiście, połączenia te służą 
także obsłudze ośrodków lokalnych, o ile te znajdują się na ich trasach. Te główne trasy ob-
sługiwane będą zarówno kursami przyspieszonymi, zatrzymującymi się tylko w wyróżnio-
nych węzłach komunikacyjnych, jak i kursami o większej częstości zatrzymań, obsługującymi 
wszystkie skupiska osadnicze przy danej linii. 

Model połączeń lokalnych przewiduje 2 kategorie tras (z punktu widzenia lokalnych wę-
złów komunikacyjnych): 

– połączenia z ośrodkiem regionalnym trasami alternatywnymi do połączeń regionalnych 
– do obsługi obszarów między ośrodkiem regionalnym a sąsiednimi ośrodkami lokal-
nymi, pozostających poza zasięgiem obsługi z tras połączeń regionalnych, 

– trasy w kierunkach innych od kierunku ośrodka regionalnego – do obsługi pozostałych 
obszarów znajdujących się w zasięgach ciążenia do poszczególnych ośrodków lokal-
nych; w miarę możliwości trasy takie będą łączone w końcówkach, tak by stanowiły 
jednocześnie bezpośrednie połączenia sąsiednich ośrodków lokalnych. 

Przyjęto ponadto zasadę preferencji transportu szynowego. Polega ona przede wszystkim 
na niedublowaniu linii kolejowych połączeniami autobusowymi. Oprócz tego wszystkie trasy 
przebiegające w pobliżu przystanków kolejowych będą odpowiednio korygowane w celu 
skomunikowania z koleją. W węzłach przesiadkowych mogą być realizowane przejazdy łą-
czone: dojazd autobusem i przesiadka do pociągu w kierunku ośrodka regionalnego; oczywi-
ście, rozwiązanie takie wymaga ścisłej koordynacji rozkładów jazdy. 

Poniżej wyliczono proponowane połączenia z poszczególnych ośrodków, począwszy  
od Radomia, a następnie pozostałych ośrodków – w kolejności od północy, zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara (Mapa 40). Pogrubiono połączenia regionalne. Kursywą oznaczono połą-
czenia kolejowe. Skrót „st.” oznacza stację lub przystanek kolejowy. Koncepcja zakłada 
obecny układ linii kolejowych, z uwzględnieniem lokalizacji nowych przystanków. Wzięto 
pod uwagę Przytyk, pozostający poza obszarem opracowania, jednak predysponowany  
do pełnienia roli węzła dla części tegoż obszaru. 
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Mapa 40. Schemat podstawowych węzłów i linii komunikacji publicznej 
 

 
Źródło: Opracowanie MBPR OT Radom 

 
Radom: 
Warka 
Brzóza – Głowaczów 
Kozienice  
Jedlnia – Pionki 
Sadków – Zwoleń 
Janów – Skaryszew 
Skaryszew – Iłża/Kazanów 
Sołtyków – Skaryszew 
Wierzbica – Mirzec 
Skarżysko-Kamienna 
Orońsko – Szydłowiec 
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Wieniawa – Drzewica 
Wolanów – Przysucha 
Cerekiew – Wolanów 
Przytyk – Potworów 
Taczów – Przytyk 
Dąbrówka – Jedlińsk 
Jedlińsk – Białobrzegi 
 
Jedlnia-Letnisko: 
Pionki 
Słupica – Zwoleń 
Gózd – Tczów – Kazanów 
Niemianowice – Skaryszew 
Radom 
 
Pionki: 
Augustów – Kozienice 
(Radom –) Garbatka – Dęblin 
Sucha – Zwoleń 
Czarna – Helenów 
Jedlnia-Letnisko (– Radom) 
Jedlnia – Jaroszki 
 
Skaryszew: 
Niemianowice – Jedlnia 
Kłonówek – Tczów – Zwoleń 
(Radom –) Odechów – Kazanów 
Dzierzkówek – Bujak – Podsuliszka – Zalesice – Wierzbica 
(Radom –) Iłża 
Chomętów – Zalesice – Wierzbica 
Gębarzów – Sołtyków – Radom 
Radom 
Maków – Janów – Radom 
 
Wierzbica: 
Radom 
Zalesice – Chomętów – Skaryszew 
Zalesice – Podsuliszka – Bujak – Dzierzkówek – Skaryszew 
Pomorzany – Krzyżanowice – Iłża 
(Radom –) Starachowice 
Mirów – Wąchock 
Lipienice (st. Jastrząb) – Jastrząb 
Ruda (st.) – Orońsko 
 
Orońsko: 
Radom 
Ruda (st.) – Wierzbica 
Łaziska – Chronów (st.) – Wolanów 
Guzów – Waliny (st. Wolanów) – Wolanów 
 



 131

Wolanów: 
Radom 
Waliny (st. Wolanów) – Guzów – Orońsko 
Chronów (st.) – Łaziska – Orońsko 
(Radom –) Wieniawa – Drzewica 
Chruślice – Jarosławice – Przytyk 
Jaszowice – Cerekiew – Radom 
 
Przytyk: 
(pominięto połączenia w kierunku północno-zachodnim) 
Jankowice – Jedlińsk 
Gulin – Taczów – Radom 
Radom 
Jarosławice – Chruślice – Wolanów 
 
Jedlińsk: 
Zawady – Bierwce – Kruszyna (st.) – Wierzchowiny 
Bartodzieje (st.) – Goryń 
Radom 
Wsola – Dąbrówka – Radom 
Jankowice – Przytyk 
Błotnica – Przytyk 
(Radom –) Białobrzegi 
 

4.3.2. Optymalizacja sieci kolejowej 
 
W sferze komunikacji kolejowej zaproponowano rozbudowę sieci oraz uzupełnienie  

i optymalizację układu przystanków (Mapa 41). Radom stanowi węzeł kolejowy w korytarzach 
transportowych Łódź – Lublin, Warszawa – Kraków oraz Warszawa – Rzeszów. O ile 2 pierw-
sze korytarze wyposażone są w trasy kolejowe i drogowe, o tyle korytarz Warszawa – Rzeszów 
jest pozbawiony komunikacji kolejowej na odcinku Radom – Ostrowiec Świętokrzyski; dostęp-
ne jest tutaj alternatywne, okrężne połączenie Radom – Skarżysko-Kamienna – Ostrowiec, 
obecnie zresztą nieobsługiwane w relacji bezpośredniej. Skutkiem tego trasa kolejowa Radom – 
Ostrowiec Świętokrzyski jest dłuższa o 21 km, tj. o 32% od takiego połączenia drogowego. 
Podobna – do pewnego stopnia – sytuacja ma miejsce w relacji Radom – Lublin, gdzie trasa 
kolejowa biegnie wydłużoną drogą przez Dęblin. Dlatego kolejowe połączenie Radom – Puła-
wy jest o 10 km, tj. o 15% dłuższe od takiej trasy drogowej. Te niedogodności wpisują się  
w szerszy problem, jakim jest niska gęstość sieci kolejowej w regionie radomskim. Z powyż-
szego wynika potrzeba budowy linii kolejowych, które spowodowałyby skrócenie powyższych 
relacji. Postulat budowy linii Radom – Ostrowiec Świętokrzyski zawarty jest w Strategii Roz-
woju i Modernizacji Technologicznej Transportu Szynowego w Województwie Mazowieckim22. 

Budowa obejścia Dęblina na linii Radom – Lublin 
− długość: Pionki – Sarnów – 18 km, Opatkowice – Puławy – 6 km, z budową mostu na Wiśle, 
− na odcinku Sarnów – Opatkowice – 10 km – wykorzystanie istniejącej linii z Bąkowca, 
− trasa Katowice/Kraków/Łódź – Radom – Lublin krótsza o 15 km. 
Odejście nowego odcinka za Pionkami miałoby miejsce za łukiem na północ od wsi La-

ski, tj. na skraju zasięgu niniejszego opracowania. 

                                                 
22 Strategia rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki trans-
portowej Województwa Mazowieckiego, Etap I, Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu, Warszawa 2008. 
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Budowa linii Radom – Iłża – Kunów (- Ostrowiec) 
− długość 45 km, 
− koło Kunowa możliwe wykorzystanie istniejącej linii do kopalni w Zębcu – 13 km, 
− trasa Warszawa – Radom – Przemyśl/Rzeszów krótsza o 30 km. 
Zważywszy na znaczenie linii w ruchu dalekobieżnym, założono możliwie prostolinijny jej 

przebieg. Między Radomiem a Ostrowcem Świętokrzyskim wyróżniono 1 ośrodek narzucający 
trasę linii: Iłżę. Linia miałaby początek w miejscu rozejścia obecnych linii Radom – Skarżysko-
Kamienna i Radom – Tomaszów. Dalej, minąwszy środkową część Trablic, biegłaby w kierun-
ku południowym z niewielkim odchyleniem ku wschodowi. Szczegółowy przebieg zapropono-
wano na mapie. Między stacjami Radom i Iłża przewidziano 14 przystanków, w tym co naj-
mniej 3 (Trablice Wschodnie, Gębarzów i Suliszka) jako stacje. Ponadto w skali regionalnej 
celowe jest wykorzystanie istniejącej sieci kolejowej do obsługi możliwie dużej liczby ośrod-
ków osadniczych. Stąd płynie postulat wykorzystania istniejącej bocznicy kolejowej do obsługi 
Wierzbicy. Wiązałoby się to z potrzebą przedłużenia jej do centrum osady. Możliwe jest tutaj 
wprowadzenie linii w sieć drogową na zasadzie tramwaju, przy założeniu wykorzystania lek-
kiego taboru typu autobusów szynowych. Ponadto postuluje się wykorzystanie istniejącej bocz-
nicy kolejowej do obsługi portu lotniczego Radom Sadków, zgodnie z założeniami planu gene-
ralnego przygotowanego na zlecenie spółki „Port lotniczy Radom”. 

Poniżej zaproponowano modyfikację układu przystanków kolejowych, z uwzględnieniem 
linii nowo projektowanych. Zasięg koncepcji – do pierwszej stacji za granicą obszaru opraco-
wania. Uwzględniono propozycję przebiegu nowej linii kolejowej (Warszawa –) Radom – Iłża 
– Ostrowiec (– Sandomierz – Rzeszów) oraz przystosowania do ruchu pasażerskiego bocznicy 
do Wierzbicy, z wprowadzeniem linii do centrum ośrodka. Proponowane nowe przystanki 
oznaczono kursywą (dotyczy to również przesunięcia istniejących przystanków; w takich przy-
padkach dotychczasowe lokalizacje przekreślono). Kursywą oznaczono także nowe połączenia 
kolejowe. Ogółem na istniejących użytkowanych liniach zaproponowano 21 przystanków,  
w tym 2 przesunięte. W szczególności na poszczególnych liniach zaproponowano nowe przy-
stanki w liczbie: linia średnicowa – 3, kierunek Dęblin – 4, kierunek Skarżysko-Kamienna – 5 
(w tym 1 przesunięty), kierunek Drzewica – 4 (w tym 1 przesunięty), kierunek Warka – 5. 

Wskazano węzły przesiadkowe służące integracji różnych środków transportu (Mapa 42). 
W regionalnym węźle komunikacyjnym – przy głównej stacji kolejowej w Radomiu – postu-
luje się ześrodkowanie przystanków autobusów miejskich i podmiejskich na placu dworco-
wym oraz budowę nowego tunelu dla pieszych między peronami kolejowymi a dworcem au-
tobusowym. Także węzły przesiadkowe w ośrodkach lokalnych powinny znajdować się przy 
przystankach kolejowych, o ile dany ośrodek takowy posiada. Ponadto wskazano szereg wę-
złów przesiadkowych w miejscu przecięcia linii komunikacji szynowej i autobusowej poza 
wyróżnionymi ośrodkami. Przejazd łączony pociągiem i autobusem, pod warunkiem skoor-
dynowania rozkładów jazdy i zapewnienia dogodnych warunków przesiadki stanowić może 
alternatywę dla bezpośredniego połączenia autobusowego. W poniższym wykazie węzły 
przesiadkowe pogrubiono; wymieniono skomunikowane w danym węźle ośrodki lokalne oraz 
miejscowości, dla których połączenie z przesiadką na danej stacji jest jedynym proponowa-
nym. Parkingi systemu Park&Ride wskazano tylko najważniejsze, służące obsłudze potoków 
z głównych dróg, z kierunków: Kozienice i Warszawa, Lublin, Starachowice, Kielce. 

