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Załącznik nr 1 do Sprawozdania 
z przeprowadzenia konsultacji społecznych 
dotyczących wprowadzenia w mieście 
„Programu Wsparcia Radomskich 
Działkowców”.  

 

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących wprowadzenia w mieście „Programu 

Wsparcia Radomskich Działkowców”.  

 

W dniach od 19.08.2019 r. do 30.09.2019 r. na terenie miasta Radomia odbyły 
się konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia w mieście Programu Wsparcia 
Radomskich Działkowców. Radomianie mogli wziąć w nich udział poprzez wypełnienie 
ankiety w czterech stałych punktach konsultacyjnych lub poprzez pobranie jej ze strony 
internetowej www.konsultacje.radom.pl, a po wypełnieniu przesłanie na adres e-mail: 
konsultacje@umradom.pl.  

Zorganizowano też mobilne punkty  konsultacyjne według poniższego harmonogramu: 

Lp. Nazwa Ogrodu Lokalizacja Termin 

1. 
Bratek, Energetyk, 
Kalina, Konwalia, 
Jonatan, Odlewnik 

ul. Odrodzenia (Kalina) 31.08.2019 r. 15:00-17:00 

2. Malinka 2 ul. Wolanowska 31.08.2019 r. 16:00-18:00 

3. Relaks Sadków ul. Lubelska 
Punkt odwołany – na podstawie 
informacji z ROD, ze względu na 

brak możliwości dojazdu. 

4. Dalia ul. Wolanowska 
Punkt odwołany – na podstawie 

informacji z zarządu Ogrodu. 
5. Przy Skansenie ul. Szydłowiecka 07.09.2019 r. godz. 15:00-17:00 
6. Jarzębinka ul. Kielecka 07.09.2019 r. 13:00-15:00 
7. Storczyk ul. Witosa 07.09.2019 r. godz. 12:00-14:00 
8. Budowlani, Walter ul. Godowska 14.09.2019 godz. 12:00-14:00 
9. Jarzębina, 35-lecia ul. Wiejska (35-lecia) 14.09.2019 r. godz. 13:00-15:00 

10. Lasek Kapturski ul. Janiszewska 14.09.2019 r. godz. 15:00-17:00 

11. 
Malinka I, Relaks 

Wacyn 
ul. Osiowa 16 (Relaks 

Wacyn) 
14.09.2019 r. godz. 14:00-16:00 

12. Irys, Wrzos, Wośniki ul. Kielecka (Irys) 
Punkt odwołany – na podstawie 

ustaleń zarządu Ogrodu 
13. Łączniki, Pod Skarpą ul. Żelazna (Łączniki) 21.09.2019 r. 12:00-14:00 
14. Stokrotka ul. Grzebieniowa 21.09.2019 r. godz. 14:00-16:00 
15. Malwa ul. Żółkiewskiego 28.09.2019 r. 13:00-15:00 
16. Ogrodnik ul. 11 listopada 28.09.2019 godz. 12:00-14:00 
17. Poziomka, Truskawka ul. Rybna 28.09.2019 r. 14:00-16:00 
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Informacja o punktach konsultacyjnych była udostępniona na stronie internetowej 
www.konsultacje.radom.pl i aktualizowana na bieżąco. Dodatkowo Delegatura Rejonowa 
w Radomiu Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenia Ogrodowego w Warszawie 
Okręgu Mazowieckiego, była informowana na bieżąco o planowanych punktach 
konsultacyjnych.  

Podczas konsultacji wpłynęło 536 ankiet z czego jedna ankieta została przesłana drogą 
e-mailową. Ponadto przesłano cztery e-maile dotyczące ROD: Relaks Wacyn, Poziomka, 
Jarzębina oraz Bratek. Otrzymane e-maile dotyczyły: usunięcia azbestu na dachach 
domków (ROD Jarzębina), braku prądu i kontenera na śmieci (ROD Bartek), braku wody 
(ROD Poziomka), zalewanych działek po remoncie drogi dojazdowej (ROD Relaks Wacyn).  

