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Wprowadzenie  

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 ROF. 

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). 

Definicja ROF 

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). 

Określenie szczegółowego kontekstu przestrzennego badań ROF 

 

Obszar badań tworzą następujące jednostki terytorialne: gmina miejska Radom (219 703 

mieszkańców), gmina miejska Pionki (19 550), gmina miejsko-wiejska Iłża (15 347), gmina miejsko-

wiejska Skaryszew (14 108), gmina wiejska Gózd (8406), 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).1 

Wybór metod delimitacji 

KPZK 2030 proponuje do celów wyznaczania granic obszarów funkcjonalnych ośrodków regionalnych 

zastosować kryteria wykorzystane do delimitacji obszarów metropolitalnych. 

                                                                 

1 GUS, 2012 
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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.2  

Warianty delimitacji ROF 

1. Delimitacja oparta na metodologii opracowanej na potrzeby delimitacji miejskich obszarów 

funkcjonalnych stolic województw (MOF OW).3 

2. Delimitacja oparta na waloryzacji przestrzeni OF pod kątem rozwoju społeczno-gospodarczego. 

3. Delimitacja stosowana przy określaniu potencjału inwestycyjnego. 

Delimitacja oparta na metodologii opracowanej na potrzeby delimitacji 

miejskich obszarów funkcjonalnych stolic województw (MOF OW) 

 

Rysunek 1. Odsetek osób (% dorosłych mieszkańców gminy) wyjeżdzających regularnie (minimum 5 

dni w tygodniu) do ośrodka miejskiego jak stosunek do średniej badanego obszaru 

Kryterium delimitacyjne: wartość wskaźnika powyżej 0,75 wartości średniej dla badanego obszaru 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań, kwiecień 2014  

 

                                                                 
2 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, str. 189 

3 MRR, 2013, Kryteria delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich, Warszawa 
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Rysunek 2. Liczba zameldowań z rdzenia MOF na 1000 mieszkańców  

Kryterium delimitacyjne: wartość wskaźnika powyżej 3 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z gmin dot. zameldowań, 2013   

Rysunek 3. Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą na 100 osób w wieku produkcyjnym 

jako stosunek do średniej podregionu radomskiego  

Kryterium delimitacyjne: wartość wskaźnika powyżej 75% wartości średniej dla podregionu radomskiego 

 

Źródło: GUS, 2012  
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Rysunek 4. liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców jako stosunek do średniej 

podregionu radomskiego  

Kryterium delimitacyjne: wartość wskaźnika powyżej 75% wartości średniej dla podregionu radomskiego 

 

Źródło: GUS, 2012  

Rysunek 5. Udział podmiotów gospodarczych w usługach wyższego rzędu (sekcje j-r) jako stosunek 

do rdzenia  

Kryterium delimitacyjne: powyżej 50% wartości wskaźnika dla miasta-rdzenia  

 

 

Źródło: GUS, 2012  
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Rysunek 6. Gęstość zaludnienia (bez lasów i wód) w stosunku do średniej podregionu radomskiego  

Kryterium delimitacyjne: wartość wskaźnika powyżej 50% wartości średniej dla podregionu radomskiego 

 

 

Źródło: GUS, 2012  

Rysunek 7. Liczba mieszkań oddanych do użytku na 1000 mieszkańców w latach 2003-2012 w 

stosunku do średniej podregionu radomskiego  

Kryterium delimitacyjne: wartość wskaźnika powyżej 75% wartości średniej dla podregionu radomskiego 

 

Źródło: GUS, 2012  
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Podsumowanie wyników delimitacji ROF w oparciu o metodę opracowaną dla MOF 

Rysunek 8. Synteza kryteriów delimitacyjnych wg zmodyfikowanej metody delimitacji MOF OW 

 

Źródło: opracowanie własne  

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).  

Delimitacja oparta na waloryzacji przestrzeni ROF 

Sfera demograficzna 

Rysunek 9 Syntetyczny wskaźnik dla sfery demograficznej w skali 0-1 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, 2012 
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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.  

Sfera społeczno-ekonomiczna 

Rysunek 10. Syntetyczny wskaźnik dla sfery społeczno-ekonomicznej w skali 0-1 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, 2012 

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.  

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

   

 

S
tr

o
n

a
9

 

Sfera zagospodarowania przestrzennego 

Rysunek 11. Syntetyczny wskaźnik dla sfery zagospodarowania przestrzennego w skali 0-1 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, 2012 

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).  

Sfera gospodarcza 

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

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, 2012 
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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  

i Wierzbica (przedział od 0,0 do 0,2).  

Sfera turystyczna 

Rysunek 13. Syntetyczny wskaźnik dla sfery turystycznej w skali 0-1 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, 2012 

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 – walory przyrodnicze  

Rysunek 14. Syntetyczny wskaźnik dla sfery przyrodniczej w skali 0-1 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, 2012 

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.  

Sfera przyrodnicza – infrastruktura wodno-kanalizacyjna 

Rysunek 15. Syntetyczny wskaźnik dla infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w skali 0-1 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, 2012 

Syntetyczny wskaźnik dla infrastruktury wodno-kanalizacyjnej ukazany za pośrednictwem 

transformacji liniowej w skali 0-1 najwyższe wartości osiąga na obszarach miejskich, tj. w Pionkach 



 

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

 

   

 

S
tr

o
n

a
1

2
 

(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.  

Sfera infrastruktury technicznej i komunikacyjnej 

Rysunek 16. Syntetyczny wskaźnik dla sfery technicznej i komunikacyjnej w skali 0-1 (poziom 

dostępności komunikacyjnej Radomia) 

 

Źródło: opracowanie własne 

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.  

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.  

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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Rysunek 17. Zbiorczy wskaźnik wystandaryzowany dla wszystkich sfer 

 

Źródło: opracowanie własne  

Delimitacja atrakcyjności inwestycyjnej ROF 

Analiza (delimitacja) potencjału inwestycyjnego ROF przeprowadzona została 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%. 

Rysunek 18. 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.   

 

Delimitacja na poziomie NTS-4 – porównanie potencjału rozwoju 

Radomia i powiatu radomskiego z sąsiednimi powiatowymi  

Rysunek 19. 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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Rysunek 20. Syntetyczny wskaźnik obrazujący potencjał społeczny Radomia i powiatu radomskiego 

na tle sąsiednich powiatów 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Rysunek 21. Syntetyczny wskaźnik obrazujący potencjał gospodarczy Radomia i powiatu 

radomskiego na tle sąsiednich powiatów 

 

Źródło: GUS, 2012 
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Rysunek 22. Synteza wskaźników dotyczących sfer infrastruktury technicznej, społecznej oraz 

gospodarczej na poziomie NTS 4 w skali 0-1  

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

W wyniku przeprowadzonego porównania potencjału rozwoju obszarów graniczących z powiatem 

radomskim i miastem Radom można zauważyć, że:  

• 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.  

• 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 2013 roku.  
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Delimitacja granic Miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego 

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  

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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