Na linii średnicowej proponuje się następujący układ przystanków (od północy): 
Radom Dzierzków (pod wiaduktem w ulicy Lubelskiej) 
Radom Główny 
Radom Żakowice (za ulicą Wjazdową) 
Radom Południe (przed rozejściem linii do Skarżyska-Kamiennej i Tomaszowa oraz pla-

nowanej do Ostrowca) – Park&Ride (kierunek Starachowice) 
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W poszczególnych kierunkach – poza linią średnicową – postuluje się następujący układ 
przystanków (patrząc od miasta): 

Kierunek Dęblin:  
Cudnów (pod wiaduktem w alei Wojska Polskiego) 
Rajec Szlachecki (pod wiaduktem na szosie lubelskiej) – Park&Ride (kierunek Lublin) 
Rajec Poduchowny 
Antoniówka 
Wrzosów 
Jedlnia-Letnisko 
Pionki Zachodnie 
Pionki Wschodnie 
Kamyk (koło mostu na Zagożdżonce) 
Żytkowice 
 
Bocznica do portu lotniczego: 
Radom Sadków 
 
Kierunek Iłża: 
Trablice Wschodnie 
Huta Północna 
Huta Południowa 
Gębarzów – Skaryszew 
Bardzice 
Chomętów (koło przysiółka Puszcz) – Wierzbica 
Stanisławów 
Podgórki 
Suliszka 
Płudnica/Trupienie 
Gaworzyna/Tyce 
Starosiedlice 
Iłża 
 
Kierunek Skarżysko-Kamienna: 
Trablice (Zachodnie) – za szosą wierzbicką 
Pelagów (dotychczas: Radom Południowy) 
Kowala – za szosą starokrakowską 
Rożki 
Dąbrówka Zabłotnia (przed drogą w Dąbrówce Kolonii) 
Ruda Wielka  
Ruda Wielka (za drogą Ruda – Orońsko) – Orońsko, Wierzbica 
Wola Lipieniecka Duża (dotychczas: Wola Lipieniecka) 
Wola Lipieniecka Mała (przed drogą) 
Jastrząb – Jastrząb, Szydłowiec 
 
Bocznica do Wierzbicy: 
Rzeczków 
Wierzbica Kopalnia 
Wierzbica Osiedle  
Wierzbica Rynek 



134 
 

Mapa 41. Postulaty komunikacji kolejowej 
 

 
 
Źródło: Opracowanie MBPR OT Radom
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Kierunek Drzewica: 
Radom Potkanów Wschodni (w przedłużeniu ulicy Warsztatowej) 
Radom Potkanów  
Radom Potkanów Zachodni (przed ulicą Stalową) 
Kosów – przed ulicą Starokrakowską 
Kończyce – Park&Ride (kierunek Kielce) 
Młodocin (za drogą) 
Wolanów – Orońsko, Wolanów 
Chronów 
Podbór 
Wieniawa 
 
Kierunek Warka: 
Radom Gołębiów Osiedle (za ulicą Kozienicką) 
Radom Gołębiów Przemysłowy (przed ulicą Zubrzyckiego) – P&R (kierunki Kozienice, 
RWarszawa) 
Stara Wola Gołębiowska – Kozłów 
Nowa Wola Gołębiowska 
Lesiów 
Owadów (za drogą Jastrzębia – Wsola) 
Bartodzieje – Jedlińsk 
Wola Bierwiecka 
Kruszyna 
Dobieszyn 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Legenda do Mapy 41 
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4.4. Podstawowe wnioski dotyczące rozwoju infrastruktury 
 
4.4.1. Polityka rozwoju wybranych zorganizowanych systemów gospodarki komunalnej 
 
W zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków przyjmuje się 
następujące kierunki: 

− zaopatrzenie w wodę ludności poprzez zbiorowe systemy wodociągowe oraz dostoso-
wanie jakości wody dostarczanej ludności przez wodociągi komunalne do zaostrzo-
nych wymagań prawnych, 

− porządkowanie gospodarki ściekowej jako podstawowego warunku poprawy stanu 
środowiska, 

− przeciwdziałanie dysproporcjom między wyposażeniem w sieć wodociągową i kanali-
zacyjną, zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy Prawo wodne, 

− dostosowanie jakości odprowadzanych oczyszczanych ścieków do wymogów UE. 
 
Mapa 42. Układ podstawowych węzłów i linii komunikacji publicznej 
 

 
Źródło: Opracowanie MBPR OT Radom 
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Proponuje się realizację wymienionych kierunków przez działania. 
Rozbudowę ujęć wody wraz z remontem czy modernizacją stacji uzdatniania wody lub bu-
dową nowych, a w szczególności: 

− modernizację stacji uzdatniania wody dla ujęcia: Lesiów (gm. Jastrzębia) i (położo-
nych na terenie Radomia) Firlej, Centrum 25 czerwca, Sławno, Potkanów, Malczew, 
Halinów, 

− rozbudowę stacji uzdatniania wody w Jastrzębi, 
− modernizację studni dla ujęcia wód podziemnych w Wierzbicy Osiedle. 

Budowę sieci wodociągowej na terenach rozwijających się oraz uzupełnienie brakującego 
uzbrojenia przez realizację: 

− budowy sieci wodociągowej na terenach jednorodzinnych w Radomiu, w dzielnicy 
Pruszaków, Młynek Janiszewski, Kończyce, Potkanów, 

− modernizacji odcinków sieci wodociągowej w następujących ulicach: Morelowej,  
Al. Róż, Przytyckiej, Gęsiej, Ptasiej, Planowej, Żwirowej, Jesiennej, Nowowolskiej, 
Strowolskiej, Czecha, Zajączka, Marusarzówny, Jordana i Zalewowej, 

− budowy przyłączy wodociągowych dla zaspokojenia potrzeb wszystkich mieszkańców 
na terenie gminy Jedlińsk (brakujące około 40%) Wolanów, Orońsko, Gózd, Pionki  
i Skaryszew (brakujące około 30%) oraz Jedlnia-Letnisko, Zakrzew, Wierzbica, Ja-
strzębia i Kowala (około 20%), 

− rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy Jedlnia-Letnisko w miejscowościach 
Lasowice, Myśliszewice, Jedlnia-Letnisko, Siczki, Rajcu Szlacheckim i Sadkowie, 

− modernizacji starych odcinków sieci wodociągowej w Wierzbicy oraz budowę braku-
jącego odcinka Zalesice – Dąbrówka Warszawska (gm. Wierzbica). 

Rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków dla uzyskania podwyższonego usuwania 
biogenów oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miastach (Radomiu i Pionkach) o równo-
ważnej liczbie mieszkańców powyżej 15 tys.: 

− modernizację ciągu mechaniczno-biologicznego oczyszczalni ścieków w Radomiu, 
− budowę nowej kanalizacji sanitarnej w następujących dzielnicach miasta Radomia: 

Kierzków, Pruszaków, Młodzianów, Firlej, a także rozbudowę w ulicach: Chorzow-
skiej, Lubelskiej, Piotrkowskiej, Warszawskiej, Cygańskiej, Beneta, Perzanowskiej, 
Józefowskiej i Mlecznej, 

− budowę kanalizacji we wschodniej części miasta Pionki oraz modernizację kanalizacji 
deszczowej. 

Wymianę i renowację sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Radomia oraz uporządkowanie 
miejskiego systemu odprowadzenia wód deszczowych przez: 

− modernizację kanalizacji sanitarnej w ul. Brzustowskiej i ul. 11 Listopada, 
− oddzielenie ścieków sanitarnych od kanalizacji deszczowej, 
− budowę kanalizacji deszczowej m.in. w ul. Słowackiego. 

Budowę systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków deszczowych z terenów zurbani-
zowanych, głównych tras komunikacyjnych i obszarów przemysłowych dla całego obszaru 
opracowania. 
Eliminację zrzutów substancji niebezpiecznych do wód ze źródeł przemysłowych na obszarze 
całego opracowania. 
Budowę oczyszczalni ścieków dla ustanowionych nowych aglomeracji ściekowych wynikają-
cych z ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin 
oraz wyposażenie w kanalizację jednostek osadniczych o skupionej zabudowie dla równo-
ważnej liczby mieszkańców równej i powyżej 2 tys.: 

− utworzenie aglomeracji ściekowych i budowa oczyszczalni ścieków w miejscowo-
ściach gminnych dla: 



 138

• Orońska (Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego 77/08 z 31 października 
2008 roku), 

• Wolanowa, 
• Kowali (Rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego 44/08 z 26 sierpnia 2008 ro-

ku); 
− budowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej dla ustanowionych nowych aglo-

meracji ściekowych: 
• w północnej części gminy Skaryszew (aglomeracja Maków – Makowiec), 
• dla aglomeracji Wsola (gm. Jedlińsk); 

− rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Gózd do dwóch istniejących oczysz-
czalni ścieków, 

− rozbudowę sieci kanalizacyjnej na obszarze zwartej zabudowy gminy Pionki. 
Uporządkowanie gospodarki ściekowej przez budowę lokalnych oczyszczalni oraz wyposa-
żenie w kanalizację jednostek osadniczych o skupionej zabudowie dla równoważnej liczby 
mieszkańców poniżej 2 tys. lub w uzasadnionych przypadkach przydomowych oczyszczalni 
ścieków na terenach: 

− gminy Skaryszew dla wschodniej, zachodniej i południowe jej części, 
− wschodniej części gminy Wierzbica oraz w Rudzie Wielkiej, 
− gminy Jastrzębia, 
− południowej i wschodniej części gminy Gózd. 

Sukcesywną sanitację terenów o zabudowie rozproszonej przez budowę: 
− przydomowych oczyszczalni ścieków, w uzasadnionych ekonomicznie przypadkach,  

a przede wszystkim na terenach gminy Zakrzew i Jastrzębia,  
− przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenach gminy Pionki, położonych poza 

aglomeracją „ściekową” Pionki i Jedlnia.  
Wyrównywanie dysproporcji w nasyceniu (na obszarach najbardziej zaniedbanych miasta) 
Radomia w sieciową infrastrukturę: 

− wymiana i renowacja sieci kanalizacyjnej w centralnej części miasta Radomia. 
Wspieranie rozbudowy systemów według zasady „skojarzonego działania” w stosunku  
do zadań dotyczących wodociągowania i kanalizacji wsi: 

− rozbudowa sieci wodociągowych wraz z kanalizacją na terenach rozwijających się, 
jednorodzinnych przylegających do granic Radomia, 

− budowa sieci kanalizacyjnej na obszarach o zwartej zabudowie, posiadających zaspo-
kojone potrzeby wodociągowe, w szczególności dotyczące siedzib miejscowości 
gminnych. 

Wyposażenie zakładów sektora rolno-spożywczego w wysokosprawne oczyszczalnie ście-
ków, przez m.in.: 

− modernizację zakładowej oczyszczalni ścieków w Makowie dla Zakładu Przetwórstwa 
Owoców i Warzyw. 

Wdrożenie do praktyki najbardziej skutecznych i ekonomicznie opłacalnych metod odzysku 
osadów ściekowych z dużych oczyszczalni ścieków (Radom, Pionki): 

− budowa stacji do termicznej utylizacji osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków  
w Lesiowie (aglomeracja Radom), 

− modernizacja części osadowej na oczyszczalni ścieków w Pionkach. 
Wykonanie inwestycji zgodnie z Krajowym Planem Oczyszczania Ścieków Komunalnych:  

− przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jedlni-Letnisko, o przepustowości 
docelowej 700m³/d oraz sieci kanalizacyjnej na terenie południowej części miejsco-
wości, 

− modernizacja sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w Wierzbicy,  
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− rozbudowa ze względu na przepustowość oraz modernizacja części obiektów oczysz-
czalni ścieków w Jedlińsku. 

Kierunki rozwoju w odniesieniu do pozostałych systemów infrastruktury technicznej obej-
mują działania. 

• Systemy energetyczne wymagać będą zadań dotyczących renowacji i moderni-
zacji oraz budowy sieci i urządzeń systemów energetycznych, do których zaliczamy m.in.: 
− remont stacji transformatorowych na terenie gminy Pionki,  
− budowę i modernizacja oświetlenia ulicznego, 
− wykonanie prac remontowo-konserwatorskich oraz wymianę linii napowietrznych  

na kablowe,  
− rozbudowę sieci energetycznej w miarę powiększania obszaru wymagającego obsługi, 

zwłaszcza na terenach rozwijających się, jednorodzinnych przylegających do granic 
Radomia oraz instalowanie transformatorów o większej mocy. 

