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Wstęp 

 

„Wytyczne do projektowania przestrzeni publicznych zorientowanego na integrację grup 

zagrożonych wykluczeniem (inclusive design) w obrębie ROF” są V etapem opracowania 

pn.: "Przeciwdziałanie problemom rozwojowym i społecznym ROF poprzez rewitalizację 

obszarów zdegradowanych" w ramach projektu „Strategia rozwoju miejskiego Radomskiego 

Obszaru Funkcjonalnego (ROF)” współfinansowanego z Unii Europejskiej z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa z Programu Operacyjnego Pomoc 

Techniczna 2007-2013.  

     Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje charakterystykę terenów miejskich 

radomskiego obszaru funkcjonalnego, tj.: Radomia, Pionek, Iłży i Skaryszewa. Składa się ono 

z czterech części, zawierających: 

I. charakterystykę poszczególnych obszarów wskazanych do rewitalizacji,  

II. zalecenia dotyczące ochrony interesów grup zagrożonych wykluczaniem społecznym  

w procesie tworzenia dokumentów planistycznych, 

III. propozycje działań i mechanizmów wspierających proces partycypacji społecznej 

w trakcie tworzenia dokumentów planistycznych,  

IV.  indywidualny dla każdego obszaru/miasta katalog wytycznych, do zastosowania 

w procesie planowania przestrzennego, oraz projektowania przestrzeni publicznej.  

 

Zasadniczym celem opracowania wytycznych do projektowania przestrzeni 

publicznych zorientowanych na integrację grup zagrożonych wykluczeniem (inclusive design) 

w obrębie ROF jest wskazanie dla obszarów podlegających procesom rewitalizacji, propozycji 

planistycznych, projektowych ze szczególnym uwzględnieniem interesów osób wykluczonych.  

Rezultatem procesu rewitalizacji jest nie tylko nadanie lub przywrócenie funkcji 

przestrzeni, ale także odbudowa relacji społecznych, gospodarczych i kulturowych. Kluczem 

do realizacji założeń jest stworzenie nowego podejścia mieszkańców do pojęcia miasta, 

odtworzenia tożsamości lokalnej, wytworzenie poczucia bycia gospodarzami miasta, osobami 

odpowiedzialnymi za miejsce, w którym żyją. Uświadomienie lokalnej społeczności, że to ona 

jest odpowiedzialna za swoje miasto, również w aspekcie przestrzennym i estetycznym.   



 
 
 

 

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

 

   

Strona 4 z 43 
 

Jednym z kluczowych elementów procesu rewitalizacji jest dążenie do zmiany 

postrzegania miasta przez samych mieszkańców i decydentów. Należy na nowo wyznaczyć 

zadania dla poszczególnych obszarów, utworzyć ich nowe funkcje, wprowadzić je w życie oraz 

utożsamić z myśleniem mieszkańców.  

Rewitalizacja to proces wielowątkowy, aspekt przestrzenny, estetyczny stanowi 

najbardziej widoczny i  odczuwalny zewnętrzny objaw zachodzącego procesu. 

Proponowane działania realizowane będą na obszarach występowania niekorzystnych 

zjawisk społecznych, obszarach charakteryzujących się największą degradacją przestrzenną, 

społeczną i gospodarczą na tle poszczególnych miast. Zostały one wytypowane na podstawie 

wcześniejszych analiz w ramach projektu: "Przeciwdziałanie problemom rozwojowym 

i społecznym ROF poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych". 

 

Dokument ten został opracowany w oparciu o przeprowadzone analizy danych 

statystycznych, wizje lokalne oraz spotkania z przedstawicielami środowiska 

mieszkańców, decydentów, urzędników, a także w wyniku przeprowadzonych analiz 

dokumentów planistycznych, opracowań szczegółowych, jak również w oparciu 

o dotychczasowe doświadczenia rewitalizacyjne i własne pomysły twórców programu. 
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I. Charakterystyka strefy przestrzennej obszarów zdegradowanych Radomskiego 

Obszaru Funkcjonalnego  

 

1. Radom obszar zdegradowany A 

 

Sfera przestrzenna obszaru A Radomia obejmuje teren ścisłego centrum miasta. Obszar 

oceniany przeznaczony do rewitalizacji to historyczne centrum Radomia, obejmujący 

Śródmieście wraz z Miastem Kazimierzowskim – obszar ograniczony jest ulicami: 

Zbrowskiego, Struga, Miłą, Czystą, Chrobrego, Potokiem Północnym, ulicą Okulickiego, 

Limanowskiego, placem Kotlarza, ul. Reja, placem Kazimierza Wielkiego, ul. Wałową, 

rondem Kisielewskiego, ul. Narutowicza, ul. Traugutta, placem Dworcowym, torami 

kolejowymi, ulicą Szklaną. Obszar obejmuje powierzchnię 350 ha, co stanowi 3,13% 

całkowitej powierzchni miasta, zamieszkiwany jest przez 31 857 osób, co stanowi 15,25% 

ogólnej liczby mieszkańców miasta (według stanu na dzień 31.12.2014 r.);  

Obszar obejmujący powierzchnię 350 ha, pełni przede wszystkim funkcje: 

mieszkaniową, rekreacyjną, administracyjną, handlowo-usługową. Obszar charakteryzuje się 

kwartałową XIX-wieczną zabudową, charakterystyczną dla tego okresu, kamienic 

czynszowych z parterami przeznaczonymi na handel i usługi. Pośród nich ulokowane są duże 

obiekty użyteczności publicznej, będące miejscem świadczenia usług administracyjnych, 

sądowniczych i kulturalnych. Dopełnieniem tej przestrzeni są zabytkowe parki, wymagające 

rewitalizacji. W strefie śródmiejskiej występuje także zabudowa wysoka, stanowiąca 

pozostałość po czasach socrealizmu. Zabudowa ta stanowi dysharmonię w tkance śródmiejskiej 

miasta (np. budynek telekomunikacji przy ulicy Piłsudskiego, bloki przy ul. Niedziałkowskiego 

i Staszica).  

 O handlowej funkcji obszaru Śródmieścia świadczy głównie sieć drobnych sklepów. 

Istnieją tutaj również dawne domy towarowe jako powierzchnie do wynajęcia 

z przeznaczeniem przede wszystkim na handel, w mniejszym stopniu na usługi. 

 Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy Radom przeważająca część terenów z obszaru Śródmieścia to obszary zabudowy 

śródmiejskiej oraz zabudowy mieszkaniowej intensywnej. Część terenów to obszary usług 
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o charakterze miastotwórczym (nauki, oświaty, zdrowia, itp.), zabudowy mieszkaniowej 

ekstensywnej, parki, skwery, zieleń urządzona, zieleń towarzysząca usługom. 

 Obszar stanowi zbiór praktycznie całej historii stylów architektonicznych jakie pojawiły 

się w Radomiu na przestrzeni wieków. Każda epoka historyczna wywarła na tym obszarze 

swoje piętno.   

 

Rysunek 1. Obszar zdegradowany A w Radomiu na tle Studium Uwarunkowań 

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radom 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Miejskiej Pracowni Urbanistycznej 

w Radomiu 

 

Występujące na obszarze, charakterystyczne dla podobnych obszarów zdegradowanych 

centrów miast, problemy przestrzenne: 

 

Zidentyfikowane problemy w zakresie  urbanistyki i architektury 

 

 Mnogość form architektonicznych (przypadkowa zabudowa wynikająca z procesów    

historycznych, brak spójnych reguł zagospodarowania przestrzennego, „martwe pola” 
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niezabudowane obszary przez dłuższy okres - np. tereny byłego Getta w Radomiu). 

 Niezintegrowane obszary w obrębie historycznego miasta (brak połączeń 

komunikacyjnych, turystycznych, nie wyznaczone osie kompozycyjne). 

 Skomplikowane i często nierozwiązane kwestie własności gruntów i nieruchomości. 

 Pustostany, zarówno mieszkaniowe jak i usługowe. 

 Pustostany po zakładach rzemieślniczych. 

 Brak nowej zabudowy o wysokich walorach architektonicznych i estetycznych. 

 Zaniedbane „szare” obszary miasta. 

 Słaby stan infrastruktury technicznej, w tym mediów.  

 Dość przypadkowe nie kompleksowe próby rewitalizacji małych obszarów nie do końca 

spójne ze sobą (Rynek i okolice). 

 Wynikający z warunków rynkowych, ale także braku spójnej wizji proces 

przypadkowości doboru funkcji handlowych, usługowych na obszarze 

(charakterystyczny nadmiar lokali z usługami finansowymi, sklepów z odzieżą 

i spożywczych lokalizowanych blisko siebie, brak gastronomii). 

 Problemy niedostatecznego oświetlenia, iluminacji znaczących obiektów, 

różnorodności stylów lamp. 

 Częste przypadkowe obiekty niewspółgrające z otoczeniem. 

 Występowanie baraków, budek, szop, obiektów tymczasowych. 

 Dewastacja istniejącej zabudowy, przede wszystkim historycznej. 

 Przypadkowe kolorystyki elewacji budynków. 

 Zniszczone,  zamalowane,  porysowane elewacje.  

 Brak jednolitej formy i  estetyki małej architektury. 

 Chaos reklamowy. 

 Brak całościowej kompleksowej informacji wizualnej. 

 Brak  zagospodarowania obszaru najstarszej historycznie części miasta. 

