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Radomska Sieæ Terenów Otwartych „Green Belt”

Czy grozi nam problem braku przestrzeni?
Niekontrolowane rozprzestrzenianie siê miast oraz chaos przestrzenny od przesz³o wieku stanowi¹ czo³owe
problemy rozwoju na œwiecie. W raporcie Departament of Economic and Social Affairs (DESA) Organizacji
Narodów Zjednoczonych podano, ¿e w ci¹gu ostatnich 60 lat liczba ludnoœci Ziemi mieszkaj¹cej w miastach
wros³a z 29% do 52% (http://esa.un.org/unpd/wup/CD-ROM/Urban-Rural-Population.htm). Wraz ze wzrostem
liczby ludnoœci zwiêksza siê powierzchnia najwiêkszych miast, a wyzwaniem dla urbanistów jest poszukiwanie
skutecznego narzêdzia ograniczaj¹cego negatywne skutki ich rozprzestrzeniania.
Polska jest niestety jednym z krajów, gdzie negatywne zjawiska zwi¹zane z rozwojem miast suburanizacjê
i eksurbanizacjê wci¹¿ siê toleruje.

Okolice Wielogóry na
pó³noc od Radomia

Okolice Mazowszan na
po³udnie od Radomia

Zjawisko ekspansji miast na tereny wiejskie powoduje ró¿nego typu negatywne skutki funkcjonalnoprzestrzenne i ekonomiczne, m.in.: degradacjê obszarów o wysokich walorach przyrodniczych
i krajobrazowych, utratê terenów do wypoczynku i rekreacji, degradacjê centralnych dzielnic miast poprzez
koncentracjê inwestycji na terenach peryferyjnych, generowanie du¿ych nak³adów finansowych
na wyposa¿enie coraz wiêkszych obszarów w infrastrukturê, czy te¿ powstawanie problemów
komunikacyjnych wynikaj¹cych z codziennej potrzeby pokonywania du¿ych odleg³oœci z miejsca zamieszkania
do miejsca pracy.
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Projekt o nazwie „Sieæ wielofunkcyjnych terenów otwartych systemu przyrodniczego (green belt)” stanowi
modu³ œrodowiskowy „Strategii rozwoju Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF)”. W ramach projektu
zosta³y przeprowadzone dzia³ania maj¹ce na celu usystematyzowanie zarz¹dzania zasobami przyrodniczymi
ROF, ich odnowê i wykorzystanie jako atut obszaru.

Radomski Obszar Funkcjonalny (ROF) - po³o¿ony jest w województwie mazowieckim. Obejmuje nastêpuj¹ce
jednostki samorz¹du terytorialnego: miasto Radom na prawach powiatu, gminy powiatu radomskiego: Gózd,
I³¿a, Jastrzêbia, Jedliñsk, Jedlnia Letnisko, Kowala, Przytyk, Skaryszew, Wierzbica, Wolanów, Zakrzew,
Pionki, miasto Pionki oraz gminê Oroñsko w powiecie szyd³owieckim.
Radomski Obszar Funkcjonalny jest ci¹g³ym przestrzennie uk³adem osadniczym z³o¿onym
z odrêbnych administracyjnie jednostek, charakteryzuj¹cych siê wspólnymi uwarunkowaniami
i przewidywanymi, jednolitymi celami rozwoju. Obejmuje on zwarty obszar miejski oraz powi¹zan¹
z nim funkcjonalnie strefê zurbanizowan¹ (wg Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030).
Obszary funkcjonalne tworzone s¹ na potrzeby planowania rozwoju przestrzennego
i spo³eczno-gospodarczego.
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Projekt ”Sieæ wielofunkcyjnych terenów otwartych systemu
przyrodniczego (green belt)” opracowany zosta³ w oœmiu etapach:
1. Opracowanie ekofizjograficzne dla obszaru
Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego
Opracowanie analizuje stan i funkcjonowanie
komponentów œrodowiska i ich zagro¿eñ w kontekœcie
wskazania predyspozycji poszczególnych obszarów dla
rozwoju ró¿nych form przeznaczenia terenu.
2. Inwentaryzacja i waloryzacja zbiorowisk roœlinnych oraz
terenów o wysokim potencjale biologicznym w obrêbie
Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF)
Opracowanie przedstawia waloryzacjê szaty roœlinnej dolin
rzecznych w aspekcie ich przydatnoœci do kszta³towania
systemu przyrodniczego Radomskiego Obszaru
Funkcjonalnego. Wyniki inwentaryzacji szaty roœlinnej oraz
dokonana na ich podstawie ocena walorów florystycznosiedliskowych pos³u¿y³y do wskazania najcenniejszych
obszarów przyrodniczych.

