
Lp. 
Zamieszkanie/O

siedle
Wiek Jak mieszkasz? brakuje w Twojej 

okolicy? Twoim otoczeniu?

problemy 

transportowe 

dotyczace twojego 

osiedla?

Jakich 

terenów 

zieleni brakuje 

na Twoim 

osiedlu?

Jakie powinny 

zieleni na Twoim 

osiedlu?

miasta i 

przeznaczone w 

zakupy w Twojej 

okolicy?

1. Ustronie K 49 w bloku kulturalnych

bariery 

architektoniczne, 

inne - brak 

parkingu

parkowanie 

samochodów na 

chodnikach i 

trawnikach

nie brakuje
rekreacyjno-

wypoczynkowe

infrastruktury dla 

pojedynczej 

zbudowy na 

w lokalnych 

sklepach; na 

targowiskach/bazar

ach

2. 25 czerwca K 26 w bloku kulturalnych
zniszczona 

zabudowa

autobusem; 

korkach

parków i 

skwerów

naturalne
starej 

infrastruktury w 

zwrtych 

osiedlach

w lokalnych 

sklepach; 

3. Nad Potokiem K 40 w domu nie brakuje komunikacyjne, 

niebezpieczne 

miejsca

rowerowych, za 

parkingowych

parków i 

skwerów, 

zieleni 

naturalnej, 

innych - brak 
podanych

tematyczne, 

naturalne

starej 

infrastruktury w 

zwartych 

osiedlach

na targowiskach, w 

dyskontach, w 

galeriach 

handlowych

4. Idalin K 30 Zawodowe w domu
zdrowia, opieki nad 

niebezpieczne 

miejsca

oczekiwania 

pieszych na 

miejsc 

parkingowych, zbyt 

samochodów

parkigu, 

zieleni 

ulicznej, 

zieleni 

naturalnej

rekreacyjno-

wypoczynkowe, 

ekologiczne, 

naturalne

modernizacje 

starej 

infrastruktury w 

zwartych 

osiedlach

w lokalnych 

sklepach, na 

targowiskach/bazar

ach

                                                                   
Załącznik nr 2 do sprawozdania z przeprowadzenia konsultacji spoęłcznych dotyczących 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom. 