 Brak małych lokalnie terenów dla rekreacji, w tym dla dzieci, osób starszych  i osób   

niepełnosprawnych. 

 Niedostępność zarówno większości budynków jak i przestrzeni publicznych dla osób  

niepełnosprawnych. 
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Zidentyfikowane problemy komunikacyjne 

 

 Słaby stan techniczny chodników i ulic, przypadkowość rozwiązań estetycznych. 

 Niewielka ilość dróg rowerowych. 

 Przewaga ruchu samochodowego nad innym. 

 Nadmierny hałas i zakorkowanie miasta. 

 Trudności z dojazdem do obszaru. 

 Układ ciągów pieszych dość chaotyczny w kontekście połączeń historycznych części 

obszaru. 

 Niedobór miejsc parkingowych. 

 Braki parkingów  podziemnych. 

 Brak strategii na wyłączanie z ruchu kołowego kolejnych obszarów w ścisłym centrum 

- oddawanie przestrzeni ludziom. 

 Niedostępność znacznych obszarów dla osób niepełnosprawnych, dzieci, osób 

starszych. 

 

Zidentyfikowane problemy ochrony krajobrazu, zieleni i dziedzictwa 

historyczno-kulturowego 

 

 Zły stan techniczny historycznej zabudowy z różnych okresów historycznych. 

 Pustostany zabytkowe wymagające remontów. 

 Przypadkowa zabudowa uzupełniająca.  

 Mały efekt oddziaływania dotychczasowej rewitalizacji zabytkowych obiektów. 

 Obiekty o wysokiej jakości architektonicznej przeznaczone na przypadkowe cele lub 

„martwe” w swojej funkcji (brak nowoczesnych rozwiązań np. multimedialnych 

muzeów). 

 Brak funkcjonalnego połącznia najstarszych historycznie części miasta. 

 Brak spójnej informacji historycznej. 

 Zaniedbana zieleń, niesprzątanie ulic, nawet tych po remontach. 
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 Zanieczyszczenie powietrza spalinami, smog (samochody, piece węglowe) 

 Znikomy stopień termomodernizacji budynków 

 Brak pomysłu lub środków finansowych na realizację zagospodarowania obszarów 

zielonych.- np. części skwerów.  

 Zaniedbane cieki wodne, brak bulwarów, ścieżek rowerowych i pieszych. 

 Brak  miejsc wypoczynku, w tym trawników do siedzenia. 

 

Jest oczywiste, że wymienione problemy są konsekwencją procesów historycznych,  

społecznych i mentalnych. Podobnie jak inne regiony kraju Radom bardzo szybko odczuł 

negatywne skutki transformacji ustrojowej rozpoczętej w 1989 r. Wpływ na aktualny stan 

przestrzeni miały jednak także procesy wcześniejsze, np. błędy okresu PRL, a nawet z okresu 

przedwojennego.  

 Ponadto trzeba nadmienić, że duża ilość terenów poprzemysłowych w centralnych 

częściach miasta, graniczących z omawianym obszarem, także wymaga przekształceń 

przestrzennych. Obecność znacznych obszarów poprzemysłowych lub po zakładach 

rzemieślniczych, w tym obszarów zdegradowanych, stanowi istotny problem planistyczny. Ich 

przekształcenia funkcjonalne nie były dotychczas przedmiotem kompleksowych opracowań 

i wytycznych, zatem dotychczas przebiegały bezplanowo, w sposób samorzutny 

i niekontrolowany z punktu widzenia wzajemnych relacji przedsięwzięć zlokalizowanych na 

tych obszarach, jak również powiązań z układem zewnętrznym w strukturze funkcjonalno-

przestrzennej miasta. 

 Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

zakładają kontynuację wyżej opisanych przekształceń terenów poprzemysłowych w okolicach 

centrum (tereny przyległe do ul. 1905 r., ul. Tartacznej, ul. Domagalskiego, ul Wierzbickiej), 

a dla rozwoju funkcji produkcyjnych wskazuje następujące obszary: 

 tereny w okolicach Wincentowa i Wólki Klwateckiej, Gołębiowa i zachodniej 

Brzustówki (w ramach rozbudowy radomskiej podstrefy TSSE); 

 nowe tereny zlokalizowane przy ul. Kieleckiej na wysokości ul. Hodowlanej; 

 uzupełnienie terenu przemysłowego w istniejących strefach na Potkanowie, 

Żakowicach, Dzierzkowie i Woli Gołębiowskiej. 



 
 
 

 

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

 

   

Strona 10 z 43 
 

Z uwagi na dużą liczbę i powierzchnię terenów poprzemysłowych, zlokalizowanych 

w okolicach centrum, (teren po byłej fabryce telefonów, tereny po zakładach broni Łucznik, 

tereny b. Radoskóru, tereny kolejowe w rejonie dworca PKP, itd.) po przekształceniach mogą 

one łączyć się w strukturę ciągłą wraz ze śródmieściem historycznym 

Niniejsze opracowanie nie zakłada włączenia w/w terenu w zakres obszaru A. 

 

 

2. Radom obszar zdegradowany B 

 

 Sfera przestrzenna obszaru B Radomia obejmuje dzielnicę Potkanów ograniczoną 

ulicami: Krychnowicką, Starokrakowską, granicą miasta oraz ulicą Stalową; obszar obejmuje 

powierzchnię 275 ha, co stanowi 2,46% całkowitej powierzchni miasta; obszar zamieszkiwany 

jest przez 1 034 osób, co stanowi 0,5% ogólnej liczby mieszkańców Radomia (stan na 

31.12.2014 r.). 

Struktura zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Potkanów przedstawia się następująco: 

 1,6 ha – mieszkalnictwo ekstensywne; 

 13,6 ha – usługi; 

 133 ha – przemysł; 

 153 ha – powierzchnia biologicznie czynna. 

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radom 

przeważającą część rejonu Potkanowa wskazano jako obszar predestynowany do rozwoju 

funkcji usługowo–przemysłowej. Północna część obszaru zdegradowanego to powierzchnie 

wskazane jako tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej oraz obszary terenów otwartych, 

biologicznie czynnych MSP z zakazem zabudowy. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

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

 

   

Strona 11 z 43 
 

Rysunek 2. Obszar zdegradowany B w Radomiu na tle Studium Uwarunkowań 

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radom 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Miejskiej Pracowni Urbanistycznej 

w Radomiu 

 

Występujące na obszarze  charakterystyczne dla podobnych obszarów zdegradowanych 

dzielnic peryferyjnych problemy przestrzenne. 

 

Zidentyfikowane problemy w zakresie  urbanistyki i architektury 

 

 Skomplikowane i często nierozwiązane kwestie własności gruntów i nieruchomości. 

 Pustostany  mieszkaniowe  i usługowe. 

 Pustostany poprzemysłowe i po  zakładach rzemieślniczych w przeważającej ilości. 

 Puste działki, puste obiekty inżynieryjne. 

 Słaby stan infrastruktury technicznej w tym mediów . 

 Wynikający z warunków rynkowych, ale także specyfiki obszaru proces 

przypadkowości doboru funkcji handlowych, usługowych na obszarze. 

 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna o niskim stanie technicznym. 
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 Chaos stylów zabudowy. 

 Brak nowej zabudowy o wysokich walorach architektonicznych i estetycznych. 

 Występowanie przypadkowych obiekty niewspółgrających z otoczeniem. 

 Występowanie baraków, budek, szop, obiektów tymczasowych, warsztatów. 

 Dewastacja istniejącej zabudowy. 

 Brak małych osiedlowych terenów dla rekreacji, w tym dla dzieci, osób starszych  i osób 

niepełnosprawnych. 

 Utrudniona dostępność większości budynków jak i przestrzeni publicznych dla osób 

niepełnosprawnych. 

 Oddalenie obszaru od handlu i usług zlokalizowanych w centrum, brak lokalnych 

centrów. 

 Brak jednolitej formy i  estetyki małej architektury. 

 Chaos reklamowy. 

 Brak całościowej kompleksowej informacji wizualnej. 

 

Zidentyfikowane problemy komunikacyjne 

 

 Słaby stan techniczny lub brak chodników i ulic, przypadkowość rozwiązań 

estetycznych. 

 Niewielka ilość lub brak dróg rowerowych. 

 Przewaga ruchu samochodowego nad innym. 

 Nadmierny ruch samochodowy w obszarze zabudowy mieszkaniowej. 

 Niedostateczna ilość miejsc do parkowania na stałych publicznych  parkingach. 

 Zły stan techniczny chodników i ulic, złe oznakowanie.  

 

Zidentyfikowane problemy ochrony krajobrazu, zieleni 

 

 Częściowo zachowana zieleń, ale tylko w wybranych obszarach. 

 Zaniedbana zieleń, niesprzątanie ulic. 
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 Nieuporządkowana zieleń stanowiąca pasy ochronne terenów przemysłowych. 

 Zanieczyszczenie powietrza spalinami, smog (samochody, piece węglowe). 

 Znikomy stopień termomodernizacj budynków. 

 Brak  miejsc wypoczynku, placów zabaw dla dzieci, wyznaczonych skwerów, w tym 

trawników do siedzenia (brak tradycji). 

 Dzikie wysypiska. 

 

 

3. Pionki obszar zdegradowany  

 

 Obszar zdegradowany w mieście Pionki zlokalizowany jest w centralnej części miasta. 

