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Wnioski i uwagi do projektu 

„Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego” 

 

Uprzejmie wnosimy o uwzględnienie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomia w rozumieniu art. 

49d ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. tj. 2017 poz. 

1073 ze zmianami) jako integralnej części projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Mazowieckiego. Nieuwzględnienie w projekcje planu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomia (dalej 

Radomski Obszar Funkcjonalny – ROF) powoduje ograniczenie możliwości prowadzenia skutecznej i aktywnej 

polityki przestrzennej na terenie całego ROF tj. miasta Radomia, powiatu radomskiego i gmin ościennych. 

Merytoryczną podstawę wyznaczenia tego obszaru dał projekt współfinansowany przez Unię Europejską (z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego 

Pomoc Techniczna 2007–2013) w ramach "Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu 

terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych, a realizowanego na terenie tych 

gmin w latach 2014-2016. Celem tego projektu było stworzenie Systemu Zintegrowanego Zarządzania 

Przestrzennego w ROF poprzez realizację badań diagnostycznych oraz opracowanie i przygotowanie wdrożenia 

Strategii rozwoju ROF, a także zwiększenie możliwości absorpcyjnych wsparcia ze środków UE poprzez: 

wskazanie kluczowych zagadnień do systemowego rozwiązania w odniesieniu do celów tematycznych funduszy 

na lata 2014-2020, wsparcie w zakresie przygotowania dokumentacji dla projektów w ramach perspektywy 

finansowej 2014-2020. Efektem tych prac jest niezmiernie dla nas istotna koncepcja utworzenia, ochrony, 

zagospodarowania i zarządzania Radomską Siecią Terenów Otwartych „Green Belt” (RSTO GB) w obrębie 

Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego wraz z rekomendacjami do wdrożenia. Nadmieniamy ze jej szkielet 

stanowią pasma terenów otwartych tworzących spójny system funkcjonalno-przestrzenny położonych poza 

obszarami zwartej zabudowy. Wyznaczona w ten sposób (z zastosowaniem analiz przestrzennych GIS) 

Radomska Sieć Terenów Otwartych „Green Belt” otacza zurbanizowany obszar miasta Radomia w promieniu 

około 15 km od centrum miasta. Ma bardzo nieregularny kształt, zbliżony w części zewnętrznej do 

przechylonego w kierunku południowo-wschodnim półokręgu, od którego odchodzą w stronę Radomia szersze i 

węższe „kliny” (część centralna RSTO GB) zwężające się w kierunku miasta. Radomską Sieć Terenów Otwartych 

„Green Belt” wyznaczono w taki sposób, aby była powiązana funkcjonalnie i obszarowo z miejskim systemem 
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przyrodniczym wyznaczonym w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Radom. Radomska Sieć Terenów Otwartych „Green Belt” wpisuje się w idee i cele 

strategiczne ochrony terenów otwartych w formie systemów zielonych pierścieni wokół miast wskazanych w 

Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Prace nad RSTO GB w ramach ROF były kontynuacją 

wcześniejszych badań prowadzonych w Radomiu i jego otoczeniu w pierwszej połowie lat 80 -tych ubiegłego 

wieku nad ekologicznym systemem miast zakończonych szeregiem opracowań m.in. publikacją Z. Stali pt. 

„Ekofizjograficzne zasady kształtowania struktury przestrzennej miast w planach zagospodarowania 

przestrzennego” ( Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa, 1990), natomiast wyznaczone w 

projekcie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego „zielone pierścienie” są zbyt 

schematyczne nie uwzględniają wypracowanych w trakcie wcześniejszych projektów rozwiązań. 

 

Klub Przyrodników Regionu Radomskiego wnioskuje zatem o: 

 uwzględnienie i delimitację miejskiego obszaru funkcjonalnego Radomia, jako obszaru funkcjonalnego 

o znaczeniu regionalnym w rozumieniu art. 49d ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. tj. 2017 poz. 1073 ze zmianami), jako integralnej części Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, 

 uwzględnienie w rysunku i tekście planu koncepcji utworzenia, ochrony, zagospodarowania i 

zarządzania Radomską Siecią Terenów Otwartych „Green Belt” (RSTO GB) w obrębie Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego Radomia wraz z rekomendacjami do wdrożenia 

 

                                                                                                                                                   z poważaniem: 

                                                                                                                                                   Klub Przyrodników     
Regionu Radomskiego 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do wiadomości:  
 

1. Samorządy Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego 
2. Komisja Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego 

Sejmiku Województwa Mazowieckiego 
3. Komisja Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

 


