
SPRAWOZDANIE 

z przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie miasta Radomia w celu 
zebrania opinii i propozycji dotyczących przygotowania projektów miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego: „Rybna – Czarnieckiego – Warszawska”, 
‘Waryńskiego”, „Dolina Kosówki II”, „Wośniki”. 

 

W okresie od 29 września 2017 r. do 13 października 2017 r. zostały przeprowadzone 
konsultacje społeczne w sprawie zebranie opinii i propozycji mieszkańców miasta Radomia do 
przygotowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego czterech 
obszarów: „Rybna – Czarnieckiego – Warszawska”, ‘Waryńskiego”, „Dolina Kosówki II”, „Wośniki”. 

 

Ww. konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie art. 5a  ustawy z dnia 8 marca 
1990 o samorządzie gminnym /jedn. tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późniejszymi zmianami 
/ oraz uchwały nr 472/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 stycznia 2013 roku 
zmienionej uchwałą nr 672/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 stycznia 2014 roku w 
sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Radomia 
oraz § 4 ust. 7 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego. 

Celem konsultacji było zebranie opinii i propozycji mieszkańców miasta Radomia do 
przygotowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Rybna – Czarnieckiego – 
Warszawska”,  

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Waryńskiego”,  
3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Dolina Kosówki II”,  
4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wośniki”,  

 
Zasięg konsultacji miał charakter: 

a) ogólnomiejski – uczestniczyć w nich mogli wszyscy mieszkańcy Radomia, 
 

Formy przeprowadzenia konsultacji społecznych: 

a) w formie elektronicznej poprzez nadsyłanie opinii i propozycji na adres: 
konsultacje@umradom.pl,  

b) w formie papierowej poprzez wypełnienie ankiet, w czterech stałych punktach 
obsługujących konsultacje:  
- Biuro Rady Miejskiej ul. Moniuszki 9, 
- Biuro Obsługi Mieszkańca ul. Kilińskiego 30,  
- Referat Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta (pok. 104) ul. Żeromskiego 53,  
- Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Struga 1 
oraz podczas spotkań z mieszkańcami: 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Rybna – Czarnieckiego – 
Warszawska”: 

• 07.10.2017 r. w godz. 10:00-13:00 - przy przystanku autobusowym 
Warszawska/Klejowa 

• 10.10.2017 r. w godz. 16:00-19:00 – przy rondzie Narodowych Sił Zbrojnych 
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Waryńskiego” 
• 08.10.2017 r. w godz. 10:00-13:00 -  w okolicy wyjścia z ulicy Prusa 

w kierunku ul. Waryńskiego. 
• 11.10.2017 r. w godz. 16:00-19:00 – przy przystanku autobusowym 



Sienkiewicza/Katedra przy Parku im. T. Kościuszki  
3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Dolina Kosówki II” 
• 01.10.2017 r. w godz. 10:00 – 13:00 - w okolicy sklepu spożywczego 

ul. Starokrakowska 38 
• 05.10.2017 r. w godz. 16:00-19:00 – okolice skrzyżowania ul. Szydłowieckiej 

i Nadrzecznej 
4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wośniki” 
• 30.09.2017 r.  w godz. 10:00 – 13:00 – okolice pętli autobusowej, ul. Wośnicka 

04.10.2017 r. w godz. 16:00 – 19:00 – u zbiegu ulic Wośnickiej i Londyńskiej. 
 
W ramach konsultacji wpłynęło 70 wypełnionych ankiet i 8 mailowych opinii i 

propozycji dotyczących poszczególnych obszarów.  

Ankiety miejscowego planu zagospodarowania  

„Rybna – Czarnieckiego – Warszawska” wypełniono następująco:  

1. Czy ma Pani/Pan zastrzeżenia do obecnego stanu przestrzennego omawianego 
terenu?  
□ Nie – 8  osób  

□ Tak – 10 osób zgłosiło zastrzeżenia: 

• Teren ten zwłaszcza wzdłuż ul. Rybnej i Gminy Radom nie odpowiada 
dotychczasowemu planowi 

• Na tym terenie mam działkę nr 75/13 o pow. 1522 mkw. Na którą posiadam 
warunki zabudowy i chciałbym ją zagospodarować. Niewyłączenie jej z tego 
terenu skomplikuje mi moje dotychczasowe plany. 

• 1.Jestem za utrzymaniem terenów zielonych (TO), ale należałoby je częściowo 
zadbać. 2. (TO) powinny mieć połączenie piesze ze Starym Ogrodem z jednej 
strony i lasem Kapturskim z drugiej. 

• Myślę wprost, że takiego planu szczegółowego omawianego terenu nie było 
lub był źle realizowany, gdyż dużo zwłaszcza otwartych terenów nie miało 
możliwości realizacji i popadało w nieużytki i śmietniska. 

• W/w teren, a szczególnie wzdłuż rzeki Mlecznej od strony ulicy Rybnej to 
zarośnięte krzakami śmietnisko, koło którego strach jest często przejść, 
zwłaszcza wieczorem 

• Brak zagospodarowania terenu i straszącej swoim wyglądem, nieczynnej od 
wielu lat Garbarni przy ul. Warszawskiej. Brak zagospodarowania i dbałości 
o tereny Gminy Miasta Radom - dziko rosnące drzewa i krzewy - od dziesiątek 
lat. 

• Chaotyczne zabudowa, brak ścieżek spacerowych wzdłuż rzeki Mlecznej 
• Niepotrzebny sklep Selgros 
• Niejednorodna zabudowa wręcz chaotyczna, brak terenów ogólnodostępnych 
• Doskonale skomunikowany teren nie jest w ogóle wykorzystany 

 
2. Jakich elementów infrastruktury Pani/Pana zdaniem brakuje na omawianym terenie? 

□ usługowych – 2 osoby  
□ oświatowych – 0 osób  
□ sportowych i rekreacyjnych – 6 osób  
□ terenów zielonych – 1 osoba  



□ parkingów -1 osoba  
□ innych – 9 osób wymieniło:  

 
• Doskonale skomunikowany teren nie jest w ogóle wykorzystany 
• Proponuję parkingi np. przy ogródkach działkowych, utwardzenie pozostałych 

ulic, ścieżki rowerowe i drogi spacerowe wzdłuż rzeki Mlecznej 
• Ścieżek wzdłuż rzeki Mlecznej 
• Ścieżek rowerowych/spacerowych x 3  
• Ścieżki rowerowe 
• Chodników do spacerowania, jazdy na rolkach 
• Brak drogi łączącej ul. Warszawską i Czarnieckiego (brak mostka dla  aut 

w ciągu ul. Rybnej) 
 

3. Co jest Pani/Pana zdaniem warte zachowania na omawianym terenie? 
 

17 osób wymieniło elementy warte zachowania: 

• Tereny zielone. Ich rozbudowa. Stworzenie parku wraz ze ścieżkami 
rowerowymi wokół rzeki Mlecznej 

• Zachowanie strefy ochronnej, jedne ściśle wzdłuż rzeki Mlecznej a pozostałe 
tereny np. przy ul. Rybnej pozostawić właścicielom do własnej dyspozycji np. 
niskiej zabudowy właścicieli działek 

• Stworzenie części terenów zielonych - zagospodarowanych w infrastrukturę 
rekreacyjną, uporządkowaną w teren spacerowy w pobliżu rzeki Mlecznej. 

