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I. WPROWADZENIE I METODOLOGIA BADAŃ
Celem głównym badania była delimitacja obszaru miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego
(ROF) oraz wskazanie powiązań wewnątrz i na zewnątrz ROF, które mogą być podstawą
programowania rozwoju tego obszaru.
Cele szczegółowe badania obejmują:
•

Określenie zakresu problemów rozwojowych wspólnych dla całego miejskiego ROF;

•

Określenie wewnętrznego potencjału rozwojowego ROF;

•
Określenie możliwości wzmocnienia potencjału rozwojowego ROF (w trzech wariantach
rozwojowych).
Delimitacja wskazuje możliwości rozwoju miejskiego ROF, w szczególności w zakresie optymalnych
powiązań komunikacyjnych obszaru (drogowych i kolejowych), modernizacji lub rozbudowy urządzeń
komunalnych, rozwiązań w zakresie zintegrowanego transportu publicznego, aktywności
gospodarczej zwłaszcza pod względem potrzeb infrastrukturalnych, oferty turystyczno-kulturalnej,
optymalizacji polityki mieszkaniowej oraz modernizacji systemu szkolnictwa, ze szczególnym
uwzględnieniem szkolnictwa zawodowego.
1. DEFINICJA RADOMSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO
KPZK 2030 definiuje miejski obszar funkcjonalny jako układ osadniczy ciągły przestrzennie, złożony
z odrębnych administracyjnie jednostek (gmin miejskich, wiejskich i miejsko-wiejskich) i składający
się ze zwartego obszaru miejskiego oraz powiązanej z nim funkcjonalnie strefy zurbanizowanej1.
Obszar funkcjonalny charakteryzuje się wspólnymi uwarunkowaniami i przewidywanymi oraz
jednolitymi celami rozwoju2.
Na potrzeby niniejszego opracowania zastosowano poniższą definicję:
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Miejski Radomski Obszar Funkcjonalny (ROF) to układ osadniczy ciągły przestrzennie, złożony
z odrębnych administracyjnie jednostek (gmin miejskich, wiejskich i miejsko-wiejskich), składający
się ze zwartego obszaru miejskiego stanowiącego rdzeń ROF oraz powiązanej z nim funkcjonalnie
strefy zurbanizowanej, charakteryzujący się wspólnymi uwarunkowaniami i przewidywanymi,
jednolitymi celami rozwoju (strefa podmiejska oraz strefa zewnętrzna ROF).

1

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, str. 187

2

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, str. 178
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UZASADNIENIE:
Zaproponowana definicja określa zasięg oddziaływania miejskiego obszaru funkcjonalnego oraz
zwraca uwagę na fakt, że obszar funkcjonalny powinien charakteryzować się wspólnymi
uwarunkowaniami i jednolitymi przewidywanymi celami rozwoju. Przyjęta definicja obszaru
funkcjonalnego odnosi się zarówno do elementów opisujących przestrzeń w stanie istniejącym oraz
prospektywnych – przewidywanych celów rozwoju.
2. OKREŚLENIE KONTEKSTU PRZESTRZENNEGO BADANIA
Zgodnie z wytycznymi projektu „Strategia rozwoju miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego
(ROF)”, określenie kontekstu przestrzennego badania wynika z następujących założeń:
•
•
•

•

4

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pod nazwą: „Delimitacja miejskiego Radomskiego Obszaru
Funkcjonalnego (ROF)”

26-600 Radom, ul. Żeromskiego 53
tel. +48 483 631 594 ● fax. +48 483 620 208
mpu@mpu.radom.pl

5

MBPR, 2011, Studium uwarunkowań rozwoju Radomia i strefy podmiejskiej
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Rdzeń miejskiego obszaru funkcjonalnego stanowi miasto Radom.
Wstępnie założono, że miejski obszar funkcjonalny Radomia pokrywa się z obszarem powiatu
radomskiego.
Obszar miejskiego ROF jest większym obszarem, niż Gmina Miasta Radomia powiększona
o strefę podmiejską Radomia zidentyfikowaną w badaniu MBPR3. Tło badania (perspektywa
związków metropolitalnych jako współpracy miasta z co najmniej dwiema sąsiednimi
gminami) sprawia, że jego wyniki mogą być użyteczne w toku delimitacji miejskiego ROF.
W czasie delimitacji strefy podmiejskiej, w oparciu głównie o kryterium dostępności
komunikacyjnej, ograniczono ją tylko do grupy następujących JST: Radom, Jastrzębia, Pionki,
m. Pionki, Jedlnia-Letnisko, Gózd, Skaryszew, Wierzbica, Kowala, Orońsko, Wolanów,
Zakrzew, Jedlińsk [MBPR 2011, s. 38]. Kumulacja problemów związanych z bezrobociem,
niskim dostępem do usług publicznych oraz niedostatkami infrastrukturalnymi w radomskim
obszarze problemowym przemawia za rozszerzeniem analizy i dokładna analizą wszystkich
powiązań funkcjonalnych w granicach powiatu radomskiego z uwzględnieniem jako tła
analizy pozostałych gmin radomskiego obszaru problemowego.
W analizie wariantów rozwojowych miejskiego ROF analizowano potencjalne powiązania
miejskiego ROF:
- z jednostkami samorządu terytorialnego radomskiego obszaru problemowego
niewchodzącymi w skład ROF;
- w ramach dwubiegunowego pasma rozwojowego Radom-Kielce, o którym mowa
w Projekcie Aktualizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Mazowieckiego (wersja z 11 czerwca 2013, s. 41).4

W celu uwzględnienia opisanych powyżej założeń przyjętych dla projektu „Strategia rozwoju
miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF)” oraz celów, jakim służy badanie „Delimitacji
Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego”, zaproponowano odpowiednią do kontekstu przestrzennego
szczegółowość poszczególnych analiz oraz dobór metod.
Tabela 1. Szczegółowość analiz oraz metody analiz w odniesieniu do kontekstu przestrzennego
Kontekst przestrzenny

Szczegółowość analizy

Metody analizy, uwagi

Poziom krajowy

Wybrane kwestie problemowe Analiza porównawcza.
(poziom
rozwoju
(porównanie konkurencyjnych
Prezentacja wyników
gospodarczego, demografia).
ośrodków miejskich ośrodków
tabelaryczna, graficzna.
wojewódzkich
oraz Analiza na poziomie NUTS5.
regionalnych).
Dane GUS.
Poziom Regionalny
(podregion radomski
powiat starachowicki).

Wybrane kwestie problemowe Analiza porównawcza.
(bezrobocie, dostęp do usług
oraz publicznych, poziom rozwoju Prezentacja
wyników
tabelaryczna, graficzna oraz
infrastruktury).
kartograficzna.
Analiza na poziomie NTS-4
Przedstawienie ROF na tle
(powiatów). Dane GUS.
radomskiego
obszaru
problemowego.
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Poziom powiatu radomskiego

Duża
szczegółowość
–
wykorzystanie
szeregu
dostępnych
danych
na
poziomie NTS-5 (GUS, dane
gmin) oraz wyników badań
ankietowych.

Trzy różne metody delimitacji
oraz badania ankietowe.

Poziom powiatu radomskiego Duża
–
wykorzystanie
–
uchwycenie
powiązań wybranych
wskaźników
o charakterze funkcjonalnym,
funkcjonalnych z otoczeniem
ukazujących powiązania gmin
ROF z bliższym oraz dalszym
otoczeniem
oraz

Odrębna
interpretacja
wybranych
wskaźników,
wykorzystanych
uprzednio
w trakcie 3 różnych metod
delimitacji np. liczba powiązań
komunikacją publiczną.
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Prezentacja
wyników
tabelaryczna, graficzna oraz
kartograficzna.

wykorzystanie wyników badań Zwrócenie uwagi
na powiązania w ramach
ankietowych.
dwubiegunowego pasma
rozwojowego Radom-Kielce,
o którym mowa w Projekcie
Aktualizacji Planu
Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa
Mazowieckiego.
Prezentacja wyników
tabelaryczna, graficzna.
Źródło: Opracowanie własne

Powierzchnia powiatu radomskiego wynosi 152 978 ha, natomiast miasta Radom 11 180 ha5. Powiat
radomski i miasto Radom zajmują 26,1% powierzchni obszaru zdefiniowanego jako regionalny
kontekst badania, tj. radomski obszar problemowy powiększony o obszar powiatu starachowickiego.
Powiat radomski zamieszkuje 150 668, natomiast miasto Radom 219 703 osób6. Stanowi to 51,6%
ludności obszaru zdefiniowanego jako kontekst regionalny badania.
Rysunek 1. Regionalny kontekst przestrzenny badań związanych z delimitacją Radomskiego
Obszaru Funkcjonalnego

GUS, 2012

6

GUS, 2012
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Źródło: Opracowanie własne

Obszar badań tworzą następujące jednostki terytorialne: gmina miejska Radom (219 703
mieszkańców), gmina miejska Pionki (19 550), gmina miejsko-wiejska Iłża (15 347), gmina miejskowiejska Skaryszew (14 108), gmina wiejska Gózd (84 06), gmina wiejska Jedlińsk (14 064), gmina
wiejska Jedlnia-Letnisko (12 348), gmina wiejska Kowala (11 679), gmina wiejska Pionki (10 075),
gmina wiejska Przytyk (7325), gmina wiejska Wierzbica (10 086), gmina wiejska Wolanów (8631),
gmina wiejska Zakrzew (12 317), gmina wiejska Orońsko (5970).7 Miasto rdzeniowe Radom zajmuje
6,8% powierzchni obszaru badań określonego jako lokalny kontekst przestrzenny. Radom
zamieszkuje 59,3% mieszkańców tego obszaru8.
Rysunek 2. Lokalny kontekst przestrzenny badań związanych z delimitacją Radomskiego Obszaru
Funkcjonalnego
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Źródło: Opracowanie własne

7

GUS, 2012

8

GUS, 2012
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3. WYBÓR METOD DELIMITACJI W KONTEKŚCIE CELÓW BADANIA
Celem głównym badania była delimitacja obszaru miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego
(ROF) oraz wskazanie powiązań wewnętrznych i zewnętrznych ROF, które mogą być podstawą
programowania jego rozwoju.
Cele szczegółowe badania obejmują:
•

określenie zakresu problemów rozwojowych wspólnych dla całego miejskiego ROF;

•

określenie wewnętrznego potencjału rozwojowego ROF;

•
określenie możliwości wzmocnienia potencjału rozwojowego ROF (w trzech wariantach
rozwojowych).
KPZK 2030 zaleca do celów wyznaczania granic obszarów funkcjonalnych ośrodków regionalnych
zastosować kryteria wykorzystane do delimitacji obszarów metropolitalnych.
KPZK 2030 opisuje obszary funkcjonalne ośrodków regionalnych w następujący sposób:
„Obszary funkcjonalne ośrodków regionalnych tworzone są wokół ośrodków niepełniących funkcji
ośrodków wojewódzkich, ale mających duży potencjał i duże znaczenie dla rozwoju kraju z punktu
widzenia celów polityki przestrzennego zagospodarowania kraju – zasadniczo liczących
między 100 a 300 tys. mieszkańców (Częstochowa, Radom, Bielsko-Biała, Rybnik, Płock, Elbląg,
Wałbrzych, Włocławek, Tarnów, Kalisz z Ostrowem Wlkp., Koszalin, Legnica, Grudziądz, Słupsk).”9
KPZK 2030 podkreśla, że ośrodki regionalne posiadają mniejszą skalę oddziaływania niż ośrodki
metropolitalne czy wojewódzkie. Ośrodki regionalne pełnią ważne role administracyjne, gospodarcze
i społeczne, a niektóre odgrywają znaczną rolę w rozwoju kraju.10
Uwzględniając cele badania, przyjętą definicję obszaru funkcjonalnego oraz propozycje KPZK
odnośnie wyznaczania granic obszarów funkcjonalnych delimitację ROF przeprowadzono w trzech
wariantach.
Warianty delimitacji ROF

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, str. 189

10

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, str. 189
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1. Delimitacja oparta na metodologii opracowanej na potrzeby delimitacji miejskich obszarów
funkcjonalnych stolic województw (MOF OW), opublikowanej przez Ministerstwo Rozwoju

Regionalnego, opracowanej przez Przemysława Śleszyńskiego.11
2. Delimitacja oparta na waloryzacji przestrzeni obszaru funkcjonalnego pod kątem rozwoju
społeczno-gospodarczego.
3. Delimitacja oparta na waloryzacji potencjału inwestycyjnego.

4. OPIS WARIANTÓW DELIMITACJI ROF
4.1 DELIMITACJA OPARTA NA METODOLOGII OPRACOWANEJ NA POTRZEBY DELIMITACJI
MIEJSKICH OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH STOLIC WOJEWÓDZTW

Najważniejsze założenia metodologii opracowanej na potrzeby delimitacji miejskich obszarów
funkcjonalnych stolic wojewódzkich, w odniesieniu do delimitacji ROF, to:
•

•
•
•
•

•

MRR, 2013, Kryteria delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich, Warszawa

12

MRR, 2013, Kryteria delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich, Warszawa,
str. 6-7
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Podstawową jednostką delimitacyjną jest gmina, która zapewnia odpowiedni stopień
zróżnicowania, przy jednoczesnej zwartości funkcjonalnej oraz odpowiada ewentualnym
potrzebom organizacji terytorialnej i zarządzania danym obszarem.
Starano się zapewnić optymalnie najnowsze odniesienie do danych statystycznych, jako
bazowy przyjęto 2012 rok, dla którego zebrano większość danych statystycznych.
Przyjęto 7 wskaźników, w trzech grupach: 2 wskaźniki funkcjonalne, 3 wskaźniki społecznogospodarcze, 2 wskaźniki morfologiczne.
Przyjęto, że rdzeniem jest Radom.
Przyjęto, że wyznaczony obszar funkcjonalny jest ciągły przestrzennie, tj. zawiera w sobie
tylko gminy graniczące ze sobą oraz nie może zawierać w sobie gmin nienależących do
obszaru funkcjonalnego, a otoczonych ze wszystkich stron tego typu jednostkami.
Warunkiem zaliczenia do obszaru funkcjonalnego było spełnienie przez gminę
6 z 7 ustalonych minimalnych kryteriów.12

26-600 Radom, ul. Żeromskiego 53
tel. +48 483 631 594 ● fax. +48 483 620 208
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Modyfikacja metody delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych stolic województw (MOF OW)
1. Uwzględnienie zakresu przestrzennego oddziaływania ośrodka regionalnego na otoczenie.
Przyjęcie jako punktu odniesienia dla wybranych wskaźników średniej dla podregionu
radomskiego.
2. Wybór aktualnych wskaźników, dopasowanych do specyfiki ośrodka regionalnego.

Tabela 2. Porównanie wskaźników zastosowanych w oryginalnej i zmodyfikowanej metodzie
delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych
MOF13

ROF

Wskaźniki funkcjonalne
1. Liczba wyjeżdżających do pracy najemnej do
rdzenia na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym
powyżej 50.

2. Liczba zameldowań z rdzenia MOF na 1000
mieszkańców powyżej 3.

1. Odsetek osób (%) wyjeżdżających regularnie
(minimum 5 dni w tygodniu) do ośrodka miejskiego
(cel: praca, szkoła, inny) powyżej 75% średniej dla
badanego obszaru.
Źródło: wyniki badań ilościowych
Uzasadnienie modyfikacji wskaźnika: dane dot. liczby
osób wyjeżdżających do pracy najemnej do rdzenia
dostępne są dla roku 2006. Ponadto nie
uwzględniają specyfiki innych przemieszczeń
ludności.
2. Liczba zameldowań z rdzenia ROF na 1000
mieszkańców powyżej 3.
Źródło danych: dane bezpośrednio z gmin powiatu
radomskiego.

Wskaźniki społeczno-gospodarcze
3.
Liczba
osób
prowadzących
działalność
gospodarczą na 100 osób w wieku produkcyjnym
jako stosunek do średniej podregionu radomskiego
powyżej 75%
Źródło danych: GUS.

13

MRR, 2013, Kryteria delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich, Warszawa
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3. Udział pracujących w zawodach pozarolniczych jako
stosunek do średniej wojewódzkiej powyżej 75%.
Źródło danych: GUS.

4. Liczba podmiotów gospodarczych na 1000
mieszkańców jako stosunek do średniej wojewódzkiej
powyżej 75%.
Źródło danych: GUS.
5. Udział podmiotów gospodarczych w usługach
wyższego rzędu (sekcje J-R) jako stosunek do rdzenia
powyżej 50%
Źródło danych: GUS.

Uzasadnienie modyfikacji wskaźnika: wskutek
przeobrażeń
społeczno-gospodarczych
udział
pracujących w zawodach pozarolniczych jest zbliżony
we wszystkich gminach i nie oddaje specyfiki
przeobrażeń i charakteru danej JST. Zdecydowano
się zastosować wskaźnik, który wyróżnia się dla
obszaru miejskiego i wiejskiego, tj. poziom
indywidualnej przedsiębiorczości.
4. Liczba podmiotów gospodarczych na 1000
mieszkańców jako stosunek do średniej regionalnej
(NTS-3 podregion radomski) powyżej 75%.
5. Bez zmian.

Wskaźniki morfologiczne
6. Gęstość zaludnienia (bez lasów i wód) w stosunku
do średniej wojewódzkiej powyżej 50%.
Źródło danych: GUS.
7. Liczba mieszkań oddanych do użytku na 1000
mieszkańców w latach 2002-2011 w stosunku do
średniej wojewódzkiej powyżej 75%.
Źródło danych: GUS.

6. Gęstość zaludnienia (bez lasów i wód) w stosunku
do średniej regionalnej (NTS-3 podregion radomski)
powyżej 50%.
7. Liczba mieszkań oddanych do użytku na 1000
mieszkańców w latach 2003-2012 (zastąpienie
dostępnymi danymi z ostatnich aktualnych lat)
w stosunku do średniej regionalnej (NTS-3 podregion
radomski) powyżej 75%.

Źródło: opracowanie własne

Delimitacja według metodologii dla MOF OW umożliwia określenie zwartego obszaru wokół miasta
rdzeniowego odznaczającego się powiązaniami i wspólnymi uwarunkowaniami rozwoju.14

4.2. DELIMITACJA OPARTA NA WALORYZACJI PRZESTRZENI OF POD KĄTEM ROZWOJU
SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO
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Delimitacja oparta na waloryzacji przestrzeni polegała na analizie przestrzennego wymiaru rozwoju
społeczno-gospodarczego na terenie ROF. Analizę prowadzono przy zastosowaniu wskaźników GUS.

14

MRR, 2013, Kryteria delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich, Warszawa,
str. 7
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Korzystano głównie z danych na koniec 2012 r., w kilku przypadkach dla pokazania dynamiki zjawiska
posłużono się danymi z lat 2010-2012.
Każdy ze wskaźników miał charakter względny, co było warunkiem koniecznym zachowania
możliwości porównywania obliczonych wartości pomiędzy zróżnicowanymi jednostkami
terytorialnymi. Kolejnym etapem budowy wskaźników syntetycznych była normalizacja danych.
Wykorzystana została w tym celu liniowa transformacja danych typu min-max, której efektem było
sprowadzenie wartości wszystkich wskaźników do przedziału (0,1), gdzie wartość 1 przypisana została
gminie o większej wartości danego wskaźnika, zaś wartość 0 gminie o najmniejszej wartości
wskaźnika.
Przyjęto, że poszczególne grupy wskaźników posiadają jednakową wagę. Poszczególne grupy
wskaźników w wybranej sferze zsumowano, a następnie ponownie sprowadzono do wartości
w przedziale 0-1, otrzymując tzw. syntetyczny wskaźnik wystandaryzowany.15
Docelowym poziomem prowadzonych analiz był szczebel gmin (NTS - 5).
Na potrzeby prowadzonej delimitacji ROF waloryzację przestrzeni ROF przeprowadzono dla
następujących sfer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

demograficznej;
społeczno-ekonomicznej;
zagospodarowania przestrzennego;
gospodarczej, w tym turystyki;
przyrodniczej;
infrastruktury technicznej i komunikacyjnej (w tym drogowej i kolejowej);
obecnych i przyszłych inwestycji w różnych obszarach rozwoju;
potrzeb w zakresie rewitalizacji obszarów zdegradowanych;
obecnych i potencjalnych kierunków rozwoju;
powiązań wynikających z procesów historycznych.

4.3. DELIMITACJA OPARTA NA WALORYZACJI POTENCJAŁU INWESTYCYJNEGO

MRR, Identyfikacja i delimitacja obszarów problemowych i strategicznej interwencji w Polsce, 2009 rok,
str. 31-32
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Delimitacja oparta na waloryzacji potencjału inwestycyjnego uwzględnia ocenę następujących
czynników: klimatu inwestycyjnego, kosztochłonności inwestycji, jakości życia oraz zrównoważonego
rozwoju.

Celem tej części opracowania było wyznaczenie obszaru o największym potencjale inwestycyjnym ze
wskazaniem możliwych typów inwestycji.
Ten wariant delimitacji zakładał przeprowadzenie analiz w oparciu o zestaw następujących grup
wskaźników:
•

analiza wskaźników zrównoważonego rozwoju – waga 10%;

•

analiza położenia i dostępności transportowo-komunikacyjnej – waga 15%;

•

analiza kosztochłonności inwestycji, w tym kapitału ludzkiego – waga 30%;

•

analiza klimatu inwestycyjnego – waga 36%;

•

analiza jakości życia – waga 9%.

Metodologia delimitacji bazuje na modyfikacji metody zastosowanej w opracowaniu pod nazwą
Atrakcyjność Inwestycyjna Województw i Podregionów Polski 2012. Ocena atrakcyjności
inwestycyjnej ma charakter względny, tj. punktem odniesienia są średnie wartości wskaźników dla
badanego obszaru16. Każdy z zastosowanych wskaźników oceniony został w skali od 0 – 100,
a następnie wyliczony zgodnie z przyjętą dla niego wagą.
METOD I ŚRODKÓW DOJŚCIA DO CELU – NARZĘDZIA BADAWCZ
II. WYNIKI DELIMITACJI

1. DELIMITACJA OPARTA NA METODOLOGII OPRACOWANEJ NA POTRZEBY DELIMITACJI
MIEJSKICH OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH STOLIC WOJEWÓDZTW

WSKAŹNIK 1. ODSETEK OSÓB (% DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW GMINY) WYJEŻDZAJĄCYCH
REGULARNIE (MINIMUM 5 DNI W TYGODNIU) DO OŚRODKA RDZENIOWEGO (CEL:
PRACA, SZKOŁA, INNY)
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KRYTERIUM DELIMITACYJNE: WARTOŚĆ WSKAŹNIKA POWYŻEJ 0,75 WARTOŚCI ŚREDNIEJ
DLA BADANEGO OBSZARU

16

Instytut Badań Nad Gospodarką Rynkową, Atrakcyjność Inwestycyjna Województw i Podregionów Polski,
2012, str. 13
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Odsetek osób przemieszczających się jest jednym z najważniejszych wskaźników w badaniach
powiązań funkcjonalnych relacji miasto-otoczenie. Wskaźnik ten wyraża codzienne przepływy
ludności do miasta rdzeniowego z otoczenia, a także obrazuje zasięg przestrzenny tych przepływów.
Na potrzeby delimitacji zmodyfikowano kryterium delimitacyjne dla wskaźnika nr 1, przyjmując, że
powiązania funkcjonalne występują, jeśli wskaźnik osiąga wartość powyżej 0,75 wartości średniej dla
badanego obszaru.
Najwyższy odsetek osób wyjeżdzających codziennie do Radomia charakteryzuje gminy Zakrzew
i Kowala. Wskaźnikiem powyżej średniej17 charakteryzują się także gminy Jedlnia-Letnisko,
Skaryszew, Wierzbica, Jastrzębia oraz Jedlińsk. Poniżej przyjętej wartości granicznej (0,75 wartości
średniej dla badanego obszaru) zaklasyfikowano 3 gminy: miasto Pionki, Iłżę i Orońsko18.

Rysunek 3. Kryterium delimitacyjne dla wskaźnika 1

Średnia wartość wskaźnika wynosiła 1,0.

18

Raport z badań ilościowych na potrzeby delimitacji ROF, kwiecień 2014
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Źródło: badania ankietowe, kwiecień 2014

WSKAŹNIK 2. LICZBA ZAMELDOWAŃ Z RDZENIA MOF NA 1000 MIESZKAŃCÓW
KRYTERIUM DELIMITACYJNE: WARTOŚĆ WSKAŹNIKA POWYŻEJ 3
Najczęstszym kierunkiem migracji mieszkańców Radomia są gminy Jastrzębia i Kowala19. Pozostałe
popularne kierunki migracji to gminy Jedlnia-Letnisko, Skaryszew, Zakrzew oraz Gózd.
Przyjętej wartości granicznej dla wskaźnika, tj. powyżej trzech zameldowań z Radomia na 1000
mieszkańców nie osiągają gminy: miasto Pionki, Pionki, Iłża, Jedlińsk i Wierzbica.
Rysunek 4. Kryterium delimitacyjne dla wskaźnika 2

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych nt. zameldowań poszczególnych gmin, dane za 2013 rok

WSKAŹNIK 3. LICZBA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA 100 OSÓB
W WIEKU PRODUKCYJNYM
KRYTERIUM DELIMITACYJNE: WARTOŚĆ WSKAŹNIKA POWYŻEJ 75% WARTOŚCI ŚREDNIEJ
DLA PODREGIONU RADOMSKIEGO
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Poziom przedsiębiorczości indywidualnej w badanym obszarze jest najwyższy w mieście rdzeniowym,
tj. Radomiu20. Wskaźnik jest zbliżony do średniej podregionu radomskiego w mieście Pionki oraz

19

Dane nt. liczby zameldowań, rok 2013, źródło: urzędy gmin badanego obszaru
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gminach Zakrzew, Jedlnia-Letnisko, Skaryszew i Kowala. Najniższy jest w gminach Gózd, wiejskiej
Pionki oraz Przytyk.
Przyjętego kryterium delimitacyjnego dla wskaźnika 3 nie spełniają gminy Pionki, Gózd, Przytyk
i Wierzbica.
Rysunek 5. Kryterium delimitacyjne dla wskaźnika 3

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, 2012 rok

WSKAŹNIK 4. LICZBA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH NA 1000 MIESZKAŃCÓW
KRYTERIUM DELIMITACYJNE: WARTOŚĆ WSKAŹNIKA POWYŻEJ 75% WARTOŚCI ŚREDNIEJ
DLA PODREGIONU RADOMSKIEGO

20

GUS, 2012
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Liczba podmiotów gospodarki narodowej (w odniesieniu do liczby mieszkańców) pokazuje stan
przedsiębiorczości na terenie danej gminy oraz aktywność gospodarczą jej mieszkańców. W związku
z tym najsilniejszymi gospodarczo gminami w badanym obszarze są miasta Radom oraz Pionki, dla
których wskaźnik liczby podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców jest wyższy od średniej dla

podregionu radomskiego21. Wartość zbliżoną do średniej dla podregionu radomskiego osiągają gminy
Zakrzew, Skaryszew, Kowala oraz Jedlnia-Letnisko.
Przyjętej wartości granicznej dla wskaźnika, tj. powyżej 75% średniej podregionu radomskiego dla
liczby podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, nie osiągają gminy Pionki, Gózd, Przytyk,
Jastrzębia i Wolanów.
Rysunek 6. Kryterium delimitacyjne dla wskaźnika 4

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, 2012 rok

WSKAŹNIK 5. UDZIAŁ PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W USŁUGACH WYŻSZEGO RZĘDU
(SEKCJE J-R)
KRYTERIUM DELIMITACYJNE: POWYŻEJ 50% WARTOŚCI WSKAŹNIKA DLA MIASTA-RDZENIA
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Usługi wyższego rzędu obejmują sekcje od J do R Polskiej Klasyfikacji Działalności. Świadczą je
podmioty gospodarcze z zakresu: informacji i komunikacji, działalności finansowej
i ubezpieczeniowej, działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości, działalności
profesjonalnej, naukowej i technicznej, działalności w zakresie usług administrowania i działalności
wspierających, administracji publicznej i obrony narodowej, obowiązkowych zabezpieczeń

21

GUS, 2012
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społecznych, edukacji, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz działalności związanej z kulturą,
rozrywką i rekreacją.
Najbardziej zbliżony profil gospodarczy do miasta rdzeniowego w zakresie udziału usług wyższego
rzędu w strukturze lokalnej gospodarki posiada miasto Pionki, a w następnej kolejności gmina Iłża
oraz Jedlnia-Letnisko. Wartości granicznej nie osiągają gminy Wolanów oraz Skaryszew22.
Rysunek 7. Kryterium delimitacyjne dla wskaźnika 5

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, 2012 rok

WSKAŹNIK 6. STOSUNEK GĘSTOŚCI ZALUDNIENIA (BEZ LASÓW I WÓD) DLA JST DO
ŚREDNIEJ DLA PODREGIONU RADOMSKIEGO
KRYTERIUM DELIMITACYJNE: WARTOŚĆ WSKAŹNIKA POWYŻEJ 50%

GUS, 2012

23

GUS, 2012
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Największą gęstość zaludnienia obserwuje się na obszarze gmin miejskich Radomia i Pionek23. Z gmin
bezpośrednio sąsiadujących z obszarem miejskim Radomia najgęściej zaludnione są gminy
Jedlnia-Letnisko oraz Kowala. Najniższą gęstością zaludnienia odnotowano w gminie Przytyk.