Granica tego obszaru przebiega wzdłuż ulic: Leśnej, Adama Mickiewicza, Alei Jana Pawła II, 

ulicy Radomskiej, przez tereny poprzemysłowe miasta Pionki, wzdłuż południowo – 

wschodniej granicy miasta, w kierunku północnym ulicą Fabryczną, kolejno ulicami: Wspólną, 

Krótką, Zwoleńską, Kolejową, Królowej Jadwigi, Alei Lipowych, ulicą ks. Popiełuszki, aż do 

ul. Północnej. Północna granica obszaru zdegradowanego przebiega wzdłuż fragmentu ul. 

Partyzantów, jednakże nie została ona włączona do obszaru. 

Wyznaczony teren obejmuje następujące dzielnice: Stara Kolonia, Centralna Kolonia, 

Nowa Kolonia, fragment osiedla tzw. Działki za Stawem, Podgóry oraz obszar na północ od tej 

dzielnicy. Stara Kolonia to najstarsze osiedle znajdujące się w Pionkach, które zostało 

wybudowane w latach dwudziestych XX. wieku. Zabudowę w przeważającej części stanowią 

jednopiętrowe kamienice i domy mieszkalne. Osiedle zostało wybudowane w celu zapewnienia 

potrzeb mieszkaniowych Państwowej Wytwórni Prochów i Materiałów Kruszących (ZTS 

Pronit). Zakład ten powstał w 1923 roku. Niewielka wioska Zagożdżon (obecne Pionki) bardzo 

szybko przekształciła się w prężnie funkcjonujące miasto. Przez wiele lat Zakład rozwijał 

kierunki produkcji, a ZTS Pronit był głównym pracodawcą dla wielu mieszkańców miasta oraz 

właścicielem dużej części infrastruktury. Firma rozwijała się do lat 90., kiedy to przemiany 

zachodzące w kraju doprowadziły początkowo do jego podziału, a następnie upadłości zakładu 

macierzystego, w wyniku którego wiele osób utraciło zatrudnienie. Bezrobocie stało się 

głównym problemem miasta Pionki i nadal utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. 
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W 2005 roku miasto odkupiło od syndyka majątek ZTS Pronit, wskutek czego stało się 

właścicielem poprzemysłowych obszarów zdegradowanych.  

 Centralna Kolonia to dzielnica zlokalizowana pomiędzy Starą i Nową Kolonią 

(niewielkie osiedle mieszkalne zlokalizowane pomiędzy ulicą Harcerską a ulicą Sosnową). 

Nowa Kolonia to osiedle zlokalizowane w centrum miasta. Na jego terenie zlokalizowane są 

najważniejsze urzędy, banki, a także Plac Konstytucji 3 Maja, który jest uważany za swego 

rodzaju miejski rynek. Północno-wschodni fragment obszaru zdegradowanego to część 

dzielnicy Działki za Stawem, która obejmuje osiedle mieszkalne przy ulicach: ks. Piotra 

Ściegiennego, Jana Kochanowskiego, Stanisława Moniuszki i Bolesława Prusa. W części tej 

znajduje się także niewielkie zlewisko rzeki Zagożdżonka. Ostatnią dzielnicą miasta Pionki, 

która została objęta obszarem zdegradowanym jest dzielnica Podgóry. Jest to osiedle, które 

zostało wybudowane na gruntach dawnej wsi Podgóry. Zlokalizowane są tam głównie 

czteropiętrowe bloki wykonane z tzw. wielkiej płyty. W północnej części osiedla zabudowę 

(z lat 50. XX wieku) stanowią bloki dwupiętrowe wykonane z cegły. Wzdłuż ulicy 

Sienkiewicza zachowało się kilka zabudowań z czasów wsi Podgóry.  

Na obszarze zdegradowanym przeważają tereny zabudowane, czyli głównie zabudowa 

mieszkaniowa oraz przemysłowa. Ponadto w zachodniej części terenu znajdują się kompleksy 

leśne oraz zadrzewione. Tereny roślinności trawiastej oraz upraw trwałych dominują we 

wschodniej części obszaru. 

Układ komunikacyjny na obszarze tworzy droga wojewódzka nr 787 - prowadzi od 

Pionek do Zwolenia, w całości biegnie na terenie województwa mazowieckiego, jej łączna 

długość wynosi 20,11 km, natomiast na obszarze zdegradowanym droga ma długość 4,68 km - 

pozostałe drogi są drogami powiatowymi oraz gminnymi.  

Przez obszar zdegradowany przebiega magistrala kolejowa Kielce – Radom – Lublin. 

Jej łączna długość to 634 km. Długość torów kolejowych na analizowanym obszarze to 3,40 

km. W granicach obszaru znajdują się dwie stacje kolejowe: Pionki oraz Pionki Zachodnie.   

Wzdłuż torów kolejowych przebiega linia elektroenergetyczna średniego napięcia. 

Linie elektroenergetyczne niskiego napięcia przebiegają wzdłuż ulic: Henryka Sienkiewicza, 

Alei Lipowych, Leśnej, Zacisze, Legionistów, Zwoleńskiej, Wspólnej, Stanisława Moniuszki, 

Jana Kochanowskiego, Piotra Ściegiennego, Krótkiej, Bolesława Prusa, Fabrycznej, Obrońców 

Ojczyzny.   
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Obszar zdegradowany obejmuje przemysłową część miasta.  

Na obszarze zdegradowanym w Pionkach występuje obszar Natura 2000 – obszary 

ptasie. Obszary sieci Natura 2000 wyznaczane są przez państwa członkowskie Unii 

Europejskiej. Podstawą prawną ich tworzenia jest dyrektywa 2009/147/WE z 30 listopada 2009 

r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, tzw. dyrektywa ptasia.  

Otulina Kozienickiego Parku Krajobrazowego przylega do obszaru zdegradowanego. 

Granicą rozdzielającą obszary jest ulica Leśna. Obszar otuliny charakteryzuje się dużymi 

walorami krajobrazowymi oraz zróżnicowaną rzeźbą terenu. 

 W mieście Pionki znajduje się dużo obiektów objętych ochroną konserwatorską. 

 Pionki to w pewien sposób unikalny przykład  małego miasta przemysłowego. 

Architektonicznie w przeważającej części zbudowanego po II wojnie światowej, 

z charakterystycznym typem zabudowy wielorodzinnej, blokowej. To jednocześnie problem 

ale także atut. Atut w kontekście turystycznym i  kulturowym. 
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Rysunek 3. Obszar zdegradowany Miasta Pionki na tle mapy użytkowania gruntów 

w mieście 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Miejskiej Pracowni Urbanistycznej 

w Radomiu 
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Zidentyfikowane problemy w zakresie  urbanistyki i architektury 

 

 Monotonia zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i przemysłowej. 

 Zły stan infrastruktury technicznej, w tym mediów. 

 Brak nowej zabudowy o wysokich walorach architektonicznych i estetycznych. 

 Puste działki, nieużywane puste obiekty inżynieryjne. 

 Częste przypadkowe obiekty niewspółgrające z otoczeniem, np.: opuszczone 

kotłownie, nieużytkowane bocznice kolejowe, obiekty inżynieryjne. 

 Dość przypadkowe nie kompleksowe próby rewitalizacji małych obszarów nie do 

końca. spójne ze sobą.  

 Wynikający z warunków rynkowych, ale także specyfiki obszaru proces 

przypadkowości doboru funkcji handlowych, usługowych na obszarze czy wręcz brak 

usług handlowych, usługowych w niektórych kwartałach miasta 

 Pustostany  usługowe. 

 Pustostany poprzemysłowe.  

 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna o niskim stanie technicznym. 

 Występowanie baraków, budek, szop, obiektów tymczasowych, warsztatów.  

 Brak jednolitej formy i  estetyki małej architektury lub zupełny jej brak. 

 Chaos reklamowy 

 Brak całościowej kompleksowej informacji wizualnej. 

 Brak  miejsc wypoczynku, placów zabaw dla dzieci, wyznaczonych skwerów, w tym 

trawników do siedzenia. 

 Brak miejsc wypoczynku dla turystów, brak hoteli, moteli, pensjonatów, schronisk. 

 Niedostępność zarówno większości budynków jak i przestrzeni publicznych dla osób 

niepełnosprawnych. 
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Zidentyfikowane problemy komunikacyjne 

 

 Przewaga ruchu samochodowego nad innym. 

 Niewielka ilość lub brak dróg rowerowych. 

 Zły stan techniczny lub brak chodników i ulic, przypadkowość rozwiązań estetycznych. 

 Dewastacja przestrzeni komunikacyjnej wokół zabudowy mieszkaniowej.  

 Brak  spójnego systemu komunikacji międzygminnej. 

 

Zidentyfikowane problemy ochrony krajobrazu, zieleni 

 

 Niewykorzystany potencjał przyrodniczy (miasto położone w lesie). 

 Zaniedbana i niezagospodarowana zieleń. 

 Niesprzątanie ulic. 

 Dzikie wysypiska. 