• WARTE ZACHOWANIA SĄ tereny zielone 
• Zachować otulinę rzeki Mlecznej a inne tereny zagospodarować zgodnie 

z obecnym okolicznym stanem zabudowy, by tereny te nie sprzyjały 
powstawaniu nieużytków i dzikich wysypisk śmieci 

• Zostawić teren zielony wzdłuż rzeki Mlecznej, ale go ucywilizować 
i uporządkować oraz oddać stałej opiece i nadzorować właścicieli. Szczególnie 
Gmina Radom pozostawiła tereny bez żadnej opieki. Pozostałe działki pozwolić 
zagospodarować pod rekreację i np. wśród zieleni wolno stojące domki. 

• Tereny zielone - x 4  
• Zieleń – x 5  
• Zieleń w dolinie rzeki 
• Teren zielony wzdłuż Mlecznej od Wernera do Czarnieckiego. Ogródki 

działkowe wspierające ekosystem. 
 

4. Czy ma Pani/Pan jakieś propozycje dotyczące rozwiązań przestrzennych na 
omawianym terenie? 

□ Nie – 7 osób  

□ Tak – 10 osób przedstawiło propozycje:  

• Stworzenie parku wraz z infrastrukturą wypoczynkową 
• Cześć terenu w pobliżu rzeki pozostawić na teren spacerowy, resztę terenu 

pozostawić właścicielom na zagospodarowanie we własnym zakresie 
z umożliwieniem zabudowy z usługami nie kolidującymi z terenami zielonymi. 

• Połączenie ścieżką rowerową i deptakiem 



• Umożliwienie zagospodarowania swoich działek według istniejącej zabudowy 
na tym terenie 

• Prosimy o dokończenie utwardzenia ulicy Rybnej, dalej od Warszawskiej do 
Czarnieckiego i zrobienie ścieżki rowerowej z możliwością dojazdu do Lasu 
Kapturskiego, oraz oświetlenie tej ulicy. Prosimy też o zlikwidowanie 
pozostałej ruiny po byłej garbarni przy ulicy Warszawskiej i zajęcie się tym 
tematem. 

• Tereny między ul. Warszawską, Rybną i rzeką Mleczną przeznaczyć na 
zabudowę jednorodzinną o niskiej intensywności zabudowy. 

• Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Mlecznej i zachowanie doliny rzeki Mlecznej 
• Budowa chodnika/ścieżki rowerowej. Może bulwary wzdłuż Mlecznej 
• Brak ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki do Muzeum Wsi radomskiej 
• 1. Wyasfaltowanie ul. Rybnej, budowa mostu lub remont obecnego w celu 

połączenia Warszawskiej z Czarnieckiego (po wybudowaniu obwodnicy warto 
zrobić na Czarnieckiego małe rondko - ruch będzie mniejszy i zapewni 
spowolnienie ruchu na ul. Czarnieckiego, bezpieczne są wtedy skręty); 2. 
Bulwar wzdłuż szerokiej Mlecznej (to najszerszy fragment rzeki w Radomiu) 

 
5. Czy wiem Pani/Pan czym jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego? 

□ Nie – 1 osoba  

□ Tak – 16 osób  
 

W ostatnim elemencie ankiety 12 osób zgłosiło uwagi odnośnie przygotowania 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego omawianego terenu: 

• Moim zdaniem należy ograniczyć na tym terenie działalność gospodarczą, 
usługową - market natomiast skupić się na rozbudowaniu i zagospodarowaniu 
terenu zielonego. 

• Z góry dziękuje za realizacje naszych postulatów. 
• Na ten nowy plan czekamy od wielu lat i dlatego bardzo prosimy wreszcie o jego 

szybką realizację z uwzględnieniem naszych propozycji. 
• Jeżeli chodzi o tereny zielone, to jest ich dużo w sąsiedztwie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego objętego wnioskiem. Po drugiej stronie ulicy 
Czarnieckiego znajdują się olbrzymie tereny zielone i Las Kapturskik. Tam też 
można usytuować tereny i obiekty rekreacyjne. Należy również dbać o regulację 
i jej brzegi. Po drugiej stronie ulicy Rybnej również są tereny zielone a mianowicie 
ogródki działkowe. Tak więc ptactwo ma wokół tereny na których może bytować 
chociaż większość z nich czuje się bardzo dobrze w sąsiedztwie z ludźmi o czym 
świadczyć mogą liczne skupiska kaczek nad Potokiem Północnym w dni targowe 
niezliczone ilości kaczek przylatuje żerować, przy tłumach chodzących wokół ludzi. 
Należy więc uważam, że tereny wymienione przeze mnie w pkt. 4, powinno się 
przeznaczyć pod zabudowę jednorodzinną, a właściciele prywatnych posesji 
zadbają o estetyczny wygląd. Zabudowa na terenach miejskich jak wiadomo jest 
dużo tańsza od rozproszonej zabudowy poza miastem - drogie koszty uzbrojenia 
terenu. Plan zagospodarowania terenów objętych planem zagospodarowania 
obejmujący tereny prywatnych właścicieli, winien być uzgodniony z nimi i poprzez 
kompromisowe rozwiązania akceptowany przez nich. 