Przyjętej wartości granicznej dla wskaźnika, tj. gęstości zaludnienia bez lasów i wód powyżej 50%
średniej podregionu radomskiego nie spełnia gmina Przytyk.
Wraz ze wzmacnianiem powiązań funkcjonalnych w obrębie obszaru funkcjonalnego zmienia się
struktura strefy podmiejskiej. W zależności od typu zabudowy i zwartości osiedli może zwiększać się
gęstość zaludnienia. Tego typu sytuacja występuje w gminach Jedlnia-Letnisko (150% średniej dla
podregionu), Kowala (118%) oraz Zakrzew (98%). Jednocześnie w wymienionych gminach występuje
wysoki wskaźnik liczby zameldowań z Radomia. Wskaźnik 2 przyjmuje wartości odpowiednio 11,5,
14,3 i 10,88 przy wartości granicznej 3. Może to sugerować, że w tych gminach następuje
koncentracja ludności. Natomiast w gminach Jastrzębia (63% średniej przy wskaźniku 2 na poziomie
14,41) oraz Skaryszew (71% średniej przy wskaźniku 2 – 11,41) może występować rozlewanie się
zabudowy, zwłaszcza w Skaryszewie, który jest największą powierzchniowo gminą spośród
wymienionych. Hipotezy te powinny zostać zweryfikowane na dalszym etapie prac nad strategią
rozwoju ROF w kontekście analizy preferencji osiedleńczych ludności oraz nasilenia presji
suburbanizacyjnej.
Rysunek 8. Kryterium delimitacyjne dla wskaźnika 6
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, 2012 rok
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WSKAŹNIK 7. STOSUNEK LICZBY MIESZKAŃ ODDANYCH DO UŻYTKU NA 1000
MIESZKAŃCÓW W LATACH 2003-2012 DO ŚREDNIEJ DLA PODREGIONU RADOMSKIEGO
KRYTERIUM DELIMITACYJNE: WARTOŚĆ WSKAŹNIKA POWYŻEJ 75%
Ostatni wskaźnik dotyczy działalności podejmowanej przez inwestorów indywidualnych w zakresie
budownictwa mieszkaniowego. Wskaźnik ten pozostaje w ścisłej relacji z migracjami mieszkańców,
rozbudową strefy podmiejskiej miasta rdzeniowego oraz wywieranej antropopresji na tereny
dotychczas wolne od zabudowy.
Największą dynamikę ruchu budowlanego obserwuje się na obszarze gmin Jedlnia-Letnisko (215%
średniej dla podregionu) oraz Zakrzew i Kowala (odpowiednio 196% oraz 168%)24, co odpowiada
wnioskom z analizy wskaźników 2 i 6. Przyjętej wartości granicznej wskaźnika nie osiągają gminy:
miasto Pionki, Przytyk, Iłża i Wierzbica.

GUS, 2002 - 2012

25

Informacja uzyskana w czasie prezentacji wyników delimitacji Grupie Sterującej Projektu

26-600 Radom, ul. Żeromskiego 53
tel. +48 483 631 594 ● fax. +48 483 620 208
mpu@mpu.radom.pl
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Uwaga. Niska dynamika ruchu budowalnego w Pionkach wynika z kilku czynników. Związane jest to
między innymi z wysoką dynamiką migracji ludności poza miasto Pionki, w tym także migracją poza
granice kraju, co wpływa na wysoką podaż mieszkań na rynku wtórnym (zarówno sprzedaż, jak
i najem). W mieście realizowane są przedsięwzięcia związane z zagospodarowaniem
niewykorzystanych obiektów użyteczności publicznej na potrzeby mieszkaniowe oraz podnoszeniem
standardu zasobu mieszkaniowego. W związku z tym miasto Pionki dysponuje dość znacznym
zasobem mieszkań komunalnych25. Nadpodaż na rynku wtórnym i pokrycie zapotrzebowania na
zasób komunalny wskazują na wyludnianie się miasta, co może mieć także związek ze zwiększonym
ruchem budowlanym w gminie Pionki (1,24).

Rysunek 9. Kryterium delimitacyjne dla wskaźnika 7
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, 2012-2003 rok
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PODSUMOWANIE DELIMITACJI OPARTEJ
POTRZEBY DELIMITACJI MOF OW

NA

METODOLOGII

OPRACOWANEJ

NA

Rysunek 10. Synteza kryteriów delimitacyjnych wg zmodyfikowanej metody delimitacji MOF OW

Źródło: opracowanie własne

Istotą metody opracowanej dla MOF OW jest określenie granicy zasięgu oddziaływania ośrodka
miejskiego na otoczenie, które odznacza się podobnymi uwarunkowaniami rozwoju. Przyjmuje się,
że obszar funkcjonalny tworzą JST, które spełnią minimum 6/7 przyjętych wskaźników26.
Delimitacja przeprowadzona w oparciu o metodę wypracowaną przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego dla MOF OW, poddaną modyfikacji ze względu na słabsze oddziaływanie w przestrzeni
ośrodka miejskiego o charakterze regionalnym, wykazała że:

26

MRR, 2013, Kryteria delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich, Warszawa,
str. 7
27

Raport z badań ilościowych na potrzeby delimitacji ROF, kwiecień 2014
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Najsilniejsze powiązania funkcjonalne oraz wspólne z miastem rdzeniowym
uwarunkowania rozwoju obserwuje się w gminach Jedlnia-Letnisko, Kowala oraz Zakrzew
(spełnionych 7/7 kryteriów delimitacyjnych). Gminy te tworzą bezpośrednią strefę
podmiejską. Na obszarze tym obserwuje się najsilniejsze oddziaływanie ośrodka
rdzeniowego. Powyższe wnioski potwierdzają dane dotyczące liczby osób przemieszczających
się z obszaru gminy do miasta rdzeniowego w wyniku codziennych przemieszczeń27 dane na
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•

temat liczby mieszkań oddanych do użytku28 oraz dane liczby osób meldujących się
z Radomia29.
Silne powiązania funkcjonalne wykazują gminy Jastrzębia, Jedlińsk, Skaryszew oraz
Orońsko (spełnionych 6/7 kryteriów delimitacyjnych). Gminy Jastrzębia oraz Skaryszew
w stosunku do miasta rdzeniowego wykazują różnice w specyfice gospodarczej (Jastrzębia
– niższa liczba podmiotów gospodarczych, Skaryszew – niższy udział podmiotów wyższego
szczebla)30. Na obszarze tych gmin może też występować silniejsza niż w gęściej zaludnionej
bezpośredniej strefie podmiejskiej presja suburbanizacyjna połączona z rozlewaniem się
zabudowy. Wyniki te wskazują potrzebę głębszej analizy zjawiska na etapie badania
preferencji osiedleńczych ludności ROF. Gmina Jedlińsk charakteryzuje się słabszą dynamiką
zameldowań z obszaru rdzeniowego31, a gmina Orońsko niższym wskaźnikiem regularnych
dojazdów do Radomia32, choć wskaźnik ten tylko nieznacznie jest niższy od przyjętej wartości
granicznej 75% w stosunku do średniej dla badanego obszaru i wynosi 74%.
Najsłabsze powiązania funkcjonalne i najsłabsze wspólne uwarunkowania rozwoju wokół
miasta rdzeniowego obserwuje się w gminie Przytyk (spełnionych 2/7 kryteriów
delimitacyjnych).
Zaobserwowano słabsze powiązania pomiędzy Radomiem i Pionkami w stosunku
do powiązań pomiędzy Radomiem i jego bezpośrednim otoczeniem. Miasto Pionki tworzy
w przestrzeni własne powiązania funkcjonalne33, m. in. dzięki znacznemu potencjałowi
gospodarczemu34. O podobieństwie do miasta rdzeniowego i potencjale gospodarczym
Pionek świadczy zbiorczy wynik transformacji liniowej poszczególnych wskaźników.
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Wyznaczony według zmodyfikowanej metody delimitacji dla MOF OW obszar funkcjonalny
obejmuje: miasto rdzeniowe Radom oraz gminy: Jedlnia-Letnisko, Zakrzew, Kowala, Jastrzębia,
Jedlińsk, Skaryszew oraz Orońsko. Ponadto ze względu na specjalne uwarunkowania, tj. sąsiedztwo
z obszarem miejskim Radomia oraz wysokie wartości wskaźników funkcjonalnych obszar
funkcjonalny tworzą gminy Gózd oraz Wolanów (5/7 spełnionych kryteriów delimitacyjnych).

28

GUS, 2003 – 2012

29

Dane nt. liczby zameldowań, rok 2013, źródło: urzędy gmin badanego obszaru

30

GUS, 2012

31

Dane nt. liczby zameldowań, rok 2013, źródło: urzędy gmin badanego obszaru

32

Raport z badań ilościowych na potrzeby delimitacji ROF, kwiecień 2014

33

Raport z badań ilościowych na potrzeby delimitacji ROF, kwiecień 2014

34

GUS, 2012
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2. DELIMITACJA OPARTA NA WALORYZACJI PRZESTRZENI

Zastosowana metoda delimitacji określa potencjał badanego obszaru kilku badanych sfer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

demograficznej;
społeczno-ekonomicznej;
zagospodarowania przestrzennego;
gospodarczej, w tym turystyki;
przyrodniczej;
infrastruktury technicznej i komunikacyjnej (w tym drogowej i kolejowej);
obecnych i przyszłych inwestycji w różnych obszarach rozwoju;
potrzeb w zakresie rewitalizacji obszarów zdegradowanych;
obecnych i potencjalnych kierunków rozwoju;
powiązań wynikających z procesów historycznych.

SFERA DEMOGRAFICZNA
Tabela 3. Grupa wskaźników sfery demograficznej
Lp.

Grupa wskaźników

Cel grupy wskaźników

Początkowe wskaźniki

1

Naturalne
(wewnętrzne)
przyczyny liczebności
populacji

Określenie naturalnych przyczyn
liczebności populacji

Współczynnik
urodzeń
urodzeń
żywych
na
mieszkańców)

(liczba
1000

2

Współczynnik zgonów (liczba zgonów
na
1000
mieszkańców
–
destymulanta)

3

Przyrost
naturalny
1000 mieszkańców
Określenie
innych
przyczyn
liczebnego stanu populacji

Saldo migracji wewnętrznej

5

Obciążenie
demograficzne

Identyfikacja
obszarów
z mniejszym
lub
większym
obciążeniem demograficznym

Wskaźnik
demograficznego
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obciążenia

25

Inne
(zewnętrzne)
przyczyny liczebności
populacji
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Rysunek 11. Syntetyczny wskaźnik dla sfery demograficznej w skali 0-1

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Syntetyczny wskaźnik sfery demograficznej ukazany za pośrednictwem transformacji liniowej
w skali 0-1 najwyższe wartości osiąga w gminach Kowala, Zakrzew, Gózd, Skaryszew oraz Wolanów
(przedział od 0,8 do 1,0). Kolejną grupę gmin w przedziale od 0,6 do 0,8 tworzą gminy Jedlińsk,
Przytyk i Jedlnia-Letnisko. Przedział od 0,4 do 0,6 tworzą gminy Jastrzębia, Pionki, Orońsko
i Wierzbica. Najniższe wartości wskaźnika notuje się w Pionkach, Radomiu oraz gminie Iłża.
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SFERA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA

Tabela 4. Grupa wskaźników sfery społeczno – ekonomicznej
Lp.

Grupa wskaźników

Cel grupy wskaźników

Początkowe wskaźniki

1

Warunki lokalowe

Określenie
o różnych
lokalowych

Liczba mieszkań oddanych do użytku na
1000 mieszkańców

obszarów
warunkach

2

Przeciętna
powierzchnia
użytkowa
mieszkania na osobę zameldowaną

3

Rozwój budownictwa

Określenie
obszarów
o różnym stopniu rozwoju
budownictwa

Budynki oddane do użytku ogółem na 1000
mieszkańców

4

Podstawowa
zdrowotna

Określenie
obszarów
o różnym stopniu dostępu
do podstawowej opieki
zdrowotnej

Placówki ambulatoryjnej opieki zdrowotnej
na 10000 mieszkańców

5

Dostęp do przedszkoli

Określenie
obszarów
o różnym stopniu dostępu
do przedszkoli

Odsetek dzieci objętych wychowaniem
przedszkolnym w wieku 3-6 lat

6

Oświata

Określenie
obszarów
o różnym stopniu dostępu
do oświaty

Współczynnik skolaryzacji netto dla szkół
podstawowych

opieka

Obiekty kultury

Określenie
obszarów
o różnym stopniu dostępu
do obiektów kultury

Liczba bibliotek na 1000 mieszkańców
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Współczynnik skolaryzacji netto dla szkół
gimnazjalnych
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7
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9

Aktywność społeczna

Określenie
obszarów
o różnym
poziomie
aktywności społecznej

Fundacje, stowarzyszenia i organizacje
społeczne na 10 000 mieszkańców

Rysunek 12. Syntetyczny wskaźnik dla sfery społeczno-ekonomicznej w skali 0-1

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Syntetyczny wskaźnik dla sfery społeczno-ekonomicznej ukazany za pośrednictwem transformacji
liniowej w skali 0-1 osiąga najwyższą wartość w Radomiu (0,96) oraz gminie Jastrzębia (1,0).
W przedziale od 0,6 do 0,8 znajduje się gmina Jedlnia-Letnisko. W przedziale od 0,4 do 0,6 znajdują
się gminy Iłża i Skaryszew. Większość gmin uzyskała wartość w przedziale od 0,2 do 0,4. Są to gminy
Gózd, Wierzbica, Kowala, Zakrzew, Przytyk, Jedlińsk i miasto Pionki. Najniższą wartość wskaźnika
notują gminy Pionki oraz Wolanów.
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SFERA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Tabela 5. Grupa wskaźników sfery zagospodarowania przestrzennego
Lp.

Grupa wskaźników

Cel grupy wskaźników

Początkowe wskaźniki

1

Zagospodarowanie
przestrzenne

Wyodrębnienie
obszarów
o różnym stopniu pokrycia
miejscowymi
planami
zagospodarowania
przestrzennego

Udział powierzchni gminy objętej
miejscowymi
planami
zagospodarowania
przestrzennego
w powierzchni gminy ogółem

Wyodrębnienie
obszarów
potencjalnie
o
różnym
stopniu zmian związanych
z zagospodarowaniem
przestrzeni na terenach,
na których nie obowiązuje
miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego

Wydane
pozytywne
decyzje
lokalizacyjne na podstawie ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym
na 1000 mieszkańców:
•

decyzje o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego,

•

decyzje dotyczące zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej,

•

decyzje dotyczące zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej,

•

decyzje dotyczące zabudowy
usługowe,

•

decyzje dotyczące zabudowy
inne.
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Rysunek 13. Syntetyczny wskaźnik dla sfery zagospodarowania przestrzennego w skali 0-1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Syntetyczny wskaźnik dla sfery zagospodarowania przestrzennego ukazany za pośrednictwem
transformacji liniowej w skali 0-1 najwyższą wartość osiąga w mieście Pionki oraz gminie Jastrzębia.
Wartości zbliżone do średniej osiągają gminy położone na wschodzie i północy badanego obszaru
(Skaryszew, Gózd, Jedlnia-Letnisko, Pionki, Jedlińsk, Zakrzew) (przedział od 0,4 do 0,6). Gminy
Przytyk, Wolanów, Kowala, Orońsko, Wierzbica posiadają wartości wskaźników sfery
zagospodarowania przestrzennego w przedziale od 0,2 do 0,4. Najniższe wartości wskaźnik sfery
zagospodarowania przestrzennego osiąga w Radomiu (0,0) oraz gminie Iłża (0,08).
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SFERA GOSPODARCZA

Tabela 6. Grupa wskaźników sfery gospodarczej
Lp.

Grupa wskaźników

Cel grupy wskaźników

Początkowe wskaźniki

1

Poziom
rozwoju
gospodarczego wyrażony
dochodami gmin

Określenie
rozwoju
gospodarczego obszarów na
podstawie dochodów gmin

Dochody własne gmin ogółem na
1 mieszkańca

2

Warunki do aktywności
gospodarczej

Określenie
obszarów
o różnych warunkach do
aktywności gospodarczej

Podmioty gospodarki narodowej
w rejestrze REGON na 10.000 ludności

3

Poziom
indywidualnej
działalności gospodarczej

Określenie
indywidualnej
gospodarczej

poziomu
działalności

Liczba osób prowadzących działalność
gospodarczą na 1000 ludności

4

Efektywność
wykorzystania zasobów
pracy

Identyfikacja
obszarów
z różnym
wykorzystaniem
zasobów pracy

Udział
bezrobotnych
zarejestrowanych w liczbie ludności
w wieku
produkcyjnym
(destymulanta)

5

Poziom
i inwestycji

Określenie
obszarów
o różnym poziomie wydatków
i inwestycji

Wydatki gmin na 1 mieszkańca

wydatków

6

Wydatki majątkowe
gminy na mieszkańca

inwestycyjne
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Stosunek dochodów do wydatków
gmin na 1 mieszkańca
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Rysunek 14. Syntetyczny wskaźnik dla sfery gospodarczej w skali 0-1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Syntetyczny wskaźnik dla sfery gospodarczej ukazany za pośrednictwem transformacji liniowej
w skali 0-1 najwyższą wartość osiąga w Radomiu. Kolejną grupę gmin stanowią gminy Jedlińsk,
Jedlnia-Letnisko oraz Miasto Pionki (wartość w przedziale 0,4 do 0,6). W przedziale od 0,2 do 0,4
znajdują się gminy sąsiadujące z Radomiem, tj. gminy Zakrzew, Wolanów, Kowala, Skaryszew
i Jastrzębia oraz gmina Orońsko. Najniższą wartość wskaźniki sfery gospodarczej osiągają w gminie
Pionki, Przytyk, Iłża oraz Wierzbica (przedział od 0,0 do 0,2).
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SFERA TURYSTYCZNA

Tabela 7. Grupa wskaźników sfery turystycznej
Lp.

Grupa wskaźników

Cel grupy wskaźników

Początkowe wskaźniki

1

Infrastruktura
turystyczna

Wyodrębnienie
obszarów
o różnym stopniu rozwoju
infrastruktury turystycznej

Liczba noclegów udzielonych w gminie
na 1 mieszkańca

2

3

Liczba miejsc noclegowych na 1000
mieszkańców
Atrakcje turystyczne

Wyodrębnienie
obszarów
zróżnicowanych
pod
względem udziału atrakcji
turystycznych

Liczba pomników przyrody

Ścieżki rowerowe (km) na 10.000
mieszkańców

5

6

Wyodrębnienie
obszarów
zróżnicowanych
pod
względem poziomu inwestycji
na cele turystyczne

Wydatki gmin na cele turystyczne
na 1 mieszkańca

Dochody
z
tytułu
ochrony
dziedzictwa
kulturowego

Wyodrębnienie
obszarów
zróżnicowanych
pod
względem dochodów z tytułu
ochrony
dziedzictwa
kulturowego

Dochody gminy z dziedziny ochrony
dziedzictwa
kulturowego
na
1 mieszkańca

Wydatki gmin na ochronę dziedzictwa
narodowego i kultury na 1 mieszkańca
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7

Inwestycje
na
cele
turystyczne, w tym na
ochronę
dziedzictwa
kulturowego
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Rysunek 15. Syntetyczny wskaźnik dla sfery turystycznej w skali 0-1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Syntetyczny wskaźnik dla sfery turystycznej pokazany za pośrednictwem transformacji liniowej
w skali 0-1 najwyższą wartość osiąga w Radomiu (1,0), a następnie w Pionkach (0,83). Wartość
w przedziale od 0,4 do 0,6 osiągają w gminach Jedlińsk, Pionki, Jedlnia-Letnisko, Orońsko oraz Iłża,
wartość w przedziale od 0,2 do 0,4 w gminach Zakrzew i Wolanów. Najniższe wartości, w przedziale
od 0,0 do 0,2 zanotowano w gminach Skaryszew, Gózd, Wierzbica, Jastrzębia, Przytyk i Kowala.
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SFERA PRZYRODNICZA

Tabela 8. Grupa wskaźników sfery przyrodniczej
Lp.

Grupa wskaźników

Cel grupy wskaźników

Początkowe wskaźniki

1

Infrastruktura
wodnokanalizacyjna
wpływająca na ochronę
środowiska naturalnego

Wyodrębnienie
obszarów
o różnym stopniu rozwoju
infrastruktury
wodnokanalizacyjnej
wpływającej
na ochronę
środowiska
naturalnego

Odsetek osób korzystających z sieci
wodociągowych

Walory
środowiska
naturalnego

Wyodrębnienie
obszarów
zróżnicowanych
pod
względem
powierzchni
prawnie chronionych

Udział obszarów prawnie chronionych
w powierzchni gminy ogółem

Wyodrębnienie
obszarów
o różnym stopniu lesistości

Powierzchnia
obszarów
leśnych
w powierzchni ogółem (lesistość)

2

3

4

Udział terenów zieleni w powierzchni
ogółem (nierównomierność danych)
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Odsetek osób korzystających z sieci
kanalizacyjnej
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Rysunek 16. Syntetyczny wskaźnik dla sfery przyrodniczej w skali 0-1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, 2012 roku
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Syntetyczny wskaźnik dla sfery przyrodniczej w części dotyczącej infrastruktury wodnokanalizacyjnej ukazany za pośrednictwem transformacji liniowej w skali 0-1 najwyższe wartości
osiąga na obszarach miejskich, tj. w Pionkach (1,0) oraz Radomiu (0,94). Wartość wskaźników
w przedziale od 0,4 do 0,6 notują gminy Przytyk, Zakrzew, Wierzbica i Jedlnia-Letnisko. Pozostałe
gminy badanego obszaru osiągają wartość wskaźników sfery infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
poniżej 0,4. Najniższe wartości poniżej 0,1 notuje się w gminach Jedlińsk, Wolanów oraz Orońsko.
Należy podkreślić, że inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną realizowane były na obszarze
badanych gmin w 2013 i 2014 roku.
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Rysunek 17. Syntetyczny wskaźnik dla sfery przyrodniczej w części dotyczącej walorów
przyrodniczych w skali 0-1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Syntetyczny wskaźnik dla sfery przyrodniczej w części dotyczącej walorów przyrodniczych ukazany
za pośrednictwem transformacji liniowej w skali 0-1 najwyższe wartości osiąga w gminie Pionki
(1,0), a następnie w gminach Iłża (0,52), Skaryszew (0,42) w Pionkach (0,37). Poza tymi gminami
wskaźniki te nie wykazują znacznego zróżnicowania i osiągają wartości w przedziale od 0 do 0,2.

26-600 Radom, ul. Żeromskiego 53
tel. +48 483 631 594 ● fax. +48 483 620 208
mpu@mpu.radom.pl

SFERA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I KOMUNIKACYJNEJ (W TYM DROGOWEJ
I KOLEJOWEJ)

Tabela 9. Grupa wskaźników sfery infrastruktury technicznej i komunikacyjnej
Lp.

Grupa wskaźników

Cel grupy wskaźników

Początkowe wskaźniki

1.

Dostępność
komunikacyjna
do
ośrodka
miejskiego
w dniu roboczym

Wyodrębnienie
obszarów
zróżnicowanych
pod
względem
dostępności
komunikacyjnej do ośrodka
miejskiego
lub
wojewódzkiego w dniu
roboczym

Liczba połączeń komunikacją publiczną
(koleje
i
autobusy)
z
centrum
administracyjnego gminy do ośrodka
miejskiego w dniu roboczym

2.
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3.

26-600 Radom, ul. Żeromskiego 53
tel. +48 483 631 594 ● fax. +48 483 620 208
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Średni czas dojazdu komunikacją publiczną
(koleje
i
autobusy)
z
centrum
administracyjnego gminy do ośrodka
miejskiego
w
dniu
roboczym
(destymulanta)
Średni
czas
dojazdu
samochodem
osobowym z centrum administracyjnego
gminy do ośrodka miejskiego w dniu
roboczym (destymulanta)

Rysunek 18. Syntetyczny wskaźnik dla sfery technicznej i komunikacyjnej w skali 0-1 (poziom
dostępności komunikacyjnej Radomia)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przewoźników oraz Google Maps
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Syntetyczny wskaźnik dla sfery technicznej i komunikacyjnej w skali 0-1 (poziom dostępności
komunikacyjnej Radomia) najwyższe wartości osiągają w gminie Wolanów (1,0), a następnie
w gminie Jedlińsk (0,86). W przedziale od 0,6 do 0,8 wskaźniki sfery technicznej i komunikacyjnej
osiągają
w gminach Zakrzew, Jedlnia-Letnisko, Pionki oraz w mieście Pionki. Wartością wskaźników tej sfery
przedziale od 0,4 do 0,6 charakteryzują się gminy Jastrzębia, Przytyk, Kowala, Orońsko. Najniższą
dostępność komunikacyjną Radomia w badanym obszarze mają gminy Gózd, Skaryszew, Wierzbica
oraz Iłża.