• Systemy gazowe wymagają wykonania następujących działań: 
− budowy gazociągu wysokiego ciśnienia Wronów – Końskie, 
− rozbudowy i budowy systemów gazowniczych wynikających z ustaleń studium uwa-

runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,  
− rozbudowę sieci gazowej na terenie gminy Pionki, 
− budowę systemu gazowniczego dla gminy Orońsko po wybudowaniu gazociągu wy-

sokiego ciśnienia Wronów – Końskie. 
• Systemom ciepłowniczych sprzyjać będzie: 
− rozwój alternatywnych, odnawialnych źródeł energii, ze szczególnym uwzględnieniem 

biomasy i słońca: 
• zastosowanie biomasy, np. słomy jako alternatywnego, odnawialnego źródła 

energii do ogrzewania budynków oraz ciepłej wody na terenach wiejskich, 
• budowa kolektorów słonecznych na terenach gmin wiejskich (Jedlińsk, Jedlnia-

Letnisko, m. gm. Skaryszew oraz miejscowości graniczących z Radomiem),  
w przypadku gdy były wykorzystywane droższe media energetyczne (energia 
elektryczna, olej opałowy, gaz); 

− wdrażanie najnowszych rozwiązań technicznych, przyjaznych środowisku, dla ograni-
czenia zanieczyszczeń: 

• likwidacja pieców węglowych do ogrzewania budynków jednorodzinnych oraz 
zastosowanie pieców gazowych lub ogrzewania elektrycznego czy kolektorów 
słonecznych w celu obniżenia emisji spalin na terenie dzielnic Radomia, które 
mają przekroczone wskaźniki, Glinic, Kaptura i budownictwa jednorodzinnego 
na Plantach, 

• termomodernizacja obiektów komunalnych wraz z modernizacją źródeł ciepła 
 na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z obszaru opracowania, 

• ograniczenie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych przez modernizację 
kotłów na terenie obu ciepłowni w Radomiu;  

− proponuje się następujące zadania dla zbiorowych systemów zaopatrzenia w ciepło: 
• modernizację istniejącej infrastruktury oraz rozbudowę systemów na terenie 

miasta Radomia i Pionek w miarę powiększania obszaru wymagającego obsługi, 
• modernizację ciepłowni w Pionkach, 
• likwidację ciepłowni przy ul. Zielonej w Radomiu wraz z podłączeniem odbior-

ców do miejskiej sieci ciepłowniczej, 
• wymianę sieci tradycyjnej na preizolowaną dla ograniczenia strat ciepła; 
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− wyrównywania dysproporcji w nasyceniu (na obszarach najbardziej zaniedbanych 
miasta) Radomia w sieciową infrastrukturę: 

• podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej obiektów ogrzewanych piecowo  
w najstarszej części miasta, zwanej Miastem Kazimierzowskim. 
 

Mapa 43. Koncepcja rozwoju zbiorowych systemów infrastruktury technicznej 
 

 
 
Źródło: Opracowanie MBPR OT Radom 
 

Dla systemów w zakresie gospodarki odpadami główne zadania obejmują: 
− zamknięcie wysypisk wypełnionych oraz do roku 2012 wszystkich niespełniających 

wymagań dyrektywy 99/31/WE: 
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• rekultywacja terenu po zamkniętym składowisku w Cudnowie (gm. Jedlnia-
Letnisko), 

• zamknięcie i rekultywacja składowiska w miejscowości Skaryszew, 
• zamknięcie dwóch składowisk odpadów – w miejscowości Bieniędzice  

(gm. Wolanów) i w Urbanowie (gm. Jedlińsk) do 2014 roku; 
− dokończenie akcji likwidacji mogilników zawierających przeterminowane środki 

ochrony roślin i inne odpady niebezpieczne oraz akcji eliminacji PCB z transformato-
rów i kondensatorów (do końca 2010 r.): 

• likwidacja obiektu składowania przeterminowanych środków ochrony roślin  
i ich opakowań (mogilnika) położonego w miejscowościach Orońsko; 

− objęcie selektywną zbiórką odpadów wszystkich gmin obszaru opracowania przez:  
• zorganizowanie na terenie gminy Orońsko selektywnej zbiórki odpadów, 
• zbieranie selektywne „u źródła” metodą wieloworkową, 
• kontenery na poszczególne frakcje odpadów ustawione w różnych punktach 

miast i gmin, 
• punkty dobrowolnego gromadzenia odpadów (PDGO) – po jednym w każdej 

gminie; 
− korzystanie z funduszy ekologicznych na modernizację technologii prowadzących  

do zmniejszania ilości odpadów na jednostkę produkcji (technologie małoodpadowe); 
− realizację projektów dotyczących redukcji ilości składowanych odpadów komunal-

nych i zwiększenia udziału odpadów komunalnych poddawanych odzyskowi i uniesz-
kodliwieniu wspieranych dotacjami Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środo-
wisko”; 

− stworzenie systemu gospodarki odpadowej dla południowej części województwa ma-
zowieckiego, opartego o nowoczesne zakłady wykorzystujące i unieszkodliwiające 
odpady, w oparciu o Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu; 

− edukacje ekologiczna promująca minimalizację powstawania odpadów (np. opako-
wań, toreb foliowych) i ich preselekcję w gospodarstwach domowych; 

− wdrażanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest przez: 
• monitorowanie stanu wyrobów zawierających azbest na terenie wszystkich gmin 

opracowania, 
• sukcesywną likwidację niespełniających warunków technicznych wyrobów za-

wierających azbest. 
Realizację wymienionych kierunków przedstawia Mapa 43. 

 
4.4.2. Podstawowe wnioski dotyczące rozwoju infrastruktury społecznej 

 
Na podstawie części badawczej, służącej rozpoznaniu dostępności infrastruktury społecz-

nej, można wysunąć następujące wnioski. Podstawowym postulatem jest zwiększenie dostęp-
ności infrastruktury o znaczeniu ponadlokalnym. Radom jawi się bowiem jako ośrodek 
szczególnie zaniedbany pod tym względem. 

Poprawa dostępności i jakości infrastruktury z zakresu lecznictwa szpitalnego jest nie-
zbędna dla podwyższenia jakości życia mieszkańców. Modernizacja i remonty istniejących 
już placówek (np. dokończenie budowy budynku ginekologiczno-położniczego przy Radom-
skim Szpitalu Specjalistycznym), skutkowałoby zwiększeniem liczby łóżek. Bardzo istotną 
kwestią zwiększającą dostępność służby zdrowia jest jednak utworzenie w Radomiu nowych 
oddziałów specjalistycznych w istniejących szpitalach bądź powołania nowych jednostek  
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z dziedzin medycyny nieobecnych dotychczas w lecznictwie radomskim lub obecnych w nie-
wystarczającym stopniu (np. onkologia). 

Zwiększenie dostępności szkolnictwa wyższego na terenie Radomia wiązałoby się przede 
wszystkim z utworzeniem nowej uczelni publicznej o profilu humanistycznym, która w przy-
szłości będzie mogła uzyskać status uniwersytetu. Niezależnie od tego należy wspierać stara-
nia Politechniki Radomskiej o zwiększenie liczby oferowanych kierunków kształcenia, także 
o dyscypliny nietechniczne. W szczególności preferowane winny być podstawowe kierunki 
dotychczas niedostępne w regionie, np. z zakresu biologii i nauk o ziemi czy też muzyki. 

Niezbędnym krokiem w kierunku zwiększenia potencjału akademickiego jest także po-
wołanie biblioteki naukowej jako oddziału biblioteki publicznej bądź jako niezależnej pla-
cówki. Biblioteka winna rozpocząć gromadzenie zbiorów z dziedzin dotychczas reprezento-
wanych w nikłym zakresie. Niezbędna jest zatem uprzednia analiza struktury zbiorów 
wszystkich bibliotek w Radomiu. Niezależnie od sprawy biblioteki naukowej konieczna jest 
budowa nowej, obszernej siedziby dla Miejskiej Biblioteki Publicznej. Innym obiektem, który 
w przyszłości może stanowić bazę badawczą uniwersytetu będzie ogród botaniczny. Jego 
założenie rozważane jest w ramach projektu Parku Doliny Mlecznej. 

W dziedzinie kultury pilnie oczekuje sfinalizowania sprawa powołania filharmonii  
w oparciu o istniejącą Radomską Orkiestrę Kameralną. Wiązałoby się to z potrzebą budowy 
dużej sali koncertowej, o orientacyjnej liczbie miejsc – 900. Dotychczas wykorzystywana sala 
koncertowa w urzędzie wojewódzkim nie posiada odpowiedniego zaplecza technicznego. 
Powstanie nowego obiektu umożliwiłoby organizację także innych większych przedsięwzięć 
kulturalnych, np. przedstawień operowych. 

Celowe jest zwiększenie obecności publicznych mediów w życiu miasta i regionu. Jako 
niezbędne jawi się w tym wypadku utworzenie studiów nadawczych, które umożliwiłyby 
tworzenie na miejscu programów radiowych i telewizyjnych. Pilną sprawą jest poprawa do-
stępności infrastruktury sportowej. Priorytetem w tym względzie winna być budowa dużego 
stadionu oraz nowej hali widowisko-sportowej. Polepszenie bazy noclegowej, jak również 
zwiększenie dostępności powierzchni biurowej w Radomiu mogłoby służyć podjęcie projektu 
wielofunkcyjnego zagospodarowania otoczenia głównego dworca kolejowego – jako regio-
nalnego węzła komunikacji publicznej.  

 Poza wzmocnieniem infrastruktury o znaczeniu regionalnym celowe jest zrównoważenie 
rozwoju strefy podmiejskiej Radomia poprzez wsparcie ośrodków lokalnych. Należy dążyć 
do tworzenia wszelkiego rodzaju infrastruktury społecznej, której tylko utrzymanie nie prze-
kraczałoby możliwości samorządów gminnych. Istnienie danego rodzaju instytucji na szcze-
blu gminnym będzie zmniejszać potrzebę dojazdów do ośrodka regionalnego. Postulatowi 
temu sprzyja zaproponowana wyżej korekta układu podziału terytorialnego na szczeblu gmin, 
zmierzająca do utworzenia większych, podobnych potencjałem jednostek. 

W szczególności, jako pożądane, jawi się polepszenie oferty edukacyjnej w gminach. 
Dostępność szkolnictwa średniego w ośrodkach gminnych pociągnęłaby za sobą lepsze włą-
czenie się kreatywnej warstwy młodzieży w życie społeczności lokalnych. Wydaje się,  
iż w tej materii alternatywą dla tworzenie nowych placówek edukacyjnych mogłaby być 
zmiana lokalizacji wybranych liceów radomskich. Powinna ona odbyć się stopniowo, poprzez 
tworzenie filii, tak by nie wiązała się z koniecznością zmiany miejsca kształcenia dla już ist-
niejących oddziałów szkolnych. 
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4.5. Uwagi dotyczące polityki planistycznej gmin 
 
4.5.1. Plany miejscowe 
 

Gminy leżące w obrębie aglomeracji radomskiej w niewielkim stopniu pokryte są plana-
mi zagospodarowania przestrzennego.  

Po wygaśnięciu w 2003 roku planów miejscowych, uchwalonych przed 1 stycznia  
1995 roku, które pokrywały 100% powierzchni gmin, w chwili obecnej pokrycie aktualnymi 
planami jest znikome. Jedyną gminą, która posiada miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego, obejmujący cały jej obszar w granicach administracyjnych, jest miasto Pionki. 
Poza tym największy obszar pokryty planami miejscowymi występuje w Radomiu (6%).  
W gminie Gózd obowiązujące plany obejmują 2,5% powierzchni, są to tereny najbardziej 
zurbanizowane (oderwane skupiska zabudowy w istniejących wsiach). W gminach Skary-
szew, Orońsko, Zakrzew, Wolanów pokrycie wynosi około 1%, a pozostałe gminy nie posia-
dają żadnego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 roku dała możliwość 
ustalania lokalizacji inwestycji – w przypadku braku planu miejscowego – poprzez decyzje  
o warunkach zabudowy, względnie decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Ponieważ dużo decyzji o ustaleniu warunków zabudowy jest wydawanych z naruszeniem 
przepisów ustawy lub wykorzystuje jej braki prawne, ład przestrzenny obszaru jest zagrożo-
ny. Zagrożenia kumulują się przede wszystkim na obszarach rozwijających się najdynamicz-
niej. Dotyczy to zwłaszcza najbliższego otoczenia miasta Radomia oraz terenów wzdłuż kory-
tarzy transportowych, wypełnianych lub „obrastających” różnego rodzaju zabudową, najczę-
ściej handlowo-usługową i mieszkaniową. 

W tej sytuacji skutecznym sposobem na zahamowanie tego zjawiska byłoby zdecydowa-
ne zwiększenie ilości i wielkości obszarów, które w zagospodarowaniu kierowały się miej-
scowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

W studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin Radomia 
i strefy podmiejskiej wskazano tereny, dla których sporządzenie miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego jest obowiązkowe. Niestety, terenów tych jest bardzo mało, reali-
zacja planów, mimo przystąpienia do niektórych, na tych obszarach nie następuje. 

Najlepszym rozwiązaniem byłoby opracowanie planów miejscowych dla całego omawia-
nego obszaru. Ze względu na czas sporządzania i możliwości finansowe gmin jest to trudne.  