• 1) Pozostawienie terenów zielonych 2) Uporządkowanie najbliższego otoczenia 
rzeki Mlecznej 3)realizacje ścieżek rowerowych i spacerowych wzdłuż rzeki 
Mlecznej x 7 

• W celu zapewnienia spójności zabudowy z istniejącą proponuję tereny inne niż 
zielone, rekreacyjne wzdłuż rzeki zagospodarować zabudową jednorodzinną 

 

Ponadto 1 osoba zgłosiła droga mailową opinie i propozycje do Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego: 

• Wyznaczenie korytarza pod ciąg pieszy i rowerowy wzdłuż rzeki Mlecznej jako 
elementu / kontynuacji połączenia Michałów - Pruszaków wzdłuż cieków wodnych 
(rysunek); 

• Wyznaczenie korytarza pod ciąg pieszy i rowerowy łączący dzielnicę Kaptur 
z istniejącą droga dla rowerów na ul. Warszawskiej jako elementu trasy wzdłuż 
Potoku Gołębiowskiego od ul. Zbrowskiego przez ulice Chrobrego, Warszawską do 
rzeki Mlecznej (rysunek); 

• Nakaz stosowania technologii i materiałów zapewniających maksymalny komfort 
poruszania się pieszych - dopuszczalne materiały: bitumy, beton, kostka brukowa 
cięta, kostka betonowa niefazowana, mieszanki mineralno-żywiczne lub inne 
zapewniające równą powierzchnię; 

• Nakaz stosowania technologii i materiałów zapewniających maksymalny komfort 
poruszania się rowerem - dopuszczalne materiały: bitumy, beton (z wyłączeniem 
kostki betonowej); 

• Wprowadzenie wskaźników maksymalnej liczby miejsc postojowych dla 
poszczególnych funkcji w tym dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej, w tym 
możliwie niskie nieprzekraczalne wskaźniki liczby prywatnych naziemnych miejsc 
postojowych; 

• Określenie minimalnej liczby miejsc postojowych dla rowerów dla poszczególnych 
funkcji. 

• Wprowadzenie wskaźników dla ujednolicenia nośników reklamowych (wskazana 
jest definicja szyldu, określenie dopuszczalnego umiejscowienia szyldów na 
budynkach, zakaz umieszczania nośników na balkonach, oknach a także na 
słupkach systemu informacji przestrzennej, ograniczenie możliwości stosowania 
bilbordów, w tym reklam świetlnych); 

• Ze względów estetycznych wprowadzenie zakazu używania barier 
segmentowych na obszarze objętym planem zagospodarowania przestrzennego. 

 

Ankiety miejscowego planu zagospodarowania  

„Waryńskiego” wypełniono następująco: 

      1. Czy ma Pani/Pan zastrzeżenia do obecnego stanu przestrzennego omawianego terenu?  

□ Nie – 2 osoby  
□ Tak – 2 osoby 

 
W tym 2 osoby wyraziło zastrzeżenia: 

• Za gęsta zabudowa 



• Duży teren (w czerwonym owalu) stoi niezagospodarowany ogólnie brakuje 
miejsc do parkowania - samochody rozjeżdżają chodniki przy ul. Waryńskiego 4 
a - piesi nie mają jak się poruszać, brakuje miejsc rekreacyjno-sportowych 
 

2. Jakich elementów infrastruktury Pani/Pana zdaniem brakuje na omawianym terenie? 

□ usługowych – 2 osoby 
□ oświatowych – 0 osoby 
□ sportowych i rekreacyjnych – 3 osoby 
□ terenów zielonych – 1 osoba 
□ parkingów -  3 osoby  
□ innych – 0 osób  

3. Co jest Pani/Pana zdaniem warte zachowania na omawianym terenie? 

5 osób wymieniło elementy warte zachowania: 

• tereny zielone, drzewostan 
• jak najwięcej terenów zielonych 
• Park Kościuszki - (nieczytelne) 
• Tereny zielone x 2 

4. Czy ma Pani/Pan jakieś propozycje dotyczące rozwiązań przestrzennych na omawianym 
terenie? 

□ Nie – 0 osób  
□ Tak – 3 osoby zgłosiły propozycję: 

• Ciągi pieszo-rowerowe 
• Ścieżki rowerowe 
• Zagospodarowanie chodnika za dawną halą Radoskóru częściowo na miejsca 

postojowe, ale także małe boisko, na którym okoliczne dzieci i młodzież 
mogłaby rozgrywać mini mecze w piłkę nożną lub koszykową (np. Na jednym 
końcu postawić bramkę, a na drugim tablicę  z koszem) 

5. Czy wiem Pani/Pan czym jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego? 
□ Nie – 0 osób  

□ Tak – 3 osoby  

 

W ostatnim elemencie ankiety 2 osoby zgłosiły uwagi odnośnie przygotowania 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego omawianego terenu:  

• Plac zabaw dla dzieci na działce 54/25 
• Proszę o  rozbudowanie ścieżek rowerowych w okolicy Sienkiewicza -Katedra od 

ul. Prusa do Dworca PKP 

 
Ponadto 2 osoby zgłosiły drogą mailową opinie i propozycje do Miejscowego Planu 

Zagospodarowania przestrzennego: 

• Wyznaczenie w Planie korytarza* dla ciągu pieszego i rowerowego 
komunikującego dworzec kolejowy wzdłuż terenu po hali Radomskich Zakładów 
Obuwniczych do ulica Prusa wraz z  łącznikiem komunikującym z główną aleją 
parku Planty (rysunek); 



• Wyznaczenie w Planie korytarza dla obustronnego ciągu rowerowego wzdłuż ul. 
25 Czerwca; 

• Wprowadzenie na całej długości ciągu wysokiej jakości małej architektury (m.in. 
ławek, koszy na śmiecie), zieleni urządzonej, oświetlenia; 

• Nakaz stosowania technologii i materiałów zapewniających maksymalny komfort 
poruszania się pieszych - dopuszczalne materiały: bitumy, beton, kostka brukowa 
cięta, kostka betonowa niefazowana, mieszanki mineralno-żywiczne lub inne 
zapewniające równą powierzchnię; 

• Nakaz stosowania technologii i materiałów zapewniających maksymalny komfort 
poruszania się rowerem - dopuszczalne materiały: bitumy, beton (z wyłączeniem 
kostki betonowej); 

• Wprowadzenie wskaźników maksymalnej liczby miejsc postojowych dla 
poszczególnych funkcji w tym dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej, w tym 
możliwie niskie nieprzekraczalne wskaźniki liczby prywatnych naziemnych miejsc 
postojowych; 

• Określenie minimalnej liczby miejsc postojowych dla rowerów dla poszczególnych 
funkcji; 

• Wprowadzenie wskaźników dla ujednolicenia nośników reklamowych (wskazana 
jest definicja szyldu, określenie dopuszczalnego umiejscowienia szyldów na 
budynkach, zakaz umieszczania nośników na balkonach, oknach a także na 
słupkach systemu informacji przestrzennej, ograniczenie możliwości stosowania 
bilbordów, w tym reklam świetlnych); 

• Ze względów estetycznych wprowadzenie zakazu używania barier 
segmentowych na obszarze objętym planem zagospodarowania przestrzennego. 