5. K 50 w domu

handlowych, 

zdrowia, opieki nad 
niebezpieczne 

miejsca

zbyt daleko od 

przystanków, zbyt 

autobusem, 

niebezpieczne 

miejsca dla pieszych

Zieleni 

ulicznej, 

zieleni 

izolujacej od 

obiektów 

rekreacyjno-

wypoczynkowe, 

zdrowotne

starej 

infrastruktury w 

zwrtych 

osiedlach

w lokalnych 

sklepach, na 

targach/bazarach

6. Idalin K 44 w bloku kulturalnych brak brak brak brak brak

7. K 41 w kamienicy nie brakuje brak brak brak brak brak

8. K 22 w domu

zdrowie, sportu i 

rekreacji, 

kulturalnych

zniszczona 

zabudowa

oczekiwania, brak 

lub krzywe chodniki, 

parkingowych

parków i 

skwerów, 

zieleni 

ulicznej, boisk 

sportowych, 

ogródków 

rekreacyjno -

wypoczynkowe, 

ekologiczne

inferastruktury 

dla pojedynczej 

zabudowy na 

w lokalnych 

sklepach, w 

galeriach 

handlowych

9. Focha K 14 w kamienicy
zdrowia, opieki nad 

parkowanie 

samochodów na 

chodnikach i 

trawnikach

zieleni 

obiektów 

rekreacyjno-

wypoczynkowe

starej 

infrastruktury w 

zwrtych 

osiedlach

w galeriach 

handlowych

10. Nad Potokiem K 63 w bloku nie brakuje
problemów

nie brakuje
nic bym nie starej 

infrastruktury w 

zwrtych 

osiedlach

w lokalnych 

sklepach



11. Marii Gajl K 42 zawodowe w bloku

handlowych, opieki 

socjalnej, sportu i 

rekreacji, 

kulturalnych, opieki 

innych - nie 
podano jakich

zniszczona 

zbudowa, bariery 

architektoniczne, 

niebezpieczne 

miejsca

autobusem, 

czas oczekiwania 

pieszych na 

rowerowych, 

parkowanie 

samochodów na 

chodnikach i 

miejsc 

parkingowych, zbyt 

samochodów, nie 

problemów

zieleni 

ulicznej, 

ogródków 

ogródkaów 

tematyczne, 

naturalne, 

edukacyjne, 

zdrowotne

brak brak

12. K 61 w bloku

handlowych, 

gastronomicznych, 

kulturalnych, opieki 

komunikacyjne, 

zniszczona 

zabudowa, bariery 

architektoniczne

czas oczekiwania 

pieszych na 

krzywe chodniki, za 

samochodów

zieleni 

ulicznej, 

zieleni 

naturalnej

ekologiczne, 

naturalne, 

zdrowotne

starej 

infrastruktury w 

zwrtych 

osiedlach

na 

targowiskach/bazar

ach

13. Ustronie K brak brak w bloku

zniszczona 

zabudowa, 

niebezpieczne 

miejsca

brak brak brak brak brak

14. Planty K 70+ brak w bloku nie brakuje

inne - 

w parkach i 

nasadzeniach przy 

brak brak brak brak brak



15. K 35 w bloku
sportu i rekreacji

niebezpieczne 

miejsca

korkach, brak lub 

krzywe chodniki, 

parkowanie 

samochodów na 

chodnikach i 

miejsc 

parkingowych

parków i 

skwerów, 

boisk 

sportowych, 

zieleni 

obiektów 

rekreacyjne-

wypoczynkowe, 

naturalne, 

sportowe

starej 

infrastruktury w 

zwrtych 

osiedlach

na 

targowiskach/bazar

ach

16. M 38  bloku

gastronomicznych, 

socjalnej, 

kulturalnych

parkingowych, zbyt 

samochodów

ogróków 

ogródków 

rekreacyjno 

wypoczynkowe

starej 

infrastruktury w 

zwrtych 

osiedlach

w lokalnych 

sklepach, na 

targowiskach/bazar

ach

17 Borki M 74 w bloku sportu i rekreacji niebezpieczne 

miejsca 

autobusy stoja w 

korkach, brak lub 

krzywe chodniki, 

parkowanie 

samochodów na 

chodnikach lub 

miejsc  

parkingowych 

ogródkow 

wych, 

ogródków 

ekologiczne, 

zdrowotne

infrastruktury dla 

zabudowy na 

w lokalach  

sklepach, na 

targowiskach/ 

bazarach 

18. K 47 w bloku gastronomicznych 

komunikacyjne, 

niebezpieczne 

miejsca, sasiedzi 

palacy czym 

popadnie 

19. K 11 w bloku gostronomicznych 
komunikacyjne, 

niebezpieczne 

miejsca, 

20 Glinice K 60 w kamienicy 

handlowych, opieki 

socjalnej, sportu i 

rekreacji, 

kulturalnych, 

oczekiwania 

pieszych na 

krzywe chodniki, 

rowerowych. 

ogródków 

sasiedzkich/ 

wych, zieleni 

obiektów 

rekreacyjno- 

wypoczynkowe, 

ekologiczne (np.. 

zanieczyszczenia 

powietrza), 

edukacyjne, 

zdrowotne

starej 

infrastruktury w 

zwartych 

osiedlach 

w lokalnych 

sklepach, na 

targowiskach/ 

bazarach 



21 M 65 w bloku nie brakuje nie wystepuja
nie zauwazam 

problemów
nie brakuje naturalne

starej 

infrastruktury w 

zwartych 

osiedlach 

w galeriach 

handlowych

22 Borki K 41 w bloku 

23 K 44 wyzsze w kamienicy gastronomicznych zanieczyszczona 

zabudowa 

udogonien 

rowerowych 

ekologiczne
na targowiskach/ 

bazarach 

24 ustronie M 51 w bloku 

sportu i rekreacji, 

kulturalnych, opieki 

nad zwierzetami 

niebezpieczne 

miejsca

niebezpieczne 

pieszych, 

parkowanie 

samochodów na 

chodnikach i 

miejsc 

parkingowych, zbyt 

samochodów

zieleni 

ulicznej

rekreacyjno- 

wypoczynkowe, 

ekologiczne

starej 

infrastruktury w 

zwartych 

osiedlach 

osiedlach 

w lokalnych 

sklepach, na 

targowiskach/ 

bazarach/ w 

dyskontach 

25 K 34 w bloku sportu i rekreacji 

udogonien 

rowerowych, za 

parkingowych 

parków i 

skwerów, 

zieleni 

ulicznej, boisk 

sportowych, 

ogródków 

ekologiczne 

starej 

infrastruktury w 

zwartych 

osiedlach 

osiedlach 

w lokalnych 

sklepach, na 

targowiskach / 

bazarach 

26. Ustronie K 63 w bloku 
sportu i rekreacji, 

kulturalnych 

bariery 

architektoniczne 

niebezpieczne 

pieszych, 

parkowanie 

samochodów na 

chodnikach i 

trawnikach.