 

 

4. Skaryszew obszar zdegradowany  

 

 Obszar zdegradowany w Skaryszewie położony jest w centralnej części miasta. Od 

północy ograniczony jest on ulicami Krótką oraz Gimnazjalną, od wschodu granicę wyznacza 

rzeka Kobylanka oraz granica administracyjna miasta. Od południa obszar ograniczony jest 

ulicą Dzierzkowską. Od wschodu natomiast granicę wyznacza ulica Marii Skłodowskiej-Curie 

oraz droga krajowa nr 9. Obejmuje on następujące ulice: Adama Mickiewicza, Bolesława 

Chrobrego, Dierzkowską, Henryka Sienkiewicza, Juliusza Słowackiego, Kunegundy, Marii 

Konopnickiej, Marii Skłodowskiej-Curie, Mikołaja Kopernika, Piaseckiego, Rynek, Stefana 

Żeromskiego, Tadeusza Kościuszki, Targową, Adama Asnyka, Wojska Polskiego, Władysława 

Reymonta, Radomską, Wojciecha Kossaka, Jana Kochanowskiego, Krótką, Odrodzenia, 

Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza. 
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 Obszar zajmuje powierzchnię 132 ha, czyli 4,8% powierzchni Skaryszewa.  

Zdegradowany obszar zamieszkiwany jest przez 1 323 osoby, stanowi to 27,76% ogólnej liczby 

mieszkańców miasta.  

Miasto Skaryszew leży w obrębie Równiny Radomskiej. Zdegradowany obszar cechuje 

się małą deniwelacją terenu. Jego wysokość wynosi od 170 m.n.p.m. do 183 m.n.p.m.  

W północno–wschodniej części obszaru przepływa rzeka Kobylanka. Jest to niewielka 

rzeka dorzecza Wisły, która jest lewym dopływem Modrzewianki. Jej długość na 

analizowanym obszarze to 2258 m. Nie występują większe kompleksy zadrzewione. Na 

zdegradowanym obszarze odnotować można pojedyncze drzewostany oraz krzewy. Brakuje 

parku, bądź miejsca rekreacji dla mieszkańców miasta. 

Omawiany obszar to teren zabudowany, w przeważającej części o zabudowie gęstej. 

W południowej części obszaru zlokalizowane są kompleksy roślinności trawiastej i upraw 

trwałych. Teren zurbanizowany użytkowany jest w następujący sposób: 

 Funkcja mieszkaniowa – to główna funkcja na tym obszarze. Wzdłuż ciągów 

komunikacyjnych ulokowane są domy jednorodzinne, głównie w zabudowie 

szeregowej.  

 Funkcja gospodarcza – za budynkami mieszkalnymi zlokalizowane są obiekty 

gospodarcze lub gospodarczo–produkcyjne. W większości są to garaże, a także małe 

zakłady produkcyjne.  

 Funkcja rekreacyjna - w centralnej części obszaru zdegradowanego terenu znajduje się 

Rynek. Spełnia on funkcję rekreacyjną oraz stanowi teren zielony. Na tym obszarze 

znajdują się także inne tereny zadrzewione.  

 Funkcja sakralna - nieopodal Rynku usytuowany jest kościół pw. Św. Jakuba Apostoła. 

Jest to świątynia chrześcijańska, pełniąca funkcję sakralną.  

 Funkcja handlowo - usługowa - na obszarze zdegradowanym znajdują się liczne obiekty 

handlowe. Są to: Hotel i Centrum Wystawienniczo – Targowe, Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno – Handlowe COBRA-tex, PZU Ubezpieczenia, Bank Spółdzielczy, 

Restauracja Jubilatka, Przedsiębiorstwo handlowo – usługowe AGRO – ROLMET, a 

także domy towarowe, budynki biurowe, ośrodek zdrowia, usługi krawieckie, poczta, 

sklep AGD/RTV, straż pożarna, sklepy spożywcze. 
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 Funkcja edukacyjna - przy ulicy Gimnazjalnej zlokalizowany jest Zespół Szkół im. Jana 

Pawła II w Skaryszewie. Przy szkole znajduje się boisko sportowe, pełniące funkcje 

rekreacyjne, natomiast przy ul. Wojska Polskiego 5 funkcjonuje Publiczna Szkoła 

Podstawowa w Skaryszewie. Przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie istnieje 

Samorządowe Przedszkole w Skaryszewie.  

 Funkcja przemysłowa - na przedmiotowym obszarze znajdują się również budynki 

przemysłowe. Prowadzone działalności przemysłowe na tym obszarze to: zakład 

szklarski, piekarnia, warsztaty remontowo – naprawcze, wulkanizacja, zakład 

produkujący mozaikę i parkiety. 

 Funkcja administracyjna – w budynku zlokalizowanym przy ul. Juliusza Słowackiego 

6 mieści się Urząd Miasta i Gminy, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

a także Policja.  

Na obszarze przeznaczonym do rewitalizacji zlokalizowane są domy jednorodzinne. 

Brak jest budynków wielorodzinnych, tzw. blokowisk. W przeważającej części analizowanego 

terenu są to domy jednorodzinne w zabudowie szeregowej. Posiadają one głównie 

2 kondygnacje, rzadziej spotykane są obiekty o 1 lub 3 kondygnacjach. Stan techniczny 

większości domów jednorodzinnych jest dobry. Przeważają obiekty wybudowane w latach 

powojennych, tj.: 60, 70, 80.  

W centralnej części obszaru zdegradowanego przecinają się dwie drogi. Jest to droga 

krajowa nr 9, łącząca Rzeszów z Radomiem. To fragment europejskiej trasy łącznikowej E371, 

kategorii B, biegnącej przez południowo – wschodnią Polskę oraz wschodnią Słowację. Na 

analizowanym terenie łączna długość drogi krajowej nr 9 wynosi 1831 m. Odcinek drogi 

krajowej nr 9 na tym obszarze stanowią dwie ulice: Juliusza Słowackiego oraz Konopnickiej. 

Prostopadłą do drogi krajowej jest droga wojewódzka nr 733, prowadząca z Karszówki do 

Zakrzewa. Jej długość na obszarze zdegradowanym wynosi 1216m. W skład drogi 

wojewódzkiej nr 733 wchodzą dwie ulice: Partyzantów oraz Żeromskiego. Ponadto układ 

komunikacyjny uzupełniony jest o następujące drogi powiatowe i gminne: Sienkiewicza, 

Targowa, Radomska, Skłodowskiej – Curie, Bolesława Chrobrego, Krótka, Miłosza, 

Gimnazjalna, Kochanowskiego, Szymborskiej, Odrodzenia, Kościuszki, Kunegundy, Kossaka, 
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Rynek, Piaseckiego, Reymonta, Wojska Polskiego, Kopernika, Asnyka, Matejki, 

Dzierzkowska.  

Przez obszar zdegradowany przebiega linia elektroenergetyczna średniego oraz 

niskiego napięcia. Przebiega ona wzdłuż rzeki Kobylanki oraz ulic: Jana Kochanowskiego, 

Marii Skłodowskiej – Curie, Radomskiej, Stefana Żeromskiego, Tadeusza Kościuszki, 

Mikołaja Kopernika oraz Piaseckiego.  

Zachodnia część obszaru zdegradowanego pokrywa się z Obszarem Chronionego Krajobrazu 

Iłża – Makowiec. Jego granice wyznacza ulica Juliusza Słowackiego. Obszar ten cechuje się 

walorami przyrodniczymi oraz krajobrazowymi. Ochronie podlegają kompleksy leśne oraz 

zadrzewienia. 

 

Obiektem dziedzictwa kulturowego w Skaryszewie jest kościół pw. Św. Jakuba. Zespół 

kościelny wpisany jest do Rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W skład zespołu 

zaliczają się: kościół parafialny pw. św. Jakuba, kaplice, ogrodzenie cmentarne oraz bramki. 

Kościół pierwotnie był drewniany i pochodził z XII wieku. Datą rozpoczęcia budowy obecnego 

obiektu jest 27 maja 1691 roku, budowa zakończona została 20 listopada 1701 r. Świątynia 

została poświęcona 24 października 1724 roku. W ołtarzu umieszczone zostały relikwie 

świętych: Jadwigi – patronki Polski, Stanisława – biskupa krakowskiego, Krzysztofa, Wiktora, 

Celsa – męczenników. Kościół został wybudowany w stylu barokowym. Kościół przetrwał 

I oraz II wojnę światową. W latach 1949 – 1952 dobudowana została nowa kaplica chrzcielna 

oraz zakrystia. W kościele znajdują się rzeźby i obrazy z XVII – XVIII w., stalle oraz kopia 

obrazu van Dycka „Naigrywanie”.  
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Rysunek 4. Obszar zdegradowany  w Skaryszewie na tle Studium Uwarunkowań 

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skaryszew 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminy Skaryszew 

 

 

Zidentyfikowane problemy w zakresie  urbanistyki i architektury 

 

 Pustostany  po  zakładach rzemieślniczych. 

 Nieznaczne różnice stylów zabudowy, przewaga zabudowy powojennej. 

 Monotonia zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 Występowanie nielicznych obiektów zabytkowych. 

 Brak nowej zabudowy o wysokich walorach architektonicznych i estetycznych. 

 Występowanie baraków, budek, szop, obiektów tymczasowych, warsztatów.  

 Małe zasoby lokalowe gminy. 



 
 
 

 

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

 

   

Strona 23 z 43 
 

 Brak jednolitej formy i  estetyki małej architektury. 

 Brak całościowej kompleksowej informacji wizualnej. 

 

Zidentyfikowane problemy komunikacyjne 

 

 Przewaga ruchu samochodowego nad innym. 