Zdecydowana większość respondentów w ankietach zadeklarowała, że są właścicielami 
działek w Rodzinnych Ogrodach Działkowych (93,8%). Najwięcej osób określiło, że 
korzysta z działki kilka razy w tygodniu (51,7 %), mniej osób korzysta codziennie 
(38,8 %), nieznaczna ilość osób raz w tygodniu (6,3 %) a najmniej okazjonalnie (3,7 %).  

Większość osób biorących udział w konsultacjach jako przeznaczenie działki wskazało  
rekreację (78,3 %). Na drugim miejscu zaznaczano uprawy ogrodnicze (67,7 %) 
a następnie spotkania z rodziną i znajomymi (48,9 %). Dodatkowo wymieniano: relaks, 
odpoczynek, uprawa kwiatów i krzewów, spotkania z działkowcami, aktywne spędzanie 
czasu, hortiterapia, praca społeczna. Należy zaznaczyć, że wielu działkowców określiło 
przeznaczenie swojej działki jako różnorakie tzn. wykorzystuje ją w dwóch lub kilku 
celach (67,2%). 

Odpowiadając na pytanie dotyczące problemów jakie pojawiają się lub utrudniają 
korzystanie z ogrodów działkowych wymieniano bardzo różnorodne elementy 
w zależności od Rodzinnego Ogrodu Działkowego.   

Z ankiet wypełnionych przez działkowców, którzy wzięli udział w konsultacjach 
społecznych wynika, że w: 

• ROD Malinka II (udział użytkowników Ogrodu w konsultacjach stanowi 11,4 % 
wszystkich wypełnionych ankiet), najbardziej doskwiera brak infrastruktury: 
przesunięcie ogrodzenia. Drugim wymienianym problemem był brak obiektów 
wspólnego używania: placu zabaw, parkietu do tańczenia, toalety. Jako kolejny 
problem działkowcy wymienili brak prądu. Wspomniano też o braku wiaty przy 
świetlicy, miejsca spotkań, ścieżki od furtki do działek, oświetlenia, koszy na 
śmieci.  Jako uciążliwe otoczenie wymieniano: niektórych młodych mieszkańców 
ulicy Wolanowskiej, bliskość szosy, krzyki z więzienia oraz „gości” wchodzących na 
teren ogrodu.  

• ROD Kalina (udział użytkowników Ogrodu w konsultacjach stanowi 9,3% 
wszystkich wypełnionych ankiet) brakuje infrastruktury. Najczęściej wymieniano 
brak prądu, następnie złą drogę dojazdową i brak utwardzonej drogi od ul. 
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Lubelskiej, brak koszy na śmieci i wywozu nieczystości oraz brak toalet. Brak 
domu działkowca oraz dzikie wysypisko śmieci były kolejnymi wymienianymi 
problemami. Kilka osób wspomniało o braku placu zabaw, parkingu oraz problemie 
z odwodnieniem działek. Wspomniano o przejazdach samochodem przez ogrody 
i parkowaniu przed działkami jako o uciążliwości oraz spalinach samochodowych 
i zaniedbanej łące jako o zanieczyszczeniu środowiska.  

• ROD Jarzębina (udział użytkowników Ogrodu w konsultacjach stanowi 4,8 % 
wszystkich wypełnionych ankiet) największym problemem jest uciążliwe 
otoczenie w postaci dzikich zwierząt (saren, dzików). Dużo osób wspomniało 
o braku infrastruktury: brak wody, prądu. Jako brakujące obiekty wspólnego 
używania wymieniono toalety. Wspomniano też o braku ogrodzenia od strony 
lasu, natomiast jako zanieczyszczenie środowiska wspomniano o śmieciach. Mniej 
osób wymieniło komary i kleszcze oraz złodziei jako uciążliwości.  

• ROD Przy skansenie (udział użytkowników Ogrodu w konsultacjach stanowi 4,7 % 
wszystkich wypełnionych ankiet) działkowcom przeze wszystkim brakuje 
parkingu a następnie połączenia autobusowego, brak dojazdu przez ul. 
Szydłowiecką. Wspomniano też o braku świetlicy.  