ogródków 

sasiedzkich/ 

wych, zieleni 

obiektów 

rekreacyjno 

wypoczynkowe

starej 

infrastruktury w 

zwartych 

osiedlach 

osiedlach 

w lokalnych 

sklepach, na 

targowiskach / 

bazarach 



27. centrum K 54
zasadnicze 

zawodowe
w kamienicy nie brakuje

komunikacyjne, 

zniszczona 

zabudowa

autobusy stoja w 

korkach, zbyt dlugi 

czas oczekiwania 

pieszych na 

rowerowych, 

parkowanie 

samochodów na 

chodnikach i 

miejsc 

parkingowych, zbyt 

samochodów

zieleni 

obieków 

uciazliwych

rekreacyjno- 

wypoczynkowe, 

ekologiczne, 

zdrowotne

infrastruktury dla 

zabudowy na 

w lokalnych 

sklepach 

28. osiedlowa K 32 w bloku
handlowych, sportu 

i rekreacji 

barjery 

architektoniczne

autobusem, 

parkowanie 

samochodów na 

chodnikach i 

miejsc 

parkingowych

zieleni

29. 
Grota 

Roweckiego 
M 23 zawodowe

w domu 

jednorodzinnym 
socjalnej, opieki 

nad zwierzetami 

zniszczona 

zabudowa 

autobusy stoja w 

owerowych, 

parkowanie 

samochodów na 

chodnikach i 

miejsc 

parkingowych 

zieleni 

ulicznej, boisk 

sportowych, 

ogródków 

rekreacyjno- 

wypoczynkowe, 

sportowe 

infrastruktury dla 

zabudowy na 

ocieplenioa 

mieszkania 



30. M 27 w bloku sportu i rekreacji

bariery 

architektoniczne, 

inne - brak 

parkingu; inne - 

brak miejsc 

parkingowych

autousem, brak lub 

krzywe chodniki, 

parkowanie 

samochodów na 

chodnikach i 

trawnikach, zbyt 

samochodów

zieleni 

ulicznej, 

zieleni 

obiektów 

rekracyjno-

wypoczynkowe

starej 

infrastruktury w 

zwartych 

osiedlach

w lokalnych 

sklepach, na 

targowiskach/bazar

ach

31. M 56 w bloku

gastronomicznych, 

socjalnej, 

kulturalnych, 

innych - kino

komunikacyjne, 

inne - dzikie 

parkowanie

autobusem, zbyt 

oczekiwania 

pieszych na 

niebezpieczne 

pieszych, brak lub 

krzywe chodniki, za 

parkingowych

zieleni 

ulicznej, 

ogródków 

ych, ogródków 

naturalne, 

zdrowotne

starej 

infrastruktury w 

zwartych 

osiedlach

w lokalnych 

sklepach, na 

targowiskach/bazar

ach

32. K 65 w bloku sportu i rekreacji
bariery 

architektoniczne 

brak lub krzywe 

rowerowych, 

parkowanie 

samochodów  na 

chodnikach i 

miejsc 

samochodów

nie brakuje
ekologiczne, 

zdrowotne

starej 

infrastruktury w 

zwartych 

osiedlach

w lokalnych 

sklepach, na 

targowiskach/bazar

ach, w dyskontach, 

w galeriach 

handlowych



33. M 35 w domu
i socjalnej, sportu i 

rekreacji, 

kulturalnych

komunikacyjne, 

bariery 

architektoniczne

niebezpieczne 

pieszych, brak lub 

krzywe chodniki, za 

parkingowych

parków i 

skwerów, 

zieleni 

ulicznej, 

zieleni 

naturalnej, 

zieleni 

obiektów 

rekracyjno-

wypoczynkowe, 

tematyczne, 

naturalne, 

sportowe, 

edukacyjne, 

zdrowotne

starej 

infrastruktury w 

zwartych 

osiedlach

w lokalnych 

sklepach, w 

dyskontach

34. K 59 w bloku
zdrowia, sportu i 

rekreacji
bariery 

architektoniczne

oczekiwania 

pieszych na 

krzywe chodniki, 

parkowanie 

samochodów na 

chodnikach i 

trawnikach

zieleni 

ulicznje, 

ogródków 

ych

tematyczne, 

naturalne, 

zdrowotne

starej 

infrastruktury w 

zwartych 

osiedlach

w loalnych 

sklepach, na 

targowiskach/bazar

ach

35. K 13 brak w bloku gastronomicznych
brak lub krzywe 

chodniki, 

ogródków 

ych

rekreacyjno-

wypoczynowe

infrastruktury dla 

pojedynczej 

zbudowy na 

w lokalnych 

sklepach

36. M 65 w bloku brak
parkingowych, nie 

problemów

nie brakuje zdrowotne brak

w lokalnych 

sklepach, na 

targowiskach/bazar

ach