3. Inwentaryzacja gatunków wskaŸnikowych i rzadkich w obrêbie
Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF)
Opracowanie przedstawia waloryzacjê dolin rzecznych na podstawie
zinwentaryzowanych gatunków wskaŸnikowych i rzadkich fauny w aspekcie
ich przydatnoœci do kszta³towania systemu przyrodniczego Radomskiego
Obszaru Funkcjonalnego. Wyniki badañ przyrodniczych oraz dokonana ocena
wystêpuj¹cej fauny pos³u¿y³y do wskazania najcenniejszych obszarów
przyrodniczych.
4. Analiza uwarunkowañ przyrodniczych na potrzeby
Zintegrowanego programu zarz¹dzania zasobami
przyrodniczymi i wodnymi dla Radomskiego Obszaru
Funkcjonalnego (ROF). Delimitacja obszarów
chronionych
Opracowanie stanowi syntezê i rozwiniêcie ustaleñ
opracowania ekofizjograficznego, w zakresie zagadnieñ:
gospodarowania wodami (ochrona zasobów naturalnych,
ochrona przeciwpowodziowa, retencja wodna), rozwoju
energetyki z wykorzystaniem odnawialnych Ÿróde³ energii,
delimitacji obszarów systemu przyrodniczego, wskazania
warunków utrzymania równowagi przyrodniczej
i racjonalnej gospodarki zasobami œrodowiska w obrêbie
obszarów przestrzeni chronionej ROF, systemu
przyrodniczego oraz obszarów problemowych i rolniczych.

5

Strategia rozwoju miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego

5. Koncepcja utworzenia, ochrony, zagospodarowania i zarz¹dzania
sieci¹ terenów otwartych (green belt) w obrêbie Radomskiego Obszaru
Funkcjonalnego
Prezentuje mo¿liwoœci utworzenia sieci terenów otwartych wokó³ Radomia
oraz szczegó³owo omawia w³aœciwoœci terenów, które po rozpoznaniu
zosta³y wytypowane do w³¹czenia w obrêb Radomskiej Sieci Terenów
Otwartych "Green Belt" (RSTO GB). Opisano w niej tak¿e proponowan¹
strukturê sieci oraz perspektywy zagospodarowania oraz zasady
zarz¹dzania tymi obszarami.
6. R e k o m e n d a c j e d o m i e j s c o w y c h p l a n ó w
zagospodarowania przestrzennego w obrêbie
Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego w zakresie
zrównowa¿onego rozwoju obszarów chronionych
Ekspertyza sk³ada siê z:
?
delimitacji obszarów i obiektów do objêcia ochron¹ prawn¹
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z póŸn.zm.), które
nale¿y uwzglêdniaæ przy wskazywaniu przeznaczenia
terenu w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego gmin;
?
delimitacji jednostek krajobrazowych (geokompleksów)
w granicach Radomskiej Sieci Terenów Otwartych „Green
Belt” wyznaczonej na etapie 5.
7. Zintegrowany program zarz¹dzania zasobami przyrodniczymi
i wodnymi ROF na lata 2015-2020 z perspektyw¹ do roku 2030
Program zosta³ wykonany na potrzeby zarz¹dzania Radomsk¹ Sieci¹
Terenów Otwartych "Green Belt" i stanowi wytyczn¹ do planowania
przestrzennego w poszczególnych gminach znajduj¹cych siê w RSTO
GB. Jego istotê stanowi skoordynowanie, uwzglêdnionych
i zaplanowanych w nim zadañ z zadaniami administracji rz¹dowej,
samorz¹dowej oraz planistami, urbanistami, przedsiêbiorcami oraz reszt¹
spo³eczeñstwa, a nastêpnie ich realizacja przez wskazane podmioty, przy
efektywnym wykorzystaniu dostêpnych œrodków finansowych.
8. Konsultacje spo³eczne i strategiczna ocena oddzia³ywania
na œrodowisko do Zintegrowanego programu zarz¹dzania
zasobami przyrodniczymi i wodnymi ROF na lata 2015-2020 z
perspektyw¹ do roku 2030
Zgodnie z artyku³em 46 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r.
o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale
spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz
o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (tekst jednolity, Dz. U.
z 2013 r., poz. 1235 z póŸn.zm.) program wymaga
przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia³ywania na
œrodowisko. Przed uchwaleniem programu przeprowadzane s¹
konsultacje spo³eczne.
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Obszary „green belt” na œwiecie
W odpowiedzi na problemy zagospodarowania
przestrzennego, liczne aglomeracje miejskie na œwiecie
wprowadzaj¹ w swojej polityce przestrzennej skuteczny
instrument planistyczny tzw. koncepcjê „green belt”.