W przypadku etapowania sporządzenia planu gminy postuluje się opracowanie planów  
w pierwszej kolejności dla następujących obszarów: 

− tereny rozwojowe nieposiadające wykształconej struktury funkcjonalno-przestrzennej: 
tereny graniczące z gminami miejskimi Radomia i Pionek – żywiołowo zainwestowy-
wane zabudową mieszkaniową i usługową (Bielicha, Milejowice i Cerekiew, Rajec 
Szlachecki i Rajec Poduchowny – na obrzeżu Radomia oraz Działki Suskowolskie  
i Januszno – przy granicy miasta Pionki), 

− obrzeża korytarzy transportowych – projektowanej nowej trasy dla drogi krajowej  
nr 12, nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 740 i drogi ekspresowej nr 7, 

− tereny wymagające rehabilitacji, rewitalizacji,  
− cenne zespoły urbanistyczne – leżące w granicach stref konserwatorskich, 
− cenne zespoły przyrodnicze – w pierwszej kolejności rejony nasilających się procesów 

inwestycyjnych w ich obrębie (korytarze ekologiczne: dolina Radomki, dolina dolnej 
Mlecznej i dolina Pacynki, węzły ekologiczne: uroczysko Wsola w ciągu doliny 
Mlecznej i Pacynki, lasy między Skaryszewem a Wierzbicą – w sąsiedztwie ciągu do-
liny Modrzejowicy, lasy za Chronowem – w ciągu między dolinami Radomki i Mo-
drzejowicy oraz układ terenów przyrodniczo czynnych wokół miasta tworzących 



 144

kształt pierścienia na skraju obszaru zainwestowania miejskiego, a także ciągów pro-
mienistych – biegnących na zewnątrz do wyznaczonych wyżej ciągów ekologicznych 
o znaczeniu ponadlokalnym, wreszcie klinów wchodzących ku środkowi miasta,  

− obszary konfliktów przestrzennych: tereny, w których występuje wyraźny brak wyposa-
żenia w infrastrukturę społeczną i usługi, obszary rozproszonej nadmiernie zabudowy 
mieszkaniowej, ekspansja zabudowy mieszkaniowej w atrakcyjne rejony przyrodnicze,  
w tym ww. korytarze i węzły ekologiczne, ekspansja zabudowy w rejony cennej prze-
strzeni rolniczej (obszary te w zasadzie występują w miejscach wymienionych powyżej). 
 

4.5.2. Opracowania planistyczne wynikające z przepisów odrębnych  
 
Zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
określa się w szczególności: obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obsza-
ry wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także obszary rozmiesz-
czenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m² oraz obszary prze-
strzeni publicznej.  

W granicach strefy podmiejskiej Radomia istnieją obszary, dla których istnieje obowią-
zek sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – na podstawie 
przepisów odrębnych. Najbardziej znaczącym jest teren górniczy „Wierzbica III”, określony 
decyzją WŚR – R /7412/11/04 z dnia 18 sierpnia 2004 roku. Rada Gminy w Wierzbicy  
w 2005 roku zdecydowała o przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla tego obszaru. Projekt planu obecnie jest w fazie uzgadniania. 

Dla obszarów przestrzeni publicznej (o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecz-
nych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne) obowiązek opra-
cowania planu miejscowego winien być określony w studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego gminy. Zdecydowana większość terenów pełniących funkcję 
przestrzeni publicznej, niestety, nie ma umiejscowienia w studiach gmin strefy podmiejskiej 
Radomia. Mimo to dla obszarów tych gminy winny sporządzać plany dla przestrzeni publicz-
nych, zgodnie z intencją ustawy. Bardzo ważną przestrzenią dla funkcjonowania Radomia  
i jego otoczenia jest dolina rzeki Mlecznej. 

Władze Radomia na części tego obszaru zamierzają utworzyć Park Kulturowy Stary Ra-
dom. Ma on powstać pomiędzy ulicami: Dębowa, Garbarska, Okulickiego i Maratońską. 
 Na terenie tym i prawie całej doliny rzeki Mlecznej (na obszarze administracyjnym Radomia) 
przystąpiono do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Waż-
ne obszary przestrzeni publicznych to układ ulic i placów centrum miasta Radomia i Pionek. 
Na tych obszarach także obowiązują lub są w przygotowaniu miejscowe plany. 

 
4.5.3. Zmiana studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gmin  

 
Studium określa długookresową politykę przestrzenną i jako akt kierownictwa wewnętrz-

nego stanowi podstawę dla szczegółowych zasad przeznaczenia i zagospodarowania terenu.  
Ponieważ wskazania studiów decydują – poprzez plan miejscowy – o sposobie zagospo-

darowania terenu, celowa jest ich weryfikacja pod kątem spójności w całym obszarze Rado-
mia i jego strefy podmiejskiej. Aktualizacje studiów gmin winny uwzględnić postulat niniej-
szego opracowania – o zdecydowane zwiększenie wskazań terenów do obowiązkowego obję-
cia planem miejscowym. Zmiana, aktualizacja studiów potrzebna jest na tych obszarach,  
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na których zaistniały kolizje i konflikty wymienione w części dotyczącej sporządzania planów 
miejscowych.  

Zasadniczym elementem studium są wskazania, które tereny mogą być przeznaczone pod 
zainwestowanie. Analiza studiów Radomia i strefy podmiejskiej wykazała, że wskaźnik 
przewidzianego w studiach zainwestowania w poszczególnych gminach jest bardzo nierów-
nomierny; gminy leżące najbliżej miasta: Jedlnia-Letnisko, Kowala, Zakrzew, mają najwyż-
sze wskaźniki zainwestowania. Niewspółmiernie do potrzeb wskazano pod zainwestowanie 
bardzo dużą liczbę terenów w gminie Kowala. Weryfikacja studiów winna uwzględnić rze-
czywiste potrzeby na tereny osiedleńcze, bazując na prognozach demograficznych i możliwo-
ści wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną. Postuluje się znaczne zmniejszenie  
i skupienie terenów osiedleńczych, głównie w gminach Kowala i Zakrzew. 

Studia gmin otaczających miasto Radom wskazują tereny dla zainwestowania mieszka-
niowego w przeważającej części wzdłuż istniejących ciągów komunikacyjnych, w formie 
tzw. ulicówek (intensywny ciąg zabudowy występuje wzdłuż drogi krajowej nr 12 na odcinku 
Radom – Wolanów – Mniszek). Pożądane jest maksymalne ograniczenie tego zjawiska po-
przez zachowanie jeszcze wolnych terenów wzdłuż ciągów drogowych. 

 
4.5.4. Określenie stref ochrony wartości przestrzenno-kulturowych oraz obszarów rewi-
talizacji 

 
W Studium Uwarunkowań Rozwoju Radomia i Strefy Podmiejskiej utrzymuje się obecnie 

obowiązujące strefy ochrony konserwatorskiej i archeologicznej na terenie miasta Radomia.  
Strefą ochrony konserwatorskiej objęto najstarsze tereny miasta, o najcenniejszych walo-

rach przestrzenno-kulturowych. Obejmuje ona zespół urbanistyczno-architektoniczny, z jego 
zachowaną, unikalną czytelnością rozwoju faz, od wczesnośredniowiecznego grodu, poprzez 
lokację miasta na prawie średzkim, Miasto Kazimierzowskie lokowane na prawie magdebur-
skim oraz miastem XIX-wiecznym, z zabytkowymi parkami („Stary Ogród”, Park im. Tade-
usza Kościuszki i Park „Leśniczówka”) oraz międzywojennym osiedlem Fabryki Broni.  
Do Centralnego Rejestru Decyzji Konserwatora Zabytków wpisano około 180 obiektów. 
Większość z nich znajduje się na obszarze strefy konserwatorskiej.  

W obszarze strefy konserwatorskiej obowiązują szczegółowe ustalenia sposobu zagospo-
darowania terenu, zgodne z wytycznymi konserwatorskimi. Dotyczą one zachowania histo-
rycznych proporcji wysokości budynków, przekrojów ulic, układu ulic, placów i wnętrz urba-
nistycznych z dominantami, podziałów geodezyjnych. W stosunku do terenów zielonych 
(parki, cmentarze, zadrzewienia uliczne) – zachowania i rewaloryzacja historycznego układu 
kompozycyjnego alei i ciągów pieszych, otwarć widokowych w powiązaniu z zabytkowym 
układem zieleni. Część obszaru zawierającego się w strefie ochrony konserwatorskiej objęto 
strefą ochrony archeologicznej.  

Strefą ochrony archeologicznej objęto tereny związane z najwcześniejszymi formami 
osadnictwa wieku IX, grodzisko Piotrówka, Stare Miasto oraz Nowe Miasto Kazimierzow-
skie. Wszelka działalność inwestycyjna na tym terenie może być prowadzona po uprzednim 
uzgodnieniu dokumentacji projektowej z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Prace 
ziemne mogą być prowadzone pod nadzorem konserwatorskim.  

Obszar ten stanowi krajobraz kulturowy, unikatowy w skali krajowej. W celu jego dodat-
kowej ochrony i rewitalizacji, planowane jest utworzenie na tym obszarze „Parku Kulturowe-
go Stary Radom” (nazwa projektowanego parku kulturowego nie jest ostateczna). Próba zde-
finiowania jego granic została podjęta w opracowanym przez dr. Marcina Jasionowicza Pla-
nie Ochrony Parku Kulturowego Stary Radom w 2008 roku. Ma on obejmować m.in. dolinę 
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rzeki Mlecznej, rejon pierwszego osadnictwa, grodzisko Piotrówka, Stare Miasto lokowane na 
prawie średzkim oraz pierwszy radomski park miejski „Stary Ogród” 23. 

Utrzymuje się obszary objęte rewitalizacją na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Ra-
domiu Nr 339/2003 z 29 grudnia 2003 roku, Nr 759/2006 z 30 stycznia 2006 roku, tj. teren 
parku „Stary Ogród” oraz Miasto Kazimierzowskie z zespołem klasztornym benedyktynek, 
obecnie jezuitów. 

Do realizacji zadań rewitalizacyjnych powołano spółkę „Rewitalizacja”. W celu tworze-
nia warunków dla zgodnej z zasadami konserwatorskimi rewitalizacji, konserwacji i adaptacji 
zabytków położonych w tym obszarze, Rada Miejska w Radomiu uchwaliła Uchwałą  
Nr 535/2004 z dnia 13 grudnia 2004 roku Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Kazimie-
rzowskiego w Radomiu. Rada Miejska w Radomiu w Uchwale Nr 93/2007 z dnia 23 kwietnia 
2007 roku wskazała nowe obszary miasta Radomia do rewitalizacji. Pierwszy o powierzchni 
około 1060 ha obszar zabudowy śródmiejskiej mieszkaniowo-usługowej-poprzemysłowej 
oraz drugi o powierzchni około 7 ha obszar zabudowy poprzemysłowej, zlokalizowany  
w rejonie ul. Żelaznej. Obecnie obowiązuje Lokalny Program Rewitalizacji miasta Radomia 
na lata 2007-2013 podjęty Uchwałą Nr 415/2008, zmieniony uchwałami Nr 550/2009 z dnia 
25 maja 2009 roku i Nr 586/2009 z dnia 21sierpnia 2009 roku. Obszar „śródmiejski” obejmu-
je teren osiedla mieszkaniowego Fabryki Broni z międzywojnia oraz powojenne osiedla 
mieszkaniowe, m.in. powstałe w latach 70. Ustronie. W Studium Uwarunkowań Rozwoju Ra-
domia i Strefy Podmiejskiej postuluje się poszerzenie obszaru wskazanego do rewitalizacji 
strefy „śródmiejskiej” o zabudowę fabryczną Młodzianowa. Nie zmienia się przebiegu granic 
obszaru zabudowy poprzemysłowej w rejonie ul. Żelaznej.  

Niezbędne jest utrzymanie już wyznaczonych, jak również wyznaczenie nowych stref 
ochrony ekspozycji. Mają one na celu ochronę widoczności sylwety miasta z jej dominanta-
mi, czy to w szerszej perspektywie, czy na zasadzie punktów widokowych. Z realizacją tych 
celów związane są ograniczenia w zakresie wysokości nowych realizacji kubaturowych, na-
sadzeń drzew czy sytuowania budowli inżynierskich, takich jak np. maszty telefonii komór-
kowej, które zniekształcałyby zabytkową sylwetę miasta lub przesłaniałyby dominanty. 
Utrzymuje się również wyznaczoną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Radomia, strefę ochrony ekspozycji konserwatorskiej panoramy miasta  
od strony wzniesienia Lasu Kapturskiego. Postuluje się wyznaczenie w Studium Uwarunko-
wań Rozwoju Radomia i Strefy Podmiejskiej, kolejnych stref ochrony ekspozycji konserwa-
torskiej panoramy miasta. Pierwszą, z trasy E77 na wysokości dzielnicy Wośniki, od strony 
zachodniej. Drugą, od wschodu z drogi wojewódzkiej nr 12 oraz z linii kolejowej z kierunku 
warszawsko-lubelskiego, z charakterystycznymi dominantami kościołów pw. MB Królowej 
Świata oraz katedry pw. Opieki NMP. Trzecią strefę ochrony ekspozycji panoramy miasta,  
od strony południowej, ze znajdującą się na pierwszym planie dzielnicą Glinice z dominującą 
nad nią sylwetą kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Jezusa (nr rej.: 280/A/85  
z 23 czerwca 1967 roku) i wieżą ciśnień z 1926 roku (nr rej.: 431/A/90 z 25 maja 1990 roku). 
Z otwarciem widokowym od strony ul. Białej, za budynkami centrum handlowego M1 i Fe-
niks.  