37. K 58 w bloku nie brakuje
komunikacyjne

brak lub krzywe 

samochodów

zieleni 

ulicznej, 

ogródków 

ych, zieleni 

obiektów 

ekologiczne, 

zdrowotne

starej 

infrastruktury w 

zwartych 

osiedlach

w lokalnych 

sklepach, na 

targowiskach/bazar

ach

38. M 46 w bloku
socjalnej, 

kulturalnych, opieki 

niebezpieczne 

miejsca

inne- zbyt krótkie 
nie brakuje

tematyczne, 

ekologiczne, 

sportowe, 

edukacyjne

starej 

infrastruktury w 

zwartych 

osiedlach

w lokalnych 

sklepach, w 

galeriach 

handlowych



39. M 27 w bloku
sportu i rekreacji, 

kulturalnych komunikacyjne

niewygodn 

czas jazdy 

autobusem

zieleni 

ulicznej

rekreacyjno-

wypoczynkowe, 

tematyczne, 

ekologiczne, 

naturalne, 

sportowe, 

edukacyjne, 

zdrowotne

starej 

infrastruktury w 

zwartych 

osiedlach

w lokalnych 

sklepach, na 

targowiskach/bazar

ach, w dyskontach, 

40. M 71 w bloku

opieki spolecznej i 

socjalnej, 

kulturalnych, opieki 

brak lub krzywe 

rowerowych, 

parkowanie 

samochodów  na 

chodnikach i 

miejsc 

parkingowych,

parków i 

skwerów, 

zieleni 

ulicznej, 

ogrodów 

rekreacyjno-

wypoczynkowe, 

tematyczne, 

ekologiczne, 

edukacyjne, 

zdrowotne

infrastruktury dla 

pojedynczej 

zbudowy na 

nowej i 

starej 

infrastruktury w 

zwartych 

osiedlach

w lokalnych 

sklepach, na 

targowiskach/bazar

ach

41. M 67 w domu nie brakuje brak

brak lub krzywe 

miejsc 

parkingowych, zbyt 

samochodów

brak
ekologiczne, 

naturlne
brak

w lokalnych 

sklepach

42. K 18 w bloku kulturalnych
korkach

zieleni 

naturalnej
naturalne

starej 

infrastruktury w 

zwartych 

osiedlach

w lokalnych 

sklepach, na 

targowiskach/bazar

ach

43. K 70 emerytka w bloku zdrowia
inne- brak 

ginekologa w 

przychodni

brak lub krzywe 

chodniki
brak ekologiczne brak brak 

44. M 9 w kamienicy

gastronomucznych, 

sportu i rekreacji, 

kulturalnych, opieki 

innych - budki 

telefoniczne 

zniszczona 

zbudowa, 

niebezpieczne 

miejsca,

brak brak brak brak brak



45. M 66 Zawodowe w bloku kulturalnych
miejsc 

parkingowych

parkingu, 

ogródków 

ych, zieleni 

obiektów 

tematyczne, 

ekologiczne, 

edukacyjne, 

zdrowotne

starej 

infrastruktury w 

zwartych 

osiedlach

w lokalnych 

sklepach, na 

targowiskach/bazar

ach

46. M 66 zawodowe w bloku nie brakuje

brak lub krzywe 

chodniki, 

parkowanie 

samochodów na 

chodnikach i 

miejsc 

parkingowych

nie brakuje
ekologiczne, 

zdrowotne
brak

w lokalnych 

sklepach

47. K 52 w bloku
innych - place 

zabaw
zniszczona 

zbudowa, 

oczekiwania 

pieszych na 

niebezpieczne 

pieszych, brak lub 

krzywe chodniki, 

parkowanie 

samochodów na 

chonikach i 

trawnikach

zieleni 

ulicznej

ekologiczne, 

zdrowotne

starej 

infrastruktury w 

zwartych 

osiedlach

na 

targowiskach/bazar

ach

48. K 38 w bloku kulturalnych

parkowanie 

samochodów na 

chodnikach i 

miejsc 

parkingowych, zbyt 

samochodów

zieleni 

obiektów 

tematyczne, 

edukacyjne
brak

w lokalnych 

sklepach, na 

targowiskach/bazar

ach 



49. Ustronie M 33 zawodowe w bloku

gastronomicznych, 

sportu i 

rekreacji,opieki nad 
komunikacyjne, 

korkach, parkowanie 

samochodów na 

chodnikach i 

dróg dla 

samochodów

zieleni 

naturalnej, 

ogródków 

ych, zieleni 

obiektów 

rekreacyjno-

wypoczynkowe, 

tematyczna, 

ekologiczne, 

sportowe

starej 

infrastruktury w 

zwartych 

osiedlach

w lokalnych 

sklepach, na 

targowiskach/bazar

ach, w galeriach 

handlowych, innych 

- w kioskach ruchu.  