26-600 Radom, ul. Żeromskiego 53
tel. +48 483 631 594 ● fax. +48 483 620 208
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SFERA OBECNYCH I PRZYSZŁYCH INWESTYCJI W RÓŻNYCH OBSZARACH ROZWOJU

Strona

40

Najważniejsze, obecne i przyszłe, inwestycje w różnych obszarach rozwoju na podstawie danych przekazanych przez gminy oraz wieloletnich prognoz finansowych
Gmina

Modernizacja lub
rozbudowa urządzeń
komunalnych

Rozwiązania w zakresie
zintegrowanego
transportu publicznego

Miasto Pionki
Gózd

Projekty z zakresu IT
1. Projekty z zakresu IT
2. Rozbudowa
oczyszczalni ścieków

1. Usprawnienie
transportu publicznego

Iłża

1. Budowa kanalizacji
2. Projekty IT

-

Jastrzębia

1. Budowa kanalizacji
2. Projekty IT

Jedlińsk

1. Modernizacja
i rozbudowa sieci
wodociągowej
2. Rozbudowa
kanalizacji
3. Projekty inżynierii

26-600 Radom, ul. Żeromskiego 53
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Zwiększenie aktywności
gospodarczej
ze szczególnym
uwzględnieniem potrzeb
infrastruktury
1. Plany
zagospodarowania
przestrzennego
2. Aktywizacja
zawodowa

Rozbudowa oferty
turystyczno-kulturalnej

Optymalizacja polityki
mieszkaniowej

Modernizacja
systemu szkolnictwa
z uwzględnieniem
szkolnictwa
zawodowego
1. Rozbudowa
infrastruktury
oświatowej

1. Modernizacja
obiektów kultury.
2. Budowa
infrastruktury
sportowej

-

1. Aktywizacja
zawodowa

1. Rewitalizacja rynku
2. Modernizacja
i budowa obiektów
kultury

-

1. Przeciwdziałanie
wykluczeniu
cyfrowemu

-

-

-

1. Projekty
zagospodarowania
przestrzeni publicznej

1. Przeciwdziałanie
wykluczeniu
cyfrowemu

1. Budowa i przebudowa
dróg gminnych

1. Budowa targowiska

1. Budowa
infrastruktury
sportowej
2. Budowa ścieżek
rowerowych oraz tras
nordic walking

1. Budowa mieszkań
socjalnych
2. Projekty
zagospodarowania
przestrzeni publicznej
3. Modernizacja

1. Rozbudowa
infrastruktury
oświatowej

oświetlenia ulicznego

1. Przeciwdziałanie
wykluczeniu
cyfrowemu.
2. Poprawa
współpracy z NGO.
3. Projekty
edukacyjne
1. Rozbudowa
infrastruktury
oświatowej
2. Projekty
edukacyjne

1. Budowa kanalizacji
2. Projekty IT

Pionki

1. Projekty IT
2. Gospodarka
odpadami
3. Budowa kanalizacji
1. Projekty IT
2. Gospodarka
odpadami

1. Budowa dróg
gminnych

Skaryszew

1. Projekty IT
2. Gospodarka
odpadami

1. Przebudowa i budowa
dróg

Wierzbica

1. Modernizacja sieci
wodociągowej
2. Modernizacja
kanalizacji

1. Budowa i przebudowa
dróg gminnych

Przytyk

26-600 Radom, ul. Żeromskiego 53
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1. Aktywizacja
zawodowa

1. Budowa
infrastruktury
sportowej

1. Utworzenie Centrum
Dystrybucji
i Przetwórstwa Rolnego

1. Budowa tras nordic
walking

1. Modernizacja
oświetlenia ulicznego

1. Modernizacja
i budowa obiektów
kultury

1. Budowa dróg
dojazdowych do terenów
przeznaczonych na
działalność gospodarczą

1. Budowa ścieżek
rowerowych

1. Rozbudowa
infrastruktury
oświatowej
1. Rozbudowa
infrastruktury
oświatowej

1. Budowa mieszkań
socjalnych
2. Uzbrojenie terenów
pod budownictwo
jednorodzinne
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Kowala

Strona

Jedlnia-Letnisko

środowiska (zbiornik
retencyjny)
5. Budowa monitoringu
6. Budowa Centrum
Zdrowia
1. Budowa sieci
kanalizacyjnej
2. Przebudowa
z rozbudową
oczyszczalni ścieków

1. Projekty IT

Zakrzew

1. Modernizacja
i rozbudowa kanalizacji
2. Rozbudowa sieci
wodociągowej
3. Projekty IT
4. Rozbudowa
komisariatu policji
5. Projekty inżynierii
środowiska (zbiornik
wodny)

1. Przebudowa i budowa
dróg gminnych

Orońsko

1. Budowa kanalizacji
2. Projekty IT

1. Przebudowa i budowa
dróg gminnych

1. Aktywizacja
zawodowa

Miasto Radom

1. Projekty
dokumentów
planistycznych
i strategicznych
2. Projekty IT
3. Infrastruktura
i wyposażenie służby
zdrowia
4. Infrastruktura służb
pomocy społecznej
5. Infrastruktura służb
ratownictwa
6. Gospodarka
odpadami

1. Budowa obwodnicy
południowej
2. Poprawa systemu
transportu publicznego
w Radomiu poprzez
zakup nowego taboru
oraz rozbudowę
infrastruktury
towarzyszącej
3. Wdrażanie karty
miejskiej i systemu
dynamicznej informacji
pasażerskiej w Radomiu

1. Aktywizacja
zawodowa
2.Uuzbrojenie terenów
przemysłowych

1. Aktywizacja
zawodowa
1. Modernizacja
i budowa obiektów
kultury
2. Budowa
infrastruktury
sportowej i rekreacyjnej

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez gminy oraz WPF
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Wolanów

26-600 Radom, ul. Żeromskiego 53
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1. Budowa
infrastruktury
sportowej
1. Projekty rewitalizacji
przestrzeni publicznej
2. Wsparcie instytucji
kultury
3. Budowa
infrastruktury
sportowej

1. Budowa oświetlenia
ulicznego
2. Projekty
zagospodarowania
przestrzeni publicznej

1. Modernizacja
oświetlenia ulicznego

1. Projekty
edukacyjne
2. Rozbudowa
infrastruktury
oświatowej

NAJWAŻNIEJSZYMI REALIZOWANYMI I PLANOWANYMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI
INWESTYCYJNYMI I PROJEKTOWYMI SĄ:
1. Budowa kanalizacji – gminy: Gózd, Iłża, Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia-Letnisko, Kowala, Pionki,
Wierzbica, Zakrzew.
2. Budowa i remonty dróg – gminy: Jedlińsk, Pionki, Skaryszew, Wierzbica, Zakrzew, Orońsko, Radom.
3. Projekty aktywizacji zawodowej – gminy: Gózd, Iłża, Pionki, Wolanów, Orońsko, Radom.
4. Modernizacja obiektów kultury – gminy: Gózd, Iłża, Jedlińsk, Skaryszew, Zakrzew, Radom.
5. Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej – gminy: Gózd, Jedlińsk, Pionki,
Przytyk, Wierzbica, Zakrzew, Orońsko, Radom.
6. Projekty rewitalizacji i zagospodarowania przestrzeni publicznych – gminy: Iłża, Jastrzębia, Jedlińsk,
Zakrzew, Radom.
7. Rozbudowa infrastruktury oświatowej – gminy: Gózd, Jedlińsk, Przytyk, Skaryszew, Radom.
8. Projekty edukacyjne – gminy: Iłża, Jastrzębia, Jedlnia-Letnisko, Radom.
9. Modernizacja lub budowa oświetlenia ulicznego – gminy: Jedlińsk, Przytyk, Zakrzew, Radom.
10. Projekty z zakresu IT – gminy: Miasto Pionki, Gózd, Iłża, Jastrzębia, Kowala, Pionki, Przytyk,
Skaryszew, Wolanów, Zakrzew, Orońsko, Radom.

Źródło: opracowanie własne na podstawie WPF
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Rysunek 19. Najważniejsze realizowane i planowane inwestycje budowy kanalizacji

Rysunek 20. Najważniejsze realizowane i planowane inwestycje budowy i remontów dróg

Źródło: opracowanie własne na podstawie WPF

Rysunek 21. Najważniejsze realizowane i planowane projekty aktywizacji zawodowej
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Źródło: opracowanie własne na podstawie WPF
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Rysunek 22. Najważniejsze realizowane i planowane inwestycje modernizacji obiektów kultury

Źródło: opracowanie własne na podstawie WPF

Źródło: opracowanie własne na podstawie WPF
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Rysunek 23. Najważniejsze realizowane i planowane inwestycje budowy i rozbudowy infrastruktury
sportowej i rekreacyjnej

Rysunek 24. Najważniejsze realizowane i planowane inwestycje rewitalizacji i zagospodarowania
przestrzeni publicznych

Źródło: opracowanie własne na podstawie WPF
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Rysunek 25. Najważniejsze realizowane i planowane projekty rozbudowy infrastruktury
oświatowej

Źródło: opracowanie własne na podstawie WPF
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Rysunek 26. Najważniejsze realizowane i planowane projekty edukacyjne i szkoleniowe

Źródło: opracowanie własne na podstawie WPF

Rysunek 27. Najważniejsze realizowane i planowane inwestycje modernizacji lub budowy
oświetlenia ulicznego
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Źródło: opracowanie własne na podstawie WPF
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Rysunek 28. Najważniejsze realizowane i planowane projekty z zakresu IT

Źródło: opracowanie własne na podstawie WPF
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Poniżej zaprezentowano obecne i planowane inwestycje na badanym obszarze na tle atrakcyjności
inwestycyjnej. Atrakcyjność inwestycyjna określona została w oparciu o wskaźniki takie jak klimat
inwestycyjny, kosztochłonność inwestycji, jakość życia oraz zrównoważony rozwój i opisana została
w rozdziale pod tytułem: „Delimitacja oparta na waloryzacji potencjału inwestycyjnego”.
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Rysunek 29. Najważniejsze obecne i planowane inwestycje na obszarze ROF na tle atrakcyjności
inwestycyjnej ROF
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Źródło: opracowanie własne
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Gmina

Strategia rozwoju gminy

Studia uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania
przestrzennego

Najważniejsze zrealizowane
projekty rewitalizacyjne
wymienione w
dotychczasowych LPR

Miasto Pionki

1.
Rewitalizacja
terenów
przemysłowych
i
poprzemysłowych
(ZTS
„Pronit”) oraz obiektów celem
utworzenia Ośrodka Szkolenia
Państwowej Straży Pożarnej.
2.
Rewitalizacja
terenów
poprzemysłowych
poprzez
wprowadzenie nowoczesnych
technologii predestynowanych
do uruchomienia w ramach
infrastruktury
przemysłowej
miasta.

-

Iłża

1. Program poprawy estetyki
gminy.
2. Program renowacji
zabytków.

Obecnie w granicach
administracyjnych miasta
znajduje się 10 zabytków lub
ich zespołów ujętych w

1. Zagospodarowanie Ogródka
Jordanowskiego - Rozbudowa
Centrum
RekreacyjnoRozrywkowego w Pionkach –
1,7 mln zł
2. Rewitalizacja historycznego
budynku Kasyna na potrzeby
stworzenia
Centrum
Aktywności
Lokalnej
w
Pionkach”
3. Opracowanie dokumentacji
dla terenów inwestycyjnych w
Pionkowskim
Parku
Przemysłowym „Pronit” – 0,75
mln zł
1. Renowacja rynku w Iłży – 1,0
mln zł (w trakcie realizacji)
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SFERA POTRZEB W ZAKRESIE REWITALIZACJI OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
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Wybrane niezrealizowane
projekty rewitalizacyjne
wymienione w
dotychczasowych LPR (nazwy +
wartości), zaplanowane do
realizacji
-

-

26-600 Radom, ul. Żeromskiego 53
tel. +48 483 631 594 ● fax. +48 483 620 208
mpu@mpu.radom.pl

1.
Rewitalizacja
Miasta
Kazimierzowskiego w Radomiu
poprzez remont i przebudowę
zabytkowego
budynku
Kamienicy Starościńskiej na ul.
Grodzkiej 8 wraz z otoczeniem
Całkowita wartość projektu:
2,9 mln zł
2. „Termomodernizacja
budynku biblioteki publicznej
przy ulicy Kusocińskiego 13 w
Radomiu wraz z wymianą
wyposażenia na
energooszczędne oraz
dostosowanie do potrzeb osób
niepełnosprawnych”
Nazwa beneficjenta: Miejska
Biblioteka Publiczna im. Józefa
A. i Andrzeja S. Załuskich w
Radomiu
Wartość projektu: 1,3 mln zł
3.
Rewitalizacja
Miasta

1.
„Rewitalizacja
Miasta
Kazimierzowskiego
poprzez
remont
i
przebudowę
kamienicy przy ul. Rwańskiej
17 wraz z nowa zabudową od
ul. Szewskiej 20 w Radomiu
wraz z otoczeniem” – 6,4 mln
2. „Kompleksowa rewitalizacja
zabytkowych
parków
miejskich:
Stary
Ogród,
Leśniczówka Im. T. Kościuszki
W Radomiu” – 13 mln zł
3.
Termomodernizacja
budynków Amfiteatru – 0,34
mln zł
4.
Termomodernizacja
budynku
Resursy
Obywatelskiej – 0,24 mln zł
5. Adaptacja budynku przy ul.
Dzierzkowskiej na potrzeby
Środowiskowego
Domu
Pomocy – 3,0 mln zł

51

1. Rewitalizacja zabytkowych
obszarów miasta.
2. Rewitalizacja zabytkowych i
najbardziej zaniedbanych
obszarów
miasta
(wyznaczonych w Lokalnym
Programie
Rewitalizacji).

Strona

Miasto Radom

Rejestrze Mazowieckiego
Konserwatora Zabytków oraz
158 zabytków wpisanych do
gminnej ewidencji zabytków.
W „Planie Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa
Mazowieckiego” wśród 12
miast o szczególnym znaczeniu
dla kultury narodowej
wymienia się również Iłżę.
-

Kazimierzowskiego
poprzez
remont i przebudowę kamienic
przy ul. Rwańskiej 16 wraz
z nową zabudową od ul.
Wałowej 4 w Radomiu wraz z
otoczeniem (projekt w trakcie
realizacji) – wartość projektu
6,0 mln zł
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych poszczególnych gmin
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6. Rozbudowa i realizacja robót
budowlanych w istniejącym
budynku
Zespołu
Szkół
Plastycznych – 8,5 mln zł

Potrzeby związane z rewitalizacją obszarów zdegradowanych związane są z obszarem miejskim
Radomia i Pionek. Ponadto takie potrzeby dostrzeżono również w gminie Iłża.

RADOM
Obszar Rewitalizacji Miasta Radomia, zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji, obejmuje swoim
zasięgiem:
• 1054 ha – teren Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej Policji, Żwirki i Wigury, 11-go Listopada,
Kozienicka, tory PKP, Słowackiego, Kwiatkowskiego, Fabryczna, Staroopatowska,
Grzecznarowskiego, Jana Pawła II, Młodzianowska, tory PKP, Żakowicka, Wierzbicka,
Toruńska, Limanowskiego, Maratońska, GPZ, Garbarska, Rawska, Okulickiego, Rzeka
Mleczna, Stary Ogród, Stadion KS „Start”, Wernera, Szarych Szeregów, Potok Północny,
Brandt, Parkowa, teren Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. J. Słowackiego, Szarych
Szeregów, 11-go Listopada, Chrobrego;
• 7 ha - tereny poprzemysłowe Potkanowa – ul. Tokarska, Żelazna;
• 15 ha 6891 mkw. - obszar ograniczony ulicami: Warszawską, Grójecką, Rybną i od strony
zachodniej rzeką Mleczną.
Miasto Radom realizuje program rewitalizacji Miasta Kazimierzowskiego i terenów do niego
przyległych, Grodziska Piotrówka oraz terenów śródmiejskich. Dotychczas polegała ona na
kompleksowych działaniach technicznych, takich jak: remonty i modernizacja infrastruktury,
rewaloryzacja zabudowy, uzupełnienie zabudowy, poprawa funkcjonalności ruchu kołowego
i pieszego, poprawa estetyki przestrzeni publicznych, renowacja obiektów o wartości
architektonicznej i znaczeniu historycznym35.
W Radomiu realizowane są prace rewitalizacyjne zabytkowych parków miejskich: Stary Ogród,
Leśniczówka. Przewidywany czas zakończenia tych prac to rok 2014. Zakończyły się już prace
rewitalizacyjne w parku im. T. Kościuszki.

Źródło: Spółka Rewitalizacja sp. z o.o.

36

Źródło: Spółka Rewitalizacja sp. z o.o.

26-600 Radom, ul. Żeromskiego 53
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Plan finansowy LPR Miasta Radomia na lata 2007 – 2013 przewidywał realizację projektów o wartości
około 300 mln zł. W perspektywie czasowej 2007 – 2014 zrealizowano projekty o wartości powyżej
22,0 mln zł.
Poniższe zestawienie prezentuje najważniejsze realizowane bądź zrealizowane przedsięwzięcia
rewitalizacji przestrzeni Radomia36:

54

Koszt (zł)

Kompleksowa rewitalizacja zabytkowych parków miejskich: Stary Ogród,
Leśniczówka i park im. Tadeusza Kościuszki.
Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez odtworzenie muru miejskiego wraz
z otoczeniem przy Skwerze Unii Radomsko-Wileńskiej w Radomiu.
Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienic
przy ul. Rwańskiej 16 wraz z nową zabudową od ul. Wałowej 4 w Radomiu wraz z
otoczeniem – zamówienie dodatkowe.
Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienic
przy ul. Rwańskiej 16 wraz z nową zabudową od ul. Wałowej 4 w Radomiu wraz z
otoczeniem.
Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienic
przy ul. Rwańskiej 16 wraz z nową zabudową od ul. Wałowej 4 w Radomiu wraz z
otoczeniem – dokumentacja projektowa.
Rozbiórka budynków – zadanie inwestycyjne przy ul. Rwańskiej 16 i ul. Wałowej 4.
Wystawa reliktów wykopalisk jako integralna część projektu „Rewitalizacja Miasta
Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę zabytkowego budynku Kamienicy
Starościńskiej przy ul. Grodzkiej 8 w Radomiu wraz z otoczeniem”
Mała architektura – makieta zamku radomskiego jako integralna część projektu
„Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę
zabytkowego budynku Kamienicy Starościńskiej przy ul. Grodzkiej 8 w Radomiu wraz
z otoczeniem”.
Termomodernizacja budynku biblioteki publicznej przy ulicy Kusocińskiego 13 w
Radomiu wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne oraz dostosowanie do
potrzeb osób niepełnosprawnych.
Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rewitalizacja
Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu poprzez remont i przebudowę zabytkowego
budynku Kamienicy Starościńskiej na ul. Grodzkiej 8 wraz z otoczeniem.
Budowa kamienicy usługowej przy ulicy Szewskiej 10 w Radomiu.
Rozbiórka budynków gospodarczych przy ulicy Grodzkiej 8 w Radomiu.
Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę zabytkowego
budynku Kamienicy Starościńskiej przy ul. Grodzkiej 8 w Radomiu wraz z otoczeniem
- dokumentacja projektowa wraz z zagospodarowaniem terenu.
Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu poprzez remont i przebudowę
zabytkowego budynku Kamienicy Starościńskiej na ul. Grodzkiej 8 wraz z
otoczeniem.
Wykonanie projektu wykonawczego-wielobranżowego kamienicy usługowej przy ul.
Szewskiej 10 w Radomiu.

18 574 998,00
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248 868,32
144 000,00

3 597 505,72

47 834,70

118 696,45
104 427,00

49 700,00

827 207,18

47 600,00

2 016 032,68
48 772,88
80 520,00

1 908 749,56

91 500,00

W perspektywie czasowej w latach 2014 – 2017 (ujętej w Wieloletniej Prognozie Finansowej)37,
przewidziano do realizacji projekty związane z rewitalizacją o łącznej wartości około 20,0 mln zł.
Rysunek 30. Wartość zrealizowanych i planowanych projektów rewitalizacji terenów
zdegradowanych w Radomiu na tle projektów ujętych w LPR na lata 2007 – 2013

Wartość zrealizowanych i planowanych projektów
rewitalizacji terenów zdegradowanych w
Radomiu (w mln zł)
Zrealizowane projekty, które ujęte były w
LPR na lata 2007 - 2013

29,5

Łączna wartość projektów ujętych do
realizacji w LPR na lata 2007 - 2013

268,5
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Źródło: opracowanie własne

PIONKI
W Pionkach priorytetem jest dalsza rewitalizacja terenów poprzemysłowych pod kątem zwiększenia
atrakcyjności inwestycyjnej. W najbliższej przyszłości władze miasta planują też dalsze inwestycje
w infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną.

Uchwała Nr 639/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 09.12.2013 roku w sprawie WPF Gminy Miasta
Radomia na lata 2014-2029
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Przez lata rozwój miasta Pionki w bardzo dużym stopniu uzależniony był od wybudowanej przed
II Wojną Światową, Państwowej Wytwórni Prochu i Materiałów Kruszących (a po II Wojnie Zakładu
Tworzyw Sztucznych ‘’Pronit’’). PWPiMK, a później ZTS ‘’Pronit’’ był głównym pracodawcą
i źródłem rozwoju miasta Pionki.

Przemiany ekonomiczne lat dziewięćdziesiątych doprowadziły do tego, iż działalność ZTS ‘’Pronit’’
zakończyła się przewlekłym procesem upadłościowym trwającym do dziś.
Rewitalizowany obszar A przyjęty do rewitalizacji na lata 2005-2013 obejmuje swymi 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 konserwatorskiej.
Obszar ten zamyka się granicami wzdłuż ulic: Kolejowej, Radomskiej, Ogrodowej, Zakładowej,
Słowackiego, Fabrycznej i obejmuje zasięgiem dwa osiedla: Kolonię Starą i Kolonię Centralną.
Obszar B obejmuje powojenną poprzemysłową dzielnicę mieszkaniową, wybudowaną dla
pracowników ZTS ’’Pronit’’ (tereny wzdłuż Alei Lipowych oraz ul. Leśnej).
Obszar C obejmuje oczyszczalnię ścieków, która obecnie wchodzi w skład masy upadłościowej ZTS
‘’Pronit’’38.

IŁŻA
Gmina Iłża ogłosiła w 2013 przetarg na renowację rynku. Zakres prac obejmuje m.in. wymianę
nawierzchni placu na płyty granitowe, urządzenie zieleni oraz budowę małej architektury. Koszt
inwestycji wyniesie ok. 1 mln zł39. W „Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Mazowieckiego” wśród 12 miast o szczególnym znaczeniu dla kultury narodowej wymienia się
również Iłżę.
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Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Iłża obejmuje następujące zadania40:
• Rewitalizacja Iłżeckiego Rynku – w trakcie realizacji,
• Rewitalizacja Iłżeckiego Zamku – w trakcie realizacji,
• Modernizacja Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Iłży –zrealizowano,
• Termomodernizacja budynku PSP w Iłży – zrealizowano,
• Inwestycje drogowe – zrealizowano,
• Termomodernizacja budynków gminnych przy ul. Kowalskiej, Warszawskiej i Przy Murach
– zrealizowano,

38

Opracowano na podstawie Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Pionki 2005 – 2013

39

Urząd Miejski w Iłży

40

Uchwała Nr XXVIII/224/05 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 14 września 2005 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Iłża na lata 2005-2020, zmieniona uchwałą Rady Miejskiej w Iłży Nr XII/67/07
z dnia 29 października 2007 r.
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•
•
•

Termomodernizacja MGBP w Iłży – zrealizowano,
Odbudowa zanikających rozlewisk (jezior) na rzece Iłżance oraz przebudowa istniejącej
zapory – nie zrealizowano, zadanie nie ujęte w WPF,
Budowa, modernizacja oświetlenia – zrealizowano,
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Prognoza kosztów tych zadań to 41,5 mln zł.
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SFERA OBECNYCH I POTENCJALNYCH KIERUNKÓW ROZWOJU

Obecne i przyszłe kierunki rozwoju
Gmina
Możliwe kierunki
rozwoju szczególnej
wagi dla badanego
obszaru
Miasto Pionki
1. Przyciąganie
nowych inwestycji
(w tym także dużych,
strategicznych
inwestorów)
2. Funkcja
rekreacyjna
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Gózd

1. Rozwój funkcji
rekreacyjnej,
jako
zaplecza dla Radomia
2.
Powiązania
funkcjonalne
z Radomiem
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Cele strategiczne rozwoju

Weryfikacja wagi poszczególnych celów (na podstawie
konsultacji lub innych źródeł np. strony internetowe gmin)

1. Poprawa stanu bezpieczeństwa w mieście
2. Wprowadzanie nowoczesnych technologii i rozwiązań
w dziedzinie infrastruktury”
3. Modernizacja infrastruktury miejskiej pod względem
funkcjonalnym i estetycznym
4. Kultura jako środek rozwoju społeczności lokalnej
i kształtowania tożsamości lokalnej oraz regionalnej
5. Budowanie perspektyw dla dzieci, młodzieży
i mieszkańców miasta (sfera oświaty)
6. Budowa perspektyw dla rozwoju turystyki i poprawy
środowiska naturalnego miasta Pionki
7. Aktywizacja sportowa mieszkańców miasta
8. Zapewnienie dostępu do opieki zdrowotnej wszystkich
szczebli dla mieszkańców miasta
9. Wspieranie szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej
1. Ulepszona polityka społeczna gwarancją wysokiego
standardu życia mieszkańców gminy
2. Promocja lokalnego rozwoju przedsiębiorczości
i sektora MŚP w celu ożywienia gospodarczego gminy
3.
Unowocześnienie
infrastruktury
drogowej
i technicznej

1. Przyciąganie nowych inwestycji
2. Polityka mieszkaniowa
3. Rozwijanie funkcji rekreacyjnej jako zaplecza dla Radomia
4. Współpraca z gminą wiejską Pionki, w szczególności
w zakresie edukacji przedszkolnej

1. Dominująca funkcja rolnicza. Istnieje zapotrzebowanie na
działalność w kierunku obsługi rolników w zakresie: skupu
żywca, dostawy i sprzedaży środków do uprawy i ochrony
roślin, zaopatrzenie w podstawowe narzędzia i sprzęt
rolniczy. Gmina preferuje inwestycje z zakresu przetwórstwa
rolno-spożywczego, skupu płodów rolnych i owoców leśnych

1. Lokalny ośrodek
wzrostu
(rozprzestrzeniania
potencjału rozwoju)
na okoliczne obszary
wiejskie,
z przeważającą
funkcją rolniczą
2. Możliwości
rozwoju funkcji
związanych
z logistyką
3. Funkcja
turystyczna
1. Funkcja
mieszkalno-usługowa
2. Funkcja
rekreacyjna

1. Dobre warunki życia mieszkańców
2. „Gminną turystykę budujemy na ruinach”
3. Iłża - nowoczesna gmina rolnicza
4. Wspieramy lokalną przedsiębiorczość, zachęcamy
inwestorów
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Brak obowiązującej strategii rozwoju

