
Załącznik nr 2 do sprawozdania 

 z przeprowadzenia konsultacji społecznych  

miejscowego planu zagospodarowania 

 przestrzennego „Wierzbicka” 

 

W ramach konsultacji społecznych dotyczących przygotowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego ‘Wierzbicka”, wpłynęło 39 wypełnionych ankiet oraz 1 
uwaga zgłoszona drogą mailową.  

Mieszkańcy Miasta Radomia odpowiadali na pytania ankiety w sposób następujący: 

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

� tak (prosimy o wyjaśnienie poniżej) – 21 osób  
� nie – 15 osób  
 
19 osób zgłosiło dodatkowe uwagi do pkt. 1: 

• Plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje bardzo mały obszar 
nacechowany i ukierunkowany pod kątem przemysłowym i komercyjnym. 

• Obecnie nie istnieje jeszcze plan zagospodarowania przestrzennego - jest 
w trakcie przygotowania - skąd takie pytanie??? 

• Sformułowane pytanie niewłaściwe. Teraz plan zagospodarowania jest 
w przygotowaniu. 

• Dlaczego pytanie! Skoro obecnie plan zagospodarowania przestrzennego jest 
w przygotowaniu  

• Mamy 33 polskich miast wśród 50  na liście miast zanieczyszczonych czy 
RADOM będzie 34!!! WON ze spalinami. 

• Brak skoszonej trawy. 
• Przestrzeń ta mogłaby być lepiej zagospodarowana. 
• Hałas, zanieczyszczenie 
• Zaburzenie życia społeczności lokalnej  
• Więcej zieleni i miejsce wypoczynku 
• Nie ma gdzie wyjść na spacer 
• Zbyt duży ruch samochodowy 
• W złym stanie są chodniki 
• Za duży ruch samochodowy i sklepy, brak miejsca na spacery, wypoczynek, brak 

placu zabaw dla dzieci 
• Jedyne miejsce do jakiego można si ę wybrać to Leclerc, mógłby powstać np. 

Skwer z ławkami gdzie można by było odpocząć.   
• Brak placu zabaw i obiektów sportowych 
• UTWARDZENIE ULIC 
• BRAK PLACU ZABAW I OBIEKTÓW SPORTOWYCH I BŁOTO NA ULICACH 
• BUDOWA ULIC 

2. Jakich obiektów Pani/Pana zdaniem brakuje na omawianym terenie? Prosimy 
doprecyzować, na jakich konkretnych obiektach szczególnie by Pani/Panu zależało.  

� handlowych – 1 osoba  
� innych usług komercyjnych – 2 osoby  



� oświatowych - 4 osoby  
� sportowych – 20 osób. 
� rekreacyjnych - 29 osób. 
� terenów zielonych - 27 osób. 
� kulturalnych - 11 osób. 
� innych - 1 osoba (przychodnia okulistyczna, rehabilitacja ze sprzętem 

profesjonalnym). 
2 osoby nie wyszczególniły obiektów, jakich brakuje na omawianym terenie.  
 

3. Jakiej infrastruktury technicznej Pani/Pana zdaniem brakuje na omawianym terenie? 
� jezdni – 5 osób  
� chodników – 17 osób  
� dróg rowerowych - 32 osoby  
� niezależnych ciągów pieszych- 12 osób  
� komunikacji zbiorowej – 1 osoba  
� parkingów - 4 osoby  
� kanalizacji – 1 osoba  
� gazociągu – 1 osoba  
� innych - 3 osoby („pasów zieleni oraz ekranów oddzielających ogromny ruch 

samochodów od ul. Wierzbickiej”; „ekranów dźwiękochłonnych, oraz pasów 
zieleni!!!”; „zieleni”) 

 
4. Czy gotowa jest Pani/Pan partycypować w kosztach zapewnienia wymienionych wyżej 

elementów infrastruktury technicznej proporcjonalnie do potencjalnych korzyści z tym 
związanych? Jeśli tak, to których z nich? 

