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1 08.08.2019 Źle Nie ze względu na lokalizację nie ma
W tej lokalizacji jest bardzo dużo (??) 

domów jednorodzinnych
Poza terenem 
zabudowanym

tak Potkanów Okrężna brak danych

2 08.08.2019 Źle Nie nie ma żadnych
Blisko zabudowań mieszkalnych, 

wylęgarnia szczurów
Gdzie nie ma 
zabudowań

nie Potkanów Stara Żelazna brak danych Proszę wykupić nas, bo my nie godzimy się

3 08.08.2019 Źle Nie
90% śmieci zabiera miasto, raz 
na rok korzystam z PSZOK na 

Wincentowie
żadnych Za blisko zabudowań mieszkalnych

Uważam, że jeden 
PSZOK wystarczy, 

ewentualnie należy 
szukać działki poza 
miastem, terenem 

zabudowanym

tak
korzystałam do tej 

pory raz w życiu
Jeżowa Wola Okrężna Jednorodzinna

Mieszkam tutaj 40 lat, od urodzenia mieszkam w strefie przemysłowej 
i tak wystarczająco zanieczyszczonej. Nie potrzebny jest kolejny który 

będzie zanieczyszczał środowisko.

4 08.08.2019 Źle Nie Samodzielnie segreguje odpadki
Lokalizacja nie popierana przez 

mieszkańców
tak Jeżowa Wola Potkanowska Jednorodzinna

Na przyszłość proszę rozwieszać na ulicy plakaty z informacją o takich 
spotkaniach. Nie każdy czyta prasę i posiada Internet. 

5 08.08.2019 Źle Nie
ponieważ jest za blisko MOJEGO 

DOMU
Brak

"Smród" a są też małe dzieci! Sama 
mam "4"

Z dala od zabudowań tak Jeżowa Wola Okrężna Jednorodzinna
Zwracam się z prośbą o to, aby w obrębie Jeżowej Woli nie powstało 

wysypisko! Piękne zielone tereny, a nie wysypisko! Starczy tych fabryk 
w tym rejonie? 

6 08.08.2019 Źle Nie
ponieważ to nie jest miejsce dla 

mnie odpowiednie
Nie ma pozytywnych 

aspektów
Smród Poza terenem miasta brak Jeżowa wola Okrężna Jednorodzinna

Mieszkamy na terenie, w którym chcemy żyć bezpiecznie i dogodnie, a 
nie być zasmrodzeni.

7 08.08.2019 Źle Nie Żadne Za blisko budynków mieszkalnych Poza miastem nie Potkanów Stara Żelazna brak danych Zanieczyszczenie, robactwo, szczury.

8 08.08.2019 Źle Nie nie mam takiej potrzeby
nie ma żadnych 

pozytywów
bliska lokalizacja mojego domu i 

szczury

tam gdzie nie są w 
bliskim sąsiedztwie z 

budynkami 
mieszkalnymi

nie Potkanów Stara Żelazna Jednorodzinna
mamy już WPC, Zyko -Dróg, trzy wieże telefoniczne i jeszcze 

wysypisko?! Z grandą szczurów

9 08.08.2019 Źle Nie mieszkam 200 m od wysypiska
umiejscowienie jest za 

blisko zabudowań
obawiam się smrodu i szczurów

od ul. Żelaznej w stronę 
torów tj. 300m

tak
składam do 
pojemników

Potkanów Stara Żelazna Jednorodzinna obawa od smrodu i zaszczurzenia

10 08.08.2019 Źle Nie sam segreguje smród nie brak danych brak danych brak danych wzmożony ruch komunikacji na ulicach okolicznych (zbyt małych)

11 08.08.2019 Źle Nie żadne za blisko budynków mieszkalnych
poza terenem 
zamieszkałym

nie Potkanów Żelazna brak danych ?? (nie czytelne),gryzonie, robactwo

12 08.08.2019 Źle Nie segreguje we własnym zakresie brak duża ilość domów mieszkalnych z Lesiowa tak Jeżowa Wola Potkanowska Jednorodzinna

13 08.08.2019 Źle Nie bo go nie będę mógł zdzierżyć żadne
bliskie sąsiedztwo zabudowy 

wielorodzinnej
jak najdalej tak Jeżowa Wola Potkanowska brak danych a na Wjazdowej czemu nie będzie?