2. Z uwagi na walory krajobrazowe, dobry mikroklimat, dużą
powierzchnię lasów, bezpośrednią styczność z Puszczą
Kozienicką - daje możliwość zagospodarowania na cele
rekreacyjne terenów w miejscowościach: Czarny Lasek,
Podgóra, Drożanki, Karszówka
3. Aby przyciągnąć nowych przedsiębiorców, Rada Gminy
uchwala minimalne stawki podatku od nieruchomości
4. Działania kieruje na modernizację i budowę dróg
gminnych, budowę kanalizacji, poprawę oświetlenia
ulicznego, remonty placówek oświatowych oraz estetyczny
wygląd gminy

Kierunki rozwoju:
1. Turystyka - gmina położona jest w znacznym stopniu
w otulinie Puszczy Kozienickiej, a przez jej centrum przepływa
rzeka Radomka. W gminie funkcjonuje kilka gospodarstw,
które oferują różnego rodzaju formy wypoczynku i rekreacji
2. Budownictwo - miejscowości położone w bezpośrednim
sąsiedztwie miasta cieszą się dużą popularnością wśród
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Jastrzębia

4. Restrukturyzacja i modernizacja rolnictwa jako
podstawowej gałęzi rodzimej gospodarki
5. Inwestycje i zachowania przyjazne środowisku
przyrodniczemu i kulturowemu
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Iłża

(sąsiedztwo
z obszarem
miejskim)

radomian. Wielu z nich decyduje się na zakup w tym regionie
działek budowlanych. Dogodny dojazd, pełne uzbrojenie
i niewygórowane
ceny
stanowią
konkurencję
dla
nieruchomości położonych w granicach miasta
3. Rozwój przedsiębiorczości - wkrótce powstanie tu
nowoczesny kompleks obiektów handlowych i usługowych41.
1. Rozwój funkcji
gospodarczych –
przyciąganie nowych
inwestycji (małe
i średnie
przedsiębiorstwa)
2. Funkcja
logistyczna
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Jedlińsk

41

Urząd Gminy Jastrzębia
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1. Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez
rozbudowę i modernizację infrastruktury komunalnej:
wodociągów, stacji uzdatniania wody, sieci kanalizacji
sanitarnej
2. Stworzenie warunków rozwoju gospodarczego
poprzez uzbrajanie terenów inwestycyjnych
3. Rozwój infrastruktury transportowej, w tym
transportu zbiorowego
4. Ochrona, wzbogacanie i promocja środowiska
kulturowego
5. Ochrona i wzbogacanie środowiska przyrodniczego
w oparciu i ideę zrównoważonego rozwoju –
wykorzystanie
odnawialnych
źródeł
energii
i racjonalizacja gospodarki odpadami
6. Współpraca pomiędzy jednostkami samorządu
terytorialnego (partnerstwa, związki, stowarzyszenia)
7. Podnoszenie poziomu świadomości obywatelskiej
i kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego, w tym
współpraca z organizacjami pozarządowymi
8. Miasto przyjazne dla przedsiębiorczości

Brak obowiązującej strategii rozwoju

Kowala

1. Zaplecze
mieszkaniowousługowe dla
Radomia
2. Funkcja
rekreacyjna

Brak obowiązującej strategii rozwoju

Pionki

1. Rozwój funkcji
turystycznorekreacyjnej
2. Rozwój funkcji
mieszkaniowej,

1. Poprawa jakości usług komunalnych świadczonych
przez gminę
2. Doskonalenie infrastruktury społecznej
3. Gmina przyjazna dla środowiska
4. Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej
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Kierunki rozwoju:
1. Funkcja mieszkaniowa (rozwój budownictwa
mieszkaniowego)
2. Funkcja usługowa
3. Funkcja turystyczno-rekreacyjna
4. Poprawa jakości usług komunalnych (w szczególności
z zakresu gospodarki wodno-ściekowej)
5. Inwestycje w kapitał ludzki (przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu, aktywizacja społeczności)
1. Funkcja podmiejska dla Radomia - na obszarze gminy
przyległym do Radomia przeważa zabudowa podmiejska
z dynamicznie rozwijającą się sferą usług
2. Funkcja rolnicza - natomiast jej południowa część to region
z przewagą gospodarstw rolnych, w którym - obok
tradycyjnych gospodarstw - wzrasta ilość specjalistycznych
ferm hodowlanych oraz producentów owoców i warzyw
3. Przedsiębiorczość - spośród kilkuset przedsiębiorstw
zarejestrowanych na terenie gminy Kowala najważniejsze
znaczenie mają firmy transportowe, piekarnie i wytwórcy
mebli
4. Funkcja rekreacyjna – w ostatnich latach gmina stała się
atrakcyjnym miejscem dla wielu radomian szukających miejsc
do wypoczynku i weekendowej rekreacji. To właśnie z myślą
o nich już dziś powstają gospodarstwa agroturystyczne,
oferujące różnego rodzaju formy spędzania wolnego czasu.
Temu kierunkowi rozwoju Kowali sprzyja gminny samorząd,
którego priorytetem są obecnie inwestycje proekologiczne
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1. Zaplecze
mieszkaniowousługowe dla
Radomia
2. Rozwój funkcji
rekreacyjnej
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Jedlnia-Letnisko

Przytyk

5. Modernizacja i restrukturyzacja rolnictwa
6. Kreowanie odpowiedniego klimatu do inwestowania
na terenie gminy oraz rozwój przedsiębiorczości

1. Rozwój funkcji
związanych
z logistyką
2. Funkcja usługowa
oraz, w mniejszym
stopniu,

1. Rozwój infrastruktury technicznej
2. Rozwój lokalnej gospodarki, w tym rolnictwa
i przetwórstwa rolno- spożywczego oraz powstawania
pozarolniczych miejsc pracy, a także rozwój funkcji
rekreacyjno-wypoczynkowych
3. Rozwój infrastruktury społecznej oraz integracja
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Skaryszew

w szczególności
w odniesieniu do
powiązań z miastem
Pionki
1. Rozwój funkcji
rekreacyjnej
2. Wzmacnianie
potencjału
gospodarki opartej
na sektorze
rolniczym

42

http://www.przytyk.pl/, dostęp 05.05.2014
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1. „Funkcja rolnicza oraz przetwórstwa rolno-spożywczego
– obszar gminy Przytyk to obszar zasobny w żyzne gleby
(gleby klas I-III zajmują obszar o powierzchni ok. 1420 ha, a IV
klasa to ok. 5671 ha), na których mieszkańcy uprawiają
przeważnie zboża, rośliny okopowe oraz użytki zielone.
Kolejne dwa argumenty stanowiące o atrakcyjności gminy to
kwitnąca tu od połowy lat osiemdziesiątych uprawa papryki.
Producenci papryki liczą natomiast na powstanie, w pobliżu
istniejącej tu bazy surowcowej, zakładów przetwórstwa
warzywnego.”42
2. Funkcja rekreacyjna - zalew na rzece Radomce
– w miejscowości Domaniów.
3. Przedsiębiorczość - gmina oferuje wolne tereny i obiekty
do zagospodarowania. Ma do wydzierżawienia lub sprzedania
tereny, również takie, które ze względu na swoje warunki
krajobrazowe i klimatyczne, znakomicie nadają się do
zagospodarowania agroturystycznego
1. Rozwój funkcji mieszkaniowej
2. Rozwój funkcji usługowej, w tym przedsiębiorczości
3. Rozwój funkcji turystyczno-wypoczynkowej

1. Lokalny ośrodek
wzrostu
(rozprzestrzeniania
potencjału rozwoju)
na okoliczne obszary
wiejskie,
z przeważającą
funkcją rolniczą

Wolanów

1. Rozwój funkcji
mieszkaniowej
2. Rozwój funkcji
rekreacyjnej
1. Rozwój funkcji
mieszkaniowej
i usługowej
2. Rozwój funkcji
rolniczej – zaplecze
produktów rolnych
dla Radomia
3. Rozwój funkcji
rekreacyjnowypoczynkowej

Zakrzew

Orońsko

1. Rozwój funkcji
związanych z obsługą
ruchu tranzytowego
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1. Zaplecze mieszkaniowe dla Radomia
2. Rozwój sportu i rekreacji (w szczególności w oparciu
o szlaki rowerowe oraz bazę sportową)
3. Zachowanie i ratowanie dziedzictwa kulturowego
1. Dalszy rozwój funkcji rolniczej - położenie w strefie
żywicielskiej miasta Radomia, ukształtowane kierunki
produkcji rolniczej, a przede wszystkim produkcji artykułów
żywnościowych na zaopatrzenie miasta Radomia (warzywa,
owoce, ziemniaki, mięsa, jaja, itp.), dobre warunki naturalne
do produkcji rolnej (znaczny udział gleb dobrych, klasy III i IV,
ok. 80% użytków rolnych), rozwijający się rolniczy rynek
hurtowy - Radomska Giełda Rolna, możliwości rozwoju na
bazie lokalnych surowców drobnych zakładów przetwórstwa
rolno-spożywczego oraz istniejącej i rozwijającej się
w Radomiu bazie kształcenia kadr dla rolnictwa (Technikum
Rolnicze, Technikum Mechanizacji Rolnictwa)
2. Rozwój funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej
1. Rozwój funkcji logistycznej w oparciu o przebieg drogi
krajowej nr 7 Warszawa – Kraków
2. Rozwój funkcji rolniczej (w tym produkcja warzyw
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Wierzbica

i aktywizacja mieszkańców
4. Ochrona zasobów i poprawa stanu środowiska
przyrodniczego
1. Kreacja dogodnych warunków do rozwoju sektora
małych i średnich przedsiębiorstw
2. Wysoki standard i poprawa jakości życia mieszkańców
3. Wszechstronny rozwój infrastruktury technicznej
i komunikacyjnej
4. Modernizacja i restrukturyzacja rolnictwa
5. Ochrona środowiska przyrodniczego
6. Programowanie i wdrażanie projektów
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Miasto Radom

(logistyki)
2. Rozwój funkcji
rolniczej
(specjalistycznej)
3. Rozwój funkcji
turystycznej
1. Otwarcie się na
otoczenie, tj. gminy
wiejskie i małe
miasta w sensie
funkcjonalnym,
związane z funkcją
administracyjnogospodarczą
Radomia
2. Wykorzystanie
walorów gmin
otaczających do
kreowania procesów
rozwojowych tereny inwestycyjne,
w szczególności
miasto Pionki oraz
funkcje usługowologistyczne gmin
Orońsko oraz
Jedlińsk (główna oś
komunikacyjna na
linii Warszawa –
Kraków)
3. Wykorzystanie
walorów

26-600 Radom, ul. Żeromskiego 53
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i owoców oraz rolnictwo ekologiczne)
3. Rozwój funkcji turystycznej, w szczególności kulturowej

1. Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez
prowadzenie efektywnej polityki społecznej
2. Stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta
3. W zakresie komunikacyjnym i funkcjonalnym
stworzenie silnych powiązań między Radomiem
i gminami znajdującymi się obszarze jego oddziaływania,
tak aby tworzyły one spójną całość z uwzględnieniem
walorów środowiskowych i turystycznych

i atrakcyjności gmin
otaczających Radom,
jako kierunków
migracji (tworzenie
się strefy
podmiejskiej,
w szczególności gmin
Jedlnia-Letnisko,
Zakrzew, Kowala)
4. Współpraca przy
budowie oferty
turystycznorekreacyjnej wokół
Radomia
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez gminy oraz na podstawie lokalnych dokumentów strategicznych
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Większość dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju badanego obszaru najsilniej akcentuje
potrzebę działań w sferach gospodarki i przedsiębiorczości. Na terenie gmin wiejskich, oprócz
utrzymywania funkcji rolniczej, podkreśla się potrzebę rozwijania funkcji turystycznej oraz
rekreacyjnej. Ważną rolę odgrywa na tych obszarach przetwórstwo rolno-spożywcze oraz rozwój
usług opartych na indywidualnej przedsiębiorczości. Miasto Pionki podkreśla w kierunkach rozwoju
potrzebę przyciągania inwestorów. Podobnie Radom, dla którego celem strategicznym jest wzrost
gospodarczy.
W sferze przestrzennej dominującym kierunkiem rozwoju jest poprawa dostępności usług
publicznych, w szczególności poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury technicznej, w tym sieci
kanalizacyjnych oraz dróg.
W sferze społecznej dominuje rozwój funkcji mieszkalnych, którego potrzeba jest wyraźnie
akcentowana w gminach Jastrzębia, Jedlnia-Letnisko, Kowala, Skaryszew i Wolanów.
Rysunek 31. Strategiczne kierunki rozwoju badanego obszaru – rozwój gospodarczy, wsparcie
rozwoju przedsiębiorczości
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Źródło: opracowanie własne
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Rysunek 32. Strategiczne kierunki rozwoju badanego obszaru – rozwój funkcji mieszkaniowej i
usługowej

Źródło: opracowanie własne
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Rysunek 33. Strategiczne kierunki rozwoju badanego obszaru – rozwój funkcji rekreacyjnej

Rysunek 34. Strategiczne kierunki rozwoju badanego obszaru – wzmacnianie funkcji rolniczej
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Źródło: opracowanie własne
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POWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z PROCESÓW HISTORYCZNYCH
Powiązania wynikające z procesów historycznych rozpatrywano pod kątem wydarzeń, które miały
wpływ na rozwój, zwłaszcza społeczno-gospodarczy, regionu i wzajemne relacje poszczególnych
ośrodków.

ŚREDNIOWIECZE – XVIII WIEK. PRZEBIEG NAJWAŻNIEJSZYCH SZLAKÓW HANDLOWYCH
POLSKI
Kluczowym elementem mającym wpływ na rozwój miast i wsi ziemi radomskiej w średniowieczu,
a więc w czasie powstawania i kształtowania się charakteru wielu z nich, było położenie przy
głównych traktach i szlakach handlowych. Dawało to impuls do rozwoju – wędrujący z towarem
kupcy generowali zajęcie dla miejscowej ludności, kwitł handel, a kolejne miejscowości otrzymywały
od władców przywileje na organizację targów i jarmarków. Prowadziło to również do specjalizacji
wielu miejscowości. Na przykład Jedlnia Kościelna (gmina Pionki) była ważnym ośrodkiem bartnictwa,
Iłża słynęła z wyrobów garncarskich, a wiodący przez Radom „szlak wołowy” przyczynił się do
założenia
w mieście cechu garbarskiego43.
W tym czasie najważniejszymi szlakami handlowymi były:
•

•

Szlak ruski: Lublin - Skaryszew (Radom) - Sławno – Skrzyńsko, który później rozdzielał się
w trzech kierunkach: do Żarnowa, do Opoczna (a docelowo do Wrocławia) i do Inowłodza
(a docelowo do Poznania i Płocka). Początkowo wiodącą rolę na tym szlaku odgrywał
Skaryszew, ale z czasem - po utraceniu znaczenia przez kasztelanię skaryszewską – przejął ją
Radom;
Szlak Lwowsko – Toruński: Lwów – Lubaczów – Sandomierz – Opatów – Radom - Rawę
Mazowiecką – Łowicz - Brześć Kujawski – Toruń. Na terenie ziemi radomskiej szlak ten biegł
od Przytyka przez Rdzuchów, Bąków, Gałki, Wolę Gałecką w kierunku Inowłodza.44

44

Na podstawie: Czesław Tadeusz Zwolski, Radom i region radomski. Wydawnictwo regionalne "Radomka",
Radom 2003
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43

Z czasem pozycja Radomia, jako głównego ośrodka handlowego, jeszcze się wzmocniła, a przez
miasto wędrowali kupcy na szlaku Kraków - Wilno i Kraków – Warszawa. Dzięki temu w mieście
bardzo często przebywali władcy, co jeszcze umocniło rangę Radomia.
Potwierdzeniem rangi Radomia w owym czasie było m. in. rada koronna, która odbyła się
w Radomiu w 1401 roku, a która to potwierdziła tzw. układ wileński, tj. dokument uznający
zwierzchnictwo Jagiełły i Korony nad Litwą. Unia wileńsko-radomska oddała dożywotnio rządy na
Litwie Witoldowi jako wielkiemu księciu z zachowaniem dla Władysława Jagiełły władzy
zwierzchniej.45
Syn Władysława Jagiełły Kazimierz IV Jagiellończyk, często bywał wraz z żoną Elżbietą Rakuszanką na
radomskim zamku przyjmując zagranicznych gości poczynając od posłańców chana tatarskiego, przez
posłów króla czeskiego Jerzego, pragnącego w 1469 roku ofiarować koronę Czech jego synowi
Władysławowi, po swatów księcia Bawarii Jerzego Bogatego przybyłych w 1475 roku z prośbą o rękę
Jadwigi Jagiellonki. Wielki mistrz zakonu krzyżackiego Jan von Tieffen złożył 18 listopada 1489 roku
na zamku w Radomiu hołd lenny królowi polskiemu.46
Ważnym wydarzeniem w historii Radomia był sejm z 1505 roku, który uchwalił Nihil novi (z łac. nic
nowego). Uchwalona konstytucja sejmowa poważnie ograniczyła kompetencje prawodawcze
monarchy I Rzeczypospolitej.47
Za panowania Jagiellonów miasto otrzymało liczne przywileje handlowe, sądowe i ulgi
w powinnościach, a od 1450 roku wszyscy kupcy szlaku handlowego musieli się w nim
zatrzymywać.
Mocną pozycję „handlową” miał również Przytyk, nazywany nawet „Pępkiem Europy", ze względu na
krzyżujące się szlaki na linii północ – południe i wschód - zachód. Zmieniło się to dopiero w XIX wieku,
gdy powstała nowa trasa z Szydłowca przez Radom do Białobrzegów.48
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Główne krajowe szlaki to nie jedyne trakty handlowe, które miały znacznie dla regionu. Wiele z nich
miały charakter lokalny, a znajdujące się przy nich miejscowości czerpały z tego tytułu liczne korzyści.
Jak choćby Jastrzębia, która znajdowała się przy "brzóskim" trakcie handlowym łączącym Radom

45

Sebastian Piątkowski, "Radom - zarys dziejów miasta", Radom 2000

46

Sebastian Piątkowski, "Radom - zarys dziejów miasta", Radom 2000

47

Sebastian Piątkowski, "Radom - zarys dziejów miasta", Radom 2000
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Na podstawie: Czesław Tadeusz Zwolski, Radom i region radomski. Wydawnictwo regionalne "Radomka",
Radom 2003

26-600 Radom, ul. Żeromskiego 53
tel. +48 483 631 594 ● fax. +48 483 620 208
mpu@mpu.radom.pl

z Ryczywołem i przeprawami wiślanymi, dzięki czemu była miejscem postojów kupców i oddziałów
wojskowych. 49

XIX/XX WIEK. POWIĄZANIA ZWIĄZANE Z PRZEBIEGIEM LINII KOLEJOWYCH POWSTAŁYCH W
XIX I PIERWSZEJ POŁOWIE XX WIEKU
Rolę, jaką w wiekach XIII – XVIII pełniły szlaki handlowe i główne drogi bite, w kolejnym stuleciu
zaczęła przejmować kolej żelazna. Rewolucja przemysłowa nie ominęła terenów ówczesnego zaboru
rosyjskiego, choć rozwój kolei był mocno ograniczany. Ze względów politycznych Rosjanie celowo
opóźniali pewne procesy rozwojowe na terenie Królestwa Polskiego.
Radom był ważnym ośrodkiem Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, najstarszego w Polsce
zespołu ośrodków przemysłowych, znajdujących się w dorzeczu rzeki Kamiennej, w obrębie: Gór
Świętokrzyskich, Płaskowyżu Suchedniowskiego, Garbu Gielniowskiego i Przedgórza Iłżeckiego,
Głównymi ośrodkami Staropolskiego Okręgu Przemysłowego oprócz Radomia były Kielce,
Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski i Skarżysko-Kamienna. W 1782 działało tu 27 wielkich pieców
hutniczych (na ogólną liczbę 34 istniejących w Polsce).50 Po wyczerpaniu się złóż miedzi i ołowiu
rozwijało się głównie przetwórstwo żelaza. Największy rozkwit Staropolskiego Okręgu
Przemysłowego przypadł na pierwszą połowę XIX w. Rozpoczęto budowę nowych wielkich pieców,
fryszerek
i walcowni. W drugiej połowie XIX w. rozwój Staropolskiego Okręgu Przemysłowego został
zahamowany wskutek wydarzeń politycznych (powstania zbrojne, ograniczenie autonomii Królestwa
Polskiego) i konkurencji Zagłębia Górnośląskiego.
Jednym z najważniejszych czynników, mających wpływ na proces industrializacji Radomia, była
budowa w 1885 roku linii kolejowej Dęblin-Dąbrowa Górnicza, z odgałęzieniem w Skarżysku do
Bodzechowa i Koluszek. Inwestorem było Towarzystwo Akcyjne Drogi Żelaznej IwangorodzkoDąbrowskiej, wspierane finansowo przez zagraniczny kapitał i banki.51
Dzięki temu Radom zyskał połączenie (choć nie bezpośrednie) nie tylko ze ośrodkami znajdującymi
się przy trasie, ale również z innymi, ważnymi i prężnie się rozwijającymi miastami, np. z Łodzią (przez
Koluszki), Krakowem i Warszawą (Kolej Warszawsko-Wiedeńska).

49

Bolesław Orłowski: Nie tylko szablą i piórem, Warszawa, 1985, s. 108-110.
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Stanisław Bochyński, Dziedzictwo przemysłowe Radomia
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Na podstawie: Czesław Tadeusz Zwolski, Radom i region radomski. Wydawnictwo regionalne "Radomka",
Radom 2003

Kolej w Radomiu była wielkim impulsem do rozwoju miasta, zwłaszcza przemysłu. Nowa linia
kolejowa otworzyła radomskim przedsiębiorcom łatwy dostęp do wielkich rynków zbytu
i zaopatrzenia w surowce do produkcji, zarówno w kraju, jak i za granicą, pomnożyła ich dochody
i dała nowy impuls rozwojowy miastu. Nastąpiło ożywienie działalności inwestycyjnej, które zmieniło
wygląd Radomia i charakter jego zabudowy. Dynamicznie rozwijała się zabudowa wzdłuż nowo
wytyczonych ulic, prowadzących do stacji kolejowej. Kolejne parcele szybko wypełniały się
wielkomiejskimi kamienicami, które zaczęły dominować w przestrzeni miasta. Powstające licznie
nowe zakłady i rozwój już istniejących spowodowały, że już w drugiej połowie XIX wieku 90%
wartości produkcji garbarskiej guberni radomskiej powstało w mieście. Radom stał się drugim po
Warszawie ośrodkiem produkcji garbarskiej w zaborze rosyjskim. Do 1939 roku w Radomiu czynnych
było 39 różnej wielkości zakładów garbarskich.52
Po I wojnie światowej Radom stał się jednym z ważniejszych ośrodków przemysłowych w kraju.
Powstały tu m.in. zakład zbrojeniowy, fabryka telefonów, fabryka obuwia, zakłady przemysłu
tytoniowego oraz gazownia. Do rozwoju miasta przyczyniła się również otwarta w 1934 r. linia
kolejowa bezpośrednio łączącą Radom z Warszawą.
Sieć kolejową w regionie uzupełniła linia Radom - Tomaszów Mazowiecki, której budowa została
ostatecznie dokończona w 1949 r.53
Wykształcony ostatecznie w 1949 roku układ kolejowy funkcjonuje do dziś. Stanowi ważny
element oferty komunikacyjnej dla mieszkańców oraz alternatywę transportową dla
przedsiębiorców. Widać to na przykładzie miast Radom i Pionki.

XX WIEK. POŁOŻENIE W OBRĘBIE STRUKTUR ADMINISTRACYJNYCH I GOSPODARCZYCH:
II RZECZPOSPOLITEJ ORAZ PRL
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Nowy podział administracyjny Królestwa Polskiego po 1815 roku nadał miastu status stolicy
województwa sandomierskiego.
W 1837 r. Radom został stolicą Guberni Radomskiej, co miało duże znaczenie dla dalszego rozwoju,
m.in. ułatwiło rozbudowę głównych połączeń komunikacyjnych, przede wszystkim z Warszawą.
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Stanisław Bochyński, Dziedzictwo przemysłowe Radomia
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Na podstawie: Teofil Lijewski: Geografia Transportu Polski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo
Ekonomiczne, 1986
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Napływ i wzrost liczby urzędników, wojska, interesantów z całego województwa, a potem guberni,
stymulował rozwój handlu i usług i stworzył dobre warunki dla rozwoju przemysłu.54
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, administracyjne losy regionu były dosyć zmienne
i kreowane przez kolejne reformy administracyjne.
W 1919 roku Radom został siedzibą starostwa grodzkiego i powiatu radomskiego, wchodząc w skład
województwa kieleckiego.
Po II wojnie światowej rytm zmianom nadawały kolejne reformy, zwłaszcza na najniższych szczeblach
hierarchii administracyjnej. Jak choćby utworzenie gromad w miejsce gmin w 1954 roku. Były to
podstawowe jednostki administracyjne obejmujące kilka wsi. Inną nowością było wprowadzenie
nowej kategorii jednostek administracyjnych, jakimi były osiedla typu miejskiego. Taki status
otrzymała choćby Jedlnia-Letnisko.
Po wojnie Radom ponownie został powiatem grodzkim i stolicą powiatu ziemskiego w województwie
kieleckim. To się nie zmieniło aż do 1975 roku, gdy w wyniku reformy powstało 49 województw,
w tym radomskie. Kolejna zmiana na najwyższym szczeblu samorządowym nastąpiła w 1999 roku.
Wtedy też, do dwuszczeblowej struktury: województwo – gmina, ponownie dodano powiaty, a liczbę
województw zredukowano do 16. Radom na powrót stał się miastem powiatowym oraz siedzibą
gminy miejskiej. Tym razem jednak nie w województwie kieleckim, a na Mazowszu.
Zmiany te spowodowały likwidację wielu instytucji administracji publicznej, a siła oddziaływania
Radomia jako ośrodka administracyjnego, ograniczyła się w dużym stopniu do obszaru powiatu
radomskiego.
Analizując granice struktur administracyjnych regionu radomskiego można wskazać, które
miejscowości były związane administracyjnie z Radomiem. Gminy: Skaryszew, Gózd, Jastrzębia,
Jedlińsk, Jedlnia-Letnisko, Przytyk, Wolanów oraz Zakrzew – od początku XX wieku znajdowały się
w granicach powiatu radomskiego, podobnie jak gminy Wierzbica i Kowala. Wyjątkami dla tych
gmin były, w przypadku Wierzbicy - lata 1954-72, a w przypadku Kowali 1954-55 – gdy były one
w tym czasie gromadami w powiecie szydłowieckim.
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26-600 Radom, ul. Żeromskiego 53
tel. +48 483 631 594 ● fax. +48 483 620 208
mpu@mpu.radom.pl

Strona

73

Ściślejsze związki Radomia i Pionek można datować dopiero od 1975 roku, gdy miasto i gmina
Pionki trafiły do ówczesnego województwa radomskiego, a później – od 1999 r. - stały się częścią
powiatu radomskiego. Wcześniej Pionki leżały w granicach powiatu kozienickiego.