� tak (prosimy o sprecyzowanie poniżej) – 2 osoby  
� nie – 28 osób 

 
9 osób nie określiło czy byliby gotowi partycypować w kosztach zapewnienia 
wymienionych powyżej elementów infrastruktury technicznej. 
2 osoby doprecyzowało odpowiedź: „Płacę podatki w Radomiu od lat i uważam, że jest 
to wystarczająca partycypacja. Jako stały klient E.Leclerca, Rolmlecza przyczyniam się 
do faktu utrzymania miejsc pracy”; „UTWARDZENIE TRAGICZNIE WYGLĄDAJĄCYCH ULIC: 
BIEGUNOWA, FRONTOWA, SKARBOWA.”  
 
37 osób nie doprecyzowało odpowiedzi na powyższe pytanie.  
 

5. Czy Pani/Pana zdaniem obecny podział omawianego terenu na działki: 
� zapewnia możliwość dobrego zagospodarowania Pani/Pana działki – 4 osoby  
� umożliwia zapewnienie pożądanych obiektów infrastruktury technicznej 

i urbanistycznej wymienionych w pkt. 2 i 3 – 11 osób  
� powinien być zaprojektowany od nowa, aby umożliwić racjonalną zabudowę 

działek i zapewnić pożądane obiekty infrastruktury technicznej i urbanistycznej 
– 5 osób  

� powinien być zmodyfikowany w przypadkach koniecznych dla uzyskania 
możliwości zabudowy działek budowlanych – 5 osób  

� powinien być zmodyfikowany w przypadkach koniecznych dla zapewnienia 
niezbędnych obiektów infrastruktury technicznej i urbanistycznej – 4 osoby  



 
14 osób nie wyraziło swojego zdania odnośnie obecnego podziału omawianego terenu.  
 

6. W jaki sposób jest Pani/Pan związany z omawianym terenem? 
� zamieszkuję na nim – 27 osób  
� pracuję na nim – 9 osób  
� robię tu zakupy – 12 osób  
� korzystam z usług – 5 osób („Rehabilitacja oraz dzieci uczęszczające do 

przedszkola”; „oświata, szkoła j. angielskiego”; „fryzjer”) 
� leży na drodze moich regularnych przemieszczeń – 4 osoby  
� chodzę tu na spacery – 6 osób  
� korzystam tu z obiektów rekreacyjnych - 1 osoba  
� odwiedzam tu kogoś – 8 osób  
� w inny – 3 osoby („dzieci chodzą do przedszkola i nie da się przejść jak są 

nieczynne światła”; „Boli mnie informacja że pośród domków jednorodzinnych 
ma powstać transport”; „mieszkam po sąsiedzku”). 

 
7. W jaki sposób zazwyczaj przemieszcza się Pani/Pan do pracy lub szkoły? 

� pieszo – 9 osób  
� autobusem – 3 osoby  
� rowerem – 12 osób  
� samochodem – 22 osoby  
� jestem odwożona/y samochodem – 1 osoba  
� inny - brak 

 
8. W jaki sposób chciałaby Pani/Pan przemieszczać się do pracy lub szkoły, gdyby 

stworzono ku temu dobre warunki? 
� pieszo – 13 osób 
� autobusem – 4 osoby  
� rowerem – 24 osoby  
� samochodem - 9 osób  
� być odwożona/y samochodem – 1 osoba  
� inny – brak  

 
Spośród osób, które wypełniły ankietę 2 nie określiły w jaki sposób chcieliby się 
przemieszczać do  pracy lub szkoły, gdyby stworzono ku temu warunki.  
 

9. W jaki sposób zazwyczaj przemieszcza się Pani/Pan w celu zrobienia codziennych 
zakupów? 

� pieszo – 19 osób  
� autobusem – 1 osoba  
� rowerem – 6 osób  
� samochodem – 19 osób  
� jestem odwożona/y samochodem – brak  
� inny - brak 

 



Spośród osób, które wypełniły ankietę, jedna wyraziła zdanie w sposób niejednoznaczny 
(pieszo/autobusem). Jedna osoba nie udzieliła odpowiedzi na pytanie w jaki sposób 
zazwyczaj przemieszcza się w celu zrobienia codziennych zakupów.  
 