14 08.08.2019 Źle Nie
ponieważ gruz oddają raz na 10 

lat, inne odbierają firmy
nie ma

zbyt blisko zabudowy 
jednorodzinnej i działek

obecna na ul. Witosa tak raz na parę lat Potkanów Potkanowska Jednorodzinna

15 08.08.2019 Źle Nie
miasto odbiera śmieci za które 

płacę
poza miastem poza miastem nie

miasto odbiera 
śmieci za które płacę

Jeżowa Wola Okrężna brak danych

16 08.08.2019 Źle Nie
to jest absurdalny 

projekt

tuż obok tej lokalizacji są tereny 
zielone (projekt zagospodarowania 

przestrzennego w toku)

z daleka od miasta 
Radomia

tak
z udziałem 

pośrednika tj. SM
Jeżowa Wola Okrężna Jednorodzinna

Gdybym była poinformowana o planie zagospodarowania mojej działki 
tj. 9/10 przy ul. Żelaznej którą 12.06.2019 r sprzedałam UM R- miał 
podjęłabym na pewno inną decyzję. To jest niedorzeczne budować 

PSZOK w niedalekiej odległości od terenów zielonych.

17 08.08.2019 Źle Nie obawy o zapach/ potanienie działek z dala od mieszkań nie Jeżowa Wola Potkanowska Jednorodzinna

18 08.08.2019 Źle Nie bo mam kompostownik brak pozytywnych Z dala od zabudowań tak Jeżowa Wola Potkanowska brak danych

19 08.08.2019 Źle Nie mam kompostownik brak
obawy o zapach, zatrucie gleby , 

potanienie działek

około 1000m w linii 
prostej od zabudowań 

mieszkalnych
nie Jeżowa Wola Potkanowska Jednorodzinna

20 08.08.2019 Źle Nie
brak pozytywnych 

aspektów
zbyt blisko lokalizacja względem 

zabudowy mieszkalnej
z dala od zabudowy 

mieszkalnej 
nie

odpady wytwarzane 
odbierane są przez 

RADKOM
Jeżowa Wola Okrężna Jednorodzinna

21 08.08.2019 Źle Nie tak Radom Żelazna Jednorodzinna

22 08.08.2019 Źle Nie
brak pozytywnych 

aspektów
za blisko zabudowań , ochrona 

mieszkańców i ich zdrowia

daleko od zabudowań 
mieszkalnych 

wykorzystując ugory
tak Jeżowa Wola Potkanowska Jednorodzinna

Mieszkańcy ul. Potkanowskiej nie wyrażamy zgody na tak bliskie 
umiejscowienie PSZOK ze względu na nasze zdrowie i ochronę 

środowiska

23 08.08.2019 Źle Nie
Nie ma pozytywnych 

aspektów
zbyt bardzo blisko zabudowań

wykorzystując 
lokalizację z dala od 

zabudowań oraz 
mieszkańców

tak Jeżowa Wola Potkanowska Jednorodzinna
Nie wyrażamy zgody na lokalizacje we wskazanym miejscu z powodów 

ekologicznych i ochrony naszego zdrowia i otoczenia.

24 08.08.2019 Źle Nie żadne za blisko budynków mieszkalnych poza miastem nie Potkanów Stara Żelazna brak danych

25 08.08.2019 Źle Nie nie ma
negatywny wpływ na środowisko 

obniżenie atrakcyjności mieszkań w 
okolicy 

poza miastem nie Południe Warsztatowa Wielorodzinne

26 08.08.2019 Źle Nie nie ma takiej potrzeby nie ma Zapach , szczury, myszy, robaki nie nie muszę Jeżowa Wola Okrężna Jednorodzinna

Załącznik nr 2



27 08.08.2019 Źle Nie zły dojazd zdanie negatywne
teren zamieszkały + WPEC 

Drogówka
w tym terenie żadna nie za daleko Jeżowa Wola Okrężna Jednorodzinna w okolicy już działają truciciele