Z obecnych gmin powiatu radomskiego, pod względem administracyjnym, najmniej ze stolicą
regionu związana była gmina Iłża. Na początku XX wieku sama była powiatem (jeszcze przed
odzyskaniem niepodległości), a później leżała w granicach powiatu starachowickiego. Do powiatu
radomskiego trafiła po reformie w 1999 roku.
Z kolei gmina Orońsko, która jako jedyna z analizowanych w niniejszym opracowaniu nie należy
obecnie do powiatu radomskiego, a do szydłowieckiego, przez wiele lat wykazywała związki
administracyjne z Radomiem. Do roku 1954 leżała w jego granicach powiatowych, a od 1975 –
wojewódzkich.
Analizując powiązania poszczególnych gmin z Radomiem, wynikające z położenia w obrębie struktur
administracyjnych powiatu radomskiego, można wskazać 2 grupy samorządów:
•

•

Początek XX wieku – gminy: Skaryszew, Gózd, Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia-Letnisko, Przytyk,
Wolanów, Zakrzew oraz Wierzbica (poza latami 1954 – 1972, powiat szydłowiecki), Kowala
(poza latami 1954 – 1955, powiat szydłowiecki) i Orońsko (do roku 1954, później w powiecie
szydłowieckim).
Lata 90-te XX wieku (rok 1999) – gminy: Miasto Pionki (wcześniej powiat kozienicki), Iłża
(wcześniej powiat starachowicki od 1973 do 1975 oraz powiat iłżecki do 1973).

Analizując struktury gospodarcze regionu, trzeba wspomnieć przede wszystkim o strategicznych
inwestycjach zbrojeniowych z lat 1923-1926 zrealizowanych przez Centralny Zarząd Wytwórni
Wojskowych w ramach koncepcji lokalizacyjnej „ trójkąta bezpieczeństwa”. Powstały wtedy trzy
duże państwowe zakłady przemysłowe w Radomiu: Fabryka Broni, Fabryka Masek Przeciwgazowych
i Fabryka Papierosów Polskiego Monopolu Tytoniowego, oraz jeden w Pionkach – Państwowa
Wytwórnia Prochu .
W okresie II Rzeczypospolitej Radom utracił pozycję ośrodka władzy, stając się w 1932 roku
wydzielonym powiatem grodzkim w ramach województwa kieleckiego. Mimo to rozwój miasta nie
został powstrzymany. Jednym z istotnych wydarzeń było włączenie Radomia do Centralnego Okręgu
Przemysłowego.55
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Centralny Okręg Przemysłowy obejmował swoim zasięgiem obszary obecnego województwa
świętokrzyskiego, podkarpackiego, lubelskiego, małopolskiego oraz częściowo mazowieckiego
(Radom). Zgodnie z potrzebami obronności kraju plany zakładały budowę nowych bądź modernizację
już istniejących zakładów przemysłu zbrojeniowego. Inwestycjom COP towarzyszyła rozbudowa
infrastruktury komunikacyjnej i energetycznej. COP obejmował ponad 15% terytorium kraju
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26-600 Radom, ul. Żeromskiego 53
tel. +48 483 631 594 ● fax. +48 483 620 208
mpu@mpu.radom.pl

zamieszkane przez 18% ludności. Łącznie obszar ten liczył ok. 60 tys. km² i ponad 5,6 mln ludności
(93 osoby na km²), z której ponad 80% stanowili mieszkańcy ubogich, przeludnionych wsi.56
Bardzo ważną rolę w COP odgrywał Radom, gdzie powstały liczne i nowoczesne fabryki. Prowadzona
przez rząd preferencyjna polityka uprzemysłowienia COP znalazła wyraz w sześcioletnim planie
rozbudowy sił zbrojnych. Zgodnie z nim, istniejące zakłady zbrojeniowe zmodernizowano
i znacznie rozbudowano. W 1938 r. szwedzka firma Ericksson wybudowała fabrykę telefonów, rok
później czeska Bata otworzyła fabrykę obuwia, plany uruchomienia produkcji włoskiego Fiata
przerwał wybuch II wojny światowej.57
Sztandarowymi inwestycjami tego okresu były: rozbudowa Państwowej Fabryki Broni w Radomiu
oraz modernizacja Państwowej Wytwórni Prochu w Pionkach.58

PODSUMOWANIE DELIMITACJI OPARTEJ NA WALORYZACJI PRZESTRZENI
Zbiorczy wskaźnik wystandaryzowany, stanowiący syntezę ośmiu częściowych wskaźników,
najwyższą wartość osiąga w Radomiu, a następnie w Pionkach i gminie Jedlnia-Letnisko.
Wynik ten związany jest z wysoką wartością wskaźników cząstkowych w sferach gospodarczej,
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz społeczno-ekonomicznej. Radom uzyskał także najwyższy
wyniki w sferze turystyki.
W obszarze sąsiadującym z Radomiem najwyższą wartość zbiorczy wskaźnik osiąga w gminie JedlniaLetnisko, co wynika ze zrównoważonego rezultatu osiągniętego w poszczególnych badanych sferach.
Gmina ta oprócz korzystnych, na tle innych badanych gmin, wskaźników rozwoju społecznogospodarczego i infrastruktury jest także atrakcyjnym miejscem pod względem turystycznym
i rekreacyjnym, a także posiada pozytywne wskaźniki demograficzne.
Miasto Pionki wyróżnia się w badanym obszarze pod względem zagospodarowania przestrzennego
oraz infrastruktury technicznej. Posiada również dobre powiązania komunikacyjne z Radomiem.
Analizując zbiorczy potencjał rozwoju można wyróżnić następujące grupy gmin:
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W. Samecki, Centralny Okręg Przemysłowy 1936-1939. Wstępna faza programu uprzemysłowienia Polski,
Wrocław 1998

1. Miasto Radom, gminę Jedlnia-Letnisko oraz miasto Pionki – obszar wykazujący się największym
podobieństwem przestrzennym oraz poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego. Obszar ten
charakteryzuje się wysokimi na tle badanych gmin wskaźnikami sfery gospodarczej, bardzo dobrymi
powiązaniami komunikacyjnymi z Radomiem niższymi od badanych gmin wskaźnikami sfery
demograficznej (Radom i Pionki). Gmina Jedlnia-Letnisko jako jedyna gmina podmiejska Radomia,
tworzy ciągły układ zurbanizowany w kierunku ośrodka miejskiego Pionki. Osią tego obszaru jest linia
kolejowa łącząca Radom i Pionki.
2. Gminy graniczące z Radomiem od północy i północnego-zachodu, tj. gminy Zakrzew, Jedlińsk
i Jastrzębia mają korzystne uwarunkowania demograficzne. Charakteryzują się na tle pozostałych
gmin otoczenia miasta rdzeniowego wyższymi wartościami wskaźników sfery zagospodarowania
przestrzennego.
3. Gminy graniczące z Radomiem od południa, tj. gminy Wolanów, Kowala i Skaryszew. Mimo
korzystnych uwarunkowań demograficznych mają zbiorczy potencjał niższy, niż na północy badanego
obszaru. Wynika on z niższych wartości wskaźników zagospodarowania przestrzennego w gminach
Wolanów i Kowala oraz niskiej wartości wskaźnika sfery turystycznej w gminie Skaryszew.
4. Gminy, które nie posiadają bezpośredniej granicy z Radomiem lub jest ona krótka, czyli gminy
Przytyk, Iłża, Orońsko oraz Gózd. Wykazują one niższe wartości wskaźników związanych ze sferą
komunikacji, jednak – oprócz Iłży – mają pozytywne uwarunkowania demograficzne.
5. Gmina wiejska Pionki, która w obrębie badanego obszaru odznacza się najwyższymi wartościami
wskaźników sfery przyrodniczej.
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Rysunek 35. Zbiorczy wskaźnik wystandaryzowany dla wszystkich sfer w przedziale 0-1

Źródło: opracowanie własne
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Rysunek 36. Wskaźniki poszczególnych sfer w ujęciu zbiorczym
Gmina

Sfera
demograf.

Sfera
społ.ekonom.

Sfera
zagosp.
przestrz.

Sfera
gosp.

Sfera
turyst.

Sfera
wod.- kan.

Sfera
przyrodn.

Sfera
komunik.

M. Pionki
Gózd
Iłża
Jastrzębia
Jedlińsk
Jedlnia-L.
Kowala
Pionki
Przytyk
Skaryszew
Wierzbica
Wolanów
Zakrzew
Orońsko
Radom

0,00
0,95
0,04
0,60
0,80
0,67
1,00
0,45
0,69
0,86
0,41
0,81
1,00
0,43
0,08

0,39
0,40
0,60
1,00
0,22
0,67
0,32
0,00
0,29
0,51
0,39
0,19
0,34
0,22
0,96

1,00
0,47
0,08
1,00
0,41
0,55
0,22
0,45
0,28
0,51
0,30
0,27
0,67
0,29
0,00

0,42
0,00
0,11
0,29
0,44
0,44
0,37
0,00
0,05
0,22
0,16
0,31
0,38
0,23
1,00

0,83
0,04
0,41
0,11
0,56
0,56
0,19
0,43
0,13
0,00
0,01
0,23
0,26
0,56
1,00

1,00
0,29
0,34
0,26
0,00
0,40
0,28
0,38
0,50
0,30
0,46
0,09
0,40
0,09
0,94

0,57
0,03
0,52
0,12
0,05
0,10
0,04
1,00
0,09
0,42
0,09
0,04
0,01
0,09
0,00

0,73
0,20
0,00
0,40
0,86
0,71
0,52
0,73
0,51
0,25
0,26
1,00
0,71
0,45
1,00

Źródło: opracowanie własne

Strona

77

W wariancie delimitacji opartej na waloryzacji przestrzeni obszar funkcjonalny tworzą gminy
miejskie: Radom, Pionki oraz gminy sąsiadujące z obszarami miejskimi, tj. Jedlnia-Letnisko,
Zakrzew, Jedlińsk, Pionki, Wolanów, Kowala i Skaryszew.
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3. DELIMITACJA OPARTA NA WALORYZACJI POTENCJAŁU INWESTYCYJNEGO
Delimitacja oparta na waloryzacji potencjału inwestycyjnego uwzględnia klimat inwestycyjny,
kosztochłonność inwestycji, jakość życia oraz zrównoważony rozwój. Ten wariant delimitacji daje
najwięcej wskazówek co do kierunków rozwoju gospodarczego.
Analizując atrakcyjność inwestycyjną badanego obszaru można wyróżnić 4 strefy:
1. Miasto Radom oraz Pionki charakteryzują się najwyższą atrakcyjnością dla inwestorów. Wynika
ona z istniejącego potencjału gospodarczego, demograficznego oraz dostępności terenów
inwestycyjnych. Nie bez znaczenia jest wysoka dostępność komunikacyjna. Gminy te mogą przyciągać
duże inwestycje o charakterze przemysłowym.
2. Gminy Kowala, Zakrzew, Jedlińsk oraz Jedlnia-Letnisko są gminami silnie powiązanymi
funkcjonalnie z Radomiem. Dodatkowym atutem są wolne tereny inwestycyjne oraz wysoka
aktywność inwestycyjna związana z budownictwem mieszkaniowym. Pośród osób meldujących się
w gminie z Radomia są również potencjalni przedsiębiorcy. Migracja przedsiębiorców, w tym osób
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, może wpływać na zwiększenie dochodów
własnych gminy.
3. Gminy otaczające ośrodek rdzeniowy, tj. gminy Jastrzębia, Gózd, Skaryszew, Wierzbica, Orońsko,
Wolanów i Pionki, powiązane funkcjonalnie z Radomiem lub Pionkami. Atutem tych gmin jest
aktywność inwestycyjna związana z budownictwem mieszkaniowym. Ograniczeniem jest brak
większych terenów inwestycyjnych. Do mocnych stron związanych z bliskością Radomia należą
również dostępność kapitału ludzkiego oraz dobre powiązania komunikacyjne i transportowe.
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4. Iłża i Przytyk – gminy, których mieszkańcy stosunkowo rzadko przemieszczają się do Radomia,
o słabszych powiązaniach funkcjonalnych. Mogą być one predysponowane do inwestycji
budownictwa mieszkaniowego mając na uwadze zasób wolnych terenów inwestycyjnych oraz niższe
ceny działek budowlanych. Ze względu na profil gospodarczy na tym obszarze wskazane są inwestycje
związane z sektorem rolno-spożywczym oraz turystycznym.
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Rysunek 37. Analiza atrakcyjności inwestycyjnej ROF

Źródło: opracowanie własne
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Zarówno przedstawione analizy danych, jak i dokumentów strategicznych pokazują, że miasta
Radom i Pionki są nastawione na inwestycje o charakterze przemysłowym. W gminach tych, ze
względu na rozwinięty sektor gospodarczy, możliwe są także inwestycje w usługi otoczenia
biznesu. Miasto Radom i Pionki skupiają główny potencjał do kreowania rozwoju gospodarczego
w badanym obszarze. Obie gminy miejskie są dobrze przygotowane do przyjęcia inwestorów.
Mocną stroną Pionek są rozległe i uzbrojone tereny inwestycyjne, zaś Radomia dostępność na
miejscu wykwalifikowanych zasobów ludzkich. Bliskość obu miast i dobre powiązania
komunikacyjne przemawiają za ścisłą współpracą przy pozyskiwaniu inwestorów.
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Rysunek 38. Analiza atrakcyjności inwestycyjnej ROF – wskaźniki
Analiza atrakcyjności inwestycynej ROF
2. Wskaźniki
położenia
i dostępności
1. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju
transportowokomunikacyjnej

Gmina
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Poniżej zaprezentowano objaśnienie dotyczące oceny poszczególnych wskaźników:
Uwaga: każdy z zastosowanych wskaźników oceniony został w skali od 0 – 100, a następnie wyliczony
zgodnie z przyjętą dla niego wagą.
Dominująca forma zagospodarowania – konstrukcja wskaźnika opiera się na udziale poszczególnych
form zagospodarowania przestrzeni w powierzchni gminy ogółem, wskaźnik jest wyższy w gminach,
które posiadają wydzielone obszary inwestycyjne, tereny przeznaczone pod inwestycje oraz
w gminach, których zagospodarowanie pozwala na przekształcenie gruntów pod inwestycje. Obszary
leśne mogą stanowić istotną barierę dla inwestycji. Najwyższą wartość wskaźnik przyjął w mieście
Pionki, a następnie w Radomiu. Wynika to z faktu istnienia w tych gminach obszarów przeznaczonych
w MPZP pod inwestycje o charakterze przemysłowym. Najniższą wartość wskaźnik przyjął w gminach,
w których dominującą lub istotną formą zagospodarowania przestrzennego są obszary leśne.
W pozostałych gminach, ze względu na zbliżone warunki zagospodarowania, przyjął on takie same
wartości.
Stopień ochrony i stan środowiska – konstrukcja wskaźnika opiera się powierzchni obszarów
chronionych. Im większa powierzchnia obszarów chronionych, tym trudniej realizować inwestycje
o charakterze przemysłowym. Najniższą wartość wskaźnik ten przyjął w gminie Pionki oraz mieście
Pionki.
Komunikacja i transport – konstrukcja wskaźnika opiera się na zwaloryzowanej dla danej gminy
dostępności komunikacyjnej. Sumarycznej ocenie poddano położenie centrum administracyjnego
danej gmin względem dróg ekspresowych, krajowych, strefy ekonomicznej oraz centrum Radomia,
jako miejsc ważnych z punktu widzenia logistyki i powiązań kooperacyjnych oraz dostępności
zasobów ludzkich. Najwyższą wartość wskaźnik osiągnął w miastach Radom i Pionki oraz gminach
sąsiadujących z Radomiem.
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Kapitał ludzki – konstrukcja wskaźnika opiera się na liczbie osób w wieku produkcyjnym w danej
gminie oraz gminach sąsiadujących. W praktyce najwyższą wartość wskaźnik osiąga w Radomiu oraz
gminach z nim sąsiadujących. Dostępność zasobów ludzkich jest kluczowa dla inwestycji
o charakterze przemysłowym. Dostępność zasobów ludzkich jest ściśle skorelowana z odległością od
Radomia.
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Poziom rozwoju gospodarczego – konstrukcja wskaźnika opiera się na zwaloryzowanych danych
opisujących poziom rozwoju gospodarczego, tj. danych nt. liczby podmiotów zarejestrowanych
w REGON oraz danych nt. poziomu indywidualnej przedsiębiorczości. Aktualny poziom rozwoju
gospodarczego może determinować inwestycje w danym miejscu, zwłaszcza mając na uwadze
istniejącą już lub potencjalną sieć kooperacyjną. Najwyższą wartość wskaźnik osiągnął w miastach.
Został on oceniony na podstawie danych uzyskanych podczas delimitacji opartej na waloryzacji
przestrzeni w sferze gospodarczej.

Poziom rozwoju infrastruktury gospodarczej – konstrukcja wskaźnika opiera się na poziomie
rozwoju infrastruktury technicznej, tj. rozwoju sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz gazowej.
Poziom rozwoju infrastruktury gospodarczej jest najwyższy na obszarach miejskich i stosunkowo
niższy, ale do siebie zbliżony, w gminach wiejskich.
Podmioty gospodarcze – liczba istniejących podmiotów gospodarczych informuje o istniejącym
klimacie dla rozwoju przedsiębiorczości. Najwięcej podmiotów gospodarczych zlokalizowanych jest
na obszarach miejskich.
Powierzchnia wolnych terenów inwestycyjnych – od dostępności terenów inwestycyjnych
(powierzchni) zależeć będzie możliwość pozyskiwania dużych i bardzo dużych inwestycji. Zwarte
i większe tereny inwestycyjne zlokalizowane są w Pionkach, Radomiu oraz w gminie Kowala.
Liczba oddanych do użytku mieszkań – wskazuje na atrakcyjność inwestycyjną dla małych firm oraz
usług. Jest ona najwyższa w strefie podmiejskiej Radomia. Sprecyzowaną i konkretną ofertę
inwestycyjną posiadają miasta Pionki i Radom.
Aktywność gminy wobec inwestorów – konstrukcja wskaźnika opiera się na ocenie oferty
inwestycyjnej umieszczonej na stronach internetowych poszczególnych gmin. Brak takiej informacji
skutkował najniższą oceną. Najwyższe noty przyznano za informacje takie, które były kompletne,
aktualne i precyzyjnie informowały o korzyściach inwestowania w danej gminie. Z badanych
samorządów jedynie miasto Pionki oraz Radom szczegółowo prezentują zalety inwestowania na
obszarze gminy.
Poziom rozwoju infrastruktury społecznej – konstrukcja wskaźnika opiera się na zwaloryzowanej
ocenie poszczególnych elementów infrastruktury społecznej, takich jak dostęp do przedszkoli, usług
ochrony zdrowia oraz do usług kultury. W badanym obszarze osiąga wartości zbliżone do siebie na
obszarach wiejskich i zdecydowanie wyższe na obszarach miejskich.
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Poziom bezpieczeństwa publicznego – konstrukcja wskaźnika opiera się na dostępności służb
ratownictwa medycznego. W praktyce oznacza to odległość centrum administracyjnego danej gminy
od tych placówek. Najwyższą wartość, ze względu na całodobowy dostęp do służb ratownictwa
medycznego wskaźnik osiąga w Radomiu i Pionkach.

26-600 Radom, ul. Żeromskiego 53
tel. +48 483 631 594 ● fax. +48 483 620 208
mpu@mpu.radom.pl

4. DELIMITACJA NA POZIOMIE NTS-4 – PORÓWNANIE POTENCJAŁU ROZWOJU
RADOMIA I POWIATU RADOMSKIEGO Z SĄSIEDNIMI MIASTAMI POWIATOWYMI ORAZ
WYBRANYMI MIASTAMI WOJEWÓDZKIMI

W celu ukazania potencjału powiatu radomskiego i miasta Radom na tle powiatów sąsiadujących
oraz dla oceny siły oddziaływania zastosowano następującą grupę wskaźników59:
1. Potencjał infrastruktury technicznej i społecznej:
•
•
•
•

przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na osobę zameldowaną;
budynki oddane do użytku ogółem na 1000 mieszkańców;
odsetek osób korzystających z sieci wodociągowych;
odsetek osób korzystających z sieci kanalizacyjnej.

2. Potencjał społeczny:
• przyrost naturalny (na 1000 mieszkańców);
• saldo migracji;
• wskaźnik obciążenia demograficznego (ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób
w wieku produkcyjnym);
• liczebność grupy w wieku produkcyjnym.
3. Potencjał gospodarczy:
• dochody własne gmin ogółem na 1 mieszkańca;
• podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10.000 ludności;
• udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym.

MIASTO RADOM I POWIAT RADOMSKI NA TLE OTOCZENIA

GUS, 2012

60

GUS, 2012
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Radom jest czternastym co do wielkości ośrodkiem miejskim w Polsce (219 703 mieszkańców)60. Pod
względem liczby mieszkańców jest ośrodkiem zbliżonym wielkością do Kielc – stolicy województwa
świętokrzyskiego. Położony jest w południowej części województwa mazowieckiego. Pomimo
znacznego potencjału demograficznego i korzystnego położenia w przestrzeni kraju, miasto Radom
i jego otoczenie, tj. powiaty: białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki,

zwoleński jest obszarem o najniższym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego i o najniższym
poziomie dostępu do dóbr i usług w województwie mazowieckim. Obszar ten został ujęty
w Aktualizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego61 jako jeden
z obszarów problemowych.
Obszary problemowe Województwa Mazowieckiego posiadają rolniczy charakter oraz charakteryzują
się relatywnie niską przedsiębiorczością, a w konsekwencji niskimi wydatkami oraz dochodami
samorządów lokalnych z PIT i CIT. Wyróżniają się także wysokim bezrobociem oraz niskimi
przeciętnymi wynagrodzeniami brutto na mieszkańca. Obszary te są niedoinwestowane pod
względem infrastruktury technicznej. Szczególnie słaba jest jakość dróg – zarówno realizujących
powiązania zewnętrzne jak i wewnętrzne obszaru.
Rysunek 39. Liczba mieszkańców wg podziału NTS-4

Źródło: GUS, 2012 rok
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Miasto Radom wraz z powiatem radomskim, na tle radomskiego obszaru problemowego, kumuluje
największy potencjał demograficzny. W powiecie radomskim oraz w Radomiu mieszkało na koniec
2012 roku prawie 60% mieszkańców radomskiego obszaru problemowego62 (GUS, 2012). Łącznie
powiat radomski i miasto Radom zamieszkane było przez 370 371 mieszkańców, natomiast w obrębie
radomskiego obszaru problemowego zamieszkiwało 623 276 mieszkańców. Sąsiedztwo powiatu
radomskiego stanowią w większości powiaty o liczbie ludności nieprzekraczającej 50 000

61

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, przyjęty przez Sejmik Województwa
Mazowieckiego Uchwałą nr 180/14 na posiedzeniu 7 lipca 2014 roku, str. 34
62

GUS, 2012
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mieszkańców. Większą populację posiadają tylko powiaty kozienicki (62 275 mieszkańców) oraz
starachowicki (93 805 mieszkańców)63 (GUS, 2012).
Rysunek 40. Czas dojazdu do Radomia
Miejscowość
Białobrzegi
Kozienice
Lipsko
Przysucha
Szydłowiec
Zwoleń
Starachowice

Czas dojazdu do
Radomia w min.
24
38
52
37
31
33
52

Odległość do Radomia
w km
33,8
37,5
55,6
39,9
30,1
32,2
46,1

Źródło: Google Maps, kwiecień 2014

Rysunek 41. Dostępność komunikacyjna i drogowa Radomia w skali 0-1 (czas dojazdu do
Radomia/liczba połączeń komunikacyjnych)

63

GUS, 2012
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Źródło: Google Maps/dane przewoźników, kwiecień 2014 rok

Spośród powiatów sąsiadujących z powiatem radomskim najlepsze powiązania komunikacyjne
z Radomiem posiada Zwoleń, Białobrzegi i Szydłowiec. Czas dojazdu z tych miast powiatowych do
Radomia oscyluje wokół 30 minut, a odległość przekracza nieznacznie 30 km. 40 minut potrzeba, aby
dotrzeć do centrum Radomia z Przysuchy oraz Kozienic. Odległość tych miast do Radomia wynosi
około 40km. W obrębie radomskiego obszaru problemowego najdłużej do Radomia dojeżdżają
mieszkańcy Lipska i jest to ponad 50 minut, co odpowiada odległości 55 km. Spośród miast
powiatowych sąsiadujących z powiatem radomskim, mieszkańcy Radomia najczęściej podróżują do
Szydłowca
i Kozienic.64
SFERA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I SPOŁECZNEJ
Porównanie potencjału rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej przeprowadzone zostało
w oparciu o następujące wskaźniki:
•
•
•
•

przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na osobę zameldowaną;
budynki oddane do użytku ogółem na 1000 mieszkańców;
odsetek osób korzystających z sieci wodociągowych;
odsetek osób korzystających z sieci kanalizacyjnej.

Poszczególne wskaźniki sprowadzone zostały do przedziału wartości 0-1. Po zsumowaniu wartości
poszczególnych wskaźników przeprowadzono ponownie standaryzację do przedziału 0-1, otrzymując
syntetyczne wskaźnik.
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Syntetyczny wskaźnik rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej osiąga najwyższe wartości
w powiecie kozienickim. Miasto Radom oraz powiat radomski charakteryzują się podobnym
zbiorczym wskaźnikiem i jest on zbliżony do wartości dla powiatu starachowickiego. Najniższe
wartości osiąga w powiatach przysuskim, szydłowieckim i lipskim.

64

Raport z badań ilościowych na potrzeby delimitacji ROF, kwiecień 2014, str. 96
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Rysunek 42. Syntetyczny wskaźnik rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej Radomia
i powiatu radomskiego na tle sąsiednich powiatów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Poniżej znajduje się wyjściowy zestaw wskaźników, które posłużyły do określenia potencjału
infrastruktury technicznej i społecznej.
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Rysunek 43. Powierzchnia użytkowa mieszkań na osobę

Powierzchnia użytkowa mieszkań na 1 osobę
35,0
30,0

27,8

28,9
26,5

25,0

25,6

26,1
23,4

23,6

22,3

23,1

20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

Źródło: GUS, 2012

Powierzchnia użytkowa mieszkań, przypadająca na 1 osobę najwyższe wartości osiąga w powiecie
lipskim (28,9m2)65. Jest to wartość o ponad 6m2 wyższa od powierzchni użytkowej przypadającej na
1 osobę w Radomiu. Powierzchnia użytkowa mieszkań w powiecie radomskim
(23,6 m2) należy również do jednej z niższych w badanym obszarze i zbliżona jest do wartości dla
powiatu starachowickiego (23,1 m2).
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Porównanie powierzchni mieszkań na 1 osobę wypada także na niekorzyść Radomia w przypadku
porównania z miastami wojewódzkimi (Warszawa, Łódź, Lublin)66, co obrazuje poniższy rysunek.