10. W jaki sposób chciałaby Pani/Pan przemieszczać się w celu zrobienia codziennych 
zakupów, gdyby stworzono ku temu dobre warunki? 

� pieszo - 24 osoby  
� autobusem – 1 osoba  
� rowerem – 13 osób  
� samochodem – 8 osób  
� być odwożona/y samochodem – brak  
� inny -  brak. 

 
Na powyższe pytanie, 3 osoby nie udzieliły odpowiedzi.  
 

11. Czy jest Pani/Pan zadowolona z warunków życiowych na omawianym terenie? 
� Tak – 20 osób  
� Nie – 8 osób  
� trudno powiedzieć – 10 osób  

 
Jedna osoba przy stwierdzeniu, że jest zadowolona, dopisała, że trochę brakuje zieleni.  
 

12. Jakie są Pani/Pana zdaniem główne uciążliwości występujące na omawianym terenie? 
� hałas drogowy – 23 osoby  
� hałas od uciążliwych obiektów – 3 osoby 
� zanieczyszczenie powietrza powodowane przez samochody – 17 osób  
� zanieczyszczenie powietrza powodowane ogrzewaniem domów – 8 osób 
� zanieczyszczenie powietrza przez zakłady przemysłowe / usługowe  – 7 osób 

(zakład blacharsko – lakierniczy i serwis ogumienia; zakład blacharsko – 
lakierniczy; samochody z parkingu LIDLA, zakład z oponami; )   

� niebezpieczny ruch drogowy – 19 osób  
� niebezpieczeństwa społeczne – 3 osoby  (zanieczyszczenie środowiska; 

MELINA) 
� inne – 1 osoba (słaba komunikacja miejska; boisko szkolne – zakłócanie ciszy 

nocnej).  
 

Jedna osoba przy stwierdzeniu o niebezpiecznym ruchu drogowym, dodała że brakuje   
ścieżki rowerowej.  

 
13. Jakie są Pani/Pana zdaniem główne zalety omawianego terenu? 

• Zabudowa jednorodzinna (nowe domy), szkoła, przedszkole, szkoła muzyczna; 
małe sklepy 

• Umiarkowana cisza, oraz zieleń, której ciągle jest niestety za mało 
• Zieleń, cisza spokój 
• Zieleń, spokój 
• Zabudowa jednorodzinna, tereny zielone. 
• Zieleń, przedszkole, szkoły, muzyczna szkoła, sklepy 
• Blisko do przedszkola, szkoły, sklepów 



• Blisko do centrum miasta, dostępność do sklepów, szkoły, przedszkole, dużo 
domków nowych jednorodzinnych, dobre sąsiedztwo, nowe domy!!! 

• 1. Brak hałasu. 2. Dużo zieleni 
• KOMUNIKACJA PUBLICZNA - MPK + NIEDALEKO MICHALCZEWSKI 
• Cisza i spokój, który jest dla mnie wartością. 
• Tereny zielone, zabudowa jednorodzinna, szkoła, przedszkole. 
• Zachowanie walorów przyrodniczych w dolinie rzeki Mlecznej na południu od 

granic planu. 
• Duża przestrzeń 
• Umiarkowane świeże powietrze 
• Blisko szkoła, możliwość robienia zakupów 
• Bliskość szkoły 
• Umiarkowany spokój 
• Cisza i spokój 
• Bliskość do szkół dla dzieci 
• Zabudowa jednorodzinna 
• Blisko centra handlowe 
• Blisko sklepy takie jak Lidl czy E.Leclerc. 
• Blisko E.Leclerc 
• Blisko sklepy - w jednym miejscu 
• Blisko sklepy takie jak Lidl czy E.Leclerc. 
• BLISKO SKLEPY x 2 

Spośród osób, które wypełniły ankietę, 11 nie udzieliło odpowiedzi na powyższe 
pytanie.  

14. Jakie obiekty lub elementy zagospodarowania omawianego terenu są Pani/Pana 
zdaniem szczególnie cenne i warte zachowania? 