• ROD Storczyk (udział użytkowników Ogrodu w konsultacjach stanowi 7,7 % 
wszystkich wypełnionych ankiet) jako najczęstszy problem wskazano 
zaśmiecenie oraz brak śmietników, wyrzucane śmieci przez działkowców przy 
lasach w okolicy działek. Drugim najczęściej wymienianym problemem była droga 
dojazdowa do działek, trudne dojście do działki, brak wjazdu na działkę codziennie. 
Uciążliwe otoczenie jest kolejnym problemem do którego zaliczono:, sąsiadów, 
wypalanie śmieci, zaniedbane działki sąsiadów. Spośród brakujących obiektów 
wspólnego używania wymieniono brak toalety, śmietników, placu zabaw. Jako 
uciążliwość wspomniano o paleniu śmieci. Wskazano też  na brak dojazdu 
autobusów komunikacji miejskiej do działek, wypożyczalni narzędzi oraz brak 
dostępu do wody przez cały dzień.  

• ROD Walter (udział użytkowników Ogrodu w konsultacjach stanowi 3,9 % 
wszystkich wypełnionych ankiet) działkowcy wskazali na problem braku 
infrastruktury: brak prądu, placu zabaw i oświetlonych alejek. 

• ROD XXXV-lecia (udział użytkowników Ogrodu w konsultacjach stanowi 13,8 % 
wszystkich wypełnionych ankiet) największym wskazanym problemem jest brak 
podjazdu dla osób niepełnosprawnych do świetlicy. Kolejnym najczęściej 
wskazywanym problemem są śmieci nielegalnie wyrzucane poza działki. 
Następnie wskazano na potrzebę wymiany bramy wjazdowej. Problemem dla 
działkowców jest też brak bezpiecznego dojścia do przystanku autobusowego lub 
przeniesienie przystanku bliżej ogrodu. Brak toalety, kosiarki i brak koszy na 
śmieci są kolejnymi niedogodnościami. Wspomniano też o furtce, braku 
oświetlenia w alejkach, braku dojazdu do 4-tej bramy, braku rozdrabniarki do 
gałęzi, braku kładki dla pieszych przy ul. Krynickiej oraz uciążliwym korzystaniu 
z samochodów na terenie działek.  

• ROD Relaks Wacyn (udział użytkowników Ogrodu w konsultacjach stanowi 10,1, % 
wszystkich wypełnionych ankiet) największym problemem jest brak miejsca na 
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odpady zielone. W drugiej kolejności wymieniono brak toalet i monitoringu.  Brak 
parkingu i wody to następne wymienione niedogodności. Kolejnym problemem 
według działkowców jest uciążliwe otoczenie: opuszczone, nieuprawiane działki, 
niestosowanie się do regulaminu przez działkowców, spalanie odpadów, osoby 
nadużywające alkoholu, głośna muzyka, praca w niedziele i święta, podmokły 
teren po remoncie drogi. Wspomniano też o braku rozdrabniarki do gałęzi oraz 
miejsca wspólnego - klubu, świetlicy. Dla kilku osób zanieczyszczenie środowiska 
jest problemem: wysypisko śmieci obok bramy, nieprzyjemne zapachy z ubikacji, 
składowisko odpadów na ternie zajmowanym przez gospodarza.  

• ROD Łączniki (udział użytkowników Ogrodu w konsultacjach stanowi 1,7 % 
wszystkich wypełnionych ankiet) najbardziej problematyczne jest uciążliwe 
otoczenie – zaniedbana sąsiednia działka, hałas od obwodnicy, brak kanalizacji. 
Zanieczyszczeniem środowiska według działkowców są pogłoski o wybudowaniu 
spalarni śmieci lub wysypiska śmieci oraz spaliny samochodowe.  

• ROD Budowlani (udział użytkowników Ogrodu w konsultacjach stanowi 3,7 % 
wszystkich wypełnionych ankiet) największym problemem jest brak prądu i 
okresowy brak wody. Zwrócono uwagę na uciążliwe otoczenie – łamiące się 
konary drzew rosnących na sąsiednich działkach. Wspomniano też 
o zanieczyszczeniu środowiska: braku opadów. 