Postuluje się w Studium Uwarunkowań Rozwoju Radomia i Strefy Podmiejskiej objęcie 
ochroną zamknięć ulic i wyznaczenie punktów widokowych. Najbardziej charakterystyczne 
dla Radomia to: zamknięcie ul. Żeromskiego i ul. Struga wieżą kościoła farnego oraz charak-
terystyczna neogotycka elewacja katedry na zamknięciu alei głównej Parku im. Tadeusza 
Kościuszki. Z ulic Focha i Piłsudskiego widok na kościół garnizonowy. Zamknięcie perspek-
tywy sylwetą kościoła Świętej Trójcy na Placu Kazimierza Wielkiego, od strony ulicy Wało-
wej.  

                                                 
23 www.radom.pl 
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Na podstawie art. 143 ust. 1 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  
z dnia 23 lipca 2003 roku (Dz. U. Nr 162 poz. 1568), Prezydent Miasta Radomia założył  
w 2006 roku Gminną Ewidencję Zabytków. Prowadzenie Gminnej Ewidencji Zabytków ma  
na celu skuteczniejsze podejmowanie działań służących ochronie zabytków zgodnej z wy-
tycznymi konserwatorskimi. Na podstawie Gminnej Ewidencji Zabytków opracowano Gminny 
Program Opieki Nad Zabytkami dla Gminy Miasta Radomia na Lata 2008-2011, przyjęty 
Uchwałą Nr 399/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 września 2008 roku. Jest to akt 
polityki administracyjnej i służy podejmowaniu planowanych działań dotyczących inicjowa-
nia, wspierania i koordynowania prac z dziedziny ochrony zabytków oraz upowszechniania  
i promowania dziedzictwa kulturowego przez samorząd terytorialny24 . W Gminnym Progra-
mie wskazano na konieczność ochrony zabytkowych cmentarzy:  

− ewangelicko-augsburskiego, ul. Kielecka, z początku XIX wieku, nr rej.: 173/A/82/  
z 3 maja 1982 roku,  

− rzymskokatolickiego, ul. Limanowskiego 72, 1813 roku, nr rej.: 248/A/84 z 20 marca  
1984 roku, 

− cmentarza wojskowego przy ulicy Obrońców 2, 
− prawosławnego, ul. Warszawska 15, z 1839 roku, druga połowa XIX wieku, nr rej: 

362/A/87 z 27 listopada 1987 roku, 
− żydowskiego, ul. Towarowa, z 1831 roku, nr rej: 800/A/89 z 3 kwietnia 1989 roku.  
Postuluje się wyznaczenie w Studium Uwarunkowań Rozwoju Radomia i Strefy Podmiej-

skiej strefy ochrony konserwatorskiej wokół: ww. cmentarzy oraz wymienionych niżej obiek-
tów podworskich, nieobjętych tą formą ochrony oraz strefę ochrony ekspozycji wokół nich  
w pasie 500-metrowym.  

Radom – Wośniki: 
− zespołu dworskiego, przełom XVIII i XIX wieku, nr rej.: 751 z 5 maja1972 roku oraz 

141/A/82 z 15 marca 1982 roku,  
− dwór, 
− park. 
Radom – Żakowice: 
− park, XIX wiek, nr rej.: 748 z 19 grudnia 1957 roku.  
W Studium Uwarunkowań Rozwoju Radomia i Strefy Podmiejskiej postuluje się objąć 

ochroną prawną zabytkowe układy urbanistyczne Jedlińska, Wierzbicy, Wolanowa i Skary-
szewa.  

W Jedlińsku wyznacza się strefę ochrony ekspozycji panoramy osady od strony dwóch 
rzek ograniczających układ przestrzenny, tj. od strony rzek Tymianki i Radomki. Postuluje się 
ochronę ekspozycji kościoła w Jedlińsku, z trasy E7, zarówno od strony Radomia na wysoko-
ści „stawów”, jak i od strony Białobrzegów.  

W Studium Uwarunkowań Rozwoju Radomia i Strefy Podmiejskiej postuluje się objęcie 
ochroną układu urbanistyczno-architektonicznego miasta Pionki, powstałego w okresie mię-
dzywojennym.  

Utrzymuje się wyznaczone tam obszary stref konserwatorskich: 
− teren położony pomiędzy ul. Radomską, ZTS „Pronit”, ul. Zakładową a ul. Fabryczną, 
− teren Szpitala Rejonowego, 
− tzw. Działki za torem, 
− tzw. Działki za stawem, 
− teren zabudowy jednorodzinnej sprzed 1939 roku25. 

                                                 
24 Gminny Program Opieki Nad Zabytkami dla Gminy Miasta Radomia na lata 2008-2011. 
25 Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Pionki 2005-2013. 
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W Pionkach przyjęto 2 programy rewitalizacyjne, jeden dla obszarów miejskich, drugi 
dla wiejskich (poprzemysłowych). 

W Lokalnym Planie Rewitalizacji Miasta Pionki 2005-2013, który stanowi załącznik  
do projektu uchwały Nr XLVI/400/2005 Rady Miasta Pionki z dnia 30 czerwca 2005 roku, 
wyznaczono 3 obszary miasta przeznaczone do rewitalizacji A, B i C. Obszar A obejmuje 
granicami najstarszą przedwojenną część miasta. Są to osiedla przemysłowe wybudowane dla 
pracowników Państwowej Wytwórni Prochu i Materiałów Kruszących. Znajduje się ona  
w większości na terenach strefy ochrony konserwatorskiej26. Obszar B obejmuje powojenną 
poprzemysłową dzielnicę mieszkaniową, wybudowaną dla pracowników ZTS „Pronit”. Ob-
szar C obejmuje oczyszczalnię ścieków, która obecnie wchodzi w skład masy upadłościowej 
ZTS „Proniton”27. Lokalny Program Rewitalizacji Terenów Poprzemysłowych Dla Miasta 
Pionki stanowi załącznik do projektu uchwały nr LIII/447/2005 Rady Miasta Pionki  
z dnia 10 listopada 2005 roku, obejmuje tereny po ZTS „Pronit”; „Chemomontaż”. Celem 
tego programu jest utworzenie Ośrodka Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej, utworzenie 
Zakładu Badawczego w zakresie Bezpieczeństwa Pożarowego przez Instytut Techniki Bu-
dowlanej, włączenie części terenów po ZTS „Pronit” do SSE EURO-PARK WISŁOSAN, 
utworzenie z części terenów ZTS „Pronit” Regionalnego Parku Przemysłowego28. 

Utrzymuje się w studium istniejące strefy ochrony konserwatorskiej wokół obiektów 
wpisanych do CRDKZ, a w szczególności: zespołów dworskich znajdujących się następują-
cych miejscowościach: Bartodzieje (gm. Jastrzębia), Kosów (gm. Kowala), Łaziska  
(gm. Orońsko), Maków (gm. Skaryszew), Orońsko, Piastów (gm. Jedlińsk), Wsola (gm. Je-
dlińsk); zespołów kościelnych w Jedlińsku, Wsoli, Lisowie, Jankowicach (gm. Jedlińsk), 
Mniszku, Skaryszewie, Wierzbicy, Bardzicach, Jedlni-Letniska; cmentarzy w Jedlińsku, Ru-
dzie Wielkiej; parków w miejscowościach: Piastowie, Jedlanka (gm. Jedlińsk) oraz średnio-
wiecznych grodzisk.  

Utrzymuje się również strefy ochrony archeologicznej wyznaczone na terenach gmin ob-
jętych opracowaniem. 

 
 
5. PODSUMOWANIE. WNIOSKI 

 
Radom jest czternastym, co do wielkości, miastem Polski, dogodnie położonym na prze-

cięciu ważnych szlaków komunikacyjnych Kraków – Warszawa i Lublin – Łódź. Najbliż-
szym, podobnym wielkością do Radomia miastem są Kielce, odległe o 70 km w kierunku 
południowo-zachodnim. W obszarze, dla którego Radom jest najlepiej dostępnym dużym 
miastem, zamieszkuje milion ludności.  

W Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego Radom sklasyfikowany jest jako ośrodek su-
bregionalny, mimo iż wielkością oraz rozmiarem zaplecza nawiązuje raczej do wyższej kategorii 
– „najważniejszych obszarów miejskich”. Do tych jednak zaliczono tylko miasta wojewódzkie29. 
Znamienna jest przy tym dysproporcja między województwami co do liczby wyróżnionych „naj-
ważniejszych obszarów miejskich”. O ile w najmniejszym ludnościowo województwie – lubu-
skim – przewidziano 2 takie obszary, o tyle w największym – mazowieckim – tylko jeden30. Od-
mienną klasyfikację zawiera projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju „2030” 

                                                 
26 Lokalny Plan Rewitalizacji Miasta Pionki 2005-2013. 
27 Lokalny Plan Rewitalizacji Miasta Pionki 2005-2013. 
28 Lokalny Program Rewitalizacji Terenów Poprzemysłowych dla Miasta Pionki. 
29 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie, Ministerstwo Roz-
woju Regionalnego, Warszawa, 13 lipca 2010 roku, s. 28, s. 93. 
30 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie, Ministerstwo Roz-
woju Regionalnego, Warszawa, 13 lipca 2010 roku, s. 96. 
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z roku 2011. Radom należy tutaj do „metropolii sieciowej” – jako jeden z jedenastu „ośrodków 
regionalnych”, obok dwunastu większych „aglomeracji” 31. 

Do delimitacji strefy podmiejskiej Radomia wykorzystano szereg zróżnicowanych kryte-
riów. Na podstawie wskaźników sytuacji społeczno-gospodarczej przyjęto wstępny obszar 
analiz o promieniu około 50 km od miasta. Z zestawu dziesięciu wskaźników wybrano 4, któ-
re najlepiej ukazują strefę podmiejską jako obszar suburbanizacji w aspekcie ruchu ludności. 
Według dostępności komunikacyjnej, przyjęto graniczne odległości – 30 km koleją  
i 20 km drogą kołową, co przekłada się na możliwość dojazdu komunikacją publiczną w cza-
sie 40 minut. Rozpoznano wreszcie bariery przyrodnicze, które mogą ograniczać zasięg strefy 
podmiejskiej. Jako że każde z przyjętych kryteriów delimitacji dało nieco odmienne wyniki, 
do dalszych badań przyjęto zasięg strefy podmiejskiej na podstawie dostępności komunika-
cyjnej.  

W roku 2007 w Radomiu wraz ze strefą podmiejską zamieszkiwało 356 tys. osób. Radom 
jest w korzystnym położeniu pod względem tendencji rozwojowych naturalnego ruchu ludno-
ści. Znajduje się w czołówce dużych miast w Polsce pod względem wysokości przyrostu na-
turalnego i liczby zawieranych małżeństw w odniesieniu do liczby mieszkańców. Bardzo ko-
rzystnie przedstawia się struktura wieku: na 23 miasta powyżej 150 tys. mieszkańców Radom 
jest na drugim miejscu pod względem udziału ludności w wieku przedprodukcyjnym. 

Spośród gmin wiejskich najwyższą gęstość zaludnienia zanotowano w gminie Jedlnia-
Letnisko. Ponadto jeszcze tylko gmina Zakrzew przewyższa gęstością zaludnienia średnią 
krajową. Najniższe wskaźniki posiadają gminy: Jastrzębia i Orońsko. Gminę Skaryszew wy-
różnia najwyższy w skali badanego obszaru przyrost naturalny. Korzystne wskaźniki posiada-
ją także gminy wiejskie, graniczące z gminą Radom – z wyjątkiem gminy Jedlnia-Letnisko. 
Ujemne salda notują gminy: Pionki – miejska i wiejska, Orońsko i Wierzbica. Cechuje je tak-
że niekorzystne saldo migracji. Zjawiskami demograficznymi nawiązują one zatem do pro-
blemów aglomeracji staropolskiej. Największe przyrosty migracyjne notują gminy ulegające 
suburbanizacji – przede wszystkim Jedlnia-Letnisko, Zakrzew i Kowala. Celem ruchów mi-
gracyjnych z Radomia jest także miasto Skaryszew. 

W świetle dostępnych wskaźników sytuacja gospodarcza Radomia jawi się jako wyjąt-
kowo trudna. Pod względem poziomu wzrostu gospodarczego, mierzonego wysokością PKB 
na mieszkańca, podregion radomski (NUTS-3) plasuje się znacznie poniżej średniej krajowej. 
W mieście notuje się bezrobocie na poziomie 21,4%, co stawia je na pierwszym miejscu 
wśród miast stutysięcznych w Polsce. Przełamaniu kryzysu nie rokuje niekorzystna sytuacja 
w dziedzinie nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach – zarówno pod względem ich 
poziomu, jak i dynamiki zmian. 