• Tereny zielone, dbałość o zachowanie strefy zabudowy jednorodzinnej 
i rozbudowę w tym kierunku. 

• Obiekty sportowe, rekreacyjne, tereny zielone - ściana zieleni która oczyści 
środowisko miejskie. 

• Zieleń, cisza spokój 
• Infrastruktura taka jaka obecnie jest 
• Szkoły, przedszkole 
• Obiekty kulturalne, do nauki pływania metodą francuską, kształcenie młodzieży 

w wolnych chwilach - kształcenie młodego pokolenia. 
• Szkoły, przedszkola. Należy ograniczyć ruch przy ul. Wierzbickiej z powodu 

bliskości szkół i przedszkoli. 
• Tereny zielone, nowe domy które zamieszkiwane są przez młode rodziny, 

Dlatego należy odciążyć centrum miasta a takie jest (Toruńska, Wierzbicka) od 
spalin. 

• Zieleń miejska 
• Dom rodzinny 
• Obecne 
• Tereny zielone 
• Zachowanie walorów przyrodniczych w dolinie rzeki Mlecznej na południu od 

granic planu. 
• LIDL, przedszkole, szkoły 



• Zieleń 
• Tereny zielone 
• Brak takich 
• Sklepy 
• BUDOWA WIADUKTU NAD TORAMI UL. WJAZDOWA 
• BUDOWA ULIC 
• PRZEBUDOWA DRÓG 
• PRZEBUDOWA ULIC 

Spośród osób, które wypełniły ankietę, 17 nie udzieliło odpowiedzi na powyższe 
pytanie.  

15. Czy ma Pani/Pan jakieś propozycje odnośnie zagospodarowania lub funkcjonowania 
omawianego terenu? 

• Rozbudowa jednorodzinna, strefa rekreacyjna, kulturalna. To co najważniejsze 
w centrum osiedla. 

• Tereny zielone z placami zabaw 
• Ścieżki rowerowe, park rozrywki 
• Teren rekreacyjny, siłownia w parku 
• Centrum rehabilitacyjne 
• Obiekty sportowe, laboratoria typu centrum Kopernik, place zabaw, tereny 

zielone. 
• Ruch samochodowy powinien być kierowany obwodnicami miasta, żeby 

ograniczyć zanieczyszczenie miasta. 
• Tereny zielone - tyle mówi się o smogu a Państwo pakują kolejne SMRODY do 

Miasta zamiast z zanieczyszczeniem wyjeżdżać POZA MIASTO już niestety 
BRUDNE. 

• Popieram rozbudowę galerii handlowej. 
• Zieleń, zieleń, zieleń + ścieżki rowerowe. 
• Siłownia 
• Plac zabaw, rekreacja. 
• Obiekty rekreacyjne i park 
• Park, strefa sportowa 
• Park tereny (nieczytelne) baseny (?) zieleń, place zabaw. 
• Tereny zielone x 2  
• Park, (nieczytelne) zieleń 
• Plac zabaw 
• Brak jest domu opieki społecznej 
• (nieczytelne) oświatowa, rekreacyjna 
• Stworzenie miejsca gdzie można pójść na spacer 
• Chodniki, ścieżki rowerowe, ławki wzdłuż ul. Wierzbickiej od E.Leclerca do Lidla 

(tak jak na terenie od II Południa do ul. Czarnoleskiej). 
• Więcej terenów rekreacyjnych 
• Poprawa komunikacji – chodniki 
• Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Wierzbickiej łącząca Żakowice z Południem oraz 

równy chodnik, więcej zieleni, miejsca wypoczynku. 
• Ogólna poprawa estetyczna terenu, chodniki, ścieżki rowerowe, skwer 

z ławkami 
• Poprawić chodniki oraz ścieżkę rowerową – wybudować 



• Przebudowa ul. Wjazdowej oraz Wierzbickiej tak aby powstały równe chodniki 
oraz ścieżka rowerowa. 

• BUDOWA ULIC 
• BUDOWA DRÓG - UTWARDZENIE! 

Spośród osób, które wypełniły ankietę, 8 nie udzieliło odpowiedzi na powyższe pytanie.  