• Wprowadzenie obowiązku stosowania określonego modelu płyt chodnikowych 
(jasne, ziarniste, kwadratowe płyty, stosowane do tej pory na innych 
śródmiejskich ulicach), sposobu ich ułożenia (identycznego jak na innych ulicach 
remontowanych przy użyciu tego rodzaju płyt, czyli ukośnie), określonego modelu 
latarń (stylizowane pastorały, takie jak ustawiane na śródmiejskich ulicach 
remontowanych w poprzednich latach) oraz mebli miejskich/małej architektury 
zgodnych z wytycznymi Systemu Informacji Miejskiej (ławki, kosze, tablice 
z nazwami ulic itp.). Szczególnie starannie powinna być zaprojektowana 
renowacja ulicy Sienkiewicza – jednej z najbardziej reprezentacyjnych arterii 
Śródmieścia. Oprócz konieczność zastosowania wspomnianych wyżej, typowych 
dla Śródmieścia elementów wystroju ulicy (chodniki, latarnie, meble miejskie) 
bardzo ważne jest odtworzenie szpalerów drzew na jej północnym chodniku, 
przylegającym bezpośrednio do Parku im. Tadeusza Kościuszki. Koniecznie należy 
przeprowadzić rekonstrukcję dziewiętnastowiecznego ogrodzenia parku, niegdyś 
bardzo istotnego elementu krajobrazu ulicy, przynajmniej wzdłuż ul. Sienkiewicza 
(rekonstrukcja parkanu powinna się jednak opierać na jego oryginalnych, 
archiwalnych projektach, a nie na błędnie odtworzonym przęśle zlokalizowanym 
u zbiegu ulic Sienkiewicza i Mickiewicza). Szpalery drzew powinny być także 
odtworzone na ulicach 25 Czerwca oraz Waryńskiego, których charakter również 
powinien ulec zmianie i w większym stopniu uwzględniać potrzeby pozostałych 
uczestników ruchy, tj. pieszych i rowerzystów.  

• Uzupełnienie zabudowy wielopiętrowej w linii pierzei przy ulicy Sienkiewicza, 25 
Czerwca oraz Waryńskiego. Szczególnie istotne wydaje się wprowadzenie 
obowiązku zabudowy pierzejowej wielopiętrowej po północnej stronie ul. 
Waryńskiego, na odcinku między ulicami Wyszyńskiego i 25 Czerwca – najbardziej 



dramatycznie przedstawiają się tu baraki od lat szpecące róg ulicy Waryńskiego 
i 25 Czerwca (parcele nr 34, 35). Obecność tego typu obiektów w tak 
eksponowanej części miasta jest niedorzeczna, a wszelkie zmiany wynikające z 
przyjęcia nowego PZP dla tego obszaru powinny dążyć do jak najszybszego ich 
usunięcia.  

• Wprowadzenie rozwiązań chroniących pieszych (wyniesione przejścia) oraz 
udogodnień dla rowerzystów (kontrapasy lub ścieżki rowerowe). 

• Utrzymanie willowego charakteru ul. Prusa. 

 

Ankiety miejscowego planu zagospodarowania  

„Dolina Kosówki II” wypełniono następująco: 

 

1. Czy ma Pani/Pan zastrzeżenia do obecnego stanu przestrzennego omawianego terenu?  
□ Nie – 5 osób  

□ Tak – 16 osób  
 

W tym 14 osób zgłosiło zastrzeżenia:  

• Brak zabudowy mieszkaniowej - w przeznaczeniu działek x 2  
• Teren zaniedbany, wywóz śmieci, palenie śmieci, brak wykorzystania terenu 
• proponuje zachować istniejące tereny zalesione i zadrzewione co pozwoli 

utrzymać zalety mikroklimatu 
• Brak utwardzonych dróg dojazdowych do omawianego terenu. Brak 

oświetlenia 
• Brak dobrego dojazdu do tego terenu od strony ul. Starokrakowskiej zarówno 

ulica Orna jak i Nasypowa są nieutwardzone i w większości nieoświetlone, co 
uniemożliwia korzystanie z tej przestrzeni po zmroku 

• Brak utwardzonych nawierzchni i oświetlenia dojazdu od ul. Starokrakowskiej 
• Dość chaotycznie poprowadzona rozbudowa, zabrakło ładu przestrzennego 
• Nielegalna zabudowa terenów zieleni 
• Brak realizacji porządku w dolinie Mlecznej 
• Chaotyczna zabudowa, brak obiektów sportowo-rekreacyjnych i usługowych 
• Zbyt dużo zabudowy rozproszonej po terenach które powinny być terenami 

zielonymi 
• Ma miejsce nielegalne samowolne przekształcanie tego terenu przez część 

zamieszkujących go osób, które w sposób oczywisty łamią zakazy OchK. np. 
wyplantowanie terenu i niszczenie roślinności przy skrzyż. Owalna/Młyńska 
(w sąsiedztwie analizowanego terenu). 

 

2. Jakich elementów infrastruktury Pani/Pana zdaniem brakuje na omawianym terenie? 

□ Usługowych - 10 osób  
□ Oświatowych – 1 osoba  
□ sportowych i rekreacyjnych – 12 osób  

□ terenów zielonych – 7 osób  
□ parkingów – 1 osoba  
□ innych – 1 osoba  



 

W tym 8 osób wymieniło inne elementy infrastruktury:  

• Ścieżki rowerowe, place zabaw, park linowy 
• Drogowe 
• Układ drogowy 
• Tereny zielone i lasy 
• Tereny zielone 
• Tereny edukacji ekologiczno-przyrodniczej 
• Rozwój nieinwazyjnej infrastruktury turystycznej 
• Zabudowa jednorodzinna 

 
3. Co jest Pani/Pana zdaniem warte zachowania na omawianym terenie? 

20 osób wymieniło elementy warte zachowania: 

• Obszar chronionego krajobrazu "Dolina Kosówki" w strefie A x 2  
• Warte zachowania są tereny zielone, ścieżki, dróżki, strumyki 
• Światła na ulicy Nasypowej i przy lewiatanie 
• Tereny zielone 
• Tereny zielone, lasy, cieki wodne, drzewostan 
• Obszar chronionego krajobrazu z obszaru doliny kosówki 
• Zabudowa typu MNL wzdłuż ul. Szydłowieckiej i Nadrzecznej (jak w Studium) 

x 2 
• Tereny zielone są w okolicy naprawdę cennym miejscem do miejskiego 

wypoczynku. Jest tu wiele zwierząt leśnych i ptaków co czyni to miejsce 
wyjątkowym na terenie naszego miasta, 