65

GUS, 2012

66

GUS, 2012
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Rysunek 44. Powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę

Powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
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Źródło: GUS, 2012

Rysunek 45. Budynki oddane do użytku na 1000 mieszkańców

Budynki oddane do użytku na 1000 mieszkańców
5
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Źródło: GUS, 2012
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Powiat radomski wyróżnia się pośród badanych powiatów pod względem liczby budynków oddanych
do użytku. W roku 2012 oddano do użytku 4,34 budynków w przeliczeniu na 1000 mieszkańców i był
to wynik najwyższy w badanym obszarze67. Podobne wskaźniki osiągnął powiat zwoleński (4,04).
W mieście Radom wskaźnik ten osiągnął wartość najniższą dla całego obszaru (1,44). Na tle innych
miast wynik Radomia był najwyższy, co obrazuje poniższy rysunek nr 98. Oznacza to większą
dynamikę w budownictwie i wyższe zapotrzebowanie na usługi budowalne w Radomiu.

Rysunek 46. Budynki oddane do użytku na 1000 mieszkańców

Budynki oddane do użytku na 1000 mieszkańców
1,6
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Źródło: GUS, 2012

67

GUS, 2012

26-600 Radom, ul. Żeromskiego 53
tel. +48 483 631 594 ● fax. +48 483 620 208
mpu@mpu.radom.pl

Radom

Warszawa

Lublin

Kielce

Rysunek 47. Odsetek osób korzystających z sieci wodociągowej

Odsetek osób korzystających z sieci wodociągowej
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Źródło: GUS, 2012
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Powiat starachowicki (92,9%) oraz miasto Radom (95,2%) posiadało w badanym obszarze najwyższy
odsetek osób korzystających z sieci wodociągowej68. Dane te zbliżone były do danych
z innych wybranych miast (rysunek 49). W powiecie radomskim odsetek osób korzystających z sieci
wodociągowej wyniósł 82,2% i był zbliżony do danych dla powiatu szydłowieckiego (82,7%).
Najmniejszy odsetek osób korzystających z sieci wodociągowej na koniec 2012 posiadały powiaty
zwoleński (58,8%), białobrzeski (62,4%) i lipski (62,1%).

Rysunek 48. Odsetek osób korzystających z sieci wodociągowej
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Źródło: GUS, 2012

Rysunek 49. Odsetek osób korzystających z sieci kanalizacyjnej

Odsetek osób korzystających z sieci kanalizacyjnej
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Źródło: GUS, 2012
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21,2

35,1

28,5

29,2

Dane GUS za 2012 ukazujące odsetek osób korzystających z sieci kanalizacyjnej wykazują bardzo duże
rozwarstwienie w badanym obszarze. Najwyższy odsetek osób korzystających z sieci kanalizacyjnej
odnotowano w Radomiu (90,4%). Wśród powiatów ziemskich najlepiej rozwiniętą sieć kanalizacyjną
na koniec 2012 roku posiadał powiat starachowicki (68,4%), a następnie powiat kozienicki (54,5%).
Kolejną najwyższą wartością był odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej w powiecie radomskim.
Wartość 35,1% była jednak widocznie niższa od wartości w powiecie starachowickim i kozienickim.
Najsłabiej rozwinięta sieć kanalizacyjna wg danych GUS za rok 2012 była w powiatach białobrzeskim
(18,6%) i lipskim (21,2%).
Miasto Radom nie odbiegało poziomem rozwoju sieci kanalizacyjnej od innych wybranych miast
wojewódzkich.

Rysunek 50. Odsetek osób korzystających z sieci kanalizacyjnej

Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej
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Źródło: GUS, 2012
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SFERA SPOŁECZNA

Porównanie potencjału społecznego przeprowadzone zostało poprzez porównanie następującego
zestawu wskaźników:
• przyrost naturalny (na 1000 mieszkańców);
• saldo migracji;
• wskaźnik obciążenia demograficznego (ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób
w wieku produkcyjnym);
• liczebność grupy w wieku produkcyjnym.
Syntetyczny wskaźnik potencjału społecznego w skali 0-1, obliczony na podstawie wyżej
wymienionych wskaźników, najwyższe wartości osiągnął w powiecie radomskim (1,0). Następną
w kolejności najwyższą wartość wskaźnik ten osiąga w powiecie białobrzeskim (0,6). Zbliżoną wartość
potencjału społecznego określonego poprzez standaryzację liniową wybranych wskaźników posiadają
powiat szydłowiecki (0,5) oraz kozienicki (0,44) oraz zwoleński (0,38). Najniższe wartości zanotowano
w powiatach lipskim, przysuskim i starachowickim.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Rysunek 51. Syntetyczny wskaźnik obrazujący potencjał społeczny Radomia i powiatu radomskiego
na tle sąsiednich powiatów
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Poniżej znajduje się wyjściowy zestaw wskaźników, które posłużyły do określenia potencjału
społecznego.
Rysunek 52. Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców

Przyrost naturalny na 1000 miekszańców w okresie 2010 2012 (w ujęciu rocznym)
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Źródło: GUS, 2010 – 2012
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Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców dodatnie wartości w okresie 2010 do 2012 (GUS) osiągnął
w powiecie radomskim (2,04) oraz białobrzeskim (0,82). W pozostałych powiatach wskaźnik
przyjmował ujemne wartości. Największy ubytek mieszkańców w wyniku ruchu naturalnego
zaobserwowano w powiatach lipskim (-3,64) oraz przysuskim (-3,16). W Radomiu przyrost naturalny
oscylował wokół zera. W ujęciu średniorocznym dla badanego okresu wyniósł -0,33 i był niższy, choć
nieznacznie od analogicznego wskaźnika dla Kielc (0,1). Wyższy przyrost naturalny zaobserwowano
w Warszawie (0,73) i Lublinie (0,76). Przyrost naturalny w powiecie radomskim był zdecydowanie
najwyższy, co wiązało się z migracjami osób w wieku produkcyjnym z Radomia. Konsekwencją tego
był najniższy stosunek ludności w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
(rysunek 57), wysokie wskaźniki dojazdów do Radomia69 oraz wysokie wskaźniki związane
z budownictwem (budynki oddane do użytku na 1000 mieszkańców w okresie 2010 – 2012).70

Rysunek 53. Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców

Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców w okresie 2010 2012 (w ujęciu średniorocznym)
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Źródło: GUS, 2010 – 2012

Rysunek 54. Saldo migracji na 1000 mieszkańców

Saldo migracji na 1000 mieszkańców w okresie 2010 - 2012
(dane w ujęciu średniorocznym)
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Powiat radomski wyróżniał się na tle porównywanych powiatów dodatnim saldem migracji.
W okresie od 2010 do 2012, w powiecie radomski saldo migracji osiągnęło wartość 1,51 na 1000
mieszkańców i była to jedyna dodatnia wartość w badanym obszarze71. Najwięcej osób
wyemigrowało w tym czasie z Radomia (-4,25 osób na 1000 mieszkańców). Dla pozostałych badanych
powiatów saldo migracji oscylowało w przedziale od -2,0 do -4,0. Wskaźnik dla miasta Radomia na tle
porównywanych miast wojewódzkich osiągnął wartość zbliżoną do wartości dla Kielc (-4,16)72.
Migracje w powiecie radomskim przy znacznym odpływie z miasta rdzeniowego świadczą
o koncentracji migracji w najbliższym otoczeniu.

Rysunek 55. Saldo migracji na 1000 mieszkańców

Saldo migracji na 1000 mieszkańców w okresie 2010 - 2012
(w ujęciu średniorocznym)
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Źródło: GUS, 2010 - 2012

Rysunek 56. Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym

Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku
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Źródło: GUS, 2012

Największą wartość wskaźnika ludności w wieku poprodukcyjnym, która przypada na 100 osób
w wieku produkcyjnym posiadał powiat starachowicki (33,0) oraz lipski (32,8)73. Były to wartości
wyraźnie wyższe od danych dla powiatu radomskiego (23,3). Wyraźna jest również różnica tego
wskaźnika pomiędzy powiatem radomskim oraz miastem Radom (29,3).
Wybrane miasta wojewódzkie charakteryzowały się jeszcze wyższą wartością tego wskaźnika.
Najwięcej osób w wieku poprodukcyjnym, które przypada na 100 osób w wieku produkcyjnym
odnotowano w Łodzi (37,7) oraz Warszawie (35,3), a następnie w Kielcach (32,5).
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Powiat radomski oraz miasto Radom skupiały w badanym obszarze największą liczbę osób w wieku
produkcyjnym. Liczba tych osób wyniosła na koniec 2012 w Radomiu 140 117 osób, a w powiecie
radomskim 96 003 (GUS). Kolejny pod względem wskaźnika ludności w wieku poprodukcyjnym
powiat starachowicki zamieszkiwało 58 481 osób wieku produkcyjnym, natomiast kolejny powiat
kozienicki 39 805 osób. Liczba osób w wieku produkcyjnym Radomiu, w porównaniu z Kielcami, była
wyższa o ponad 12 000 osób.

73

GUS, 2012
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Rysunek 57. Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
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Źródło: GUS, 2012

Rysunek 58. Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym
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Rysunek 59. Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym
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Źródło: GUS, 2012

SFERA GOSPODARCZA

Porównanie potencjału rozwoju gospodarczego przeprowadzone zostało w oparciu o następujący
zestaw wskaźników:
• dochody własne gmin ogółem na 1 mieszkańca;
• podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 000 ludności;
• udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym.
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Syntetyczny wskaźnik obrazujący potencjał gospodarczy w skali 0-1 najwyższe wartości osiąga
w Radomiu (1,0), a następnie w powiecie kozienickim (0,78). Kolejną grupą powiatów są
starachowicki, białobrzeski oraz lipski, które osiągają wartość wystandaryzowaną wskaźników sfery
gospodarczej w przedziale od 0,2 do 0,4. Najniższy potencjał gospodarczy mają powiaty szydłowiecki,
przysuski, radomski oraz zwoleński (przedział wartości od 0,0 do 0,2).

26-600 Radom, ul. Żeromskiego 53
tel. +48 483 631 594 ● fax. +48 483 620 208
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Rysunek 60. Syntetyczny wskaźnik obrazujący potencjał gospodarczy Radomia i powiatu
radomskiego na tle sąsiednich powiatów

Źródło: GUS, 2012
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Poniżej znajduje się wyjściowy zestaw wskaźników, które posłużyły do określenia potencjału
społecznego.
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Rysunek 61. Dochody własne gmin na mieszkańca

Dochody własne gmin na mieszkańca
2000,00
1800,00
1600,00
1400,00
1200,00
1000,00
800,00
600,00
400,00
200,00
0,00

1882,96

1835,04

1144,03
967,15
762,44

757,37

814,89

765,55

797,83

Źródło: GUS, 2012

Rysunek 62. Dochody własne gmin na mieszkańca
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Najwyższe dochody własne gmin na mieszkańca w badanym obszarze odnotowano w powiecie
kozienickim (1882,96 zł) oraz Radomiu (1835,04 zł)74. Są one ponad dwukrotnie wyższe od dochodów
notowanych w powiecie radomskim (814,89 zł) oraz pozostałych badanych powiatach oprócz
powiatu starachowickiego (1144,03 zł). W powiatach lipskim, przysuskim, szydłowieckim
i zwoleńskim nie przekraczają 800 zł. Dochody własne w Kielcach (2561,84 zł) i Lublinie (2392,55 zł) są
wyraźnie wyższe od dochodów odnotowanych w Radomiu.
Rysunek 63. Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 000 mieszkańców
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Źródło: GUS, 2012
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Największą liczbę podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 10 000 mieszkańców odnotowano
w Radomiu (1118). Była to liczba niższa od danych z porównywanych miast wojewódzkich.
W Kielcach wskaźnik ten osiągnął wartość 1420 podmiotów. Najmniej podmiotów wpisanych do
rejestru REGON było w powicie zwoleńskim (533). Kolejny powiat z niską liczbą tego wskaźnika to
powiat kozienicki (654), w którym odnotowano najwyższe dochody własne gmin w przeliczeniu na
mieszkańca. W pozostałych powiatach wskaźnik liczby podmiotów wpisanych do rejestru REGON nie
przekroczył 800.

Rysunek 64. Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 000 mieszkańców
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Źródło: GUS, 2012

Rysunek 65. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym
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Źródło: GUS, 2012
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Rysunek 66. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym
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Najwyższy poziom bezrobocia liczony udziałem bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności
w wieku produkcyjnym w badanym obszarze odnotowano w powiatach szydłowieckim (23,1%)
i przysuskim (21,1%), a w następnej kolejności w powiecie radomskim (17,8%)75. Najniższy poziom
bezrobocia zarejestrowano w powiatach białobrzeskim (11,2%), starachowickim (12,3%), kozienickim
(12,4%) i lipskim (12,7%). Spośród porównywanych ośrodków miejskich udział bezrobotnych
zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w Radomiu był najwyższy (15,1%).
W porównaniu do Lublina (7,7%) ponad dwukrotnie wyższy, a Warszawy (4,6%) trzykrotnie wyższy.
W Kielcach wskaźnik ten osiągnął wartość 9,1%.

ANALIZA PORÓWNAWCZA. PODSUMOWANIE
Zróżnicowanie wewnętrzne podregionu radomskiego oraz wpływ oddziaływania ośrodka miejskiego
Radomia na otoczenie są potwierdzeniem wyników uzyskanych w delimitacji strefy podmiejskiej
Radomia w badaniu MBPR76.
Jako strefę podmiejską Radomia w badaniu MBPR przyjęto obszar określony według kryterium
dostępności komunikacyjnej. Jest on spójny z wynikami analizy sieci osadniczej, nie przekracza
rozpoznanych barier przyrodniczych. W dużym stopniu jest on zbliżony do wyników 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 stosunek długości granic do powierzchni.
Oddziaływanie miasta Radomia na otoczenie widoczne jest w przestrzennym rozmieszczeniu
wskaźników sfery społecznej. Na obszarze powiatu radomskiego wskaźniki sfery społecznej osiągają
zdecydowanie wyższe wartości w porównaniu do pozostałych badanych powiatów. Miasto Radom
tworzy strefę podmiejską, która jest miejscem pozytywnym procesów demograficznych.
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Siłę powiązań pomiędzy miastem Radom oraz powiatem radomskim obrazują także statystyki
dotyczące pochodzenia pacjentów radomskiego szpitala oraz pochodzenia uczniów radomskich szkół.
Poniższe dane pokazują przestrzenny rozkład siły oddziaływania wybranych usług publicznych
Radomia na bliższe i dalsze otoczenie. Zarówno liczba przyjętych pacjentów radomskiego szpitala, jak
też pochodzenie uczniów radomskich szkół potwierdzają, że miasto Radom, w obrębie radomskiego
obszaru problemowego, tworzy zdecydowanie silniejsze powiązania z obszarem powiatu
radomskiego.

76

MBPR, 2011, Studium uwarunkowań rozwoju Radomia i strefy podmiejskiej, str. 148
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Rysunek 67. Liczba przyjętych pacjentów przez poradnie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego
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Źródło: Urząd Miejski w Radomiu
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Rysunek 68. Pochodzenie uczniów radomskich szkół

Źródło: Urząd Miejski w Radomiu

W wyniku przeprowadzonego porównania potencjału rozwoju obszarów graniczących z powiatem
radomskim i miastem Radom można zauważyć, że:
•
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•

•

Zagregowane wskaźniki sfer infrastruktury technicznej, społecznej oraz gospodarczej na
poziomie NTS-4 w skali 0-1 najwyższe wartości osiągają w powiecie kozienickim, następnie
w mieście Radomiu i powiecie radomskim. Najwyższe wartości zagregowanych wskaźników
w powiecie kozienickim, na tle badanego obszaru, wynikają z wysokiej wartości wskaźników
sfery infrastruktury technicznej i społecznej oraz sfery gospodarczej.
Powiązania funkcjonalne w obrębie radomskiego obszaru problemowego (podregion
radomski) są zdecydowanie silniejsze w bliższym otoczeniu miasta rdzeniowego (powiat
radomski). Potwierdzają to dane dotyczące pochodzenia uczniów radomskich szkół
i pacjentów szpitali.
Miasto Radom skupia potencjał gospodarczy, zaś powiat radomski potencjał społeczny
w dużej mierze związany z pozytywnym oddziaływaniem ośrodka miejskiego.

26-600 Radom, ul. Żeromskiego 53
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•

•

Badany obszar dotknięty jest problemem wysokiego bezrobocia oraz charakteryzuje się
bardzo niskimi dochodami gmin. Problem bezrobocia jest największy w powiatach
radomskim, przysuskim i szydłowieckim.
W badaniu ujęte zostały dane statystyczne z roku 2012, co oznacza, że nie zostały ujęte
inwestycje zakończone w 2013 i 2014 roku.

Rysunek 69. Synteza wskaźników dotyczących sfer infrastruktury technicznej, społecznej oraz
gospodarczej na poziomie NTS 4 w skali 0-1
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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WNIOSKI Z DELIMITACJI

DELIMITACJA GRANIC MIEJSKIEGO RADOMSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO
Mając na uwadze:
1. Przyjętą definicję Miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego bazującą na definicji zawartej
w KPZK 2030:
„Miejski Radomski Obszar Funkcjonalny (ROF) jako układ osadniczy ciągły przestrzennie, złożony
z odrębnych administracyjnie jednostek (gmin miejskich, wiejskich i miejsko-wiejskich), składający się
ze zwartego obszaru miejskiego stanowiącego rdzeń ROF oraz powiązanej z nim funkcjonalnie strefy
zurbanizowanej, charakteryzujący się wspólnymi uwarunkowaniami i przewidywanymi, jednolitymi
celami rozwoju (strefa podmiejska oraz strefa zewnętrzna ROF)”.
2. Wyniki przeprowadzonych delimitacji:
L.P

Metoda delimitacja

Wyniki delimitacji

1

Delimitacja
oparta
na Najsilniejsze powiązania funkcjonalne oraz wspólne
metodologii opracowanej na z miastem rdzeniowym uwarunkowania rozwoju
obserwuje się w gminach Jedlnia-Letnisko, Kowala oraz
potrzeby delimitacji MOF OW
Zakrzew (spełnionych 7/7 kryteriów delimitacyjnych).
Gminy te tworzą bezpośrednią strefę podmiejską.
Silne powiązania funkcjonalne wykazują gminy
Jastrzębia, Jedlińsk, Skaryszew oraz Orońsko
(spełnionych 6/7 kryteriów delimitacyjnych).
Zaobserwowano
słabsze
powiązania
pomiędzy
Radomiem i Pionkami w stosunku do powiązań pomiędzy
Radomiem i jego bezpośrednim otoczeniem.
Delimitacja
oparta
waloryzacji przestrzeni
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2
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na Miasto Radom, gminę Jedlnia-Letnisko oraz miasto
Pionki – obszar wykazujący się największym
podobieństwem przestrzennym oraz poziomem rozwoju
społeczno-gospodarczego. Obszar ten charakteryzuje się
wysokimi na tle badanych gmin wskaźnikami sfery
gospodarczej,
bardzo
dobrymi
powiązaniami

komunikacyjnymi z Radomiem niższymi od badanych
gmin wskaźnikami sfery demograficznej (Radom i Pionki).
3

Delimitacja
oparta
na Miasto Radom oraz Pionki charakteryzują się najwyższą
waloryzacji
potencjału atrakcyjnością dla inwestorów. Wynika ona z istniejącego
potencjału gospodarczego, demograficznego oraz
inwestycyjnego
dostępności terenów inwestycyjnych. Nie bez znaczenia
jest wysoka dostępność komunikacyjna. Gminy te mogą
przyciągać duże inwestycje o charakterze przemysłowym.

MIEJSKI RADOMSKI OBSZAR FUNKCJONALNY (ROF) TWORZĄ NASTĘPUJĄCE JST:
Rdzeń – miasto Radom
Strefa podmiejska wewnętrzna – gminy: Jedlnia – Letnisko, Kowala, Zakrzew
Uzasadnienie: gminy te mają najsilniejsze powiązania funkcjonalne z miastem rdzeniowym oraz
wykazują najbardziej zbliżoną do niego strukturę społeczno-gospodarczą. Procesy zachodzące
w tych gminach, związane z oddziaływaniem miasta rdzeniowego (migracje, dojazdy do Radomia)
są najsilniejsze.
Strefa podmiejska zewnętrzna – gminy: miasto Pionki, gminy Pionki, Jastrzębia, Jedlińsk, Gózd,
Skaryszew, Wolanów, Orońsko, Wierzbica, Iłża, Przytyk
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Uzasadnienie: gminy wykazują powiązania funkcjonalne związane z migracjami oraz dojazdami do
Radomia. Wszystkie z badanych gmin wykazują również powiązania wynikające z procesów
historycznych, a także z wskazywanych w dokumentach strategicznych kierunków rozwoju. Dla
każdego z samorządów miasto Radom jest wskazywane jako partner, a współpraca z Radomiem
jest traktowana jako mocna strona przez wszystkie otaczające JST, które tę współpracę prowadzą,
oraz szansa przez JST, które dopiero ją rozpoczynają. Gminy te kładą także podobny nacisk
na rozwój przedsiębiorczości, rolnictwa, funkcji rekreacyjno-turystycznej i poprawę jakości
i dostępności usług publicznych. Szczególną rolę w obszarze funkcjonalnym posiada miasto Pionki,
które kumuluje znaczny potencjał gospodarczy i tworzy własne powiązania funkcjonalne. Bliskość
Radomia i potencjał gospodarczy przemawiają za koniecznością silnej kooperacji obu miast.
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Rysunek 70. ROF na tle subregionu radomskiego

Strona

112

Źródło: Opracowanie własne
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5. ANALIZA SWOT
Analiza SWOT obejmuje rozpoznanie sił i słabości Radomskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
(analiza wewnętrzna) oraz obecnych i przyszłych zmian w otoczeniu, czyli szans i zagrożeń (analiza
zewnętrzna). Ta treść opracowania jest syntezą przedstawionego stanu i tendencji rozwojowych
zawartych w jego części diagnostycznej.
Analiza SWOT obejmuje analizę:
Mocnych stron

Uwarunkowań wewnętrznych (endogenicznych), czyli elementów rzeczywistości
mających pozytywny charakter z punktu widzenia jej przyszłego rozwoju.

Słabych stron

Uwarunkowań wewnętrznych o negatywnym charakterze.

Szans

Uwarunkowań zewnętrznych (egzogenicznych) o charakterze pozytywnym; szanse leżą
poza badanym obszarem lub poza zakresem kompetencji władz publicznych działających
na tym obszarze i wymagają działań sektora prywatnego lub społecznego.

Zagrożeń

Uwarunkowań zewnętrznych mających negatywny wpływ na dalszy rozwój.

Analizę SWOT przeprowadzono w trzech sfer:
Położenie, infrastruktura techniczna, środowisko

Sfery społecznej

Demografia; bezpieczeństwo i porządek publiczny; edukacja; zdrowie; pomoc
i opieka społeczna; kultura sport i turystyka

Sfery gospodarczej

Przedsiębiorczość i gospodarka, dochody
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Sfery przestrzennej
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SFERA PRZESTRZENNA
MOCNE STRONY
•
•

•
•

•

•
•
•

•
•
•

Radom jest czternastym co do wielkości
ośrodkiem miejskim w Polsce.
Silne powiązania funkcjonalne z miastem
rdzeniowym gmin Jedlnia-Letnisko, Kowala
oraz
Zakrzew
(gminy
te
tworzą
bezpośrednią strefę podmiejską). Silne
powiązania funkcjonalne wykazują także
gminy Jastrzębia, Jedlińsk, Skaryszew oraz
Orońsko.
Wysoki potencjał walorów przyrodniczych
gminy Pionki oraz gmin Iłża i Skaryszew.
Powiązania funkcjonalne gminy wiejskiej
Pionki,
Jedlnia-Letnisko
oraz
Gózd
z miastem Pionki.
Silne powiązania funkcjonalne poprzez
transport
publiczny
gminy
Zakrzew
z Radomiem.
Duże znaczenie roweru jako środka
komunikacji na obszarze ROF.
Duże znaczenie Radomia dla sporej populacji
ROF jako miejsca pracy i edukacji.
Planowana
inwestycja
usprawnienia
transportu publicznego poprzez zakup
nowego taboru autobusów.
Planowana inwestycja budowy południowej
obwodnicy Radomia.
Planowane inwestycje budowy dróg
lokalnych.
Planowane inwestycje w infrastrukturę
wodno-kanalizacyjną na sporym obszarze
ROF.
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SZANSE
•

SŁABE STRONY
•
•

•

•

•
•

Słabe powiązania funkcjonalne gmin Przytyk
i Iłża z Radomiem.
Niedostateczny
poziom
rozwoju
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na
obszarze prawie wszystkich gmin wiejskich
ROF (na koniec 2012 r.).
Małe zróżnicowanie przestrzeni ROF. Poza
obszarami leśnymi gmin Pionki oraz Iłża
dominującą
funkcją
zagospodarowania
przestrzeni jest funkcja rolnicza.
Małe znaczenie kolei w komunikacji
podmiejskiej ROF. Pociąg w komunikacji
podmiejskiej ROF odgrywa istotne znaczenie
tylko na kierunku przemieszczeń Pionki –
Jedlnia-Letnisko – Radom.
Deficyt połączeń komunikacji publicznej do
Radomia z gmin Iłża i Jastrzębia.
Duże obciążenie większości szlaków
komunikacyjnych i kumulacja problemów
w miejscu
docelowym
przemieszczeń,
tj. w Radomiu, wskutek wykorzystywania
do dojazdów mieszkańców ROF prywatnych
środków
transportu
(najbardziej
przeciążony układ komunikacyjny w ROF
zlokalizowany jest w Radomiu oraz na trasie
przemieszczeń Pionki – Radom).

ZAGROŻENIA
Korzystne położenie w kraju, przebieg
i
skrzyżowanie
ważnych
szlaków
komunikacyjnych kraju, bliskość stolicy
kraju oraz dobre powiązania komunikacyjne
z ważnymi ośrodkami miejskimi kraju: Łódź,
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•

Niekorzystne procesy rozwojowe na
obszarze otaczającym ROF. Powiaty:
białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski,
radomski, szydłowiecki, zwoleński są
obszarem o najniższym poziomie rozwoju

•

•

•

•

Kraków, Kielce, Lublin.
Wysoka
dostępność
komunikacyjna
Radomia
z
obszarów
powiatów
sąsiadujących z powiatem radomskim,
w szczególności
z
miast
Zwoleń
i Białobrzegi, a w następnej kolejności
Szydłowca.
Rozwój dróg wyższego rzędu (autostrady
i drogi
ekspresowe)
w
głównych
korytarzach transportowych województwa
i kraju.
Wykorzystanie
rezerwy
kapitału
społecznego w postaci dużej liczby osób
nieaktywnych zawodowo, aktywizacja
projektami społecznymi bezrobotnych i
ludności wiejskiej podregionu radomskiego.
Modernizacja
połączenia
kolejowego
z województwem świętokrzyskim, tj. linii
kolejowej nr 8 Warszawa – Radom Skarżysko-Kamienna - Kraków.

