Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 3195/2018
Prezydenta Miasta Radomia z dnia 7 sierpnia 2018 r.
Koncepcja podziału funkcjonalno-przestrzennego części osiedla XV-lecia w rejonie ulic:
warszawska, 11 listopada, Chrobrego i Potoku Północnego – główne cele, założenia, kierunki
i proponowane rozwiązania.
1. Teren w centralnej części osiedla - Niezagospodarowany teren w centralnej części osiedla
powinien być przeznaczony na park. Jest to najważniejszy element do ochrony.
2. Strefy komunikacyjne - Pomiędzy blokami w klinach otwartych na ulicę zostaną
wyznaczone strefy komunikacyjne, których celem na być zapewnienie dojścia i dojazdu do
bloków z możliwością zaparkowania samochodów.
Miejsca postojowe można wykonać jako trawiaste, wzmocnione panelami parkingowymi typu
ekobruk natomiast jezdnie manewrowe z zastosowaniem ekopaneli betonowych typu meba
wypełnionych żwirem – rozwiązania korzystne dla mikroklimatu, niedopuszczające do
nagrzewania się powierzchni, stymulujące wilgotność powietrza i ułatwiające utrzymanie
zieleni oraz redukujące ilość wody opadowej. Aby zminimalizować niekorzystny wpływ na
mikroklimat podwórzy w parkingi należy wkomponować drzewa i krzewy.
3. Podwórza – ogródki społecznościowe - W klinach pomiędzy blokami proponuje się
wyznaczenie stref zielonych podwórek- zieleń, łąki kwietne, piaskownice dla dzieci, elementy
małej architektury. Zieleń powinna stanowić przegrodę wizualną (brak możliwości zaglądania
z okien sąsiedniego bloku). Ze względu na nasłonecznienie drzewa wysokie powinny
znajdować się na środku podwórza, a przy balkonach zieleń niska i średnia. Ze względu na
aktualny drzewostan bardziej prawdopodobne jest pozostawienie drzew jako elementu już
definiowanego, a urozmaicenie poprzez elementy małej architektury i niskie nasadzenia.
4. Zieleń izolacyjna przy głównych ulicach - Przy ul. Warszawskiej, 11 listopada, Chrobrego
i Kusocińskiego należy dążyć do maksymalnie intensywnej zieleni izolacyjnej.
5. Nasadzenia drzew wzdłuż ciągów komunikacyjnych wewnątrz osiedla - Należy
rozważyć nasadzenia różnych gatunków w zależności od fragmentu ciągu komunikacyjnego
nadając indywidualny charakter. Przy skrzyżowaniach proponuje się nasadzenia dające
wizualny efekt przewężenia przestrzeni - estetyka, zniwelowanie „wyspy ciepła” i
uspokojenie ruchu.
6. Poprawa dostępności do osiedla – swobodny dojazd i wyjazd - Zwiększeniem
dostępności do osiedla i swobodnego wjazdu będą relacje prawoskrętne. Dodatkowo
planowane jest utworzenie ciągu komunikacyjnego łączącego ulice: Warszawską, 11
listopada i Chrobrego, który przy zastosowaniu szykan nie stanie się skrótem dla osób z
zewnątrz.
7. Strefa zamieszkania – uspokojone ulice - Obszar wewnętrzny zostałby objęty strefą
zamieszkania – zastosowanie wyniesień, dzięki którym kierujący pojazdem automatycznie
orientuje się, że wyjechał w przestrzeń, która uprzywilejowuje pieszego. Zaleca się
zastosowanie szykan geometrycznych (geometria skrzyżowań, przewężenia jezdni, odgięcia
tory jazdy). Wszystkie skrzyżowania równorzędne a dodatkowo trójwlotowe doprowadzenie
do geometrii typu „mercedes”.
8. Cięgi piesze - Należy przyjrzeć się ciągom pieszy oraz przedeptom i wziąć je pod uwagę
w planowanym zagospodarowaniu. Uwzględniając nasadzenia oraz elementy małej
architektury należy dążyć do minimalizacji ilości chodników przy jednoczesnym zapewnieniu
połączeń wszystkich punktów – stworzenie funkcjonalnych połączeń.
9. Garaże – Po rozpatrzeniu problemów mieszkańców, nie jest możliwe osiągnięcie celów bez
konieczności wyburzenia części garaży.

10. Nowe garaże, parkingi – Wzdłuż ul. Warszawskiej należy przeanalizować możliwość
zlokalizowania garaży, parkingów jednopoziomowych lub wielopoziomowych. Parkingi
wielopoziomowe byłyby jednocześnie ekranem akustycznym dla osiedla. Parking
wielopoziomowy mógłby być podzielony na część dla mieszkańców oraz osobny poziom
ogólnodostępny.
11. Parkingi przy ul. Kusocińskiego – Należy rozważyć możliwość zwiększenia ilości miejsc
parkingowych przy ul. Kusocińskiego nie wykluczając wykonania parkingu
wielopoziomowego (wydzielone kondygnacje dla mieszkańców i ogólnodostępne)
chroniącego jednocześnie przed hałasem.
12. Ciepłociągi wraz z budynkiem Radpecu - analiza ciepłociągów, budynku Radpecu oraz
infrastruktury elektro-energetycznej.
13. Teren przy Potoku Północnym – należy przyjąć założenia parkowe, urządzoną zieleń, ciągi
piesze, ścieżkę rowerową – powiązane z parkiem przy osiedlu Słonecznym.
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