London’s green belt
http://www.telegraph.co.uk/news/earth/greenpolitics/planning/9708387/Interactivemap-Englands-green-belt.html

Green belt Toronto
Carter-Whitney M., T. C. Esakin. 2010. Ontario's Greenbelt in an International Context Written and
researched by the Canadian Institute for Environmental Law and Policy. Canadian Institute for
Environmental Law and Policy

Fingerplanen, green belt Kopenhagi
http://contemporarycity.org/2014/04/copenhagen/

Istot¹ koncepcji jest wyznaczanie terenów, które
pozostawia siê bez zabudowy. Sieci terenów otwartych
maj¹ ró¿ne kszta³ty i powierzchnie, a ich g³ównym
zadaniem jest powstrzymanie ekspansji miast
na okoliczne tereny wiejskie.

RegioGrün Kolonia
http://www.regio-gruen.de/index.html
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Efekty kontroli ekspansji terenów zabudowanych na œwiecie
W dzisiejszych politykach urbanistycznych robi siê wiele, aby sterowaæ rozwojem miast, szczególn¹ trosk¹
otaczaj¹c podmiejskie tereny otwarte, cenne pod wieloma wzglêdami oraz posiadaj¹ce w sobie szczególny
potencja³. Efektem uwzglêdniania w planowaniu ograniczeñ, jakie wprowadza koncepcja „green belt” jest
uporz¹dkowanie i racjonalizacja wykorzystania przestrzeni.

Przedmieœcia Kolonii

Przedmieœcia Londynu

podpis

£ad przestrzenny zapewnia optymalne funkcjonowanie cz³owieka i pomaga mu chroniæ walory œrodowiska.
W czasach szybkiego postêpu cywilizacyjnego w gospodarowaniu przestrzeni¹ szczególn¹ uwagê nale¿y
zwróciæ na zachowanie równowagi pomiêdzy intensywnym rozwojem gospodarczym, a ochron¹ terenów
o walorach przyrodniczych, krajobrazowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych, równie¿ z myœl¹ o nastêpnych
pokoleniach.
Zgodnie z za³o¿eniami koncepcji "green belt" utworzono Radomsk¹ Sieæ Terenów Otwartych „Green Belt”,
której celem jest stworzenie ci¹g³oœci przestrzennej systemu obszarów o ograniczonych warunkach
zainwestowania, dodatkowo cennych przyrodniczo, wspomagaj¹cych system przyrodniczy Radomskiego
Obszaru Funkcjonalnego.
Prezentowany projekt stanowi pierwszy krok ku realizacji potrzeby wprowadzenia ³adu przestrzennego wokó³
Radomia i mniejszych miast regionu radomskiego.
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Charakterystyka Radomskiej Sieci Terenów Otwartych „Green Belt”
Radomska Sieæ Terenów Otwartych "Green Belt" znajduje siê w ca³oœci w obrêbie Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego
na terenie 13 gmin. Jej powierzchnia wynosi 51962,3 ha. Otacza ona zurbanizowany obszar Radomia w promieniu oko³o
15 km od centrum miasta.
W Radomskiej Sieci Terenów Otwartych "Green Belt" wyró¿niono czêœæ zewnêtrzn¹ podzielon¹ na siedem stref i czêœæ
centraln¹, któr¹ tworzy siedem klinów (system pierœcieniowo-klinowy). Na pó³nocnym wschodzie i po³udniu z terenem
Radomskiej Sieci Terenów Otwartych "Green Belt" granicz¹ wyznaczone zwarte obszary o znacznej powierzchni
tzw. "obszary zasilaj¹ce" Kozienicki i I³¿añski.
Funkcje Radomskiej Sieci Terenów
Otwartych „Green Belt”:
?
zapobieganie zbytniemu rozrastaniu
i rozlewaniu siê tkanki miejskiej;
?
zapobieganie zlewaniu siê s¹siaduj¹cych ze
sob¹ obszarów zurbanizowanych;
?
pe³ne wykorzystanie przestrzeni
zurbanizowanej;
?
koncentracja dzia³añ inwestycyjnych
w centrum miasta;
?
ochrona struktury ekologicznej;
?
ochrona struktury przestrzennej miasta przed
chaotyczn¹ urbanizacj¹;
?
os³abienie presji miasta na tereny wiejskie;
?
tworzenie warunków do wypoczynku
codziennego i œwi¹tecznego dla
mieszkañców Radomskiego Obszaru
Funkcjonalnego przy zapewnieniu im dostêpu
do terenów wiejskich i otwartych;
?
tworzenie warunków do rozwoju turystyki.
Struktura u¿ytkowania RSTO GB
lasy i grunty leœne 24%