•

•

•

•

społeczno-gospodarczego i o najniższym
poziomie dostępu do dóbr i usług
w województwie mazowieckim.
Zdecydowana przewaga funkcji rolniczej na
znacznym obszarze otoczenia ROF, o czym
świadczy wysoki udział pracujących
w rolnictwie
oraz
relatywnie
niska
przedsiębiorczość
w
sektorach
pozarolniczych, a w konsekwencji niskie
wydatki inwestycyjne oraz dochody
samorządów lokalnych z PIT i CIT.
Pogłębianie dysproporcji w rozwoju
podregionów w kraju i województwie
mazowieckim.
Spadek popytu na zbiorowy przewóz osób
i przewóz towarów transportem kolejowym
oraz wzrost natężenia ruchu samochodów
indywidualnych z powodu niskiej jakości
połączeń transportem zbiorowym.
Niedostosowanie komunikacji zbiorowej do
potrzeb mieszkańców związanych ze
zwiększoną częstotliwością połączeń.
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Obszar ROF jest położony w niedużej odległości od Warszawy, na przecięciu ważnych, ogólnopolskich
szlaków komunikacyjnych. Połączenie kolejowe po modernizacji umożliwiać będzie szybki dojazd do
Warszawy. W Radomiu rozpoczął działalność port lotniczy. Potencjał położenia może się jeszcze
powiększyć w wyniku inwestycji w infrastrukturę komunikacyjną w kraju, w szczególności związaną
z modernizacją linii kolejowych oraz budową dróg ekspresowych. Oczekiwać można poprawy stanu
infrastruktury drogowej na terenie miasta i w jego najbliższym otoczeniu. Silną stroną obszaru
funkcjonalnego są jego związki z otoczeniem. Miasto Radom jest miejscem kumulacji potencjału
rozwojowego nie tylko dla gmin silnie powiązanych funkcjonalnie, ale także dla większego obszaru,
tzw. radomskiego obszaru problemowego. Obszar ten może być zapleczem dla dynamicznych
procesów rozwojowych zachodzących na obszarze ROF, ze względu na bliskość Radomia, dobre
powiązania komunikacyjne, możliwości kooperacji w zakresie rozwoju gospodarczego (tereny
inwestycyjne, potencjał demograficzny) oraz możliwości rozwoju funkcji rekreacyjnej.
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SFERA SPOŁECZNA
MOCNE STRONY
•
•

•

•

•

•

•

•
•
•
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•
•

Spory potencjał demograficzny miasta
Radom oraz powiatu radomskiego.
Korzystna
sytuacja
demograficzna
w większości gmin ROF. Najkorzystniejszą
sytuacją demograficzną posiadają gminy
Kowala, Zakrzew, Gózd, Skaryszew oraz
Wolanów.
Wysoka dynamika migracji wewnątrz
obszaru, tj. migracja z miast na otaczające
je
obszary
wiejskie.
Szczególnie
preferowanymi kierunkami migracji są
gminy Jedlnia-Letnisko, Zakrzew oraz
Kowala.
Migracje wewnętrzne osób w wieku
produkcyjnym, które wzmacniają potencjał
społeczno-gospodarczy gmin wiejskich
sąsiadujących z Radomiem.
Wysoka dynamika inwestycyjna związaną
z budownictwem w gminach najsilniej
powiązanych funkcjonalnie z Radomiem.
Wysoki dostęp do placówek opieki
zdrowotnej mieszkańców Radomia i gmin
podmiejskich.
Obecne
i
planowane
inwestycje
w obszarze oświatowym, które spowodują
wzrost poziomu kształcenia na obszarze
ROF.
Obecne
i
planowane
inwestycje
w infrastrukturę IT.
Obecne i planowane inwestycje obiektów
sportowych i rekreacyjnych.
Obecne i planowane inwestycje budowy
ścieżek rowerowych.
Obecne i planowane inwestycje w obiekty
kultury.
Realizacja szeregu projektów o charakterze
edukacyjnym powiększających potencjał
kapitału ludzkiego ROF.
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SŁABE STRONY
•

•

•

•

Kumulacja
niekorzystnych
zjawisk
związanych ze starzeniem się społeczeństwa
na obszarach miejskich ROF.
Duże zróżnicowanie w rozwoju usług
publicznych w obrębie ROF (miasta, gminy
podmiejskie, gminy wiejskie).
Niski odsetek dzieci objętych wychowaniem
przedszkolnym, szczególnie na obszarach
wiejskich ROF.
Niski udział osób starszych, które korzystają
z Internetu. Dane GUS ujawniają dwie
główne przyczyny nieposiadania w domu
łącza internetowego: brak potrzeby (prawie
60% badanych) oraz brak niezbędnych
umiejętności (około 40% badanych).

•

•

•

•

•
•

•
•

•

Postęp
technologiczny
związany
z informatyzacją
oraz
automatyzacją
procesów, który przekłada się bezpośrednio
na usługi oferowane na rynku, w tym
również na e-usługi publiczne.
Rozwój infrastruktury zapewniający do
2020 r. pełne pokrycie w zakresie dostępu
do szybkiego Internetu.
Wzrastająca świadomość wyboru kierunku
kształcenia zgodnie z potrzebami rynku
pracy.
Dostępne fundusze unijne na podnoszenie
kluczowych kompetencji, w tym cyfrowych,
młodzieży;
dostosowywanie
oferty
edukacyjnej do potrzeb rynku pracy;
wyrównywanie szans edukacyjnych, na
doposażenie szkół, zajęcia pozalekcyjne
i pozaszkolne oraz podnoszenie kwalifikacji
zawodowych kadry pedagogicznej, a także
kształcenie ustawiczne.
Wzrastająca świadomość prowadzenia
zdrowego trybu życia, w tym uprawiania
sportu i rekreacji.
Wydłużenie przeciętnej długości życia.
Prognozowane zwiększenie
zapotrzebowania na usługi związane
z pomocą i opieką społeczną.
Wzrost uczestnictwa w kulturze zarówno
masowej, jak i wysokiej.
Aktywizacja zasobów ludzkich nie w pełni
dotychczas
wykorzystywanych,
co doprowadzi do wzrostu odsetka osób
aktywnych zawodowo.
Rosnące zapotrzebowanie na pracowników
wysoko i średnio wykwalifikowanych przy
jednoczesnym spadku zapotrzebowania na
pracowników nisko wykwalifikowanych.

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

Automatyzacja
pracy
i
spadek
zapotrzebowania
na
kompetencje
posiadane przez osoby znajdujące się na
rynku pracy.
Brak zapewnienia wystarczającego wsparcia
finansowego
dla
samorządów
przy
jednoczesnym zwiększeniu ich kompetencji
w zakresie oświaty.
Niezadowalający poziom wykorzystania
technologii informacyjno-komunikacyjnych
w administracji publicznej.
Bariery ekonomiczne (brak pracy, wysokie
czesne) utrudniające korzystanie z oferty
prywatnych żłobków.
Długi czas oczekiwania do lekarzy
specjalistów.
Rosnące zagrożenie ze strony chorób
cywilizacyjnych.
Starzejące się społeczeństwo i rosnące
potrzeby związane z usługami zdrowotnymi
przy jednoczesnym niskim dostępie do
lekarzy specjalistów.
Ograniczony wpływ jednostek samorządu
terytorialnego na kształtowanie usług opieki
zdrowotnej.
Niedostosowanie
umiejętności
osób
poszukujących
pracy
do
oczekiwań
nowoczesnego rynku pracy.
Sukcesywne zmniejszanie się liczby osób
w wieku produkcyjnym (18–59/64 lata).

Miasto Radom kreuje pozytywne procesy społeczne na obszarze silnie powiązanych gmin. W obrębie
ROF można wyróżnić wyraźną strefę podmiejską, którą charakteryzuje wysoka dynamika migracji
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•

ZAGROŻENIA
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z Radomia, wysoka dynamika inwestycji mieszkaniowych oraz wysoki udział osób dojeżdżających do
Radomia. Można przypuszczać, że w miarę postępującego procesu rozwoju społeczno-gospodarczego
dynamika zmian demograficznych na obszarze ROF nadal pozostanie wysoka i może objąć dalsze
gminy, powiększając tym samym strefę podmiejską.
Intensywne przeobrażenia na obszarach wiejskich wymagają modernizacji i rozbudowy infrastruktury
technicznej i społecznej.
Mocną stroną ROF jest dostępność zasobów ludzkich, w tym wykwalifikowanej siły roboczej oraz
tradycje przemysłowe. W powiązaniu z wysoką dostępnością komunikacyjną oraz proinwestycyjną
polityką samorządów można oczekiwać dalszego wzrostu gospodarczego. Procesy te wymagać będą
dalszego wzmocnienia potencjału kapitału ludzkiego.

SFERA GOSPODARCZA
MOCNE STRONY
•

•

•
•
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Znaczny potencjał gospodarczy Radomia
i Pionek. Poza miastem rdzeniowym
i Pionkami potencjał ten kumuluje się
w gminach Jedlnia-Letnisko oraz Jedlińsk.
Bardzo dobre przygotowanie miasta Pionki
w zakresie planowania przestrzennego do
realizacji
inwestycji
o
charakterze
gospodarczym i przemysłowym.
Potencjał turystyczny Radomia związany
z turystyką kulturową oraz biznesową.
Potencjał do rozwoju funkcji rekreacyjnej
dla obszaru ROF, w szczególności na
obszarze gmin Jedlnia-Letnisko, Pionki oraz
miasta Pionki. Potencjał ten można dostrzec
również w pozostałych gminach wiejskich
ROF.
Pozytywny wpływ miasta rdzeniowego na
najbliższe otoczenie. Można wyróżnić kilka
stref
rozwoju,
których
potencjał
uzależniony jest w dużym stopniu od
odległości od miasta rdzeniowego.
Silne oddziaływanie na najbliższe otoczenia
miasta Pionki. Najsilniej powiązane
funkcjonalnie z miastem Pionki są gminy
Pionki, Jedlnia-Letnisko, Gózd oraz Radom.
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Niewielkie pokrycie miejskimi miejscowymi
planami zagospodarowania przestrzennego
miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego, co może być barierą dla
inwestycji o charakterze gospodarczym
i przemysłowym.
Niski wskaźnik dochodów własnych gmin
ROF. Jest on szczególnie niski na obszarze
większości gmin wiejskich.
Wysoki poziom bezrobocia na sporym
obszarze ROF.
Brak znaczących walorów turystycznych na
obszarze ROF.
Trudniejsza sytuacja rozwojowa gmin
najbardziej oddalonych od Radomia,
tj. gminy Przytyk, Orońsko, Wierzbica, Gózd
i Iłża.
Dominacja funkcji rolniczej na znacznym
obszarze ROF.

•
SZANSE
•

•
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ZAGROŻENIA
Pozytywne efekty rozwoju gospodarczego
Radomia
dla
szerszego
otoczenia,
w szczególności wzmocnienie potencjału
i rozprzestrzenienie wzrostu na cały obszar
podregionu radomskiego.
Kreowanie
powiązań
społecznogospodarczych Radomia i Kielc, w celu
zwiększania
konkurencyjności
obszaru
pogranicza województw mazowieckiego oraz
świętokrzyskiego na tle kraju.
Powstanie trasy ekspresowej S12 na
odcinku Piotrków Trybunalski – Dorohusk
(granica z Ukrainą).
Powstawanie i rozwój wyspecjalizowanych
obszarów lokowania działalności, rozwój
sieci powiązań kooperacyjnych i inicjatyw
klastrowych.
Rozwój instytucji pomostowych i wzrostu
dostępności funduszy zalążkowych i venture
capital dla MSP.
Wsparcie i wykorzystanie potencjału
lokalnych przedsiębiorców do kreowania
rozwoju.
Wzrost znaczenia rozwojowego zarówno
materialnych
jak
i
niematerialnych
składników
dziedzictwa
kulturowego
związany ze zwiększaniem się zamożności
społeczeństwa
oraz
przekształceniami
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Pogłębianie się dysproporcji rozwojowych
w kraju. Dochody własne miasta Radom na
mieszkańca są już zdecydowanie niższe
w porównaniu do wybranych miast
wojewódzkich.
Utrzymujące się i pogłębiające dysproporcje
w potencjale rozwoju pomiędzy powiatami
kozienickim, radomskim, miastem Radom
z jednej strony oraz powiatami przysuskim,
szydłowieckim, lipskim i zwoleńskim.
Ograniczenie nakładów na działalności B+R
ze środków zewnętrznych.
Niedostosowanie rynku pracy do zmiany
struktury
demograficznej
skutkujące
wzrostem bezrobocia.
Spowolnienie przygotowywania procesów
inwestycyjnych
oraz
zmniejszenie
zainteresowania terenami inwestycyjnymi
na Mazowszu.
Wysoka konkurencja innych obszarów kraju
w stosunku do nowych inwestycji.
Zmniejszanie się liczby młodych osób
wchodzących
na
rynek
pracy
(co
jednocześnie
będzie
wymuszało
wykorzystywanie i przekwalifikowywanie
osób w wieku 50+, a w coraz większym
zakresie także 60+).
Wzrost udziału dużych miast w gospodarce
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•

Planowane i obecne inwestycje zwiększające
potencjał gospodarczy ROF, które spowodują
wzrost atrakcyjności inwestycyjnej.
Wysoka atrakcyjność inwestycyjna miast
Radom oraz Pionki. Atrakcyjność tych
ośrodków wynika z istniejącego potencjału
gospodarczego, demograficznego oraz
dostępności terenów inwestycyjnych. Nie
bez znaczenia jest wysoka dostępność
komunikacyjna. Gminy te są przygotowane
do dużych inwestycji o charakterze
przemysłowym.
Działalność Portu Lotniczego Radom.
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•

•
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o charakterze kulturowym
Intensywny
rozwój
nowej
interdyscyplinarnej
gałęzi
gospodarki,
tzw. przemysłu czasu wolnego.
Wzrost inwestycji gospodarczych.

globalnej (w tym znaczenia miast jako
ośrodków kreacji nauki i kultury), presja
konkurencyjności
o
kapitał
ludzki
i inwestycje w stosunku do mniejszych
ośrodków.

Najintensywniejsze procesy związane z rozwojem gospodarczym zachodzić będą na obszarze gmin
miejskich ROF. Miasto Pionki posiada największy na obszarze ROF zasób wolnych terenów
inwestycyjnych. Wykorzystanie potencjału Pionek do kreowania rozwoju gospodarczego w obrębie
ROF uzależnione jest od ścisłej współpracy z Radomiem. To właśnie miasto rdzeniowe posiada
zaplecze do kształcenia kadr dla gospodarki ROF oraz dysponuje największym potencjałem
demograficznym. Nie bez znaczenia dla rozwoju gospodarczego ROF jest połączenie kolejowe Radom
– Pionki.
Rozwój gospodarczy w obrębie ROF wpływać będzie pozytywnie na dalsze procesy rozwoju
społeczno-gospodarczego. Oczekiwać można dalszego rozwoju budownictwa mieszkaniowego
i migracji w obrębie ROF. Ponadto oczekiwać można wzrostu zainteresowania mieszkańców ROF
ofertą turystyczno-rekreacyjną w obszarze ROF, np. turystyką rowerową.
Dla znacznej części obszaru, w szczególności strefy zewnętrznej ROF, rolnictwo nadal stanowić będzie
ważną gałąź gospodarki. Istotne jest dalsze wsparcie rozwoju konkurencyjności tego sektora, np.
poprzez tworzenie produktów regionalnych, wsparcie rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego.
W strefie podmiejskiej Radomia można oczekiwać rozwoju małej przedsiębiorczości i usług.
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W celu utrzymania wysokiej dynamiki rozwoju ROF oraz podtrzymania konkurencyjności tego
obszaru i przyciągania nowych inwestycji konieczne są działania wspierające rozwój zasobów
ludzkich. Zapleczem dla tych procesów na obszarze ROF powinny być także gminy położone
w radomskim obszarze problemowym, ze względu na bliskość Radomia, dobre powiązania
komunikacyjne, możliwości kooperacji w zakresie rozwoju gospodarczego (tereny inwestycyjne,
potencjał demograficzny) oraz możliwości rozwoju funkcji rekreacyjnej.
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6. OKREŚLNIE ZAKRESU PROBLEMÓW ROZWOJOWYCH WSPÓLNYCH DLA CAŁEGO ROF
ORAZ WEWNĘTRZNY POTENCJAŁ ROZWOJU ROF

Sfera

Określenie
zakresu
problemów
rozwojowych wspólnych dla całego ROF

Wewnętrzny potencjał rozwoju

Optymalne
powiązania
komunikacyjne

Duże natężenie ruchu drogowego,
w szczególności w Radomiu.

Wysoka
dostępność
komunikacyjna
Radomia z obszaru poszczególnych gmin,
tworzących ROF.

Zły stan wielu dróg lokalnych,
utrudnione powiązania komunikacyjne
pomiędzy
poszczególnymi
miejscowościami wewnątrz ROF.
Przebieg i skrzyżowanie ważnych
szlaków
komunikacyjnych,
które
zwiększają natężenie ruchu w obrębie
ROF.

Gęsta sieć dróg lokalnych.
Przebieg linii kolejowej łączącej Radom
– gminę Jedlnia-Letnisko oraz Pionki.
Duża
liczba
zbiorowej.

połączeń

komunikacji

Przebieg i skrzyżowanie ważnych szlaków
komunikacyjnych.
Znaczna liczba osób deklarujących
konieczność codziennych przemieszczeń
w kierunku Radomia (popyt na usługi
transportowe).

Słabo rozwinięta sieć kanalizacyjna.

Aktywność
inwestycyjna
wielu
samorządów w zakresie infrastruktury
wodno-kanalizacyjnej.
Zakończenie
inwestycji w tym zakresie w latach 2013
i 2014.

Rozwiązania
w zakresie
zintegrowanego
transportu
publicznego

Krzyżowanie się w Radomiu ważnych
tranzytowych tras komunikacyjnych
(brak dróg ekspresowych omijających
obszar miasta).

Planowane inwestycje i projekty miasta
Radom mające na celu usprawnienie
systemu komunikacji miejskiej (zakup
nowych pojazdów, karta miejska).

Deklaracje mieszkańców o korzystaniu
przede wszystkim z prywatnych środków
transportu
(auto),
co
powoduje

Linia kolejowa Pionki – Radom.
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Wysoki

odsetek

osób

korzystających
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Modernizacja
lub rozbudowa
urządzeń
komunalnych
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Port lotniczy w Radomiu.

Aktywność
gospodarcza

obciążenia szlaków komunikacyjnych
w szczególności w Radomiu.

z roweru jako środka transportu.

Wysoki poziom bezrobocia.

Treny inwestycyjne w Radomiu, Pionkach
oraz gminie Kowala.

Przeważająca funkcja
znacznym obszarze ROF.

rolnicza

na

Niskie dochody własne gmin ROF.

Aktywność
inwestycji.

w

pozyskiwaniu

nowych

Specjalna strefa ekonomiczna.
Rozwinięta infrastruktura techniczna oraz
plany zagospodarowania przestrzennego
na terenach inwestycyjnych.
Dostępność zasobów ludzkich, w tym
ośrodek akademicki.
Wybrane projekty poszczególnych gmin,
mające na celu zwiększenie aktywności
gospodarczej, np. budowa targowiska,
uzbrojenie trenów inwestycyjnych.
Liczne projekty miękkie ukierunkowane na
aktywność zawodową.
Port lotniczy w Radomiu.
Oferta turystycznokulturalna

Niedostosowanie
infrastruktury
turystycznej do potrzeb i oczekiwań
mieszkańców ROF (brak spójnego
systemu ścieżek rowerowych).

Aktywność
inwestycyjna
wielu
samorządów w zakresie infrastruktury
sportowej, rekreacyjnej i turystycznej.
Wzrost zainteresowania spędzaniem
wolnego czasu na obszarze ROF (szansa
dla gmin wiejskich).
Wysokie walory przyrodnicze części gmin
ROF.
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Bogata oferta kulturalno-rozrywkowa na
obszarze ROF (głównie w Radomiu).
Optymalizacja
polityki
mieszkaniowej

Zagrożenie procesami suburbanizacji na
obszarach podmiejskich.

Dynamiczne procesy migracji z miasta na
obszary wiejskie.

Wyludnianie się miast, tj. Radomia

Duży
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zasób

wolnych

terenów

pod

budownictwo mieszkaniowe na obszarach
wiejskich.

i Pionek oraz gminy Iłża.

Realizacja
wybranych
zagospodarowania
publicznych.

projektów
przestrzeni

Duży zasób mieszkań na rynku wtórnym
w miastach Pionki i Radom.
Modernizacja
systemu
szkolnictwa

Niedostosowanie systemu kształcenia do
oczekiwań pracodawców.
Wysoki odsetek
młodych osób.

bez

pracy

wśród

Ośrodek akademicki Radom.
Dobrze
rozwinięta
infrastruktura
oświatowa na obszarze ROF.
Współpraca gmin wiejskiej Pionki i miasta
Pionki w zakresie edukacji przedszkolnej.
Aktywność inwestycyjna samorządów ROF
w zakresie modernizacji infrastruktury
oświatowej.
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Prognozowany dalszy rozwój gospodarczy
i wzrost zapotrzebowania na wybrane
kierunki kształcenia.
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7. OKREŚLENIE MOŻLIWOŚCI WZMOCNIENIA POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO ROF

Radomski Obszar Funkcjonalny jest elementem podstawowej sieci osadniczej kraju.77 Szansą na
rozwój ROF jest kształtowanie lub wzmocnienie powiązań funkcjonalnych Radomia z wybranymi
dużymi miastami. Motorem napędowym dla rozwoju może być współpraca ośrodków
uniwersyteckich i badawczych oraz współpraca w wymiarze kulturalnym oraz gospodarczym.
Obszary miejskie ROF powinny być atrakcyjne dla mieszkańców jako miejsca oferujące wysoką jakość
życia oraz dla przedsiębiorców jako miejsca atrakcyjne do lokowania i prowadzenia biznesu.78
Obszar ROF jest elementem sieci transportowej kraju na przecięciu szlaków osi wschód-zachód
i północ-południe.79, ROF powiązany będzie z przestrzenią kraju, przede wszystkim z dużymi
miastami, siecią nowoczesnych linii kolejowych.80 Obszar funkcjonalny wyposażony powinien być
w nowoczesny system komunikacji oparty na integracji poszczególnych środków komunikacji.
Podstawą tego systemu będą multimodalne węzły przesiadkowe, zapewniające łatwy dostęp do
przystanków, integrację taryfową i rozkładową. System transportu w obszarze funkcjonalnym
zintegrowany będzie z liniami kolejowymi.81
Miasto Radom i jego obszar funkcjonalny będą miejscem skupiania zasobów kapitału ludzkiego, co
przyczyni się do wzrostu konkurencyjności w skali europejskiej.82 Miasto Radom i powiat radomski są
i będą miejscem dynamicznych procesów demograficznych.83,84
Gminy tworzące ROF dążyć będą do zapewnienia maksymalnej spójności studiów uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego (a w dalszej kolejności także miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego), szczególnie pod kątem zadbania o to, aby bilans trendów

77

Tamże, str. 37

78

Krajowa Polityka Miejska, str. 14

79

Tamże, str. 9

80

Tamże, str. 38

81

Strona

124

Krajowa Polityka Miejska, str. 52

82

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, str. 38

83

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, str. 36

84

Tamże, str. 37
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demograficznych i zapotrzebowania na nowe tereny do zabudowy był rozpatrywany i realistycznie
uwzględniany w skali całego obszaru funkcjonalnego85.
W odniesieniu do przestrzeni ROF można oczekiwać dalszego wzrostu gospodarczego oraz spadku
bezrobocia. W miarę rozwoju społeczno-gospodarczego w dalszej kolejności zachodzić będą
dynamiczne procesy wpływające na wzmocnienie powiązań funkcjonalnych z otoczeniem,
w szczególności z sąsiednimi powiatami położonymi w obrębie radomskiego obszaru problemowego.
Już obecnie związki funkcjonalne z tym obszarem są silne. Rozwój w oparciu o ROF jest szansą dla
rozwoju całego podregionu radomskiego.86,
Radom powiązany będzie z siecią miast powiatowych w obrębie tzw. radomskiego obszaru
problemowego, pokrywającego się z obszarem podregionu radomskiego. Sieć ta oparta będzie na
powiązaniach Radomia z następującymi miastami powiatowymi: Białobrzegi, Kozienice, Zwoleń,
Szydłowiec, Lipsko, Przysucha.87
Zarówno przestrzeń bezpośredniego otoczenia Radomia (obszar ROF, powiat radomski), jak też
dalsze otoczenie, tj. powiaty radomskiego obszaru problemowego, tworzyć będą zaplecze kapitału
ludzkiego dla procesów gospodarczych zachodzących najdynamiczniej w obrębie ROF (Radom, Pionki,
strefa podmiejska Radomia), pozytywnie oddziaływujących na cały radomski obszar problemowy.88
W otoczeniu Radomia niezbędne są inwestycje w kapitał ludzki, ale także infrastrukturę techniczną
i społeczną. Poprawa jakości transportu zbiorowego jest szczególnie ważna dla rozwoju obszaru
funkcjonalnego Radomia.89 Najbliższe otoczenie Radomia nadal będzie miejscem dynamicznych
procesów demograficznych. W ślad za tym powinny nadążać procesy związane z rozwojem
infrastruktury technicznej i społecznej.90
W kontekście całego radomskiego obszaru problemowego jako potencjalnego zaplecza dla procesów
rozwojowych, istotne jest wzmocnienie systemu infrastruktury edukacyjnej, naukowej oraz IT.91

85

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, str. 7

87

Tamże, str. 37

88

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, str. 24

89

Tamże, str. 25

90

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, str. 26

91

Tamże, str. 27
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Krajowa Polityka Miejska, str. 28

ROF będzie także sprawnie zarządzany – w sposób skuteczny, efektywny i partnerski, poprzez coraz
bardziej zintegrowane działania obejmujące cały miejski obszar funkcjonalny oraz aktywną
współpracę z mieszkańcami.92
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego definiuje ośrodki regionalne
Radom i Płock jako bieguny wzrostu o znaczeniu krajowym, kształtujące przestrzeń publiczną
o charakterze metropolitalnym, który skupiają działania badawczo-rozwojowe. 93
Radom położony jest w pasmie potencjalnie najwyższej innowacyjności i aktywności społecznogospodarczej, które będą kształtowane współzależnie z budową i modernizacją międzynarodowego
i krajowego systemu infrastruktury technicznej (głównym jego elementem będzie system autostrad
i dróg ekspresowych, linii kolejowych, telekomunikacyjnych, paliwowo-energetycznych).94
Kierunki rozwoju ROF są zbieżne ze wszystkimi dziewięcioma politykami rozwoju przestrzennego
województwa mazowieckiego, tj.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Polityka poprawy struktury przestrzennej i funkcjonalnej województwa;
Polityka rozwoju przemysłu i wzrostu konkurencyjności wybranych ośrodków osadniczych;
Polityka poprawy dostępności i efektywności transportowej województwa;
Polityka rozwoju systemów infrastruktury technicznej;
Polityka poprawy odporności na zagrożenia naturalne i wspierania wzrostu bezpieczeństwa
publicznego;
Polityka rozwoju i modernizacji obszarów wiejskich;
Polityka kształtowania i ochrony zasobów i walorów przyrodniczych oraz poprawy
standardów środowiska;
Zintegrowana polityka opieki i ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury współczesnej;
Polityka wzrostu atrakcyjności turystycznej województwa.95

Powiązanie polityk rozwoju przestrzennego ze Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego do
2030 ro ujęte zostało Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego na str.
34.96
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Krajowa Polityka Miejska, str. 28

93
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Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, przyjęty przez Sejmik Województwa
Mazowieckiego Uchwałą nr 180/14 na posiedzeniu 7 lipca 2014 roku, str. 32
94

Tamże, str. 33

95

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, przyjęty przez Sejmik Województwa
Mazowieckiego Uchwałą nr 180/14 na posiedzeniu 7 lipca 2014 roku, str. 34
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WARIANTY ROZWOJU ROF

Według KPZK 2030 integracja polskiej przestrzeni następuje dzięki kilku równoległym procesom na
różnych poziomach zarządzania i w różnorakich wymiarach przestrzennych:
•
w skali lokalnej – dotyczy przede wszystkim integracji centrów miast i ich obszarów
funkcjonalnych oraz integracji obszarów wiejskich dokonującej się w oparciu o sieć miast
powiatowych;
•
w skali regionalnej – dotyczy przede wszystkim integracji pomiędzy największymi miastami
a ich bezpośrednim zapleczem, czyli miastami subregionalnymi i otaczającymi je obszarami wiejskimi;
•
w skali krajowej – dotyczy integracji funkcjonalnej w ramach sieci współpracy miast oraz
integracji z obszarami problemowymi polityki regionalnej o znaczeniu krajowym,
•
w skali międzynarodowej – dotyczy integracji funkcjonalnej największych miast przede
wszystkim z ośrodkami położonymi w centrum aktywności europejskiej oraz integracji
poszczególnych miast i obszarów aktywności społeczno-gospodarczej wzdłuż stosunkowo wąskiego
pasa nadgranicznego; w szerszym wymiarze obejmują także zanikanie barier i tworzenie warunków
dla funkcjonowania polskiej przestrzeni jako elementu systemu europejskiego w odniesieniu do
gospodarki, kultury, środowiska, sieci ekologicznych itp.