Rozpoznanie dostępności istniejącej infrastruktury społecznej, w szczególności odniesie-
nie do miast zbliżonej wielkości w Polsce, pozwala postawić tezę o dużych zaniedbaniach  
w tej materii. W porównaniu z najlepiej wyposażonymi polskimi podregionami, w podregio-
nie radomskim liczba ludności przypadająca na łóżko szpitalne jest ponad 1,5 raza wyższa, 
liczba lekarzy na 10 tys. ludności – ponad dwukrotnie niższa. Podobnie przedstawia się sytu-
acja w dziedzinie szkolnictwa wyższego. Porównywalnej wielkości miasta w kraju posiadają 
dwu- lub trzykrotnie więcej studentów w uczelniach publicznych. Ponadto w ostatnich latach 
w podregionie radomskim nastąpił największy względny spadek powyższego wskaźnika –  
w zestawieniu podregionów miast z przedziału 150-250 tys. mieszkańców. Radom pozostaje 
największą w Polsce aglomeracją pozbawioną samodzielnej uczelni publicznej o profilu hu-
manistycznym. Jako wyjątkowo niekorzystne jawi się położenie miasta pod względem wiel-
kości księgozbiorów bibliotek. Zasoby biblioteczne stawiają Radom na równi z miastami 

                                                 
31 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Projekt, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 
Warszawa, 25 stycznia 2011 roku, s. 32. 
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dwukrotnie mniejszymi. W dziedzinie kultury Radom okazuje się być największą w Polsce 
aglomeracją nieposiadającą filharmonii. 

Analizy szczegółowe przestrzeni strefy podmiejskiej rozpoczęto od badania rozmieszcze-
nia ludności. Gmina miejska Radom skupia 63,5% ludności całego obszaru opracowania. 
Drugim co do wielkości ośrodkiem osadniczym są Pionki – 20 tys. mieszkańców – mające 
5,5% ludności. Kolejnymi w hierarchii wielkościowej ośrodkami są stare miasta, Skaryszew  
i Wierzbica oraz XX-wieczna osada Jedlnia-Letnisko. Jako jeszcze mniejsze ośrodki lokalne 
wyróżniają się Jedlińsk i Orońsko. Miejscowości te są dość równomiernie rozmieszczone 
wokół Radomia – w odległości 12-17 km. Inne miejscowości gminne – w odniesieniu do zna-
czenia w sieci osadniczej – nie odróżniają od sąsiednich wsi.  

Ludność Radomia skupia się w centralnej części gminy, z niewielkim przesunięciem  
na południe. Strefa śródmiejska liczy 41 tys. mieszkańców. Pozostałe największe jednostki 
układają się południkowo. W kierunku północnym rozciąga się zespół osiedli – największe: 
XV-lecia, Akademickie i Michałów – liczący ponad 30 tys. mieszkańców. Na południu naj-
większym skupiskiem jest zespół Ustronia z Młodzianowem i Prędocinkiem, zamieszkały 
przez około 25 tys. osób. Ponadto do większych osiedli należą: Osiedle nad Potokiem  
i Gołębiów I na północnym wschodzie – razem około 15 tys. mieszkańców, Borki na połu-
dniowym zachodzie – około 10 tys., oraz Południe – około 15 tys. Największe zgrupowania 
zabudowy jednorodzinnej to zespół Glinic z Długojowem, Dzierzkowem, Idalinem  
i Janiszpolem – na południowym wschodzie oraz zespół Zamłynia z Kapturem, Kozią Górą  
i Wacynem – na zachodzie. Oba liczą po około 20 tys. mieszkańców. Obszar zagospodarowa-
nia miejskiego najbardziej ograniczony jest od wschodu, gdzie za terenami przemysłowymi 
umiejscowione jest lotnisko. Struktura miasta jest stosunkowo zwarta, dogodna do obsługi 
komunikacyjnej. Zwartą strukturę posiadają także Pionki – jedyne poza Radomiem miasto  
na prawach gminy. 

Wśród pozostałych gmin wyraziste struktury przestrzenne – z dominującymi ośrodkami 
centralnymi – mają gminy Wierzbica, Jedlnia-Letnisko, Skaryszew i Orońsko. Gminy Kowa-
la, Wolanów i Zakrzew nie mają wykształconej struktury węzłowej. Ośrodki gminne nie sta-
nowią tam największych miejscowości, skupiając zaledwie po kilka procent ludności. Najlud-
niejsze miejscowości w tych gminach lokują się w pobliżu granicy gminy miejskiej Radom – 
i pełnią funkcję osiedli podmiejskich. Sytuacja ta uwidacznia się zwłaszcza w gminie Za-
krzew, w której wsie Bielicha, Milejowice i Wacyn stanowią przedłużenie obszaru zabudo-
wanego radomskich dzielnic peryferyjnych. Zjawisko suburbanizacji ujawnia się także w in-
nych gminach podmiejskich. Zaznaczają się ponadto pasma osadnicze wzdłuż dróg wycho-
dzących z Radomia. Powyższe wnioski potwierdza rozpoznanie zagospodarowania przestrze-
ni strefy podmiejskiej na podstawie zdjęć lotniczych. Najbardziej intensywne pasmo zabudo-
wy rozciąga się w korytarzu Radom – Pionki. Zainwestowanie gmin podmiejskich skupia się 
przy granicach gmin miejskich. Widoczne jest zjawisko bezplanowego rozlewania się zabu-
dowy wzdłuż dróg wychodzących z miast. 

Na podstawie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oceniono tendencje 
rozwojowe poszczególnych gmin. Poza gminami miejskimi największy udział terenów inwe-
stycyjnych przewidziano w gminie Kowala; wskaźnik 29% jest co najmniej zastanawiający 
jak dla gminy wiejskiej. Ogólnie większy udział terenów inwestycyjnych planowany jest  
w gminach obejmujących tereny znajdujące się najbliżej centrum Radomia. Zjawisko subur-
banizacji podtrzymywane jest zatem także w sferze planistycznej. Szczególną wątpliwość 
budzi proponowane rozwijanie pasm ciągłej zabudowy wzdłuż głównych dróg, m.in. drogi 
krajowej nr 12 w kierunku Przysuchy. Badanie rozkładu przestrzennego nieruchomości,  
dla których wydano decyzje o warunkach zabudowy, potwierdza nasilenie działalności inwe-
stycyjnej w sołectwach przy granicy gminy miejskiej Radom; dotyczy to zwłaszcza gmin Za-
krzew i Jedlnia-Letnisko. Przeciwwagą dla powyższego zjawiska jest stosunkowo duża liczba 
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decyzji dla nieruchomości w większych miejscowościach gminnych – Skaryszewie  
i Jedlni. Niekorzystne tendencje zagospodarowania może pogłębić bardzo niski stopień po-
krycia gmin planami miejscowymi. Odcinającym się wyjątkiem jest tutaj gmina miejska 
Pionki, która posiada plan miejscowy dla całości swojego obszaru. Dla pozostałych gmin sto-
pień pokrycia nie przekracza kilku procent, z czego najwyższy wskaźnik posiada Radom – 
6%. Gminy Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia-Letnisko, Kowala, Pionki, Wierzbica nie posiadają 
żadnego obowiązującego planu miejscowego. W gminach Gózd, Jastrzębia, Jedlnia-Letnisko, 
Orońsko, Pionki, Wolanów i Zakrzew nie prowadzi się prac nad przygotowaniem nowych 
planów miejscowych. 

Na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  
w zakresie dróg publicznych zaplanowano budowę obwodnic zewnętrznych Radomia w cią-
gach dróg S7 Kraków – Warszawa i S12 Lublin – Piotrków. W obu przypadkach przyjęto 
dalekie warianty przebiegu, w większości niewchodzące w granice gminy miejskiej. Przebiegi 
proponowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych nie są spójne ani ze studiami uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania poszczególnych gmin, ani z planem zagospodaro-
wania przestrzennego województwa.  

Wśród największych wartości kulturowych przestrzeni należy wymienić układ urbani-
styczny Radomia, uznawany za modelowy przykład rozwoju miast polskich. W strukturze 
miasta zachowały się poszczególne fazy rozwoju przestrzennego. Ciąg od grodziska Piotrów-
ka w dolinie Mlecznej przez średniowieczne Stare Miasto i Miasto Kazimierzowskie, dalej 
dawny trakt lubelski, aż do XIX-wiecznego gmachu Komisji Województwa Sandomierskiego 
stanowi główną oś kompozycyjną miasta. Poza śródmieściem wyróżniają się założenia osie-
dla Fabryki Broni z okresu międzywojennego oraz osiedla Ustronie z lat 70., a także zespoły 
starych zabudowań przemysłowych wzdłuż średnicowej linii kolejowej. W mieście ustano-
wiono strefy ochrony konserwatorskiej, a także strefę ochrony ekspozycji panoramy miasta 
od strony wzniesienia Lasu Kapturskiego. Stosowane narzędzia nie okazują się jednak wy-
starczająco skuteczne. Poza Radomiem ochrony wymagają zachowane stare układy urbani-
styczne Jedlińska i Skaryszewa, a także XX-wieczne założenie Pionek powstałe w ramach 
Centralnego Okręgu Przemysłowego. 

W części drugiej opracowania Studium uwarunkowań rozwoju Radomia i strefy podmiej-
skiej podjęto próbę wskazania pożądanych kierunków rozwoju tego obszaru, w szczególności 
w aspektach odnoszących się do zagospodarowania przestrzeni. 

Wobec silnego rozdrobnienia sieci osadniczej przyjęto postulat kształtowania jej według 
modelu umiarkowanej koncentracji. Wzmocnienie hierarchicznej struktury osadniczej służyć 
ma skupieniu ruchów migracyjnych oraz działalności inwestycyjnej w wybranych ośrodkach. 
Powstanie takich ośrodków może przyczynić się do lepszego wykorzystania endogenicznych 
możliwości rozwojowych. Warunkiem jest dobre wyposażenie w infrastrukturę społeczną 
stosownie do rozmiaru obsługiwanej jednostki terytorialnej oraz sprawne powiązanie komu-
nikacyjne z ośrodkiem regionalnym. Model ten jawi się jako przeciwieństwo obecnie wystę-
pujących tendencji zagospodarowania przestrzeni. Brak spójnej polityki przestrzennej na po-
ziomie aglomeracji miejskiej, błędne założenia planistyczne przyjęte w studiach zagospoda-
rowania gmin, powielane następnie w decyzjach o warunkach zabudowy – wszystko to skut-
kuje bezplanowym rozpraszaniem zabudowy w obszarach podmiejskich. Poza zniszczeniem 
krajobrazu rosną koszty budowy i utrzymania infrastruktury, powiększają się problemy ko-
munikacyjne. Przy nieudolnej polityce transportowej w mieście Radomiu zjawiska te dodat-
kowo wzmagają zjawisko odpływu ludności i podmiotów gospodarczych z jego strefy cen-
tralnej. 

Dokonano zatem hierarchizacji sieci osadniczej według wielkości; dodatkową cechą wy-
różniającą było miejskie założenie przestrzenne. Radom i Pionki uznano za miasta o znacze-
niu odpowiednio regionalnym i powiatowym. Dalej wyróżniono 2 duże ośrodki lokalne, li-
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czące po około 4 tys. mieszkańców, posiadające miejski charakter założenia przestrzennego: 
Skaryszew i Wierzbicę. Dorównuje im wielkością Jedlnia-Letnisko, która jednak nigdy nie 
była miastem i nie posiada miejskiego charakteru przestrzennego. Ponadto Jedlińsk i Przytyk 
(poza granicami opracowania), mimo niższej liczby mieszkańców, zakwalifikowano jako 
mniejsze ośrodki lokalne o miejskim założeniu przestrzennym. Dla tak ustalonej sieci pod-
stawowych ośrodków określono teoretyczne zaplecza terytorialne. W obszarach, które znala-
zły się poza zajętym przez nie terytorium poszukiwano ośrodków lokalnych z kolejnych grup 
wielkościowych. Tą drogą zaproponowano wykreowanie podwójnego węzła Orońsko – Wo-
lanów w południowo-zachodniej części strefy podmiejskiej. Jako ośrodki lokalne wykluczono 
wsie pełniące funkcję osiedli podmiejskich. 

Następnie podjęto próbę wyznaczenia obszarów ciążenia do każdego z określonych wyżej 
ośrodków lokalnych. Kierowano się przy tym dostępnością komunikacyjną. Czynnikiem mo-
dyfikującym była jednak siła przyciągania ośrodka uzależniona od jego wielkości. Tak okre-
ślone obszary ciążenia stanowią układ znacznie bardziej zrównoważony wielkościowo niż 
obecna struktura gminna. Każdy z obszarów liczy powyżej 12 tys. mieszkańców. 