50. Ustronie M 27 brak

handlowych, 

gastronomicznych, 

zdrowia, opieki 

socjalnej, 

kulturalnych, opieki 

komunikacyjne, 

zniszczona 

zabudowa, 

niebezpieczne 

miejsca

niebezpieczne 

rowerowych, 

parkowanie 

samochodów na 

chodnikach i 

miejsc 

parkingowych, zbyt 

drogowy

parku, zieleni 

ulicznej, 

zieleni 

izolujcej od 

obiektów 

rekreacyjno-

wypoczynkowe, 

ekologiczne, 

sportowe

starej 

infrastruktury w 

zwartych 

osiedlach

na 

tagowiskach/bazar

ach, w galeriach 

handlowych

51. K 35 brak

gastronomicznych, 

zdrowia, opieki 

socjalnej, sportu i 

rekreacji, 

kulturalnych

zniszczona 

zabudowa, bariery 

architektoniczne 

autobusem, brak lub 

krzywe chodniki, 

miejsc 

drogowy

boisk 

sportowych, 

zieleni 

obiektów 

rekreacyjn-

wypoczynkowe, 

tematyczne, 

ekologiczne, 

sportowe

starej 

infrastruktury w 

zwartych 

osiedlach

w lokalnych 

sklepach, na 

tagowiskach/bazar

ach, w galeriach 

handlowych



52. Pruszaków K 24 brak
zdrowia, sportu i 

rekreacji, 

kulturalnych

niebezpieczne 

miejsca

zbyt daleko do 

przystanków, za 

autobusem, 

korkach, 

niebezpieczne 

pieszych, brak lub 

krzywe chodniki, 

rowerowych

boisk 

sportowych

rekreacyjno-

wypoczynkowe, 

ekologiczne, 

sportowe

starej 

infrastruktury w 

zwartych 

osiedlach

na 

targowiskach/bazar

ach, galeriach 

handlowych

53. M 47 w kamienicy kulturalnych

inne - 

nieprzestrzeganie 

ciszy nocnej - 

piwiarnia

rowerowych

boisk 

sportowych

naturalne, 

sportowe, 

edukacyjne

starej 

infrastruktury w 

zwartych 

osiedlach

w lokalnych 

sklepach, w 

galeriach 

handlowych

54. K 34 w bloku

gastronomicznych, 

socjalnej, sportu i 

rekreacji, 

kulturalnych, opieki 

bariery 

architektoniczne, 

brak lub krzywe 

rowerowych, 

parkowanie 

samochodów na 

chodnikach i 

trawnikach

zieleni 

ulicznej, boisk 

sportowych, 

zieleni 

obiektów 

rekreacyjno-

wypoczynkowe, 

ekologiczne, 

naturalne, 

sportowe, 

zdrowotne

starej 

infrastruktury w 

zwartych 

osiedlach

w lokalnych 

sklepach, w 

galeriach 

handlowych

55. M 35 w bloku gastronomicznych
inne - dziurawe 

drogi

rekreacyjno-

wypoczynkowe

starej 

infrastruktury w 

zwartych 

osiedlach

na 

targowiskach/bazar

ach

56. Malczew M 31 zawodowe w domu sportu i rekreacji
zniszczona 

zbudowa parkingowych

boisk 

sportowych
sportowe

starej 

infrastruktury w 

zwartych 

osiedlach

w dyskontach



57. Akademickie K 72 w bloku

sportu i rekreacji, 

opieki nad 

komunikacyjne, 

zniszczona 

zbudowa, bariery 

architektoniczne, 

niebezpieczne 

miejsca

niebezpieczne 

miejsca dla 

pieszych, brak lub 

krzywe chodniki, 

parkowanie 

samochodów na 

chodnikach i 

miejsc 

samochodów, inne - 

kursy autobusów, za 

pieszych).