28 08.08.2019 Źle Nie lokalizacja nie ma j/w tak brak danych Gębarzewska Wielorodzinne

29 08.08.2019 Źle nie zrozumiałe pytanie brak blisko budynków
z daleka od budynków 

mieszkalnych
tak brak danych Okrężna brak danych

30 08.08.2019 Źle Nie nie mam takiej potrzeby brak odór, gryzonie, insekty dotychczasowa nie nie mam potrzeby brak danych Okrężna Jednorodzinna

31 08.08.2019 Źle Nie żadnych za blisko zabudowań poza miastem nie
za daleko, za mało 

odpadów
Jeżowa Wola Okrężna Jednorodzinna Miasto powinno zorganizować poza miastem na peryferiach PSZOK.

32 08.08.2019 Źle Nie zatrucie dzielnicy Zmienić miejsce tak Jeżowa Wola Okrężna Jednorodzinna

33 BOM Źle Nie
trudno powiedzieć za blisko 

zabudowań
żadne Insekty, gryzonie, brzydkie zapachy

rozbudować punkt 
istniejący przy ul. 

Witosa 
tak

jak wszyscy 
Radomianie (odpady 

odbierają firmy)
Południe II Warsztatowa Jednorodzinna

Żądamy spotkania z mieszkańcami, za bliska lokalizacja przy 
wodociągach przepompownia przy ul. Warsztatowej, przy rondzie oraz 

wieży ciśnień przy ul Żelaznej 

34 BOM Źle Nie
odpady są odbierane z posesji 
ostatnio przez PPUH RADKOM

Żadnych – bardzo zła 
lokalizacja 

teren zamieszkały , popsucie 
powietrza, zapachy nieprzyjemne i 

szkodliwe dla zdrowia. 

Na pewno poza miastem 
z dala od zabudowań.

nie
j/w odpady 

odbierane z posesji
Potkanów Potokowa Jednorodzinna

Bardzo zła lokalizacja , takie składowiska powinny by c zlokalizowane z 
dala od zabudowań. Tereny wskazane winny być przeznaczone dla 

zabudowań jest to teren zamieszkały i nie powinniśmy niszczyć 
powietrza które i tak pozostawia wiele do życzenia. Na tym terenie 

jest już produkcja asfaltu, jeśli dodamy sortowanie śmieci nie 
pozostanie nic innego jak się stąd wyprowadzić. Pytanie kto w takiej 

lokalizacji odkupi te działki? Może miasto? Nie zgadzam się z lokalizacja 
na dzielnicy Potkanów – Żelazna . Nikt z pobliskich mieszkańców się nie 

zgadza jeżeli będzie trzeba będziemy bronić tych terenów przed 
dalszym skażeniem i zanieczyszczeniem. Z poważaniem.

35 BOM Źle Nie odpady odbierane z posesji Żadnych
teren miasta – zamieszkały, od 

zabudowań jest zaledwie kilkaset 
metrów

Na nieużytkach poza 
miastem. Takich 

terenów jest w okolicy 
bardzo dużo

nie
odpady są odbierane 

z posesji
Potkanów Potokowa brak danych

Brak jakichkolwiek rozmów z mieszkańcami nikt nas o niczym nie 
powiadomił. Nie chcemy tu mieć takiego zanieczyszczenia i brudu, 

smrodu i pyłu, a co najgorsze złego powietrza szkodliwego dla zdrowia 
naszego, naszych dzieci i wnuków. Władze odpowiedzialne za 

wskazanie lokalizacji powinni się troszkę wysilić i poszukać poza 
obszarami miasta . Oczekuję iż będzie spotkanie z odpowiednimi 

władzami i mieszkańcami.