• Naturalne ukształtowanie terenu, tereny zielone 
• Możliwość spacerowania, połączenie otwartych przestrzeni z zadrzewieniami, 

dużo zieleni 
• Zieleń x 2 

• Obszar krajobrazu chronionego 
• Tereny zielone, dolina rzeki mlecznej 
• Zieleń w dolinie rz. Kosówki  
• Należy zachować i chronić tereny zielone, ograniczając zabudowę. Trzeba 

chronić rzekę i dostępność do niej 
• Źródło przy Owalnej/Młyńskiej - konieczność jego zabezpieczenia. Zachowanie 

naturalnego charakteru rzeki Kosówki - nie podejmowanie prac regulacyjnych 
oraz utrzymaniowych, a w przypadku konieczności ich podjęcia uzgodnienie 
z RDOS w Warszawie na podst. art. 118 ust. o ochronie przyrody 

• Brak intensywnej zabudowy, duża ilość zieleni 

4. Czy ma Pani/Pan jakieś propozycje dotyczące rozwiązań przestrzennych na 
omawianym terenie? 
□ Nie – 5 osób  
□ Tak – 16 osób  

 
W tym 19 osób zgłosiło propozycje:  

• Budowa placów zabaw, parki linowe, ścieżki rowerowe, mała gastronomia 



• Światła na ulicy Nasypowej i przy lewiatanie 
• Ciągi spacerowe, ścieżki dydaktyczne -przyrodnicze, ścieżki rowerowe 
• Droga o charakterze publicznym z całą infrastrukturą ścieżki rowerowe, 

oświetlenie- ulice Nasypowa i Nadrzeczna. 
• Zostawić wg. Studium x 2  
• Trasy rowerowe. Bike park. Miejsca na ogniska. Plac zabaw wkomponowany 

w tereny zielone. Skate park, zbiornik wodny z miejscami do kąpieli. 
Utwardzenie dróg dojazdowych do posesji. 

• Brak jest w okolicy miejsc do sportu i rekreacji np. nike Park, miejsca do jazdy 
na rowerze, deskorolce, do biegania. Teren jest idealny do oddychania świeżym 
powietrzem. Stworzenie miejsc do wypoczynku i sportu dla dzieci i dorosłych 
byłoby spełnieniem marzeń. 

• Oświetlone trasy do biegania, miejsca do biwakowania rodzinnego, trasy dla 
rowerów. 

• Zachowanie terenów ogólnodostępnych i zielonych w dolinie Kosówki, 
ewentualnie wyznaczenie/budowa ogrodu botanicznego. 

• Realizacja ogrodu botanicznego (dawno obiecanego) 
• Brak ogrodu zoologicznego w Radomiu 
• Realizacje ogrodu botanicznego w dolinie rzeki Kosówki i zachowanie terenów 

zielonych 
• Ogród botaniczny wg propozycji klubu przyrodników regiony radomskiego 
• Realizacja ogrodu zoobotanicznego w Dolinie rzeki Kosówki, zachowanie 

terenów zielonych 
• Ogród zoobotaniczny w dolinie Kosówki 
• Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Nadrzecznej, ograniczenie 

dostępności dla samochodów. Stworzenie ścieżki edukacyjnej. 
Wyeksponowanie źródełka przy ulicy Owalnej. 

• Przede wszystkim istnieje konieczność ścisłego nadzoru nad przestrzeganiem 
zakazów OchK. Sytuacje takie jak opisana w pkt 1, powinny być przez UM 
zgłoszone organom ścigania. 

• 1. Scalenie i podział działek w celu uzyskania kształtów ułatwiających 
zabudowę jednorodzinną; 2. zabudowa jednorodzinna; 3. Układ drogowy 
łączący Kielecką i Starokrakowską (teraz jest tylko Szydłowiecka); 4. dostępny 
lasek, park 

 

5. Czy wiem Pani/Pan czym jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego? 
□ Nie – 1 osoba  
□ Tak – 21 osób 

 
W ostatnim elemencie ankiety 6 osób zgłosiło uwagi odnośnie przygotowania 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego omawianego terenu:  

• Wyznaczenie dróg wewnętrznych np. między ulicami Orną i Nasypową, 
Przeznaczenie terenów otwartych (TO) pod zabudowę mieszkalną x 2  

• Na tym terenie planowane są budowy domów, ludzie wycinają drzewa, palą 
śmieci, wywożą śmieci, dewastują ogólnie zieleń. Spotkania to palenie ognisk, 
picie alkoholu, czasem strach iść na spacer, grzyby i wycieczkę rowerową. 

• utworzenie ogrodu botanicznego, ten obszar jest idealny na takie 
przedsięwzięcie. 



• Zachowanie zabudowy jednorodzinnej na terenie pomiędzy ulicami Nasypową 
i Nadrzeczną 

• Dolina Kosówki powinna być elementem zieleni miejskiej, gdzie zabudowa 
i samochody ustępują miejsca przyrodzie, rekreacji, ciągom pieszym, rowerowym, 
edukacyjnym. Należy chronić korytarz ekologiczny. W skali miasta trzeba 
wyznaczyć połączenie między południowym i północnymi terenami 
przyrodniczymi i historycznymi: Muzeum Wsi radomskiej, Dolina Kosówki, Zalew 
Borki, Grodzisko Piotrówka i Stare Miasto, Stary Ogród, Las Kapturski oraz 
elementami dochodzącymi ze wschodnich części miasta tj. Potok Północny i Potok 
Południowy. Należy przeanalizować zasadność lokalizacji zabudowy 
mieszkaniowej przy ul. Młyńskiej w studium teren jest wskazany ale zabudowy w 
chwili obecnej nie ma. 
 

Ponadto 2 osoby zgłosiły drogą mailową opinie i propozycje do Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego: 

• Konserwacja i rozbudowa kompleksu leśnego. Konserwacja lasu konieczna wydaje 
się zwłaszcza na obszarze dzielnicy Pruszaków, gdzie w związku z ożywionym 
ruchem budowlanym leśny charakter dzielnicy jest stale zagrożony, szczególnie 
wobec przeprowadzonej ostatnio liberalizacji Ustawy o Ochronie Przyrody. 
W przypadku dzielnicy Jeżowa Wola pożądane wydaje się zalesienie przynajmniej 
części pól uprawnych zajmujących obszar ograniczony na północy ul. Młyńską, a na 
południu ul. Orną. Istnienie gruntów rolnych w tak bliskiej odległości od 
zabudowań mieszkalnych jest bardzo uciążliwe dla mieszkańców, w szczególności 
w okresie wzbogacania ich nawozami naturalnymi. Problem prowadzenia 
gospodarki rolnej na terenie miasta, w tym szczególnie prowadzenie hodowli oraz 
problem stosowania nawozów naturalnych w bliskiej odległości od zabudowań 
mieszkalnych istnieje i powinien być rozwiązany w całej swojej rozciągłości. 2) 
Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej. W przypadku budowy bulwarów wzdłuż 
rzeki Mlecznej na odcinku od okolic grodziska Piotrówka do Muzeum Wsi 
Radomskiej konieczne wydaje się ulokowanie stacji roweru miejskiego 
przynajmniej w dwóch lokalizacjach (okolice wejść do skansenu przy ul. Stawowej 
oraz Szydłowieckiej). 