parków i 

skwerów, 

boisk 

sportowych, 

zieleni 

obiektów 

ekologiczne, 

naturalne, 

sportowe, 

edukacyjne

starej 

infrastruktury w 

zwartych 

osiedlach

w lokalnych 

sklepach, na 

targowiskach/bazar

ach, w galeriach 

handlowych

58. Planty K 44 w bloku

gastronomicznych, 

dla dzieci

komunikacyjne, 

bariery 

architektoniczne

autobusem, 

niebezpieczne 

pieszych, 

parkowanie 

samochodów na 

chodnikach i 

miejsc 

parkingowych

nie brakuje

rekreacyjno-

wypoczynkowe, 

ekologiczne

starej 

infrastruktury w 

zwartych 

osiedlach

w lokalnych 

sklepach, 



59. M 47 w bloku sportu i rekreacji

komunikacyjne, 

zniszczona 

zbudowa, 

niebezpieczne 

miejsca, bariery 

architektoniczne, 

niebezpieczne 

miejsca

zbyt daleko do 

przystanków, 

korkach, 

niebepieczne 

pieszych, brak lub 

krzywe chodniki, 

rowerowych, 

parkowanie 

samochodów na 

chodnikach i 

trawnikach, zbyt 

samochodów

parków i 

skwerów, 

zieleni 

ulicznej, 

ogródków 

ych, zieleni 

obiektów 

tematyczne, 

ekologiczne, 

edukacyjne, 

starej 

infrastruktury w 

zwartych 

osiedlach

w lokalnych 

sklepach, na 

targowiskach/bazar

ach, w dyskontach, 

w galeriach 

handlowych

60. K 31 w domu

gastronomicznych, 

sportu i rekreacji, 

kulturalnych

zbyt daleko do 

rowerowych, 

parkowanie 

samochodów na 

chodnikach i 

trawnikach

zieleni 

ulicznej

rekreacyjno-

wypoczynkowe, 

edukacyjne

brak

na 

targowiskach/bazar

ach

61. M 53 zawodowe w bloku socjalnej, opieki 
niebezpieczne 

miejsca

oczekiwania 

pieszych na 

krzywe chodniki, 

parkowanie 

samochodów na 

chodnikach i 

trawnikach, zbyt 

samochodów

zieleni 

ulicznej, boisk 

sportowych, 

ogródków 

ych

rekreacyjno-

wypoczynkowe, 

naturalne

starej 

infrastruktury w 

zwartych 

osiedlach

w lokalnych 

sklepach, w 

dyskontach



62. Kaptur M 20 w domu kulturalnych

zniszczona 

zabudowa, 

niebezpieczne 

miejsca

brak lub krzywe 

rowerowych, 

parkowanie 

samochodów na 

chodnikach i 

trawnikach, zbyt 

samochodów. 

nie brakuje
ekologiczne. 

Edukacyjne

infrastruktury dla 

pojedynczej 

zabudowy na 

w lokalnych 

sklepach

63. Wacyn M 28 w domu

zdrowia. Sportu i 

rekreacji, innych - 

inne- smog z 

domów 

jednorodzinnych

niewygodne 

czas jazdy 

autobusem, brak lub 

krzywe chodniki

zieleni 

ulicznej,

rekreacyjno-

wypoczynkowe, 

ekologiczne, 

naturalne

starej 

infrastruktury w 

zwartych 

osiedlach

w lokalnych 

sklepach, na 

targowiskach/bazar

ach

64. K 69 w bloku zdrowia

komunikacyjne, 

bariery 

architektoniczne, 

niebezpieczne 

miejsca

niebezpieczne 

pieszych, brak lub 

krzywe chodniki, za 

parkingowych

parków, 

zieleni 

ulicznej

rekreacyjno-

wypoczynkowe

starej 

infrastruktury w 

zwartych 

osiedlach

w lokalnych 

sklepach, na 

targowiskach/bazar

ach

65. M 21 w domu sportu i rekreacji zniszczona 

zabudowa

niebezpieczne 

pieszych, brak lub 

krzywe chodniki, 

rowerowych

zieleni 

ulicznej, 

zieleni 

izolujacej 

rekreacyjno-

wypoczynkowe

infrastruktury dla 

pojedynczej 

zabudowy na 

w lokalnych 

sklepach, na 

targowiskach/bazar

ach

66. K 13 w kamienicy nie brakuje
oczekiwania 

pieszych na 
tematyczne

starej 

infrastruktury w 

zwartych 

osiedlach

w galeriach 

handlowych



67. Nad Potokiem K 41 w bloku

gastronomicznych, 

innych - 

komunikacyjne, 

bariery 

architektoniczne 

zbyt daleko od 

przystanków, 

autobusy stoja w 

korkach, 

niebezpieczne 

rowerowych, 

parkowanie 

samochodów na 

chodnikach i 

samochodów

parków i 

skwerów, 

zieleni 

ulicznej, 

ogródków 

ych, zieleni 

rekreacyjno-

wypoczynkowe, 

ekologiczne

starej 

infrastruktury w 

zwartych 

osiedlach

w lokalnych 

sklepach, na 

targowiskach/bazar

ach

68. Nad potokiem M 44 w bloku

zdrowia, sportu i 

rekreacji, 

kulturalnych

komunikacyjne 

(N/S/Szklana), 

niebezpieczne 

pieszych, brak lub 

krzywe chodniki, za 

samochodów. 