36 10/11.08.2019 r. Dobrze Tak
Bliski dostęp + łatwość 

w utylizacji
Trudno powiedzieć tak Halinów Nizinna Jednorodzinna

37 10/11.08.2019 r. Dobrze Tak
Bliskość dużego osiedla, 

lokalizacja z dala od 
centrum

nie potrafię określić
Ta jest bardzo 

korzystna
nie

nie musiałam do tej 
pory pozbywać się 
tego typu odpadów

Jeżowa Wola Okrężna Jednorodzinna

38 10/11.08.2019 r. Dobrze Nie mieszkam w bloku z dala od centrum nie
odbiór ze śmietnika 

z SITY
Borki

Batalionów 
Chłopskich

Wielorodzinne

39 10/11.08.2019 r. Dobrze Tak nie Borki Kosowska Wielorodzinne
40 10/11.08.2019 r. Dobrze Tak tak Borki Wierzbicka Jednorodzinna
41 10/11.08.2019 r. Dobrze Tak na obrzeżach miasta nie za daleko Borki Limanowskiego brak danych
42 10/11.08.2019 r. Dobrze Tak Bliskość Borek tak Borki Pawia Wielorodzinne
43 10/11.08.2019 r. Dobrze Tak tak Borki Pawia Wielorodzinne
44 10/11.08.2019 r. Dobrze Tak łatwa dostępność Dębowa tak Borki Podmokła Jednorodzinna

45 10/11.08.2019 r. Nie mam zdania Tak
bliskość obwodnicy 

Radomia
zbyt bliska odległość do zabudowań 

mieszkalnych
Wskazana lokalizacja 

jest dla mnie wygodna
nie

nie było takiej 
potrzeby

Potkanów Okrężna Jednorodzinna

46 10/11.08.2019 r. Dobrze Tak popieram nie Wośniki Pośrednia Wielorodzinne

47 10/11.08.2019 r. Dobrze Tak

blisko osiedla Południe, 
z daleka od bloków 

mieszkalnych w 
porównaniu z pierwszą 

lokalizacją 

brak ul. Żelazna tak Południe Gębarzewska Wielorodzinne

48 10/11.08.2019 r. Dobrze Tak bliskość ul. Stalowa tak Południe Gębarzewska Wielorodzinne

49 10/11.08.2019 r. Źle Nie zła lokalizacja

lokalizacja punktu 
powinna być 

umieszczana w 
bezpiecznej odległości 

od zabudowań

przykre zapachy, gryzonie Tereny bez zabudowy tak Południe Świętojańska Wielorodzinne Wykup działek

50 10/11.08.2019 r. Źle Nie
brak pozytywnych 

aspektów
zbyt bliska odległość do zabudowań 

mieszkalnych
Południe Świętojańska Wielorodzinne

51 10/11.08.2019 r.
Lepiej niż 

Wjazdowa, nie 
najlepiej

Nie

za małe auto; wolę jechać dalej 
żeby w części południowej nie 
śmierdziało ; opłacam śmieci 

regularnie, więc oczekuje 
odbioru

Dalej od mojego domu. 
Dalej od zabudowy 

jednorodzinnej na os. 
Południe.

W dalszym ciągu zbyt blisko 
zabudowań Południe i Godów zbyt 

blisko , wartości nieruchomości 
pospadają drastycznie.

Malczew – brak 
zabudowy 

wielorodzinnej / Wośniki 
, Trablice – niezbyt gęsta 

zabudowa 
jednorodzinna

tak Żakowice Styczniowa Jednorodzinna

W przypadku wyboru jakiejkolwiek lokalizacji należy przemyśleć 
kwestię odszkodowań za spadek wartości nieruchomości dla 
okolicznych mieszkańców . Może to być zrobione np.. poprzez 

zwolnienie z podatku od nieruchomości przez np.. okres 20 lat. Kwestia 
składowanie gruzu- w orzecznictwie przyjmuje się , że nie jest on 

odpadem komunalnym (np.. Orzeczenie II SA/PO 707/10), co kwestia 
art. 16 pkt 2 ustawy odpadach – powodowanie uciążliwości przez 

zapach ???