Struktura administracyjna RSTO GB

³¹ki trwa³e 10%

Jedliñsk 4,8%

Wierzbica 0,7%

miasto Radom 4,9%
brak danych 9%
pastwiska trwa³e 4%

Skaryszew 20,8%
Zakrzew 10,6%

Jastrzêbia 5,4%
Pionki 6%
Jedlnia-Letnisko 6%

grunty zadrzewione
i zakrzewione 4%
Przytyk 7,3%
drogi 2%
grunty pod stawami 1%
grunty orne 45%

pozosta³e 1%

Kowala 7,6%

Wolanów 9,2%
Gózd 7,7%

Oroñsko 9%
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PARTNERSTWO SAMORZ¥DÓW
MIASTO RADOM
ul. Jana Kiliñskiego 30, 26-600 Radom
tel.: 48 362 02 01
e-mail: bom@umradom.pl
POWIAT RADOMSKI
ul.Domagalskiego 7, 26-600 Radom
tel.: 48 365 58 01
e-mail: powiat@radompowiat.pl
GMINA GÓZD
ul. Radomska 7, 26-634 Gózd
tel.: 48 384 04 00
e-mail: gmina@gozd.pl
GMINA I£¯A
Rynek 11, 27-100 I³¿a
tel.: 48 341 22 00
e-mail: ilza@ilza.pl

MIASTO PIONKI
Aleja Jana Paw³a II 15, 26-670 Pionki
tel.: 48 341 42 00
e-mail: burmistrz@pionki.pl
GMINA PIONKI
ul. Zwyciêstwa 6a, 26-670 Pionki
tel.: 48 612 15 14
e-mail: ug@gmina-pionki.pl
GMINA PRZYTYK
ul. Zachêta 57, 26-650 Przytyk
tel.: 48 618 00 87
e-mail: przytyk@przytyk.pl
GMINA SKARYSZEW
ul. S³owackiego 6, 26-640 Skaryszew
tel.: 48 610 30 89
e-mail: urzad@skaryszew.pl

GMINA JASTRZÊBIA
Jastrzêbia 110, 26-631 Jastrzêbia
tel.: 48 384 05 05
e-mail: urzad@jastrzebia.pl

GMINA WIERZBICA
ul. Koœciuszki 73, 26-680 Wierzbica
tel.: 48 618 36 10
e-mail: wierzbica@wierzbica.pl

GMINA JEDLIÑSK
ul. Warecka 19, 26-660 Jedliñsk
tel.: 48 321 30 21
e-mail: jedlinsk@jedlinsk.pl

GMINA WOLANÓW
ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów
tel.: 48 618 60 51
e-mail: gmina@wolanow.pl

GMINA JEDLNIA-LETNISKO
ul. Radomska 43, 26-630 Jedlnia-Letnisko
tel.: 48 384 84 70
e-mail: sekretariat@jedlnia.pl
GMINA KOWALA
Kowala 105a, 26-624 Kowala
tel.: 48 610 17 60
e-mail: kowala@kowala.pl

GMINA ZAKRZEW
Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew
tel.: 48 610 51 22
e-mail: gmina@zakrzew.pl