parków i 

skwerów, 

zieleni 

naturalnej, 

zieleni 

obiektów 

innych  - 

kwiecistych 

owadów

rekreacyjno-

wypoczynkowe, 

ekologiczne, 

naturalne, inne - 

starej 

infrastruktury w 

zwartych 

osiedlach

w lokalnych 

sklepach

69. M 43 w bloku sportu i rekreacji

komunikacyjne, 

zniszczona 

zbudowa

brak lub krzywe 

rowerowych, 

parkowanie 

samochodów na 

chodnikach i 

miejsc 

drogowy

parków i 

skwerów, 

zieleni 

ulicznej, 

zieleni 

obiektów 

rekreacyjno-

wypoczynkowe, 

ekologiczne, 

naturalne,

starej 

infrastruktury w 

zwartych 

osiedlach

w lokalnych 

sklepach, na 

targowiskach/bazar

ach



70. Stare Miasto K 35 w domu
sportu i rekreacji, 

kulturalnych

zniszczona 

zabudowa

niebezpieczne 

pieszych, brak lub 

krzywe chodniki, 

brak zdrowotne
starej 

infrastruktury w 

zwartych 

osiedlach

w lokalnych 

sklepach, na 

targowiskach/bazar

ach

71. K 25 w bloku

zdrowia, sportu i 

rekreacji, 

kulturalnych

zniszczona 

zbudowa, 

niebezpieczne 

miejsca

korkach, 

niebezpieczne 

pieszych, brak lub 

krzywe chodniki, 

rowerowych, 

parkowanie 

samochodów na 

chodnikach i 

miejsc 

drogowy 

zieleni 

ulicznej, 

ogródków 

ych, zieleni 

obiektów 

rekreacyjno-

wypoczynkowa, 

tematyczne, 

ekologicczne, 

zdrowotne

infrastruktury dla 

pojedynczej 

zabudowy na 

w lokalnych 

sklepach, na 

targowiskach/bazar

ach, w dyskontach, 

w galeriach 

handlowych

72. Glinice brak brak wysokie  w domu
gastronomicznych, 

sportu i rekreacji

zniszczona 

zbudowa, 

niebezpieczne 

miejsca 

brak lub krzywe 

rowerowych, za 

parkingowych

zieleni 

ulicznej, 

ogródków 

ych, zieleni 

izolacyjnej 

tematyczne, 

sportowe

starej 

infrastruktury w 

zwartych 

osiedlach

w lokalnych 

sklepach, na 

targowiskach/bazar

ach



73. M 29 w kamienicy

handlowych, 

gastronomicznych, 

zdrowia, 

kulturalnych

komunikacyjne, 

zniszczona 

zbudowa, bariery 

architektoniczne, 

inne - chaos 

przestrzenny

korkach, brak lub 

krzywe chodniki, 

rowerowych, 

parkowanie 

samochodów na 

chodnikach i 

samochodów, inne - 

brak buspasów, 

rozmieszczenie 

przystanków i stacji 

rowerowych w zbyt 

siebie

parków i 

skwerów, 

zieleni 

ulicznej, 

zieleni 

naturalnej, 

ogródków 

zieleni 

obiektów 

rekreacyjno-

wypoczynkowe, 

tematyczne, 

ekologiczne, 

naturalne, 

edukacyjne, 

zdrowotne

starej 

infrastruktury w 

zwartych 

osiedlach

na targowiskach, w 

dyskontach, w 

galeriach 

handlowych



74. Firlej K 60 w domu

sportu i rekeacji, 

kulturalnych, opieki 

komunikacyjne, 

inne- brak 

kanalizacji 

deszczowej w 

ulicach co po 

opadach 

powoduje 

pokonania przez 

pieszych. 

autobusy stoja w 

korkach, brak lub 

krzywe chodniki, 

rowerowych, 

parkowanie 

samochodów na 

chodnikach i 

dróg dla 

samochodów., inne - 

brak krótkich 

komunikacyjnymi co 

przejazdu i 

powoduje 

dyskomfort 

zarówno dla 

kierowców jak i 

mieszkanców, 

zanieczyszczenia 

buspasów. 