52 10/11.08.2019 r. Źle Nie
z daleka od centrum i zły dojazd 

w godzinach szczytu
żadne, punkt jest zbyt 

mały

zapach, lokalizacja wybrana za 
szybko z uwagi na ?? teren zbyt 

mały 
Nie tak Śródmieście Focha Wielorodzinne

53 10/11.08.2019 r. Dobrze Tak
Jest bliżej dla 
mieszkańców 

Śródmieścia Radomia
nie mam uwag

Przy ul. Wjazdowej , ale 
Żelazna również b. 

zawozić odpady.
nie

Jest b. daleko od 
mojego miejsca 
zamieszkania. 
Szkoda, że nie 

będzie na 
Wjazdowej 

Planty Kościuszki Wielorodzinne

54 10/11.08.2019 r. Źle Nie
bo mam podpisana umowę z 

inną firmą 
nie ma żadnych nie ma żadnych Poza granicami miasta tak Południe Potokowa Wielorodzinne

Nie zgadzam się z tą lokalizacja tego Punktu Selektywnego Zbierania . 
Dlatego że jest już smród z innej firmy zlokalizowanej na ul. Żelaznej . 

Nie zgadzam się. 

55 Punkty stałe Dobrze Tak
blisko miejsca 
zamieszkania

brak Ta jest bardzo dobra nie zbyt duża odległość Żakowice Bracka Jednorodzinna

56 Punkty stałe Dobrze Tak
brak takiego punktu w 

tej części miasta
brak tak Idalin Biała Jednorodzinna Popieram lokalizację tego punktu.



57 Punkty stałe Dobrze Tak
brak takiego punktu w 

okolicy
brak tak Idalin Biała Popieram lokalizację tego punktu.

58 Punkty stałe Dobrze Tak
blisko miejsca 
zamieszkania

brak
Korzystna jest 

proponowana lokalizacja 
nie

duża odległość od 
miejsca 

zamieszkania
Południe Sycyńska Wielorodzinna

59
Punkty stałe 
(złożono 7 

egzemplarzy KOPIE)
Źle Nie bo tu mieszkam

nie widzę żadnego 
pozytywu

Spadek wartości działek Trablice nie
bo nie mam takiej 

potrzeby 
Potkanów Stara Żelazna Jednorodzinna

Po prostu kpina mieszkam obok tej działki i nie wyobrażam sobie tutaj 
PSZOK-u . Będzie kolejny protest ponieważ mieszkańcy nie pozwolą 
aby kolejna inwestycja truła nasze zdrowie . Jest tu już ZYKO- Dróg, 
Lakiernia , Elektrociepłownia . Po co UM daje pozwolenia na budowę 

nowych domów. Niech zaoferują mieszkańcom wykup i stworzą na tym 
terenie strefę przemysłową.

60 Punkty stałe Dobrze Tak bliżej niż na ulicy Witosa brak Na Żakowicach tak Centrum 25 -go czerwca Wielorodzinna

61 Punkty stałe Źle Tak
Z uwagi na bliskość zabudowań 

mieszkalnych
Złe

odległość os osiedla 4 pory roku 
oraz ul. Potokowa i Warsztatowa

poza miastem tak Południe Potokowa Jednorodzinna

Proszę doprowadzić do spotkania z mieszkańcami osiedla Południe 
oraz ul. warsztatowej ,Potokowej, Potkanowskiej. Uwaga i wskazana 

Lokalizacja PSZOK to zaledwie 800m od osiedla Cztery pory roku 
600m ul. Potokowa zabudowa jednorodzinna . Wkrótce rozpocznie się 

budowa nowego osiedla mieszkaniowego ul. Warsztatowa przy 
rondzie zaledwie 400m od planowanego PSZOK.

62 Punkty stałe Dobrze Tak

Z daleka od gęstej 
zabudowy 

mieszkaniowej. Poza 
osiedlem 

mieszkaniowym. 
Lokalizacja w strefie 

przemysłowej.

Lokalizacja na peryferiach miasta – 
pod granicą miasta. Daleko dla 

mieszkańców miasta.
ul. Żelazna tak Południe brak danych Wielorodzinna

PSZOK powinien być umiejscowiony w lokalizacji łatwo dostępnej dla 
mieszkańców Radomia. Mieszkańcy muszą mieć łatwy dojazd do 

PSZOK-u żeby dowieść elektrośmieci., gruz czy inne. Lokalizacja przy 
ul. Żelaznej to umożliwia. Wiele negatywnych opinii wynika z braku 

wiedzy mieszkańców.