• Wyznaczenie w Planie korytarza* dla ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki 
Kosówki wpisującego się w budowę połączenie rowerowego północ-południe: 
Muzeum Wsi Radomskiej - Borki - bulwary Mlecznej - Stary Ogród - Kaptur – 
Michałów; 

• Nakaz stosowania technologii i materiałów zapewniających maksymalny komfort 
poruszania się pieszych - dopuszczalne materiały: bitumy, beton, kostka brukowa 
cięta, kostka betonowa niefazowana, mieszanki mineralno-żywiczne lub inne 
zapewniające równą powierzchnię; 

• Nakaz stosowania technologii i materiałów zapewniających maksymalny komfort 
poruszania się rowerem - dopuszczalne materiały: bitumy, beton (z wyłączeniem 
kostki betonowej); 

• Wprowadzenie wskaźników maksymalnej liczby miejsc postojowych dla 
poszczególnych funkcji w tym dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej, w tym 
możliwie niskie nieprzekraczalne wskaźniki liczby prywatnych naziemnych miejsc 
postojowych; 

• Określenie minimalnej liczby miejsc postojowych dla rowerów dla poszczególnych 
funkcji. 

• Wprowadzenie wskaźników dla ujednolicenia nośników reklamowych (wskazana 
jest definicja szyldu, określenie dopuszczalnego umiejscowienia szyldów na 



budynkach, zakaz umieszczania nośników na balkonach, oknach a także na 
słupkach systemu informacji przestrzennej, ograniczenie możliwości stosowania 
bilbordów, w tym reklam świetlnych); 

• Ze względów estetycznych wprowadzenie zakazu używania barier 
segmentowych na obszarze objętym planem zagospodarowania przestrzennego. 

 

 

Ankieta miejscowego planu zagospodarowania  

„Wośniki” wypełniono następująco: 

1.  Czy ma Pani/Pan zastrzeżenia do obecnego stanu przestrzennego omawianego terenu?  

□ Nie – 10 osób  
□ Tak – 15 osób  

 
W tym 14 osób zgłosiło zastrzeżenia: 

• Za dużo zabudowy 
• Rozwinięcie budownictwa jednorodzinnego 
• Bliskość strefy przemysłowej 
• Bliskość strefy przemysłowej, słaba jakość dróg 
• na wyżej wymienionym terenie brakuje większego sklepu typu Biedronka 
• Brak infrastruktury komunikacyjnej (ul. Pośredniej), Brak obszarów sportowych 

do wykorzystania przez mieszkańców (boisko, siłownie zewnętrzne) 
• Brak infrastruktury komunikacyjnej (ul. Pośrednia) 
• Chaotyczna zabudowa, brak regulacji na poziomie strategicznym co zrobić z 

tym terenem 
• Nielegalna zabudowa terenów zieleni 
• Brak terenów ogólnodostępnych, brak oznaczeń, szlaków turystycznych, brak 

ścieżek edukacyjnych, brak infrastruktury turystycznej. 
• Nielegalne zagospodarowanie działek 
• Chaotyczna zabudowa, brak obiektów usługowych 
• Brak usług, terenów rekreacyjno- sportowych 
• Słabo zagospodarowany (na południe od ul. Wośnickiej) dobrze skomunikowany 

teren 

 
2. Jakich elementów infrastruktury Pani/Pana zdaniem brakuje na omawianym terenie? 

□ usługowych – 13 osób  

□ oświatowych – 2 osoby  
□ sportowych i rekreacyjnych – 17 osób  
□ terenów zielonych – 12 osób  
□ parkingów -2 osoby  

□ innych – 1 osoba  
 

W tym 7 osób wymieniło inne elementy infrastruktury: 

• Ścieżki rowerowe 



• Kawiarnie 
• Zieleni 
• Ścieżki rowerowe, most na ul. Owalnej x 2  
• Odpowiedniej jakości dróg przy ul Rzymskiej, Londyńskiej, Wiedeńskiej 
• Ścieżki rowerowe np.: wzdłuż rzeki do Borek 

 

3. Co jest Pani/Pana zdaniem warte zachowania na omawianym terenie? 
 
23 osoby wymieniły elementy warte zachowania: 

• Drzewostan, niska zieleń, cieki wodne 
• Zieleń, las, rzeczka 
• Tereny zielone, park, stare dęby, ławki, kosze na śmieci. 
• Tereny zielone x 4 

• Tereny zielone, zadrzewienie x 2  
• Obszar doliny Kosówki 
• Przede wszystkim teren zielony 
• Tereny zielone wzdłuż rzeki 
• Utrzymanie charakteru rekreacyjnego terenów w dolinie Kosówki, 

z uwzględnieniem poprawy infrastruktury umożliwiającej dostęp (np.. Ścieżki 
rowerowe) 

• Utrzymanie charakteru rekreacyjnego terenów zielonych, budowa ew. ścieżek 
pieszych. rowerowych wzdłuż cieku "(dolina kosówki) 

• Zieleń miejska, otwartość terenu 
• Zieleń x 2 

• Dolina rzeki jako tereny otwarte, zielone 
• Zieleń w Obszarze Chronionym 
• Zieleń w dolinie rzeki Kosówki 
• Dolina rzeki Mlecznej wraz z zielenią 
• Dolina Kosówki 
• Zielony charakter połączenie zalewu z ul. Starokrakowską wzdłuż ul. Mlecznej 

 
4. Czy ma Pani/Pan jakieś propozycje dotyczące rozwiązań przestrzennych na omawianym 
terenie? 

□ Nie – 1 osoba  

□ Tak – 23 osoby zgłosiły propozycje dotyczące terenu: 

• Budowa ścieżek rowerowych, miejsca do rekreacji 
• Tereny wzdłuż rzeki kosówki i Mlecznej - ścieżka spacerowo -rowerowe, tereny 

rekreacyjne 
• Ulice do skrajnej utwardzone, 
• Budowa ul. Czereśniowej 
• Rozwój terenów rekreacyjnych, np. wzdłuż Kosówki, Budowa mostu na rzece 

Kosówce na ul. Owalnej 
• Ścieżki rowerowe, most na rzece na ul. Owalnej 
• Pozostawienie jak największego terenu zielonego, stworzenie parku 

ogólnodostępnego przy dworku na ul. Wośnickiej 



• Biedronka lub coś innego 
• Zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki np. ścieżka rowerowa, place zabaw, 

połączyć zalew Borki np.: z Muzeum Wsi Radomskiej, Boiska sportowe, 
uporządkowane wzdłuż rzeki tereny rekreacyjne, skomunikowanie terenu z 
ulicą Starokrakowską. 