 Niewielka ilość dróg rowerowych. 

 Ograniczona dostępność dla osób niepełnosprawnych, dzieci, osób starszych. 

 Niedostatecznie zorganizowana komunikacja zbiorowa międzygminna, w tym połączeń 

z Radomiem 

 Ruch tranzytowy przez miasto poprzez drogę krajową nr 9, drogę wojewódzką nr 733. 

 

Zidentyfikowane problemy ochrony krajobrazu, zieleni 

 

 Niezorganizowana zieleń, poza obszarem rynku. 

 Stosunkowa mała ilość terenów zielonych. 

 Niedostateczna ilość miejsc rekreacyjnych, placów zabaw dla dzieci, wyznaczonych 

skwerów w tym trawników do siedzenia, miejsc wypoczynku. 

 

 

5. Iłża obszar zdegradowany  

 

Obszar zdegradowany obejmuje centralną część miasta. Północna granica obszaru 

wyznaczona jest przez ulice: Staromiejską, Tatarską i Wójtowską. Od zachodu obszar 

ograniczają ulice: Orła Białego, Maksymiliana Jakubowskiego oraz Powstania Styczniowego. 

Południową granicę stanowi ulica Orła Białego. Od wschodu obszar graniczy z drogą krajową 

nr 9 oraz kompleksem leśnym, otaczającym zamek.  

Południową część obszaru stanowią głównie tereny zabudowy. Północna część to 

obszary położone przy rzece Iłżance. Przeważają tam tereny roślinności trawiastej oraz upraw 

rolnych. Przy zachodniej granicy zlokalizowany jest cmentarz.  
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Przez zdegradowany obszar przebiega droga krajowa nr 9, prowadząca z Radomia do 

Rzeszowa. Jest ona częścią międzynarodowej trasy E371, biegnącej przez południowo – 

wschodnią Polskę oraz wschodnią Słowację. Na badanym obszarze trasa ta ma długość 796 m. 

Ponadto przez wschodnią część obszaru biegnie droga wojewódzka 747, łącząca drogę krajową 

nr 9 z drogą krajową nr 19. Biegnie od Iłży do Konopnicy koło Lublina. Jej długość na obszarze 

zdegradowanym to 456 m. Układ komunikacyjny uzupełniają drogi powiatowe oraz gminne.  

Przez obszar zdegradowany przebiegają linie elektroenergetyczne. Linie niskiego 

napięcia biegną wzdłuż ulic: Radomskiej, Armii Krajowej, Doktor Anki, Powstania 

Styczniowego, Prof. Jakuba Starszego, Zamłynie, Orła Białego, Podzamcze, Garbarskiej, 

Staromiejskiej oraz Wójtowskiej. Ponadto nad rzeką przebiega linia elektroenergetyczna 

średniego napięcia.  

Przez obszar zdegradowany przepływa rzeka Iłżanka. W południowej części obszar 

zdegradowany pokrywa się z Obszarem Chronionego Krajobrazu Iłża – Makowiec. Obszar 

został powołany Rozporządzeniem Nr 41 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 maja 2005 r. 

w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Iłża – Makowiec. Na tym obszarze występują 

korytarze ekologiczne. Obszar ten wyróżnia się zróżnicowanym krajobrazem, posiada potencjał 

do rozwoju turystyki i rekreacji. 

Na obszarze zdegradowanym występują strefy chronione. Obejmują one historyczny układ 

przestrzenny miasta: 

 Strefa ochrony konserwatorskiej – obejmuje wszystkie kamienice usytuowane 

w obrębie dawnych murów obronnych, także przy Rynku oraz Placu 11 Listopada. 

W strefie tej nie można przekształcać układu komunikacyjnego, a każda działalność 

budowlana musi być uzgodniona z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

 Strefa zarezerwowana dla badan archeologicznych – zlokalizowana jest wokół 

cmentarza. W obszarze tym wprowadzony jest zakaz zabudowy. 
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Rysunek 5. Obszar zdegradowany  w Iłży na tle Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iłża 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminy Iłża 

 

 

Zidentyfikowane problemy w zakresie  urbanistyki i architektury 

 

 Występowanie licznych zabytkowych kwartałów zabudowy, o niskiej jakości 

technicznej.  

 Słaby stan infrastruktury technicznej, w tym mediów. 

 Małe zasoby lokalowe gminy. 

 Pustostany  po  zakładach rzemieślniczych. 

 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o niskim stanie technicznym. 

 Brak nowej zabudowy o wysokich walorach architektonicznych i estetycznych. 
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 Ograniczona dostępność większości budynków jak i przestrzeni publicznych dla osób 

niepełnosprawnych. 

 

 Występowanie baraków, budek, szop, obiektów tymczasowych, warsztatów. 

 Brak jednolitej formy i  estetyki małej architektury poza obszarem Rynku. 

 Brak całościowej kompleksowej informacji wizualnej. 

 Chaos reklamowy. 

 

Zidentyfikowane problemy komunikacyjne 

 

 Słaby stan techniczny lub brak chodników i ulic, przypadkowość rozwiązań 

estetycznych z wyjątkiem obszarem Rynku. 

 Niewielka ilość lub brak dróg rowerowych. 

 Przewaga ruchu samochodowego nad innym - tranzyt przez miasto. 

 Niedostatecznie zorganizowana komunikacja zbiorowa międzygminna, w tym 

w zakresie połączeń z Radomiem. 

 Ruch tranzytowy przez miasto poprzez drogę krajową nr 9, drogę wojewódzką nr 747. 

  

Zidentyfikowane problemy ochrony krajobrazu, zieleni i dziedzictwa 

historyczno-kulturowego 

 

 Przypadkowa kolorystyka elewacji. 

 Brak  miejsc wypoczynku, placów zabaw dla dzieci, wyznaczonych skwerów w tym 

trawników do siedzenia, miejsc wypoczynku dla turystów, brak hoteli, moteli, 

pensjonatów, schronisk. 

 Niezagospodarowany obszar wokół rzeki Iłżanki. 

 Niekompletne wykorzystanie atutu występowania strefy ochrony konserwatorskiej, 

kompleksu leśnego, otaczającego zamek i samego zamku. 
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II. Wytyczne i propozycje sformułowań ustaleń w zakresie integracji grup 

zagrożonych wykluczeniem (inclusive design), w szczególności osób zagrożonych 

wykluczeniem ze względów zdrowotnych, ekonomicznych i/lub społecznych, do 

zastosowania w procesie tworzenia gminnych dokumentów planistycznych 

w obrębie ROF 

 

 Planując rozwiązania przestrzenne, na etapie opracowywania dokumentów 

planistycznych  należy zawsze uwzględniać interesy grup wykluczonych społecznie. Kwestie 

środowisk zagrożonych marginalizacją społeczną powinny stać się naturalnym elementem 

każdego dokumentu planistycznego i projektowego. 

 Istniejące w tym zakresie przepisy prawa uwzględniają takie rozwiązania, dotyczy to 

zarówno przepisów planowania przestrzennego jak i prawa budowlanego. 

Planowanie przestrzenne prowadzone jest w oparciu o Ustawę z dnia 27 marca 2003 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (u.p.z.p.), która jako podstawę wszelkich 

działań planistycznych wskazuje zrównoważony rozwój, którego jednym z celów jest 

zapewnienie poszczególnym społecznościom, czy pojedynczym obywatelom możliwości 

zaspokojenia podstawowych potrzeb (art. 3 pkt 50 POŚ U). 

Uszczegółowienie regulacji prawnych dotyczących interesów osób wykluczonych, 

w szczególności niepełnosprawnych zawiera Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określające miedzy 

innymi zasady przystosowania obiektów i przestrzeni publicznych dla niepełnosprawnych itp. 

Jednak praktyka wskazuje, że często wdrażanie tych przepisów nie zabezpiecza 

w wystarczający sposób  realnej potrzeby osób wykluczonych. 

 Obszary rewitalizowane charakteryzują się szczególnie dużym natężeniem 

występowania problemów społecznych, w tym osób wykluczonych ze względu na trudną 

sytuację ekonomiczną, zdrowotną, społeczną. Prowadząc politykę przestrzenną na tych 

obszarach zaleca się, aby władza wdrażała w życie następujące rozwiązania: 

 planujmy w sposób zrównoważony, 

 stosujmy zasadę zamieszkania w sąsiedztwie osób o różnych dochodach, 
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 nie twórzmy tzw. gett przestrzennych, obszarów występowania grup wykluczonych 

w przeważającej ilości, np. osiedli budownictwa socjalnego, budynków zamieszkałych 

tylko  przez niepełnosprawnych itp., 

 poprawmy dostępność do miejsc publicznych poprzez likwidację barier 

architektonicznych, 

 wprowadźmy praktykę: pomagasz wykluczonym - miasto pomaga tobie, 

 monitorujmy problemy na obszarach podlegających planowaniu w celu posiadania 

aktualnych informacji na temat stopnia wykluczenia społecznego, także w przypadkach, 

gdy procedura planistyczna tego nie przewiduje, 

 poprawmy generalnie estetykę przestrzeni, bo czyste „ładne” miasto lepiej 

oddziaływuje na ludzi, ich odbiór otoczenia jest bardziej pozytywny, 

 planujmy tak, żeby w trakcie działań rewitalizacyjnych nie wyludniać całych 

kwartałów, 

 lokalizujmy na obszarze takie usługi społeczne i komercyjne, które są przede wszystkim 

niezbędne dla podniesienia jakości życia na obszarze, nie kierujmy się tylko zasadą 

zysku ekonomicznego, 

 wykorzystujmy naturalne atuty miast, nie traktujmy ich jako problem (np. tradycja, 

pochodzenie, przyzwyczajenia, legendy), 

 projektując katalog działań ,infrastrukturalnych analizujmy naturalne trendy zachowań 

ludzkich, co na danym obszarze ludzie robią, jak mieszkają, co jest ich tradycją, gdzie 

się spotykają, 

 podporządkujmy komunikację pieszym, a nie ruchowi samochodowemu - ograniczmy 

ruch w miejscach gdzie nie jest on niezbędny, 

 twórzmy miejsca integracji grup, publiczne skwery, place, deptaki, 

 nie zapominajmy o dzieciach, w tym niepełnosprawnych, integrujmy grupy dzieci we 

wspólnej zabawie, nauce, uczmy tolerancji np. organizując przestrzenie tzw. dziecięce 

„hyde parki”. 
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Wyżej wymienione postulaty powinny być indywidualnie rozważane w trakcie 

przygotowywania każdego dokumentu planistycznego w szczególności planów 

zagospodarowania przestrzennego. 