63 Punkty stałe
Dobrze (z 
uwagami)

Tak 
Lokalizacja w dzielnicy 
przemysłowej , dobry 

dojazd

Strata dla miasta – bardzo atrakcyjna 
nieruchomość

Również na Potkanowie 
, ale „w głębi” strefy

tak (bardzo 
często)

Południe Gębarzewska Jednorodzinna

Co do zasady; proponowana lokalizacja w dzielnicy przemysłowej jest 
dobra (prawidłowa). Co do szczegółu; wybór nieruchomości jest zły, 
nieruchomość jest położona przy głównej trasie z frontem dług. ok. 

50m, co czyni j atrakcyjna inwestycyjnie. PSZOK to wątpliwa 
inwestycja i żadna estetyka (a ten element jest równie ważny w 

krajobrazie przemysłowym dzielnic miast). Dla PSZOK winno się szukać 
nieruchomości w drugiej linii zabudowy, a takich terenów na 

Potkanowie nie brakuje. Ryzykownym jest lokalizacja PSZOK w 
sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej – potencjalne konflikty i 

protesty.

64 14.08.2019 Dobrze Tak
brak zabudowy 
mieszkaniowej , 
jednorodzinnej

Brak ul. Wjazdowa tak Ustronie Sandomierska Wielorodzinna ul. Wjazdowa to idealne miejsce!!!

65 14.08.2019 Dobrze Tak
Bliżej mojego miejsca 

zamieszkania 
tak Młodzianów Południowa Jednorodzinna

66 14.08.2019 Dobrze Tak Obrzeża Radomia Brak
w miejscu oddalonym od 
dużego zasiedlenia, ale 

z dobra komunikacją
nie brak informacji Ustronie Komandosów Wielorodzinna

67 14.08.2019 Dobrze Tak
Bliska odległość od 

mojego miejsca 
zamieszkania 

Wskazana lokalizacja (ul. 
Żelazna ) jest jak 

najbardziej korzystna
tak Ustronie Południowa Jednorodzinna

68 Źle Nie
Ponieważ nie chcę żeby była w 
pobliżu mojego zamieszkania 

Dbanie o środowisko , 
ten PSZOK jest 

potrzebny ale nie 
odpowiada nam 

lokalizacja 

Nie chcemy by w naszym 
sąsiedztwie w pobliżu miejsca 

zamieszkania oraz działek zbierane 
były odpady niebezpieczne. Strach 

przed możliwością powstania 
pożarów oraz rozprzestrzeniania się 

ognia. Strach, że PSZOK z czasem 
będzie wykorzystywany do 

segregowania odpadów. Mamy 
obawy, że będzie powstawała 

spalarnia śmieci. Miejsce 
przechowywania odpadów.

Strefa zamieszkania z 
dala od mieszkań i 
działek uprawnych

nie

korzystamy z 
harmonogramów 

wywozów śmieci w 
moim miejscu 
zamieszkania 

Potkanów Żelazna brak danych

69 Źle Nie Ponieważ mieszkam obok
Nie ma żadnych – tu 

mieszkają ludzie
Zbyt bliska lokalizacja domów

Tereny niemieszkalne 
Radomia

nie Potkanów Stara Żelazna Jednorodzinna

Mieszkam kilka metrów od planowanej inwestycji i uważam iż miejsce 
nie jest korzystne dla nas. Uważam że inwestycja powinna być 
zlokalizowana kilka kilometrów od domów. PSZOK spowoduje 

obniżenie komfortu życia mieszkańców . Tutaj zainwestowaliśmy 
swoje ciężko zarobione pieniądze. Trzeba mieć na uwadze hałas 

związany z praca PSZOK-u , zbierane będą również odpady zielone 
skutkiem czego z reguły jest pojawienie się fetoru, insektów i 

szkodników.