• Ścieżki rowerowe/ spacerowe ew. Park w dolinie Kosówki x 2  

• Przeznaczenie terenów na budownictwo jednorodzinne oraz wielorodzinne 
przy istniejących budynkach x 2  

• Realizacja ogrodu botanicznego w dolinie rzeki Kosówki i zachowanie terenów 
zielonych 

• Ogród zoologiczny i/lub botaniczny w dolinie Kosówki 
• Realizacja ogrodu botanicznego (dawno obiecywanego) 
• Z uwagi na funkcjonowanie Ośrodka jeździeckiego przy ul. Wośnickiej należy 

stworzyć połączenie terenów zielonych w celu umożliwienia uprawiania hipiki 
w dolinie rzeki Kosówki od Skansenu po Zalew Borki. 

• Brak ogrodu zoologicznego lub parku połączonego z Borkami. 
• Zachowanie terenów zielonych, realizacja ogrodu zoobotanicznego 
• Zoo w Dolinie Kosówki, 
• Ogród Botaniczny według koncepcji klubu przyrodników regionu radomskiego 
• Boisko dla młodzieży 
• 1. Budowa bulwaru (ścieżka rowerowa, spacerowa), zadbane łąki wzdłuż rzeki 

Mlecznej (co pozwoli połączyć rekreacyjnym ciągiem wzdłuż rzeki zalew (os. 
Borki) o os. Południe (park na Południu). 2. Brak usług powszechnych, np.. Firmy 
ze strefy przemysłowej najbliższą pocztę maja na os. Południe. 3.zabudowa 
mieszkaniowa (3-4 piętrowe bloki) po południowej stronie ul. Wośnickiej 

  

5. Czy wiem Pani/Pan czym jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego? 

□ Nie – 0 osób  
□ Tak – 21 osób  

 

W ostatnim elemencie ankiety 10 osób zgłosiło uwagi odnośnie przygotowania 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego omawianego terenu: 

• Odbudowanie mostu przy ulicy Owalnej. Wykonanie nawierzchni na ulicy 
Wiedeńskiej do Skrajnej 

• Ścieżki rowerowe, nowa ulica Londyńska, Spowolnienia na ulicach osiedli domków, 
mostek na ulicy Owalnej!!!; zachowanie terenów zielonych 

• Brakuje na tym osiedlu lokali usługowych, sklepów, ulice są w bardzo złym stanie. 
Zapadają się. Połączenie osiedla Londyńska, Paryska z ulicami prowadzącymi do 
szkoły w pobliżu strefy przemysłowej (ładne i ustronne ulice) 

• Ścieżka rowerowa, nie ma potrzeby budowy nowych dróg w obrębie ul. 
Londyńskiej -Paryska -Wiedeńska. Zagospodarowanie terenów zielonych. 

• Nie ma potrzeby budowania nowych dróg. W obrębie domów szeregowych (ul. 
Londyńska, ul. Wiedeńska), nie ma potrzeby budowania nowych dróg osiedlowych. 
Wzdłuż ul. Wośnickiej potrzebna jest droga rowerowa, Remont ulicy Londyńskiej 
potrzebny. Spowolnienia na ulicy Wośnickiej. Spowolnienia w pobliżu PSP 26. 



• Zgłaszam wniosek o poprawę jakości dróg na ulicach Rzymska, Londyńska, 
Wiedeńska, Paryska oraz infrastruktury oświetleniowej oraz wyminę asfaltu na ul. 
Wośnickiej 

• Lepsze skomunikowanie osiedla zabudowy szeregowej w Londyńską, Paryską 
z ulicą Wiedeńską i budowa drogi ul. Wiedeńska - przedłużenie ul. Londyńskiej; 
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wośnickiej 

• Zmiana przeznaczenia terenu z ew. przemysłowego na mieszkalny rekreacyjny 
• Zmiana przeznaczenia terenów z przemysłowego na rekreacyjny / mieszkalny. 

Lepsza izolacja od strefy przemysłowej. 
• Przydałyby się ścieżka rowerowa wzdłuż Doliny Kosówki i połączenie rowerowe 

z Zalewem Borki 

Ponadto 3 osoby zgłosiły drogą mailową opinie i propozycje do Miejscowego planu 

Zagospodarowania Przestrzennego: 

• Wyznaczenie w Planie korytarza* dla ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki 
Kosówki wpisującego się w budowę połączenie rowerowego północ-południe: 
Muzom Wsi Radomskiej - Borki - bulwary Mlecznej - Stary Ogród - Kaptur – 
Michałów; 

• Wyznaczenie w Planie korytarza* umożliwiającego komunikację pieszo-rowerową 
od istniejącej drogi dla rowerów na ul. Toruńskiej do postulowanego ciągu pieszo-
rowerowego wzdłuż rzeki Kosówki; 

• Nakaz stosowania technologii i materiałów zapewniających maksymalny komfort 
poruszania się pieszych - dopuszczalne materiały: bitumy, beton, kostka brukowa 
cięta, kostka betonowa niefazowana, mieszanki mineralno-żywiczne lub inne 
zapewniające równą powierzchnię; 

• Nakaz stosowania technologii i materiałów zapewniających maksymalny komfort 
poruszania się rowerem - dopuszczalne materiały: bitumy, beton (z wyłączeniem 
kostki betonowej); 

• Wprowadzenie wskaźników maksymalnej liczby miejsc postojowych dla 
poszczególnych funkcji w tym dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej, w tym 
możliwie niskie nieprzekraczalne wskaźniki liczby prywatnych naziemnych miejsc 
postojowych; 

•  Określenie minimalnej liczby miejsc postojowych dla rowerów dla poszczególnych 
funkcji. 

• Wprowadzenie wskaźników dla ujednolicenia nośników reklamowych (wskazana 
jest definicja szyldu, określenie dopuszczalnego umiejscowienia szyldów na 
budynkach, zakaz umieszczania nośników na balkonach, oknach a także na 
słupkach systemu informacji przestrzennej, ograniczenie możliwości stosowania 
bilbordów, w tym reklam świetlnych); 

• Ze względów estetycznych wprowadzenie zakazu używania barier 
segmentowych na obszarze objętym planem zagospodarowania przestrzennego. 