W celu bardziej trafnego określenia potrzeb osób wykluczonych można rozważyć 

wprowadzenie pozaustawowych form partycypacji społecznych, poprzedzających  proces 

planistyczny. Proponujemy przeprowadzenie wstępnych konsultacji ze wszystkimi grupami 

społecznymi (wykluczonymi, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, itp.), podczas 

których zbierane będą wnioski dotyczące potrzeb osób wykluczonych, a także prowadzony 

będzie proces zachęcania społeczeństwa do włączenia się w działania na rzecz rozwiązania ich 

problemów.  
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III. Wsparcie dla rozwoju partycypacji społecznej w procedurach planistycznych 

i projektowych dotyczących obszarów przestrzeni publicznej i funkcji użyteczności 

publicznej 

 

 Włączenie społeczeństwa w proces planowania przestrzennego wynika z przepisów 

prawa. Na każdym etapie opracowywania dokumentów planistycznych występuje partycypacja 

społeczna.  

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, udział społeczności 

w planowaniu ładu przestrzennego zagwarantowany jest poprzez : 

 składanie wniosków do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy – art. 11 pkt 1 u.p.z.p.), 

 uczestniczenie w publicznej dyskusji nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 

studium - art. 11 pkt 10 u.p.z.p., 

 zgłaszanie uwag dotyczących planu miejscowego udostępnionego do publicznego 

wglądu – art. 11 u.p.z.p., 

 składanie wniosków do projektu planu miejscowego – art. 17 pkt 1 u.p.z.p., 

 uczestniczenie w dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu 

miejscowego – art. 17 pkt 10 u.p.z.p., 

 zgłaszanie uwag do projektu planu miejscowego wyłożonego do publicznego wglądu – 

art. 18 u.p.z.p.. 

Z praktyki wynika, że nie zawsze społeczność lokalna uczestniczy w podejmowaniu istotnych 

decyzji planistycznych. Problemem jest brak informacji, brak wiedzy, świadomości 

problemów, pewnego rodzaju ucieczka wynikająca z doświadczeń historycznych (według 

zasady: „to oni rządza i niech podejmują decyzje”). Zwykłe zachęcanie ludzi do postaw 

obywatelskich nie wystarczy. Zaleca się: 

 zwiększyć zakres edukacji społeczeństwa, szczególnie grup najmłodszych (wpajanie 

już w szkole generalnej zasady udziału w życiu społecznym), 

 opracowanie programu społecznej partycypacji opartej o przepisy prawa, ale w swojej 

idei wykraczające poza standardowe metody przekazu (nietypowe formy 

zaangażowania społecznego, w tym w planowaniu przestrzeni), 



 
 
 

 

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

 

   

Strona 31 z 43 
 

 wprowadzenie tzw. budżetów obywatelskich (mieszkańcy sami w grupie planują 

z pomocą fachowca), 

 wprowadzenie poprzez edukację zasady dobrych praktyk w planowaniu przestrzennym 

(prezentacja dobrych sprawdzonych przykładów), 

 zwiększanie poczucia zaufania ludzi do decyzji władz poprzez transparentne 

planowanie, realizacje i rozliczanie wykonanych inwestycji i co ważne wykonanych 

terminowo, zgodnie z harmonogramem, bez przekraczania zaplanowanego budżetu,  

dobre przykłady oszczędności, 

 uwrażliwianie społeczeństwa, także przy kwestiach przestrzennych i estetycznych, na 

problemy grup wykluczonych, 

 uświadamianie, że wykluczony nie jest gorszym mieszkańcem, np. nie zamykajmy go 

w swoistym „getcie”, niech dołączy do grupy, planujmy tak, żeby mógł funkcjonować 

łatwiej, sprawniej, (czy to poprzez brak barier architektonicznych, czy poprzez brak 

barier mentalnych w postaci akceptacji wspólnego obok siebie zamieszkania osoby 

chorej i zdrowej, bezrobotnej i zamożnej), 

 nie planujmy zamkniętych enklaw, szczególnie w obszarach wspólnych dla wszystkich 

centrach, 

 dajmy mieszkańcom eksperymentalną możliwość zaprojektowania planu 

zagospodarowania, pozwólmy  im wyartykułować co chcą i myślą, dajmy szansę 

wykazania się kreatywnością, dzięki temu zauważą problemy wokół siebie, w tym 

problemy wykluczonych, 

 zachęcanie do tworzenia oddolnych inicjatyw, również z możliwością dofinansowania  

ze środków publicznych, 

 uwzględnianie przy tworzeniu dokumentów planistycznych propozycji, grup tzw. 

ruchów miejskich, dopuszczajmy ich do koordynowania pewnych działań, w tym 

w zakresie planowania, 

 pozyskanie środków zewnętrznych przez samorząd lub pomoc w pozyskaniu dla grup 

osób zaangażowanych w działalność prospołeczną, miejską, grup wykluczonych, 

 zapraszanie przedstawicieli grup wykluczonych do procesu, dyskusji, tworzenia, 

traktujmy ich  jako partnerów do dyskusji publicznej, nie stygmatyzujmy. 
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IV. Wytyczne do projektowania zorientowanego integrację grup zagrożonych 

wykluczeniem (inclusive design) do zastosowania w procedurach zlecania i kontroli 

projektów zagospodarowania przestrzeni publicznych oraz obiektów użyteczności 

publicznej, prowadzonych przez JST 

 

 Co zrobić, żeby poprawić jakość przestrzeni? Proces ten jest niestety czasochłonny 

i wymaga znacznych nakładów finansowych, ale także dużego zaangażowania wszystkich 

zainteresowanych. Mimo wspólnego obszaru funkcjonalnego i występowania podobnych 

terenów zdegradowanych, problemów społeczno-gospodarczych oraz jednej wspólnej metody 

ich rozwiązywania, kwestię zagospodarowania przestrzeni publicznych należy opracować 

indywidualnie  dla  każdego z pięciu obszarów. Wynika to z faktu, że każdy z obszarów,  każde 

z miast charakteryzuje się innymi cechami przestrzennymi i funkcjonalnymi, ukształtowanymi 

przez  zróżnicowaną historię powstania i rozwoju. 

 

Planowanie przestrzenne to proces żywy, dla ludzi, 

dzięki ludziom, tworzony przez ludzi 

 

Omawiane obszary powinny być rewitalizowane równolegle, ale osobno, konsekwentnie 

i sukcesywnie.  

 

Propozycje dla poszczególnych obszarów 

 

Obszar A Miasto Radom 

 

To niezwykle atrakcyjny pod wieloma względami obszar urbanistyczny. Podstawową funkcją 

tego obszaru jest funkcja centrotwórcza. To tutaj znajduje się serce zarówno Miasta Radomia 

jak i całego ROF. Obszar ten już wcześniej opisany i zdiagnozowany potrzebuje wielorakich 

zmian. Przedmiotem tego opracowania jest sfera przestrzenna, w szczególności 

architektoniczno-urbanistyczna. 

 



 
 
 

 

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

 

   

Strona 33 z 43 
 

Zalecenia: 

Obszar A to mnogość problemów i wiele szans. To wizytówka miasta. 

Należy wykorzystać jej zalety i wyeliminować jej wady. 

 

 Generalnie powinno się zachować historyczny charakter obszaru, starać się tak 

kształtować przestrzeń, żeby nie zatracił on swojego wielowiekowego, bogatego 

architektonicznie fasonu. 

 Wyznaczenie osi kompozycyjnych i konsekwentne integrowane obszarów w obrębie 

historycznego miasta (połączenia komunikacyjne turystyczne, osie Rynek - Miasto 

Kazimierzowskie). 

 Unikanie mnogości form architektonicznych, raczej uzupełnianie formami 

współczesnymi, a nie ubieraniem nowych obiektów w kostium historyczny.  

 Konsekwentne wypełnianie martwych pól zabudową, np. tereny byłego Getta 

w Radomiu, nadanie temu problemowi charakteru szansy na powstanie interesującej 

architektury niż problemu.  