W kolejnym rozdziale określono postulowany układ obszarów przyrodniczo czynnych. 
Nawiązano przy tym do ponadlokalnej sieci węzłów i ciągów ekologicznych. Głównym wę-
złem, o znaczeniu krajowym, obejmującym północno-wschodnią część strefy podmiejskiej, 
jest Puszcza Kozienicka. Najważniejsze ciągi ekologiczne łączą Puszczę Kozienicką z Pusz-
czą Stromiecką na północy i z doliną Modrzejowicy na południowym skraju obszaru opraco-
wania. Duże znaczenie, jako korytarz ekologiczny, ma również dolina Radomki – wiążąca 
Puszczę Kozienicką z Garbem Gielniowskim, a tym samym z kompleksem Puszczy Święto-
krzyskiej. Pozostałe wyróżnione ponadlokalne ciągi ekologiczne nawiązują do dolin rzek: 
Mlecznej i Pacynki oraz Szabasówki i Oronki. 

Jako podmiejski układ obszarów czynnych przyrodniczo zaproponowano formę zielonego 
pierścienia. Celem jego wyznaczenia jest nie tylko ochrona obszarów wartościowych przy-
rodniczo, ale także zachowanie przestrzeni niezabudowanych jako terenów wypoczynkowych 
dla mieszkańców miasta. Przebieg pierścienia uzależniony jest od zasięgu obszaru zainwe-
stowania miejskiego. Najważniejsze obszary wchodzące w jego skład to: lasy Janiszowski  
i Kapturski, odcinek doliny Mlecznej za Józefowem, lotnisko na Sadkowie oraz rozległe tere-
ny otwarte na południe od miasta. Odległość od centrum miasta do granicy wewnętrznej pier-
ścienia waha się od 2,5 km (Las Kapturski) do 6 km (okolice Kończyc). W części południo-
wo-zachodniej, gdzie osiedla Jeżowa Wola i Pruszaków oraz strefa przemysłowa Potkanów 
oddzielone są przestrzennie od reszty miasta, przewidziano rozdzielenie pierścienia na ramio-
na wewnętrzne i zewnętrzne. 

Niestety, ze względu na niekorzystne zmiany zachodzące w przestrzeni podmiejskiej  
nie było możliwe zapewnienie ciągłości pierścienia. Dla każdego z obrębów, na które podzie-
lono pierścień, w miarę możliwości wskazano korytarz dostępu do ponadlokalnego układu 
obszarów przyrodniczo czynnych. Określono też miejsca konfliktów przestrzennych między 
postulowanym zielonym pierścieniem a obszarami dopuszczenia zabudowy według studiów 
zagospodarowania gmin. 

W kolejnym rozdziale zaproponowano ogólny model organizacji przestrzennej  komuni-
kacji publicznej. Jako węzły przyjęto ośrodki lokalne oraz ośrodki wyższych kategorii – wy-
różnione w analizie struktury osadniczej. W nawiązaniu do tego podziału przedstawiono 
układ połączeń regionalnych i lokalnych. Przyjęto tutaj zasadę preferencji transportu szyno-
wego: nie dopuszczano do dublowania linii kolejowych połączeniami autobusowymi; trasy 
przebiegające w pobliżu przystanków kolejowych korygowano w celu skomunikowania  
z koleją. 

W dziedzinie komunikacji kolejowej zaproponowano uzupełnienie układu linii oraz loka-
lizację nowych przystanków. Budowa nowej linii Radom – Iłża – Kunów (– Ostrowiec Świę-
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tokrzyski) skróciłaby podróż w relacji Warszawa – Radom – Przemyśl/Rzeszów o 30 km.  
Ponadto postulowano wykorzystanie do ruchu pasażerskiego istniejących bocznic kolejowych – 
do Wierzbicy i do portu lotniczego Radom Sadków. Na użytkowanych obecnie liniach zapro-
ponowano nowe przystanki w liczbie: linia średnicowa w Radomiu – 3, kierunek Dęblin – 4, 
kierunek Skarżysko-Kamienna – 5, kierunek Drzewica – 4, kierunek Warka – 5. 

Zwrócono uwagę na potrzebę celowego kształtowania węzłów przesiadkowych służących 
integracji poszczególnych środków transportu. W regionalnym węźle komunikacyjnym przy 
głównej stacji kolejowej w Radomiu zaproponowano ześrodkowanie przystanków autobusów 
miejskich i podmiejskich na placu dworcowym oraz budowę nowego tunelu dla pieszych 
między peronami kolejowymi a dworcem autobusowym. Wskazano też lokalizację najważ-
niejszych parkingów systemu Park&Ride – dla dróg z kierunków: Kielce, Kozienice, Lublin, 
Starachowice, Warszawa. 

W kolejnym rozdziale podniesiono postulaty zwiększenia dostępności infrastruktury spo-
łecznej oraz technicznej. Podkreślono potrzebę wyrównania zaniedbań w dziedzinie infra-
struktury publicznej o znaczeniu regionalnym. Priorytetem w tym względzie jest wzmocnie-
nie ośrodka akademickiego, w tym zwłaszcza zwiększenie wachlarza dostępnych kierunków 
kształcenia. Wstępnym krokiem do tego celu może być powołanie nowej biblioteki naukowej. 
W dziedzinie kultury bieżącym postulatem jest ustanowienie filharmonii wraz z budową no-
woczesnej sali koncertowej. Dla zwiększenia udziału mediów publicznych w życiu miasta  
i regionu wnioskuje się o utworzenie w Radomiu redakcji i studiów nadawczych radia i tele-
wizji. W dziedzinie lecznictwa szpitalnego – dla osiągnięcia dostępności porównywalnej  
z innymi regionami – wskazane byłoby powołanie nowego szpitala specjalistycznego z filią 
uczelni medycznej. 

Obok kształtowania infrastruktury o znaczeniu regionalnym ważnym postulatem jest 
równoważenie rozwoju strefy podmiejskiej Radomia poprzez wsparcie ośrodków lokalnych. 
Założeniem powinno być tworzenie w tych ośrodkach wszelkiej infrastruktury społecznej, 
której utrzymywanie leży w zasięgu możliwości samorządów gminnych. Żądanie to wiąże się 
z postulatem reorganizacji układu gminnego w celu stworzenia silniejszych jednostek. 

W ostatnim rozdziale opracowania przedstawiono postulaty dotyczące obszarów pilnie 
wymagających sporządzenia planów miejscowych. Problem braku skutecznej i racjonalnej 
polityki przestrzennej dotyczy przede wszystkim obszarów rozciągających się bezpośrednio 
poza granicami gmin miejskich. Niekontrolowane zjawisko suburbanizacji szczególnie nasi-
lone jest w Bielisze i Milejowicach w gminie Zakrzew oraz w Rajcu Poduchownym i Szla-
checkim w gminie Jedlnia-Letnisko. Koło Pionek najbardziej narażone są Działki Suskowol-
skie i Januszno w gminie wiejskiej Pionki. Jako szczególnie niekorzystne oceniono rozwijanie 
się nieprzerwanych pasów zabudowy wzdłuż dróg, czego rażącym przykładem jest trasa kra-
jowa nr 12 w gminie Wolanów. Zwrócono uwagę, iż studia zagospodarowania przestrzennego 
gmin przewidują taki układ zabudowy również w licznych nowych lokalizacjach. Wskazano 
także obszary wymagające objęcia planami miejscowymi z innych szczególnych przyczyn: 
cenne zespoły przyrodnicze i zabytkowe, tereny przewidziane do rewitalizacji. Podkreślono 
konieczność krytycznej analizy i ewentualnej zmiany studiów zagospodarowania poszczegól-
nych gmin w miejscach konfliktów przestrzennych. 

W części diagnostycznej opracowania, jako jedną z barier rozwoju Radomia, wskazano 
zaniżenie rangi miasta w dokumentach strategicznych w stosunku do jego znaczenia w krajo-
wej sieci osadniczej. Problem ten przekłada się na mniejsze możliwości tworzenia infrastruk-
tury publicznej o zasięgu regionalnym, niezbędnej w ośrodku okręgu liczącego milion miesz-
kańców. Niedostatek tego rodzaju instytucji, choćby w dziedzinie szkolnictwa wyższego, 
przekłada się na trudności w kształtowaniu kapitału ludzkiego, który jest podstawą endoge-
nicznego rozwoju regionalnego. 
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W związku z powyższym warto tu zaznaczyć, iż przełamanie kryzysu gospodarczego, 
który dotyka okręg radomski od dwu dekad, będzie wymagało zaangażowania nie tylko władz 
i społeczeństwa Radomia, ale także organów wojewódzkich i krajowych. Radomskie jest wy-
różniającym się w skali kraju obszarem problemowym, gdzie upadek tradycyjnych gałęzi 
przemysłu nie został zrekompensowany rozwojem sektora usług, w szczególności  
w sferze publicznej, jak miało to miejsce w Łodzi czy zagłębiu śląsko-dąbrowskim. Świadczy 
o tym utrzymująca się stopa bezrobocia o wysokości stawiającej Radom w ścisłej czołówce 
tej wielkości miast w Unii Europejskiej. Paradoksem jest, iż mimo takich wskaźników okręg 
radomski został pozbawiony możliwości korzystania ze wsparcia w ramach programu pomo-
cy dla Polski Wschodniej. Wobec powyższego dysproporcja w poziomie rozwoju, w stosunku 
do kraju i województwa, w przeciągu ostatnich lat wzrastała zamiast maleć. Płynie stąd postu-
lat objęcia okręgu radomskiego specjalnym programem pomocy, być może rangi krajowej. 

Szczególne znaczenie będzie tutaj miało miejsce Radomia w krajowych i wojewódzkich 
dokumentach strategicznych. Jako słuszny postulat jawi się zaliczenie Radomia do tej katego-
rii miast, w której znajdują się ośrodki o podobnym znaczeniu w sieci osadniczej, niezależnie 
od ich statusu administracyjnego. W Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego oznaczałoby 
to włączenie Radomia do grupy „najważniejszych obszarów miejskich”, zgodnie z projektem 
Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 z roku 2011, w którym Radom jest 
jednym z ośrodków regionalnych. Ten sam postulat wysunąć można do nowego planu zago-
spodarowania województwa mazowieckiego. Dalsze klasyfikowanie Radomia jako ośrodka 
subregionalnego, na równi z Puławami, Ostrołęką czy Ostrowcem Świętokrzyskim, tj. mia-
stami kilkukrotnie mniejszymi, daje nikłe nadzieje na powstrzymanie społeczno-gospodarczej 
degradacji miasta. 
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6. ABSTRACT 
 
Radom, with 224 thousand inhabitants (2009), is the 14th among the largest cities in Pol-

and (fig. 3), one of the two biggest cities devoid of the status of a provincial capital during last 
administrative reform in 1999. It is located on a junction of transport corridors linking main 
settlement nodes of Poland: Warsaw, the capital and the largest city, and Cracow, the histori-
cal capital – in the meridian direction; Łódź, central metropolis of the country, and Lublin, the 
biggest agglomeration of the Eastern Poland – in the parallel direction (map 2). The nearest 
city of similar size to Radom is Kielce, situated 70 km to the south-west. Kielce and Radom 
with several minor towns in between form the Staropolska (Old-Poland) Agglomeration, the 
oldest industrial district in Poland (map 3). Radom is the best accessible city for an area popu-
lated with a million inhabitants (map 6). In XIX and XX centuries for a period of 145 years 
Radom was a capital of an administrative region stretching between Pilica and Vistula rivers. 
Analysis of more than thousand years long history of Radom led W. Kalinowski (1979)  
to recognize the city as a model example of spatial development of towns in Poland. 

In comparison to other major cities in Poland Radom has advantageous demographic rat-
ings – positive natural movement (fig. 4) and high share of adolescent age bracket (fig. 6).  
On the other end migration balance is deeply negative (fig. 7), however it is partly due to the 
phenomenon of suburbanization. Economical situation of Radom appears to be severe. Gross 
Domestic Product per capita locates Radom subregion (NUTS-3) far below average for Pol-
and (fig. 8). Among 39 Polish cities over 100 thousand inhabitants Radom has the highest rate 
of unemployment (fig. 13). The number 21,4% (2009) is exceptional on the European back-
ground. Breakthrough the crisis will be difficult as the level of investments per capita in the 
region is very low too (fig. 11). 