INTEGRACJA NA POZIOMIE LOKALNYM – KSZTAŁTOWANIE PROCESÓW ROZWOJOWYCH W
OPARCIU O POTENCJAŁ WEWNĘTRZNY ROF.
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Tamże, str. 34
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Jak wykazały badania prowadzone w związku z delimitacją, miasto Radom jest miejscem kumulacji
potencjału gospodarczego dla obszaru funkcjonalnego. W Radomiu zlokalizowanych jest również
szereg usług publicznych, z których korzystają nie tylko mieszkańcy Radomia, ale także mieszkańcy
okolicznych gmin. Ośrodek rdzeniowy bardzo silnie oddziałuje na otoczenie, tworząc strefę
podmiejską, w szczególności w obrębie gmin Jedlnia-Letnisko, Zakrzew i Kowala. Strefa podmiejska
charakteryzuje się wysoką dynamiką budownictwa, znaczącym wzrostem liczby ludności w wyniku
migracji, pozytywnymi wskaźnikami ruchu naturalnego. Znaczny odsetek mieszkańców gmin
podmiejskich wyjeżdża codziennie lub bardzo często do Radomia.

W strefie podmiejskiej największy potencjał rozwoju skupia się w gminie Jedlnia-Letnisko i wynika to
ze zrównoważonego wyniku osiągniętego w poszczególnych obszarach rozwojowych. Gmina ta
oprócz korzystnych wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego i infrastruktury jest także
atrakcyjnym miejscem pod względem rekreacyjnym. Wynika to m. in. z korzystnego położenia
pomiędzy Radomiem oraz Pionkami. Obszar Radomia, gminy Jedlnia-Letnisko oraz Pionek tworzy w
obrębie ROF najbardziej jednorodną przestrzeń procesów społeczno-gospodarczych.
Pionki są drugim po Radomiu miejscem, które kumuluje potencjał rozwoju gospodarczego
i pozytywnie oddziałuje na sąsiadującą przestrzeń. Miasto Pionki odznacza się pozytywnie pod
względem zagospodarowania przestrzennego oraz infrastrukturą techniczną. Jest drugim po Radomiu
ośrodkiem gospodarczym i ma spory potencjał (tereny inwestycyjne) do jego powiększania. Nie bez
znaczenia dla rozwoju ROF są dobre powiązania komunikacyjne Pionek z Radomiem, w tym przebieg
linii kolejowej. Większość gmin otaczających Radom tworzy jednorodną przestrzeń o dominującej
funkcji rolniczej. Przestrzeń ta wyróżnia się z szerszego kontekstu przestrzennego pozytywnymi
wskaźnikami demograficznymi. Najsłabsze powiązania funkcjonalne z Radomiem posiada gmina
Przytyk.
INTEGRACJA W SKALI REGIONALNEJ – KSZTAŁTOWANIE PROCESÓW ROZWOJOWYCH
W OPARCIU O POWIĄZANIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
RADOMSKIEGO OBSZARU PROBLEMOWEGO NIEWCHODZĄCYMI W SKŁAD ROF.
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego traktuje podregion radomski,
tj. powiaty: m. Radom, białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński,
jako jeden z peryferyjnych obszarów problemowych97.
Cechą charakterystyczną tych obszarów jest ich rolniczy charakter, o czym świadczy wysoki udział
pracujących w rolnictwie oraz relatywnie niska przedsiębiorczość w sektorach pozarolniczych,
a w konsekwencji niskie wydatki inwestycyjne oraz dochody samorządów lokalnych z PIT i CIT.
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Charakterystyczną cechą tych obszarów jest również wysokie bezrobocie oraz niskie przeciętne
wynagrodzenie brutto na mieszkańca. W przedmiotowych obszarach zachodzą niekorzystne procesy
demograficzne: ujemny przyrost naturalny oraz systematyczny, długotrwały odpływ ludności,
szczególnie młodych, wykształconych i najbardziej przedsiębiorczych mieszkańców obszarów
wiejskich. Konsekwencją tych zjawisk jest wysoki wskaźnik obciążenia demograficznego (liczba osób
w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym) i niski poziom wykształcenia ludności.
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Projekt Aktualizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, czerwiec 2013,
str. 21
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Peryferyjne obszary problemowe są niedoinwestowane pod względem infrastruktury technicznej.
Szczególnie słaba jest jakość dróg – zarówno tych realizujących powiązania zewnętrzne jak
i wewnętrzne obszaru (w tym gminnych i powiatowych). Bardzo niski jest odsetek ludności
korzystającej z sieci kanalizacyjnych i gazowych, niedostatecznie rozwinięta jest także infrastruktura
telekomunikacyjna, czego efektem jest słaba dostępność do szerokopasmowego Internetu oraz usług
informatycznych. Duże niedoinwestowanie dotyczy również infrastruktury społecznej.
W kontekście wyżej opisanych problemów, obszar ROF, tj. miasta Radom i jego najbliższego
otoczenia, kumuluje potencjał do procesów rozwojowych na całym obszarze problemowym.
Przyspieszenie rozwoju ROF jest jedną z szans na rozwój całego radomskiego obszaru problemowego,
w szczególności miejsc, w których następuje kumulacja wyżej opisanych niekorzystnych zjawisk
rozwojowych. Są to w szczególności rolnicze powiaty przysuski, lipski i szydłowiecki.
Obszary te w dalszej perspektywie rozwoju ROF, w szczególności w kontekście pozytywnych zmian
gospodarczych, mogą być zapleczem wysokiej jakości kapitału ludzkiego oraz rozwijać się w oparciu
o funkcję turystyczno-rekreacyjną. W obszarze tym rolnictwo nadal będzie pełniło ważną funkcję.
Możliwe jest jednak rozwijanie funkcji mieszkaniowych, mając na uwadze stosunkowo nieduże
odległości do miasta rdzeniowego oraz konkurencyjność cenową gruntów i nieruchomości.
Należy podkreślić, iż dynamika procesów zachodzących w obrębie ROF i poza nim będzie
zdecydowanie inna. Jak pokazały wyniki delimitacji, procesy demograficzne oraz powiazania
funkcjonalne są zdecydowanie silniejsze w najbliższym otoczeniu miasta rdzeniowego, tj. w obrębie
powiatu radomskiego.
INTEGRACJA W SKALI KRAJOWEJ – KSZTAŁTOWANIE PROCESÓW ROZWOJOWYCH
W RAMACH DWUBIEGUNOWEGO PASMA ROZWOJOWEGO RADOM-KIELCE, O KTÓRYM
MOWA W PROJEKCIE AKTUALIZACJI PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO.
Wyniki badań prowadzonych w obrębie ROF dotyczących częstotliwości przemieszczeń pokazują, że
obecne związki funkcjonalne pomiędzy Radomiem a Kielcami są bardzo słabe. Wpływ Kielc na ROF
jest niewielki.
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Analizując potencjał rozwoju ROF w oparciu o powiązania Radomia i Kielc należy zaznaczyć, że oba
miasta są ośrodkami miejskimi o podobnym potencjale, pomimo wskazania Kielc w strukturze
przestrzennej kraju jako ośrodka wojewódzkiego. Kielce odznaczają się wyższym poziomem rozwoju

129

Słabe powiązanie funkcjonalne potwierdza analiza zapisów poszczególnych dokumentów
strategicznych i planistycznych, zarówno regionalnych oraz poszczególnych gmin. Dokumenty
o charakterze strategicznym nie zauważają potencjału możliwości rozwoju tego obszaru oraz tych
miast w oparciu o dwubiegunowe pasmo rozwoju Radom-Kielce. Także KPZK 2030 nie wymienia go
jako istotnego dla kształtowania procesów rozwojowych w tej części kraju.

gospodarczego, co przekłada się na dochody samorządu oraz wskaźniki bezrobocia98. Radom posiada
korzystniejsze położenie w przestrzeni kraju (dostępność drogowa Warszawy, dróg ekspresowych).
Szczególnie istotna jest bliskość Warszawy oraz dogodniejsza lokalizacja względem krajowej sieci
autostrad i dróg krajowych. Radom i Kielce wymienione są jako ośrodki położone
w obrębie Staropolskiego Okręg Przemysłowy. Są one połączone przebiegiem ważnego szlaku
komunikacyjnego kraju, tj. linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków.
Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego jako jeden z najistotniejszych celów rozwojowych
określa właśnie rozwój transportu kolejowego. „Dla rozwoju i otwarcia komunikacyjnego regionu
świętokrzyskiego niezmiernie ważne jest wsparcie transportu kolejowego. Poprawa infrastruktury
kolejowej pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie istniejących połączeń w transporcie
pasażerskim, towarowym, odciążenie połączeń drogowych i usprawnienie komunikacji zbiorowej
w regionie. Rozwój województwa świętokrzyskiego w sektorze transportu kolejowego pozwoli nie
tylko na zwiększenie wymiany towarowej regionu, ale także na tworzenie nowych miejsc pracy i na
pobudzenie rozwoju gospodarczego w innych sektorach.”99
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Wykorzystanie potencjału współpracy obu ośrodków miejskich Kielc i Radomia oraz przestrzeni
zlokalizowanej pomiędzy tymi miastami do kreowania procesów rozwojowych w skali kraju,
w dużymi stopniu zależy od dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego zachodzącego indywidualnie
w obu ośrodkach miejskich i ich otoczeniu funkcjonalnym. Zagrożeniem dla procesu kształtowania się
dwubiegunowego pasma rozwoju będzie jego słaba dynamika rozwoju obu ośrodków, a także
dysproporcja w rozwoju tych miast i ich obszarów funkcjonalnych.
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, wersja 3.0, luty 2014
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Warianty rozwoju ROF w odniesieniu do skali lokalnej, regionalnej oraz krajowej

Modernizacja
lub rozbudowa
urządzeń
komunalnych

Rozwiązania
w zakresie
zintegrowane
transportu
publicznego
Aktywność
gospodarcza

1.
Wzmocnienie
efektywności
wykorzystania transportu
kolejowego na obszarze
ROF.
2. Modernizacja dróg
krajowych nr 7, 9 oraz 12.
3.
Modernizacja
wybranych
alternatywnych
dróg
łączących ośrodki lokalne z
Radomiem i pomiędzy
sobą.
1.
Poprawa
jakości
i dostępności
usług
publicznych.
Wyrównywanie
dysproporcji w rozwoju
miast
i
obszarów
wiejskich.
1. Kształtowanie wspólnej
komunikacji publicznej w
obrębie ROF.

1. Przyciąganie nowych
inwestycji na obszar ROF,
w szczególności w oparciu
o
potencjał
Radomia
i Pionek.
2.
Wsparcie
rozwoju
przedsiębiorczości i usług
na obszarach wiejskich
i w strefie podmiejskiej.
3. Poprawa atrakcyjności
inwestycyjnej
poprzez
wyznaczenie i uzbrojenie
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Integracja w skali krajowej
– kształtowanie procesów
rozwojowych
w ramach
dwubiegunowego pasma
rozwojowego
RadomKielce

1.
Poprawa
jakości
i dostępności
usług
publicznych.
Wyrównywanie
dysproporcji w rozwoju
miast
i
obszarów
wiejskich.
1.
Kształtowanie
rozwiązań
komunikacyjnych
we
współpracy z powiatami
radomskiego
obszaru
problemowego.
1.
Współpraca
przy
określaniu
wspólnych
wyzwań
rozwojowych
w odniesieniu do rozwoju
gospodarczego.
2.
Wsparcie
rozwoju
przedsiębiorczości i usług.
3. Wzmacnianie rozwoju
funkcji logistycznej.
4. Wsparcie rozwój usług
okołoturystycznych
i rekreacyjnych.

-

1.
Modernizacja
linii
kolejowej Kielce – Radom
– Warszawa
2. Modernizacja drogi
krajowej nr 7.

1.
Optymalizacja
rozwiązań
komunikacyjnych
pomiędzy
Radomiem
i Kielcami.
1. Współpraca instytucji
otoczenia biznesu oraz
samorządu – poszukiwanie
wspólnych
kierunków
rozwoju
w
oparciu
o potencjał
Radomia
i Kielc.
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Optymalne
powiązania
komunikacyjne

Integracja
w
skali
regionalnej
–
kształtowanie procesów
rozwojowych w oparciu o
powiązania z jednostkami
samorządu terytorialnego
radomskiego
obszaru
problemowego
niewchodzącymi w skład
ROF
1. Modernizacja dróg
krajowych nr 7, 9 oraz 12.
2.
Modernizacja
wybranych
alternatywnych
dróg
łączących
ośrodki
powiatowe z Radomiem i
pomiędzy sobą.
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Integracja na poziomie
lokalnym – kształtowanie
procesów
rozwojowych
w oparciu o potencjał
wewnętrzny ROF

terenów inwestycyjnych
w strefie
podmiejskiej
Radomia.
4. Wsparcie rozwój usług
okołoturystycznych
i rekreacyjnych.
5.
Wzmacnianie
potencjału rolnictwa, jako
istotnej gałęzi gospodarki
ROF.

5.
Wzmacnianie
potencjału rolnictwa, jako
istotnej gałęzi gospodarki
ROF.
6.
Wzmacnianie
potencjału
kapitału
ludzkiego pod kątem
potrzeb
rozwoju
gospodarczego regionu.

Oferta turystycznokulturalna

1.
Rozwój
turystyki
i funkcji
rekreacyjnej
związanej z aktywnym
wypoczynkiem,
w szczególności turystyki
aktywnej.
2.
Rozwijanie
oferty
kulturalnej ROF.

Optymalizacja
polityki
mieszkaniowej

1. Wyznaczenie terenów
pod
budownictwo
mieszkaniowe.
2. Współpraca w zakresie
planowania
przestrzennego.
3.
Współpraca
przy
kształtowaniu wybranych
usług
publicznych,
np. systemu
odbioru
odpadów, ścieków itp.
1. Realizacja wspólnych
projektów
z
zakresu
wsparcia i modernizacji
kształcenia zawodowego.
2.
Modernizacja
infrastruktury oświatowej.

1.Wsółpraca
przy
kształtowaniu
oferty
rekreacyjnej.
2. Udział w tworzeniu
wspólnych
produktów
turystycznych i oferty
turystycznej wykraczającej
zasięgiem poza obszar
ROF, w szczególności w
oparciu
o
zasoby
kulturowe.
-
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Modernizacja
systemu
szkolnictwa
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1. Realizacja wspólnych
projektów
z
zakresu
wsparcia i modernizacji
kształcenia zawodowego.

1.Współpraca
przy
tworzeniu
produktów
turystycznych w oparciu
o zasoby kulturowe obu
miast.
2.
Współpraca
przy
kształtowaniu
oferty
kulturalnej.

-

1. Współpraca ośrodków
akademickich w zakresie
optymalizacji kształcenia
pod
kątem
potrzeb
regionalnego rynku.

Modernizacja
lub rozbudowa
urządzeń
komunalnych

Rozwiązania
w zakresie
zintegrowanego
transportu
publicznego

Kierunki rozwoju ROF
• Zwiększenie
efektywności
wykorzystania
połączeń
kolejowych
w połączeniach międzyregionalnych poprzez modernizację linii kolejowej
Kielce – Radom – Warszawa (podany przez Ministerstwo Infrastruktury
i Rozwoju termin modernizacji odcinka Warszawa Okęcie - Warka to trzeci
kwartał 2017, a cała zmodernizowana zostanie trasą do czwartego kwartału
2019).
• Poprawa zewnętrznej dostępności drogowej obszaru funkcjonalnego poprzez
modernizację i rozbudowę dróg ekspresowych, w tym drogę ekspresową
nr 7 (Gdańsk – Warszawa –Radom – Kielce – Kraków – Rabka Zdrój), drogę
ekspresową nr S12 Piotrków Tryb. – Dorohusk (granica z Ukrainą).
• Wyznaczenie alternatywnych połączeń drogowych w obrębie ROF pod kątem
odciążenia głównych szlaków komunikacyjnych biegnących do Radomia,
a także szlaków komunikacyjnych umożliwiających poruszanie się w obrębie
ROF z pominięciem układu komunikacyjnego Radomia oraz realizacja
inwestycji związanych z poprawą jakości tych szklaków komunikacyjnych
(budowa i przebudowa dróg).
• Budowa systemu zintegrowanych ścieżek rowerowych na obszarze ROF,
łączącego poszczególne miejscowości z węzłami przesiadkowymi (kolejowymi
oraz autobusowymi), powiązanymi z infrastrukturą ścieżek rowerowych
Radomia oraz tworzących spójną sieć otaczającą Radom.
• Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej, w szczególności na
obszarach wiejskich ROF, w tym budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
na terenach rozproszonej zabudowy oraz budowa i rozbudowa oczyszczalni
ścieków.
• Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sieci wodociągowej oraz
modernizacja i budowa stacji uzdatniania wody.
• Działania związane z poprawą bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, w tym
budowa i modernizacja zbiorników wodnych.
• Zwiększenie dostępności do szerokopasmowego Internetu.
• Modernizacja infrastruktury służby zdrowia oraz zakup sprzętu i aparatury
medycznej w celu poprawy jakości usług świadczonych przez placówki służby
zdrowia.
• Rekultywacja nieczynnych składowisk odpadów.
• Zwiększenie efektywności wykorzystania połączeń kolejowych w obrębie
ROF, m. in poprzez budowę infrastruktury parkingowej wokół węzłów
przesiadkowych wzdłuż linii kolejowej biegnącej przez gminy: miasto Pionki,
Jedlnia-Letnisko, Kowala, Orońsko oraz w Radomiu oraz integrację rozkładów
jazdy autobusów z rozkładem jazdy pociągów.
• Zwiększenie
efektywności
wykorzystania
transportu
publicznego
i integracja różnych form transportu publicznego (transport kolejowy,
autobusowy, komunikacja miejska) poprzez poprawę jakości taboru
komunikacji zbiorowej, integrację rozkładów jazdy, budowę infrastruktury
typu „parkuj i jedź”, wyznaczenie kluczowych węzłów przesiadkowych oraz
wdrażanie rozwiązań opartych na karcie/bilecie aglomeracyjnym/obszaru
funkcjonalnego, który umożliwi integrację rożnych form i zarządców
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Sfera
Optymalne
powiązania
komunikacyjne
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KIERUNKI ROZWOJU ROF

•
•

Aktywność
gospodarcza

•

•
•

•
•

•
•

Oferta turystycznokulturalna

•
•
•
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transportu publicznego.
Wdrażanie czytelnego systemu informacji o zintegrowanym rozkładzie jazdy
oraz informacji pasażerskiej (czas przejazdu, konieczne przesiadki, czas
oczekiwania).
Rozważenie możliwości realizacji usług komunikacji zbiorowej przez
komunikację miejską w Radomiu w gminach strefy podmiejskiej,
w szczególności Zakrzew, Kowala, Jedlnia-Letnisko.
Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej na obszarze ROF poprzez rewitalizację
i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych w Pionkach, wyznaczenie
i uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych w Radomiu oraz w gminach
strefy podmiejskiej oraz poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych
poprzez budowę dróg dojazdowych.
Aktywna promocja gospodarcza obszaru ROF pod kątem przyciągania
nowych inwestycji. Promocja gospodarcza ukierunkowana na zewnątrz oraz
do wewnątrz obszaru funkcjonalnego.
Integrowanie planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem
wyznaczania terenów inwestycyjnych i terenów aktywności gospodarczej na
terenach optymalnych z punktu widzenia atrakcyjności inwestycyjnej (dobre
powiązania komunikacyjne, np. ciągi dróg krajowych, tereny powiązane
i skomunikowanie z Radomiem).
Wsparcie rozwoju usług okołoturystycznych i rekreacyjnych (tzw. usług
wolnego czasu) poprzez rozbudowę infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej,
tworzenie sieci kooperacji usług turystycznych.
Zwiększenie wartości dodanej produkcji rolno-spożywczej poprzez wsparcie
rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego, tworzenie i rozwój produktów
lokalnych, regionalnych i ekologicznych oraz wspieranie mechanizmów tzw.
lokalnych obiegów gospodarczych produktów rolnych.
Wzmocnienie potencjału sektora badawczo – rozwojowego poprzez
wzmacnianie infrastruktury i wyposażenia jednostek badawczych oraz
wsparcie rozwoju powiązań między przedsiębiorstwami i centrami B+R.
Wspieranie rozwoju specjalizacji terytorialnej obszaru ROF związanego
z logistyką (skrzyżowanie dróg krajowych, węzeł kolejowy, port lotniczy,
bliskość Warszawy, Łodzi, Kielc, Lublina).
Poprawa jakości oferty kulturalnej dla mieszkańców ROF poprzez rozbudowę
infrastruktury obiektów kultury w Radomiu, jako głównego centrum
kulturalnego obszaru funkcjonalnego.
Kształtowanie oferty turystyki kulturowej związanej z dziedzictwem
kulturowym obszaru ROF, w szczególności w Radomiu, Iłży, Pionkach.
Rozwój oferty rekreacyjnej dla mieszkańców Radomia w oparciu
o walory przyrodnicze gmin otaczających, w szczególności obszary
o wysokich walorach przyrodniczych gmin Pionki, Iłża, Skaryszew oraz w
oparciu o potencjał obszarów wiejskich (agroturystyka, aktywny
wypoczynek).
Budowa systemu ścieżek rowerowych wraz małą infrastrukturą towarzyszącą
wokół Radomia.
Rewitalizacja i zachowanie zabytków i obiektów dziedzictwa kulturowego,
w szczególności w Iłży i Radomiu.
Tworzenia wspólnych produktów turystycznych i oferty turystycznej
w oparciu o zasoby kulturowe i przyrodnicze ROF oraz powiązania

Optymalizacja
polityki
mieszkaniowej

•

•

•
•
•
Modernizacja
systemu
szkolnictwa

•
•
•

Strona

135

•

wykraczające poza obszar funkcjonalny.
Wzmacnianie procesów związanych z tworzeniem hierarchicznej struktury
osadniczej oraz przeciwdziałaniem procesom suburbanizacji na obszarach
dynamicznego rozwoju budownictwa mieszkaniowego, w szczególności
w gminach Kowala, Zakrzew oraz Jedlnia-Letnisko, m. in. poprzez zwiększenie
powierzchni gmin objętych Miejscowymi Planami Zagospodarowania
Przestrzennego.
Współpraca
gmin
w
zakresie
planowania
przestrzennego,
w szczególności na styku gmin pod kątem optymalnego zaplanowania funkcji
przestrzeni na obszarach dynamicznie rozwijającego się budownictwa oraz
usług.
Rewitalizacja śródmieścia Radomia w celu stworzenia atrakcyjnej przestrzeni
do życia, prowadzenia działalności gospodarczej oraz spędzania wolnego
czasu.
Modernizacja wybranych elementów infrastruktury obszarów zamieszkania
pod kątem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.
Poprawa estetyki obszarów zamieszkania i miejsc publicznych (place, skwery,
parki).
Modernizacja warsztatów kształcenia praktycznego w celu poprawy jakości
kształceni praktycznego.
Współpraca jednostek kształcenia zawodowego oraz szkół wyższych
z przedsiębiorcami w zakresie nabywania praktycznych umiejętności oraz
kształtowania wybranych kierunków kształcenia.
Promocja kształcenia zawodowego, w szczególności kierunków, na które jest
największy popyt na rynku pracy (np. tokarzy, frezerów, operatorów
obrabiarek sterowanych numerycznie CNC czy ślusarzy).
Realizacja praktyk i staży w przedsiębiorstwach.
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SŁOWNIK POJĘĆ
Delimitacja - procedura wytyczania granic obszaru jednorodnego pod względem określonej cechy lub
zestawu cech, w oparciu o przyjęte na wstępie założenia i metody analizy;
Obszar funkcjonalny - zwarty układ przestrzenny składający się z funkcjonalnie powiązanych
terenów, charakteryzujących się wspólnymi uwarunkowaniami i przewidywanymi, jednolitymi celami
rozwoju;
Cząstkowy wskaźnik wystandaryzowany – wynik liczbowy związany z normalizacją pierwotnej danej
statystycznej za pomocą liniowej transformacji danych typu min-max. W efekcie normalizacji
wartości wszystkich wskaźników początkowych sprowadzone zostają do przedziału od 0 do 1, gdzie
wartość 0 została przypisana jest danej o najmniejszej wartości, a wartość 1 została przypisana danej
o największej wartości.
Normalizacja wskaźników-stymulant przeprowadzona jest w oparciu o wzór:
W wi =

x wi − min(i ∈I ) { x iw }
max (i ∈I ) { x wi }− min (i ∈I ) { x wi }

gdzie:
W wi

- wystandaryzowana wartość wskaźnika w dla JST i

xw
i

- wyjściowa wartość wskaźnika w dla JST i
w

min(i ∈I ) { xi } - minimalna wartość wskaźnika w dla grupy JST I
w

max(i ∈ I ) { xi } - maksymalna wartość wskaźnika w dla grupy JST I,

natomiast dla normalizacji wskaźników-destymulant wykorzystano wzór:
w
i

W =

max(i ∈I ) { xiw }− x wi
max (i ∈I ) { x wi }− min (i ∈I ) { x wi }
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Syntetyczny wystandaryzowany wskaźnik – wynik liczbowy stanowiący średnią arytmetyczną
wskaźników cząstkowych dla poszczególnych sfer problemowych, ujętych w postaci wskaźników
wystandaryzowanych cząstkowych (SWC).
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