• ROD Stokrotka (udział użytkowników Ogrodu w konsultacjach stanowi 9,3 % 
wszystkich wypełnionych ankiet) największym problemem według działkowców 
są zanieczyszczone działki odebrane przez byłych właścicieli. Zwracano też 
uwagę na brak odbioru „wszelkich” odpadów.  Kilka osób zwróciło uwagę na brak 
prądu i placu zabaw. Wspomniano też o: obwodnicy, dębie na sąsiedniej działce 
jako uciążliwościach oraz eternicie jako zanieczyszczeniu środowiska, złym 
dojeździe  rowerem – zarośniętych alejkach i brudzie wokół ogrodzenia.  

• ROD Poziomka (udział użytkowników Ogrodu w konsultacjach stanowi 4,1, % 
wszystkich wypełnionych ankiet) głównymi problemami są: brak prądu, brak 
„codziennej” wody oraz brak obiektów wspólnego używania: domu działkowca, 
świetlicy.  

• ROD Malwa (udział użytkowników Ogrodu w konsultacjach stanowi 2,6 % 
wszystkich wypełnionych ankiet) wszyscy działkowcy biorący udział 
w konsultacjach społecznych wymienili brak wody jako problem. Dodatkowo 
wspomniano o braku prądu i świetlicy.  

• ROD Ogrodnik (udział użytkowników Ogrodu w konsultacjach stanowi 4,1 % 
wszystkich wypełnionych ankiet) za największy problem uznano 
zanieczyszczenie środowiska wymieniając w pierwszej kolejności 
zanieczyszczony teren prywatny pomiędzy działkami. Kolejnym wymienianym 
problemem był brak świetlicy i prądu. Wspomniano też o hałasie i wywozie śmieci 
z ogrodów.  

• ROD Truskawka (udział użytkowników Ogrodu w konsultacjach stanowi 1,3 % 
wszystkich wypełnionych ankiet) najbardziej działkowcom przeszkadza hałas z 
toru wyścigowego. Na drugim miejscu wymieniono brakującą infrastrukturę: brak 
drogi dojazdowej na ul. Rybnej, ponadto brak sanitariatów, energii elektrycznej, 
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przejścia do ul. Grójeckiej. Spaliny z toru wyścigowego są wskazywanym przez 
działkowców zanieczyszczeniem środowiska. Wspomniano też o wypalaniu oraz 
dzikim wysypisku śmieci.  

• ROD Lasek Kapturski (udział użytkowników Ogrodu w konsultacjach stanowi 4,5 
% wszystkich wypełnionych ankiet) głównym problemem jest brak toalet oraz 
świetlicy. Wskazywano też na brak kontenerów na śmieci, placu zabaw dla dzieci, 
oświetlenia w alejkach, bramy wjazdowej oraz urządzenia do rozdrabniania gałęzi. 
Duże drzewa na sąsiednich działkach, brzydki zapach z zakładu pracy oraz 
sąsiedztwo „loży transportowej” (dop.: może dotyczyć pobliskiego komisu 
samochodowego, hałasu jeżdżących kładów obok Ogrodu, usług wulkanizacyjnych 
oraz działania firmy RADKO) powodującej hałas i zakłócającej spokój, zostały 
wspomniane jako uciążliwości.   

Ankiety, które wpłynęły niezależnie od mobilnych punktów konsultacyjnych (stanowiące  
2,8 % wszystkich wypełnionych ankiet), wskazywały na brak infrastruktury sanitarnej, 
prądu i świetlicy na terenach ogrodów działkowych.  

Działkowcy biorący udział w badaniu, w większości określili, że nie ma potrzeby 
wyznaczania nowych lub powiększania istniejących ogrodów działkowych (53,9 %). 
Respondenci będący pozytywnie nastawieni do pomysłu rozbudowy Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych w mieście (25,7 %), mieli możliwość określenia formy rozbudowy: 
powiększenie istniejących ogrodów lub wyznaczenie nowych wraz ze wskazaniem 
propozycji terenów. Większość osób, które skorzystały ze wspomnianej możliwości 
wskazała na wyznaczenie nowych Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Proponowano jako 
lokalizację: Koniówkę, Starą i Nową Wolę Gołębiowską, Ustronie, w sposób ogólny 
wskazano też: tereny, na których istnieje możliwość stworzenia ogrodów działkowych, 
wykorzystanie w tym celu tzw. nieużytków na terenie miasta, obrzeża miasta oraz 
miejsca po wyburzeniu zniszczonych budynków.   

 

 

 

 