 Promowanie nowej zabudowy o wysokich walorach architektonicznych i estetycznych 

(organizowanie konkursów architektonicznych). 

 Zagospodarowanie pustostanów, zarówno mieszkaniowych jak i usługowych np. 

poprzez łączenie całych kamienic w jedną przestrzeń handlową, usługową. 

 Odtworzenie w przestrzeni starego miasta lokali z  nową działalnością rzemieślniczą, 

mikrousług i mikrohandlu - zapewnienie przy planowaniu inwestycji rewitalizacyjnych 

procentowego udziału takich podmiotów opartego o niskie koszty wynajmu lokali. 

 Zapewnienie przestrzeni dla działalności kulturalnej i organizacji pozarządowych nawet 

w najbardziej reprezentacyjnych obiektach centrum.  

 Likwidacja chaosu reklamowego poprzez wykorzystywanie istniejącego prawa (prawo 

budowlane, plany zagospodarowania), ale także poprzez prezentowanie dobrych 

praktyk. 

 Unikanie przypadkowych niekompleksowych prób rewitalizacji małych obszarów, nie 

do końca spójnych ze sobą.  
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 Otwarcie dla pieszych całej przestrzeni Rynku, Rynek jako salon miasta (punkty 

gastronomiczne, imprezy na Rynku, wprowadzenie do obiektów funkcji kulturalnych, 

muzealnych, w tym w formie multimedialnej). 

 Ograniczenie procesu przypadkowości doboru funkcji handlowych, usługowych na 

obszarze (charakterystyczny nadmiar lokali z usługami finansowymi, sklepów z odzieżą 

używaną i brak gastronomii) poprzez odpowiednie zapisy w planie zagospodarowania, 

ale także poprzez wprowadzenie wynajmu lokali stanowiących własność miasta na 

zasadach preferencyjnych tzw. „lokal za złotówkę” dla funkcji kulturalnej, społecznej, 

a także działalność regionalnych wytwórców produktów i usług. 

 Utworzenie lokalnie terenów dla rekreacji, w tym dla dzieci, osób starszych i osób 

niepełnosprawnych, w miarę sukcesywne likwidowanie barier architektonicznych  

zarówno w większości budynków jak i przestrzeni publicznych.  

 

Ponadto proponuje się: 

 Sukcesywne rozwiązywanie kwestii własności gruntów i nieruchomości. 

 Rewitalizację najstarszej części miasta, udostepnienie mieszkańcom (w tym ścieżki 

edukacyjne)  i turystom. 

 Sukcesywne remontowanie istniejącej zabudowy, przede wszystkim historycznej, 

nadanie jej nowych funkcji. 

 Kompleksowy remont infrastruktury technicznej, w tym mediów. 

 Poprawa  stanu technicznego chodników i ulic,  likwidacja przypadkowości rozwiązań 

estetycznych (jak remontujemy kwartał X, to podobnie kwartał Y - jeden projekt 

estetyczny). 

 Opracowanie systemu oświetlenia, iluminacji znaczących obiektów, ale według pewnej 

spójnej logicznej, estetycznej całości. 

 Opracowanie kompleksowej kolorystyki elewacji budynków, całych kwartałów ulic, 

pomoc (być może ze środków publicznych) w remontach. 

 Opracowanie jednolitej formy i estetyki małej architektury, w tym zwrócenie uwagi na 

jakość wykorzystywanych materiałów (może droższe, ale trwałe, szlachetne). 
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 Opracowanie kompleksowej informacji wizualnej, szczególnie po wyznaczeniu 

tematycznych tras edukacyjnych i turystycznych (włączenie w ten proces grup 

wykluczonych). 

 Oczyszczenie i rewitalizacja cieków wodnych, budowa bulwarów, ścieżek rowerowych 

i pieszych. 

 Monitoring obszaru w celu eliminowania niszczenia przestrzeni publicznych,  

(szczególnie zamalowywania,  rysowania elewacji).  

 Zwiększenie ilości dróg rowerowych - podczas projektowania budowy lub remontu ulic 

obowiązkowo wydzielamy pas dla rowerów, ustalamy szlaki rowerowe. 

 Zachowanie i utrzymanie zieleni  w  całym obszarze, rewaloryzacja parków i skwerów. 

 Zorganizowanie  miejsc wypoczynku, w tym trawników do siedzenia (nauka zwyczaju).  

 Przygotowanie przestrzeni dla organizacji imprez, w tym integracyjnych (skwery, parki, 

place, bulwary, deptaki). 

 Ograniczanie  nadmiernego hałasu i „zakorkowania miasta” - strefy ciszy i strefy bez 

samochodu. 

 Budowę zbiorczych parkingów. 

 Budowę parkingów buforowych, jeżeli istnieją przesłanki ekonomiczne preferowanie 

parkingów podziemnych. 

 Sukcesywna likwidacja zanieczyszczenia powietrza spalinami, smog (samochody, 

piece węglowe). 

 Wykonanie przemyślanej, głębokiej termomodernizacji budynków. 

 Cykliczne  sprzątanie ulic, codzienna dbałość o estetykę. 

 Sukcesywne eliminowanie zabudowy tymczasowej, baraków, budek, szop. 
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Obszar B Miasto Radom 

 

Zalecenia: 

 Kompleksowa rewitalizacja kwartałów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

i wielorodzinnej o niskim stanie technicznym, z uwzględnieniem eliminowania „gett” 

socjalnych. 

 Podjęcie próby koegzystencji istniejącego chaosu stylów zabudowy szczególnie na 

styku  budownictwa poprzemysłowego i mieszkaniowego. 

 Adaptacja, wyburzenie lub przebudowa pustostanów  mieszkaniowych  i usługowych, 

wprowadzenie budownictwa socjalnego, komunalnego.  

 Pustostany poprzemysłowe należy zagospodarować na nowe cele, także przemysłowe 

lub przeznaczyć na cele usługowe.  

 Puste działki, puste obiekty inżynieryjne należałoby zagospodarować poprzez sprzedaż 

prywatnym inwestorom, lub poprzez partnerstwo publiczno-prywatne. 

 Generalna poprawa dostępności, zarówno większości budynków (bariery 

architektoniczne, szczególnie w budynkach wielorodzinnych) jak i przestrzeni 

publicznych dla osób niepełnosprawnych. 

 

Ponadto proponuje się: 

 Rozwiązanie kwestii własności gruntów i nieruchomości. 

 Opracowanie programu i koncepcji na zaniedbane połacie obszaru (szczególnie tereny 

zielone). 

 Wyburzanie lub adaptacja przypadkowych obiektów niewspółgrających z otoczeniem, 

likwidacja  baraków, budek, szop, obiektów tymczasowych, warsztatów. 

 Poprawa  stanu technicznego chodników i ulic, wybudowanie nowych. 

 Remont i rozbudowa infrastruktury technicznej, w tym mediów. 

 Likwidacje dzikich wysypisk, likwidacja dzikich reklam. 

 Poprawę dostępności  handlu i usług poprzez stworzenie  lokalnych centrów.  

 Ograniczenie  zanieczyszczenia powietrza spalinami, smog (głownie  piece węglowe). 

 Sukcesywna,  głęboka termomodernizacja obiektów. 
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 Ujednolicenie formy i  estetyki małej architektury. 

 Stworzenie  kompleksowej informacji wizualnej. 

 Budowa sieci dróg rowerowych. 

 Stworzenie małych lokalnie terenów dla rekreacji, w tym dla dzieci, osób starszych  

i osób niepełnosprawnych. 

 Budowę parkingów. 

 

 

Obszar miasta Pionki 

 

Pionki to miasto unikalne w swojej formie architektoniczno-urbanistycznej, miasto bloków 

mieszkalnych, zakładów przemysłowych, pustych przestrzeni zlokalizowanych na terenach 

chronionych. Czy to wada, czy to miasto ma pecha? Pozornie można tak to określić. To owszem 

ogromne problemy społeczne i przestrzenne, ale to także ogromne szanse rozwojowe. Rozwoju 

innego niż dotychczasowy. Powstanie  wolnego  rynku wymusiło z jednej strony upadek 

dotychczasowych zakładów produkcyjnych, stopniowe zubożenie społeczności lokalnej, 

wytworzenie poczucie braku perspektyw i zainicjowało ucieczkę z miasta, szczególnie 

młodych, z drugiej strony stworzyło szanse na nowe inne odrodzenie. 

 Właśnie ta szansa podsunęła pomysł realizacji idei tzw. „miasta nowoczesnego”. Co to 

znaczy? Miasto nowoczesne to miasto nowoczesne technologicznie, estetycznie 

architektonicznie, urbanistycznie. To miasto wykorzystujące swoje atuty, a nie rozpamiętujące 

porażki. Pionki powinny pójść w kierunku miasta turystyki, wypoczynku, kultury, innowacji. 

Należy stworzyć w mieście przestrzenie dla realizacji tych założeń.  

 Jeśli turystyka powinna być głównym motorem rozwoju, to należy zbudować szeroko 

rozumiane zaplecze hotelarsko-gastronomiczne, w tym z elementami: rehabilitacji, 

opieki dla seniorów, opieki dla niepełnosprawnych.  

 Jeśli kultura, to potrzebne jest stworzenie przestrzeni dla działań w terenie, organizacji 

imprez kulturalnych, galerii, działań off-owych. 