innych - 

terenów 

ych 

przeznaczony

ch dla rekeacji 

(niekoszone 

rzeki 

Mlecznej)

rekreacyjno-

wypoczynkowe, 

edukacyjne

infrastruktury dla 

pojedynczej 

zabudowy na 

w lokalnych 

sklepach, na 

targowiskach/bazar

ach, w dyskontach, 

w galeriach 

handlowych

75. Dzierzków K 36 w domu

handlowych, 

gastronomicznych, 

sportu i rekreacji, 

kulturalnych

komunikacyjne, 

autobusy stoja w 

korkach, brak lub 

krzywe chodniki, 

samochodów

tematyczne, 

zdrowotne

starej 

infrastruktury w 

zwartych 

osiedlach

na targowiskach, w 

dyskontach



76. M 43 w bloku

gastronomicznych, 

kulturalnych, 

innych - 

przeprojektowanie 

bardziej 

bezpieczne 

(zmiany 

wogrodzeniach)

komunikacyjne, 

zbyt daleko do 

przystanków, 

autobusy stoja w 

korkach, 

niebezpieczne 

pieszych, brak lub 

krzywe chodniki, 

rowerowych, za 

parkingowych, inne - 

szersze jezdnie dla 

miasto)

parków i 

skwerów, 

zieleni 

ulicznej, 

zieleni 

naturalnej, 

zieleni 

obiektów 

rekracyjno-

wypoczynkowe, 

ekologiczne

starej 

infrastruktury w 

zwartych 

osiedlach

w lokalnych 

sklepach, na 

targowiskach/bazar

ach

77. K 42 w bloku

handlowych 

Brata Alberta - jest 

kulturalnych, opieki 

komunikacyjne, 

bariery 

architektoniczne 

oczekiwania 

pieszych na 

rowerowych, 

parkowanie 

samochodów na 

chodnikach i 

trawnikach

rekreacyjno-

wypoczynkowe, 

tematyczne, 

zdrowotne

starej 

infrastruktury w 

zwartych 

osiedlach

w galeriach 

handlowych, w 

innych - Lidl. 

78. Ustronie M 56 w bloku

powietrzu

inne - grupy 

patologicznej 

klatkami 

oczekiwania 

pieszych na 

parkowanie 

samochodów na 

chodnikach i 

miejsc 

parkingowych, inne - 

stacja rowerów 

miejskich w 

jednostce C 

najlepiej w rejonie 

M1

brak ekologiczne
starej 

infrastruktury w 

zwartych 

osiedlach

na targowiskach, w 

innych - Lidlu

79. M 82 w bloku
gastronomicznych, 

kulturalnych
brak brak brak brak brak brak



80. Kozia Góra K 50 w domu

gastronomicznych, 

zdrowia, sportu i 

rekreacji, 

kulturalnych

niebezpieczne 

miejsca, inne - 

brak chodników, 

smog - spalanie 

brak lub krzywe 

rowerowych

parków i 

skwerów, 

boisk 

sportowych, 

zieleni 

obiektów 

rekreacyjno-

wypoczynkowe, 

sportowe

infrastruktury dla 

pojedynczej 

zabudowy na 

w lokalnych 

sklepach, w 

dyskontach

81. Kozia Góra M 49 w domu

gastronomicznych, 

sportu i rekreacji, 

kulturalnych

komunikacyjne, 

niebezpieczne 

miejsca

autobusem, 

niebezpieczne 

pieszych, brak lub 

krzywe chodniki, 

samochodów.

zieleni 

ulicznej, boisk 

sportowych

rekreacyjno-

wypoczynkowe, 

ekologiczne, 

naturalne, 

sportowe, 

zdrowotne

infrastruktury dla 

pojedynczej 

zabudowy na 

w lokalnych 

sklepach, na 

targoiskach/bazara

ch

82. Kozia Góra M 17 w domu

gastronomicznych, 

sportowych i 

rekreacyjnych, 

kulturalnych

komunikacyjne, 

niebezpieczne 

miejsca

autobusem, 

niebezpieczne 

pieszych, brak lub 

krzywe chodniki, 

samochodów.

parków i 

skwerów, 

zieleni 

naturalnej, 

boisk 

sportowych

rekreacyjno-

wypozynkowe, 

sportowe

infrastruktury dla 

pojedynczej 

zabudowy na 

w lokalnych 

sklepach, w 

galeriach 

handlowych