• Zwracam się z wnioskiem o realizację planowanej od 40 lat, a niezrealizowanej 
inwestycji w postaci przedłużenia ul. Toruńskiej. Przedłużenie ul. Toruńskiej  
połączyłoby ul. Limanowskiego z ul. Suchą, co poprawiłoby bezpieczeństwo 
i usprawniło ruch komunikacyjny. Sytuacja na drodze w tym miejscu jest bardzo 
niebezpieczna. Prawie nie ma tygodnia, aby nie dochodziło tam do kolizji 
i wypadków. Ruch na ulicach we wskazanych kierunkach jest ogromny, choćby 
z powodu istniejących w tych rejonach zakładów i sklepów. Często są to duże 



samochody dostawcze, (Leclerc i Zakład energetyczny na ul. Toruńskiej), które nie 
mają możliwości manewru. Bliskie sąsiedztwo tak wadliwego skrzyżowania 
powoduje drżenie budynków i pękanie ścian w naszych domach. Wielokrotnie 
zdarzyło się, że samochody nie były w stanie wyhamować i wjeżdżały w naszą 
posesję uszkadzając nam ogrodzenie i roślinność o czym była powiadamiana 
Policja. Nagminne jest również przejeżdżanie chodnikiem wzdłuż naszej posesji 
samochodów jadących w kierunku dzielnicy Potkanów. Mamy nadzieję, że Władze 
Miasta, które maja na względzie bezpieczeństwo i dbałość o interesy swoich 
mieszkańców znają zaistniałe w tym rejonie problemy i pragną je wyeliminować.   

• Lokalizacja i ukształtowanie terenu będącego przedmiotem konsultacji pozwala 
na przeznaczenie istotnej jego części na cele rekreacyjne, w tym również 
posiadające walory edukacyjne. O ile znaczna część powierzchni miasta to szeroko 
pojęte obszary zielone (tereny rolne, nieużytki, lasy) bardzo mało, w przełożeniu 
na powierzchnię ogólną, jest zieleni urządzonej – parków, parków leśnych czy 
rezerwatów, również mogących pełnić funkcję rekreacyjną. W związku 
z powyższym za zasadne uznaję zawarcie w omawianym planie następujących 
punktów, przewidujących powstanie: 

• Szlaku pieszo-rowerowego. Bulwary biegnące doliną rzeki Mlecznej, na odcinku od 
ul. Suchej do zbiegu ulic Owalnej i Młyńskiej (docelowo przedłużone co najmniej do 
ul. Szydłowieckiej). Wytyczenie szlaku pieszo-rowerowego na trasie od zalewu na 
Borkach do Muzeum Wsi Radomskiej pozwoliłoby na stworzenie unikalnej trasy 
rekreacyjnej łączącej południowo-zachodnie dzielnice Radomia z jego centrum. 
Ulokowanie w kilku odpowiednich lokalizacjach stacji roweru miejskiego (np. 
w pobliżu wejść do Muzeum Wsi Radomskiej na ulicach Suchej i Szydłowieckiej 
oraz w okolicach pętli autobusowej przy przystanku Os. Wośniki) ułatwiłoby 
dostęp do wykorzystywanego w celach rekreacyjnych lasu Kosowskiego oraz 
samego Muzeum Wsi Radomskiej).  

• Ogrodu Botanicznego. Utworzenie ogrodu botanicznego na jednym 
z proponowanych obszarów:  
Pomiędzy ul. Kielecką a rekultywowanym stawem zlokalizowanym w okolicach 
pałacyku Pruszaków na Wośnikach (w zależności od statusu własnościowego, 
działki lub fragmenty działek 10/6, 11/7, 11/8 i inne). Ukształtowanie terenu w 
tym rejonie, szczególnie skarpa na której znajduje się już zabytkowy park 
należący do dawnego majątku Pruszaków pozwoliłoby na stworzenie unikalnego 
założenia o charakterze rekreacyjno-edukacyjnym. Ponadto, utworzenie parku w 
przytoczonej lokalizacji stanowiłoby naturalną, krajobrazową granicę pomiędzy 
gwałtownie rozwijającą się dzielnicą przemysłową na Wośnikach oraz zalesioną 
dzielnicą mieszkalno-rekreacyjną – Pruszakowem. Innym atutem jest przyszła 
renowacja zabytkowego folwarku Pruszaków – planowana dla pałacu i obiektów 
gospodarczych funkcja hotelowo-rekreacyjna stanowiłaby świetne uzupełnienie 
oferty Ogrodu Botanicznego.  
W przypadku braku możliwości wykorzystania na potrzeby Ogrodu Botanicznego 
przytoczonych wyżej działek – zasadne wydaje się ulokowanie go np. na terenie 
na południe od ul. Suchej lub w okolicach grodziska Piotrówka. W przypadku 
zlokalizowania Ogrodu w rejonie ul. Suchej można by połączyć go z postulowanym 
wcześniej ciągiem pieszo-rowerowym komunikującym zalew na Borkach ze 
Skansenem. Sam fakt utworzenia Ogrodu Botanicznego w ciągu doliny rzeki 
Mlecznej wydaje się świetnie wpisywać w tendencję lokowania obiektów 
służących rekreacji i kulturze na tym obszarze (np. planowany park archeologiczny 



na Piotrówce, planowany park w okolicach Piotrówki, zalew na Borkach, Muzeum 
Wsi Radomskiej). Warto więc wzbogacić ofertę tej formowanej od wielu lat trasy 
o kolejny atrakcyjny obiekt o charakterze edukacyjnym i rekreacyjnym jakim 
z pewnością byłby Ogród Botaniczny. 

 

Ponadto Biuro Miejskiego Konserwatora Przyrody przysłało przypomnienie, iż na 
konsultowanym terenie „Wośniki” planowana jest realizacja zadania inwestycyjnego w 
ramach projektu LIFE pn. tworzenie sekwencyjnego systemu sedymentacyjno-biofiltracyjnego 
(sssb) na rzece Mlecznej powyżej zbiornika Borki. Orientacyjny plan inwestycji przekazano na 
płycie CD  jako załącznik do pisma.  

 

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialni byli: 

a) Miejska Pracownia Urbanistyczna (zakres merytoryczny) 
b) Kancelaria Prezydenta – Referat Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta Urzędu 

Miejskiego w Radomiu (zakres organizacyjny). 
 

Niniejsze sprawozdanie publikuje się w: 

a) Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu,  
b) na tablicy ogłoszeń Kancelarii Prezydenta – Referat Komunikacji Społecznej i Promocji 

Miasta w Radomiu oraz Centrum Organizacji Pozarządowych, 
c) na stronie internetowej miasta Radomia. 

 

 

 

 

 

 