One of the main problems that touches Radom is lack of many elements of social infra-
structure being a standard equipment in cities of that size in Europe. Comparable towns  
in Poland have two or three times more students in public universities (fig. 17). Situation is 
even worse in humanistic (fig. 20) and medical (fig. 22) disciplines. Radom is the biggest 
urban agglomeration in Poland not to have a humanistic academy. It is the biggest urban ag-
glomeration that lacks a philharmonic orchestra. In comparison to the best equipped Polish 
subregions (NUTS-3) the number of medical doctors per capita is more than two times lower 
(fig. 15). 
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Załącznik 1 
 
Tabela 21. Udokumentowane złoża kopalin podstawowych w układzie powiatów 

 

Powiaty Nazwa złoża 
(gmina) 

Stan  
zagospodarowa-

nia złoża 
Nazwa 

surowca 
Jednostki

miary 

Zasoby Wydobycie Uwagi

geologiczne przemysłowe   

radomski 

Owadów (Jastrzębia) P węgiel brunatny tys. ton  3038 - - korytarz ekologiczny  
regionalny rz. Radomki 

Wola Owadowska  
(Jastrzębia) R węgiel brunatny tys. ton  13 314 - - 

część w otulinie 
Kozienickiego Parku 
Krajobrazowego 

Iłża – Łączany  
(Kowala, Skaryszew, 
Wierzbica) 

P fosforyty 
(P2O5) 

tys. ton 
 10 230
 (1900) - - 

częściowo złoża w obrębie 
Obszaru Chronionego 
Krajobrazu korytarz i wę-
zeł ekologiczny o znacze-
niu regionalnym 

Radom  
Dąbrówka Warszawska 
(Wierzbica, Kowala) 

P fosforyty 
(P2O5) 

tys. ton 
 

6760
 (1210)

- - 
częściowo zalesiony 
korytarz ekologiczny re-
gionalny 

Radom, Krogulcza 
(Wolanów, Kowala) R fosforyty 

(P2O5) 
tys. ton  8470

 (1610) - - częściowo zalesione 

Radom – Wolanów 
(Wolanów) P fosforyty 

(P2O5) 
tys. ton  590

 (90) - - - 

 
Źródło: Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce, Ministerstwo Środowiska, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2000 rok 
 
E – złoże eksploatowane 
P – złoże o zasobach rozpoznanych wstępnie (w katon C2) 
R – złoże o zasobach rozpoznanych szczegółowo (w katon A+B-C1) 
Z – złoże zaniechane 
T – złoże zagospodarowane, eksploatowane okresowo 
xx/ – w grupie kopalin pospolitych niektóre złoża zaliczone zostały do podstawowych 
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Tabela 22. Udokumentowane złoża kopalin pospolitych (ważniejszych) w układzie powiatów 
 

Powiaty Nazwa złoża 
(gmina) 

Stan 
zagospodaro-
wania złoża 

Nazwa 
surowca 

Jednostki 
miary 

Zasoby Wydobycie Uwagi

geologiczne przemysłowe   

radomski 

Lesiów – Wincentów 
(Radom) E 

piaski kwarcowe 
do produkcji cegły 
wapienno-piaskowej 

tys. m³  1156 1030 42 - 

Zalesice (Wierzbica) P kruszywo naturalne tys. ton  20 729 - -

Obszaru Chronionego 
Krajobrazu obszar 
węzła ekologicznego 
regionalnego 

Kolonia Wierzbica – 
pole B (Wierzbica) R 

wapienie i margle 
dla przemysłu cemen-
towego 

tys. ton  167 239 - - - 

Strzałków (Wolanów 
– Orońsko) R 

wapienie i margle 
dla przemysłu cemen-
towego 

tys. ton  166 615 - - - 

Wierzbica xx/Pole A  
(Wierzbica) E 

wapienie i margle 
dla przemysłu cemen-
towego 

tys. ton  293 100 274 172 263  

Kotarowice –  
Parznice (Kowala) P 

surowce ilaste do 
produkcji kruszyw 
lekkich 

tys. m³  2136 - - - 

Osiny – Polany  
2 złoża Wierzbica  P kruszywo naturalne tys. ton  14 500 - - - 

szydłowiecki

Marylin I (Orońsko) 
część złoża  
„Marylin” 

R 
wapienie i margle 
dla przemysłu wapien-
nego 

tys. ton  1270 - - obszar węzła ekolo-
gicznego regionalnego 

Marylin (Orońsko) Z 
wapienie i margle 
dla przemysłu cemen-
towego 

tys. ton  9941 - - obszar węzła ekolo-
gicznego regionalnego 

 
Źródło: Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce, Ministerstwo Środowiska, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2000 roku. 
 
E – złoże eksploatowane 
P – złoże o zasobach rozpoznanych wstępnie (w katon C2) 
R – złoże o zasobach rozpoznanych szczegółowo (w katon A+B-C1) 
Z – złoże zaniechane 
T – złoże zagospodarowane, eksploatowane okresowo 
xx/ – w grupie kopalin pospolitych niektóre złoża zaliczone zostały do podstawowych 
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Załącznik 2 
 

Szczegółowy opis udokumentowanych zasobów mineralnych w układzie gminnym  
 
powiat radomski ziemski 
gmina Jastrzębia 

węgle brunatne 
− złoże „Głowaczów” (częściowo w gminie Głowaczów), 
− złoże „Owadów” o zasobach bilansowych około 3000 tys. ton, nieeksploatowane, 
− złoże „Wola Owadowska” (pole Wola Owadowska) o zasobach bilansowych  

w kat. C2 3000 tys. ton i w katon B 10 400 tys. m³, nieeksploatowane, 
− złoże „Wola Owadowska” (pole Jastrzębia) o zasobach bilansowych w katon C2  

2045 tys. ton i w katon B 7806 tys. ton; złoże nieeksploatowane, położone w otulinie 
KPK. 

 
gmina Jedlińsk 

węgiel brunatny 
− złoże „Wola Łukawska” położone częściowo w obrębie gminy Jedlińsk (powierzchnia 

55 ha, powierzchnia całego złoża – 2000 ha); zasoby bilansowe 42034 tys. ton  
(katon C1) i 56 961 tys. ton (katon C2); jest to węgiel energetyczny o małym stopniu 
uwęglenia, o niskiej wartości opałowej średnio 2000 kcal/kg, 

− złoże „Marysin” częściowo położone na terenie gminy Jedlińsk; całkowita powierzch-
nia 36 ha, zasoby bilansowe 52 014 tys. ton, miąższość średnia 6,1 m; wartość kalo-
ryczna niska – poniżej 2000 kcal/kg. 

 
gmina Kowala 

kruszywo naturalne 
− złoże „Malczów-Zenonów” (piaski), położone w obrębie gmin: Kowala, Radom  

i Skaryszew. Zasoby udokumentowane 7720 tys. ton, eksploatowane. 
surowce ilaste ceramiki budowlanej 
− złoże „Kotarwice” – powierzchnia złoża 26,2 ha, zasoby bilansowe 2136 tys. m³; złoże 

nieeksploatowane; jedyne udokumentowane w regionie złoże gliny zwałowej nadają-
cej się do produkcji kruszywa lekkiego – glinoporytu. 

fosforyty 
− złoże „Radom-Krogulcza” – zasoby całego złoża wynoszą 8470 tys. ton (w przelicze-

niu na czysty składnik P2O5 – 1610 tys. ton); położone w obrębie gmin: Kowala  
i Wolanów, nieeksploatowane, wskazane nowe zbilansowanie według ekonomicznych 
kryteriów, 

− złoże „Radom – Dąbrówka Warszawska” – złoże nieeksploatowane, położone czę-
ściowo w obrębie gmin: Wierzbica i Kowala o zasobach 6760 tys. ton, w tym P205 – 
1200 tys. ton, 

− złoże „Iłża-Łączany” – złoże nieeksploatowane, położone w obrębie gmin: Kowala, 
Skaryszew i Wierzbica o zasobach 10 230 tys. ton, w tym P205 – 1900 tys. ton, złoże 
częściowo leżące w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Iłża-Makowiec”. 

 
gmina Pionki 

kruszywo naturalne 
− złoże „Kieszek” (piaski) o zasobach udokumentowanych 340 tys. ton, eksploatacja  

zaniechana. 
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gmina Skaryszew 
kruszywo naturalne 
− złoże „Malczów-Zenonów” (piaski), położone w obrębie gmin: Kowala, Radom  

i Skaryszew. Zasoby udokumentowane 7720 tys. ton, eksploatowane. 
fosforyty 
− złoże „Iłża-Łączany” – złoże nieeksploatowane, położone w obrębie gmin: Kowala, 

Skaryszew i Wierzbica o zasobach 10 230 tys. ton, w tym P205 – 1900 tys. ton, złoże 
częściowo leżące w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Iłża-Makowiec”. 

 
gmina Wierzbica 

kruszywo naturalne 
− złoże „Zalesice” (piaski) o zasobach 20 730 tys. ton, niezagospodarowane; położone  

w Obszarze Krajobrazu Chronionego; powierzchnia złoża 71 ha, 
− złoże „Rzeczkowska Góra” (piaski) – powierzchnia złoża 5,86 ha, zasoby 775 tys. ton, 

złoże rezerwowe, możliwe do zagospodarowania; 
− złoże „Osiny-Polany” (kruszywo naturalne), zasoby 14 500 tys. ton, rozpoznanie 

wstępne (katon C2), 
− złoże „Komorniki” (piaski) położone częściowo w obrębie gminy Wierzbica o zaso-

bach 730 tys. ton, nieeksploatowane, możliwe do zagospodarowania. 
wapienie i margle 
− złoże „Wierzbica (pole A)” – powierzchnia złoża 296,4 ha, zasoby na koniec 1995 ro-

ku wynosiły 282 999 tys. ton; złoże jest eksploatowane na skalę przemysłową. Wokół 
udokumentowanego złoża wyznaczono obszar górniczy o powierzchni około 510 ha  
i teren górniczy zajmujący ok. 2267 ha. W obrębie obszaru górniczego mieszczą się 
strefy zagrożenia ze względu na rozrzut odłamków skalnych, strefy zagrożenia działa-
niem uderzeniowej fali powietrznej i strefa szkodliwych drgań sejsmicznych, 

− złoże „Kolonia – Wierzbica (pole B)” – powierzchnia złoża 177,7 ha, zasoby na ko-
niec 1995 roku wynosiły 167 239 tys. ton, złoże rezerwowe, nieeksploatowane, moż-
liwe do zagospodarowania. 

Znaczące ilości surowca węglanowego dały podstawę do utworzenia Wierzbickiego 
Okręgu Eksploatacji Surowców Węglanowych (złoża udokumentowane i perspektywiczne), 
które stanowią bazę dla rozwoju przemysłu cementowego i produkcji kruszyw łamanych. 

fosforyty 
− złoże „Radom – Dąbrówka Warszawska” – złoże nieeksploatowane, położone czę-

ściowo w obrębie gmin: Wierzbica i Kowala o zasobach 6760 tys. ton, w tym P205 – 
1200 tys. ton, 

− złoże „Iłża-Łączany” – złoże nieeksploatowane, położone w obrębie gmin: Kowala, 
Skaryszew i Wierzbica o zasobach 10 230 tys. ton, w tym P205 – 1900 tys. ton, złoże 
częściowo leżące w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Iłża-Makowiec”. 

 
gmina Wolanów 

wapienie i margle 
− złoże „Strzałków” – zasoby 166 615 tys. ton, powierzchnia złoża – 166 ha, nieeksplo-

atowane. Wskazane porównanie jakości kopaliny z wymogami aktualnie obowiązują-
cych kryteriów i norm, złoże położone w obrębie gmin: Orońsko i Wolanów. 

kruszywo naturalne 
− złoże „Wymysłów” (piaski) o zasobach udokumentowanych w katon C1 680 tys. ton,  

w katon C2 1598 tys. ton; powierzchnia złoża 9,85 ha, złoże nieeksploatowane, moż-
liwe do zagospodarowania. 
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fosforyty 
− złoże „Radom-Wolanów” – zasoby 590 tys. ton (w przeliczeniu na czysty P2O5 –  

90 tys. ton), nieeksploatowane; wskazane nowe zbilansowanie według ekonomicznych 
kryteriów, 

− złoże „Radom-Krogulcza” – zasoby całego złoża wynoszą 8470 tys. ton (w przelicze-
niu na czysty składnik P2O5 – 1610 tys. ton), położone w obrębie gmin: Kowala  
i Wolanów, nieeksploatowane, wskazane nowe zbilansowanie według ekonomicznych 
kryteriów. 

 
powiat m. Radom  

kruszywo naturalne 
− złoże „Lesiów-Wincentów” (piaski kwarcowe), zasoby 1102 tys. ton, eksploatowane 

na skalę przemysłową. Powierzchnia obszaru górniczego 345 425 m², terenu górni-
czego – 486 474 m²; 

− złoże „Malczów-Zenonów” (piaski) położone także w obrębie gmin: Kowala,  
i Skaryszew; zasoby udokumentowane 7720 tys. ton, eksploatowane. 

 
powiat szydłowiecki 
gmina Orońsko 

kruszywo naturalne 
− złoże „Orońsko” (piaski) o zasobach udokumentowanych 300 tys. ton; nieeksploato-

wane, możliwe do zagospodarowania 
− złoże „Komorniki” (piaski) położone częściowo w obrębie gminy Wierzbica o zaso-

bach 730 tys. ton, nieeksploatowane, możliwe do zagospodarowania, teren leśny. 
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