 Jeśli innowacje, to należy przeznaczyć części obiektów poprzemysłowych na cele 

usługowe i nowoczesnych technologii.  
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Wszystko to w otoczeniu nowoczesnej architektury, wyremontowanych modernistycznych 

obiektów, które już istnieją (bloki mieszkalne, zakłady poprzemysłowe, dawne kotłownie, 

warsztaty, pawilony handlowe). Miasto Pionki posiada unikalny zespól urbanistyczno-

architektoniczny powstały w przeważającej części  po II wojnie światowej, w ocenie wielu osób 

charakter tego miejsca może być sztuczny, nienaturalny, ale mimo to stanowi on     spuściznę 

historyczną XX wieku. Miasto Pionki w poprzednim ustroju miało być miastem młodych, 

miastem szans i rozwoju. Powtórzmy w inny, bardziej sensowny adekwatny do współczesności 

sposób hasło miasta nowoczesnego,  ocalając pamięć tych ludzi, którzy tu przyjechali, żyli 

i wpisali się w krótką historię tego miejsca. 

 

Zalecenia: 

 Wykorzystanie atutu jednolitości  stylów zabudowy. 

 Stworzenie nowej zabudowy o wysokich walorach architektonicznych i estetycznych, 

w tym również przestrzeni publicznych. 

 Wybudowanie zaplecza turystycznego,  szeroko rozumianego.  

 Adaptacja opuszczonych kotłowni, nieużytkowanych bocznic kolejowych, obiektów 

inżynieryjnych na cele kultury i rekreacji. 

 Budowa otwartych basenów lub zagospodarowanie stawów. 

 Adaptacja zakładów poprzemysłowych  na cele kultury, rehabilitacji, innowacji. 

 Wybudowanie sieci dróg rowerowych. 

 Zaplanowanie i realizacja małych lokalnie terenów dla rekreacji, w tym dla dzieci, osób 

starszych  i osób niepełnosprawnych. 

 Poprawa dostępności, zarówno większości budynków mieszkalnych jak i przestrzeni 

publicznych, dla osób niepełnosprawnych. 

 Stworzenie miejsc w przestrzeni publicznej dla twórców, artystów, w tym twórców 

niepełnosprawnych. 

 Niezbędne stworzenie systemu komunikacji zbiorowej międzygminnej, połączenia 

z Radomiem, Warszawą, Kielcami. 
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Ponadto proponuje się: 

 Rozwiązanie kwestii własności gruntów i nieruchomości. Głównie kwestie 

przestrzeni publicznych i poprzemysłowych. 

 Adaptacja  pustostanów  mieszkaniowych  i usługowych. 

 Adaptacja pustostanów poprzemysłowych i po zakładach rzemieślniczych. 

 Kompleksowy remont zabudowy mieszkaniowej, głownie wielorodzinnej 

w jednolitej stylistyce (projekt całościowy, estetycznie). 

 Rewitalizacja przestrzeni komunikacyjnej wokół zabudowy mieszkaniowej. 

 Wyeliminowanie  baraków, budek, szop, obiektów tymczasowych, warsztatów.  

 Likwidacja dzikich wysypisk. 

 Zaprojektowanie i realizacja małej architektury we współczesnych formach. 

 Kompleksową multimedialną informację wizualną. 

 Poprawę  stanu technicznego  lub  wybudowanie chodników i ulic. 

 Poprawę stanu infrastruktury technicznej w tym mediów.  

 Przeprowadzanie głębokiej termomodernizacji budynków. 

 Rewaloryzacje zieleni, 

 Poprawę stanu technicznego miejsc parkingowych. 

 Likwidację dzikich reklam. 

 

 

Obszar miasta Skaryszew 

 

Skaryszew to małe spokojne miasteczko na trasie Radom-Rzeszów, znane z targu koni, to 

miasteczko tradycji, wielopokoleniowych rodzin, spokojnego życia, charakteryzujące się  

historycznym układem przestrzennym. Miasto wymaga przestrzennie poprawy jakości 

+infrastruktury i uspokojenia poprzez przesunięcie poza centrum tranzytu drogowego 

 

Zalecenia: 

 Zachowanie dotychczasowego charakteru miasta, szczególnie zachowanie skali miasta, 

nieplanowanie wysokiej zabudowy wielorodzinnej. 
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 Zabudowa niska pustych działek. 

 Ochrona nielicznych obiektów zabytkowych. 

 Poprawa  dostępności zarówno większości budynków jak i przestrzeni publicznych dla 

osób niepełnosprawnych. 

 Tworzenie małych kameralnych przestrzeni rekreacyjno-sportowych. 

 Wyprowadzenie tranzytu samochodów poza miasto. 

 Ograniczanie ruchu, szczególnie w części centralnej -  małe deptaki pełniące 

jednocześnie funkcje przestrzeni do spotkań, w tym dla grup wykluczonych. 

 Budowa sieci dróg rowerowych. 

 Konieczna poprawa komunikacji zbiorowej międzygminnej, połączenia z Radomiem 

i innymi miejscowościami. 

 

Ponadto proponuje się: 

 Podniesienie jakości i estetyki przestrzeni publicznej z uwzględnieniem opracowania 

kompleksowej  kolorystyki elewacji kamieniczek i domów przy głównych ulicach. 

 Zaprojektowanie jednolitej formy i  estetyki małej architektury. 

 Poprawa stanu technicznego chodników i ulic, stosowanie materiałów szlachetnych, 

budowa i uzupełnianie braków w sieci ulic. 

 Poprawę  stanu infrastruktury technicznej, w tym mediów. 

 Adaptację lub wyburzenia pustostanów  po  zakładach rzemieślniczych. 

 Poprawę stanu technicznego i estetyki zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 Przeprowadzanie głębokiej termomodernizacja budynków. 

 Likwidację baraków, budek, szop, obiektów tymczasowych, warsztatów, dzikich 

wysypisk. 

 Stworzenie  kompleksowej informacji wizualnej. 

 Uporządkowanie zieleni nie tylko w części centralnej. 

 Zwiększenie liczby miejsc na publicznych  parkingach. 

 Uporządkowanie reklam. 

 

 



 
 
 

 

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

 

   

Strona 41 z 43 
 

Obszar miasta Iłża 

 

Iłża to swoista perełka w koronie Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego. Miasteczko spokojne 

o dużym potencjale turystycznym. Interesująco położone, z zachowanym układem 

urbanistycznym, w części ze zrewitalizowaną starówką. Wymaga poprawy jakości przestrzeni 

publicznej, a także ponad lokalnej promocji jej walorów. 

 

Zalecenia: 

 Zachowanie dotychczasowego charakteru miasta, szczególnie zachowanie skali miasta, 

nieplanowanie wysokiej zabudowy wielorodzinnej. 

 Zachowanie  historycznych różnic stylów zabudowy. 

 Remont i poprawa stanu technicznego  zabytkowych kwartałów zabudowy, zachowanie 

charakteru i gabarytów zabudowy. 

 Uzupełnianie zabudowy pod ścisłym nadzorem konserwatorskim, ale wg idei:  

tworzymy architekturę współczesną wkomponowaną w kontekst historyczny 

 Zabudowa niska pustych działek. 

 Przebudowa lub wyburzenie przeskalowanych lub zdewastowanych obiektów 

handlowych lub rzemieślniczych (pawilon handlowy w centrum). 

 Zbudowanie sieci  dróg rowerowych. 

 Rewaloryzacja zachowanej zieleni.   

 Poprawa  dostępności zarówno większości budynków jak i przestrzeni publicznych dla 

osób niepełnosprawnych. 

 Budowa  miejsc wypoczynku, placów zabaw dla dzieci, wyznaczonych skwerów, w tym 

trawników do siedzenia, miejsc wypoczynku dla turystów. 

 Budowa hoteli, moteli, pensjonatów, schronisk, np. w zabudowie pierzei Rynku 

i okolicznych ulic. 

 Rewaloryzacja  zaniedbanego obszar wokół rzeki Iłżanki, małe bulwary. 

 Wykreowanie Zamku jako produkt turystycznego, miejsca spotkań grup 

rekonstrukcyjnych, naukowców, młodzieży, integracja z grupami wykluczonymi.  

 Wyprowadzenie tranzytu samochodów  poza miasto. 
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 Poprawa komunikacji zbiorowej międzygminnej. 

 

Ponadto proponuje się: 

 Adaptacje lub wyburzenia pustostanów  po  zakładach rzemieślniczych. 

 Poprawa  stanu infrastruktury technicznej, w tym mediów. 

 Poprawę stanu technicznego chodników i ulic, unikanie przypadkowości rozwiązań 

estetycznych, głownie  poza obszarem Rynku. 

 Poprawę stanu technicznego i estetyki zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

i wielorodzinnej (kamieniczki miejskie). 

 Przeprowadzanie głębokiej  termomodernizacja budynków. 

 Usunięcie baraków, budek, szop, obiektów tymczasowych, warsztatów, dzikich 

wysypisk. 

 Wykonanie kompleksowej informacji wizualnej. 

 Budowa parkingów, szczególnie dla turystów. 

 Likwidacja przypadkowej zabudowy uzupełniającej – tymczasowych obiektów, 

prowizorycznych wiat. 

 Likwidacja  chaosu reklamowego. 

 Usunięcie baraków, budek, szop, obiektów tymczasowych, warsztatów, dzikich 

wysypisk. 
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