16. Czy wie Pani/Pan, czym jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? 
� Tak – 30 osób 
� Nie – 2 osoby  

 
Spośród osób, które wypełniły ankietę 7 nie określiło czy wie czym jest miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego.  
 

Uwagi: 

• Plan zagospodarowania powinien uwzględniać i wspierać rodziny z dziećmi. Powinien 
dbać o tereny zielone gdyż tak dużo mówi się o ekologii. Jeżeli w tym miejscu wydział 
urbanistyki o to nie zadba będziemy mieć coraz mniej zieleni, w wokół same hale ds. 
logistyki, które swoje miejsce powinny mieć na obrzeżach. 

• Powinna być od ul. Wierzbickiej -  Ekrany dźwiękochłonne, oraz pasy zieleni. Smog, który 
jest w naszym mieście - należy zredukować!!! 

• Proszę o pasy zieleni, parki a centrum firm proszę budować poza miastem! 
• Uważam, że ruch samochodowy powinien być przekierowany tak jak się planuje 

infrastrukturę na całym świecie poza miastem. Miasto jest już i tak ogromnie 
zanieczyszczone, a ktoś sobie wymyślił strefę przemysłową w okolicy gdzie mieszkają 
ludzie młodzi z dziećmi. To my właśnie robimy zakupy w E.Leclercu i mamy wpływ na 
obroty w/w marketu. Dlaczego władze uparli się, żeby pakować TIRY pod nos ludziom 
którzy pracują i odprowadzają dzieci do szkół i przedszkoli. czemu władze chcą nas 
TRUĆ!!! 

• Ruch, transport samochodowy, który łącznie z TIRAI będzie dodatkowo zatruwał już 
ogromnie brudne miasto. Dlaczego Leclerc, który odprowadza ponoć duże podatki są na 
I  miejscu? Mieszkańcy - czy mają coś do powiedzenia, a to oni pracują na te podatki 
robiąc zakupy w w/w markecie. Czy zwykły Kowalski musi mieć na wprost szkół 
transport samochodowy??? 

• Zamiast tworzyć warunki dla zdrowego miasta - to tendencja jest żeby go ZAŚMIECAĆ. 
Jesteśmy Państwem w którym wśród 50 miast 33 miasta to leżą w Polsce. Myślenie 
żeby zamiast chronić LUDZI od zanieczyszczeń i sadzić jak najwięcej drzew, zieleni żeby 
LUDZI PRACY mieli czym oddychać to Państwo idą Myślą - TRUĆ LUDZI!!! Kto będzie 
płacić podatki??? Miasto jest od mieszkania dla ludzi - dzieci, a nie dla TRUCIA 
SPALINAMI - SPALINY poza miasto - NIESTETY już brudne. 

• Jak wyżej nie wyrażam zgody na kolejne sklepy, dyskonty, supermarkety. Popieram 
z całego serca inwestycje w parki i tereny zielone 

• jestem przeciwny utworzeniu kolejnych obiektów przemysłowych. 
• DLACZEGO NIE CAŁY TEREN NIE JEST OBJĘTY PLANEM DO UL. LIMANOWSKIEGO. 
• brak koszy na śmieci w ciągach pieszych 
• NIE ZATRUWAĆ POWIETRZA 33 Miast jest polskich miast zanieczyszczonych 

i (nieczytelne) transport do miasta. Pomysł SUPER!! DLA KOGO? Wokół szkoły 
i przedszkola ruch i jeszcze TRANSPORT. SUPER POMYSŁ, (nieczytelne). 

28 osób nie wpisało w ostatniej rubryce ankiety żadnych uwag.  



Drogą mailową została przesłana jedna uwaga: „Moją propozycją jest przebudowa 
skrzyżowania u zbiegu ulic Wierzbickiej i Toruńskiej. W godzinach szczytu korek na ulicy 
Wierzbickiej  w kierunku hipermarketu e.Leclerc jadąc od PUP sięga nawet kilometra. Jest to 
spowodowane jednym pasem ruchu w tym kierunku oraz brak oddzielnego pasa do skrętu 
w prawo.” 

 