70 Dobrze Tak
brakuje takiego punktu 
w południowej części 

miasta

Ta lokalizacja jest 
optymalna

nie za daleko Żakowice Kuśnierska Jednorodzinna



71 E-mail Źle Nie

Mieszkam tuż obok i nie życzę 
sobie , jak również pozostali 

mieszkańcy , insektów , gryzoni, 
zarazków i nieprzyjemnych 

zapachów

Nie widzę pozytywnych 
aspektów

Bliskie sąsiedztwo gospodarstw 
domowych, w których zamieszkują 

dzieci i osoby starsze

Miasto posiada wiele 
lokalizacji z dala od 

miejsc zamieszkania 
tak Potkanów Stara Żelazna brak danych

Osiedle przy ul. Stara Żelazna jest niewielkie , liczy kilka gospodarstw. 
W większości są tam domy wieloletnie, jednak w ostatnich latach 
zostały wybudowane trzy nowe. Pozwolenia na budowę zostało 

wydane, a w planie nie była przewidziana lokalizacja w sąsiedztwie 
PSZOK. Skoro Miasto Radom zmienia plan zagospodarowania 
przestrzennego tego rejonu i planuje tam umiejscowić strefę 

przemysłową, nie powinno się wydawać pozwoleń na budowę domów 
mieszkalnych. To samo dotyczy ulic Potkanowskiej i Warsztatowej, 

których mieszkańcy również są przeciwni tej inwestycji. PSZOK, to nie 
potencjalne, ale realne siedlisko insektów , gryzoni, wszelkiego rodzaju 

zarazków, a także nieprzyjemny zapach, uciążliwe dla osób 
mieszkających w pobliżu i narażające ich na wystąpienie szeregu 

chorób i dolegliwości. Jeśli planuje się takie inwestycje, należałoby się 
w pierwszej kolejności zatroszczyć o mieszkańców, którzy nie marzą i 
nigdy nie marzyli o życiu w środku dzielnicy przemysłowej. Nic nie stoi 

na przeszkodzie wykupić te kilka działek.

72 E-mail Dobrze Tak Dojazd, otoczenie Brak
Blisko obwodnicy 

południowej
nie

dotychczas nie 
musiałem

Długojów Górny Skrzydlata Jednorodzinna
Uważam, że PSZOK powinien powstać przy obwodnicy południowej , 

na terenach przemysłowych.

73 BOM Źle Nie
brak pozytywnych , 

negatywne – zbyt blisko 
lokalizacji

za blisko zabudowań mieszkalnych Z dala od zabudowań
Tak (1 raz w 
ciągu 10 lat)

Potkanów Potokowa Jednorodzinna
Niepoważne traktowanie mieszkańców, organizując spotkanie na ulicy 

bez właściwego zawiadomienia(nie wszyscy )korzystają z telewizji 
kablowej i Internetu.

74 BOM Źle Nie brak pozytywnych
Bliska lokalizacja od osad 

mieszkalnych
Z dala od zabudowań

tak (3x w 
ciągu 6 lat)

Potkanów Potokowa Jednorodzinna
1. Lokalizacja spowoduje rozwój wszelkich gryzoni 2. Lokalizacja 

spowoduje rozpad np. zebranych odpadów powodując nieprzyjemny 
smród

75 BOM Źle Nie Brak Zbyt blisko osiedla Witosa tak Gołębiów Zbrowskiego brak danych
76 BOM Źle Nie Brak Blisko osiedla Witosa tak Gołębiów Paderewskiego brak danych

77 BOM Dobrze Tak

Jeden jest w północnej 
części (Witosa) 

niezbędny jest drugi na 
południu Radomia.

Brak
Ta lokalizacja jest 

odpowiednia 
tak Potkanów Potkanowska Jednorodzinna

Do tej pory korzystałem z PSZOK-u na ul. Witosa. Jednak odległość 
powoduje bardzo duże utrudnienia. Niezbędny jest drugi PSZOK , 

lokalizacja na ul. Żelaznej jest idealna. W sąsiedztwie jest większość 
firm, dlatego tym bardziej lokalizacja jest właściwa. ZAWSZE KTOŚ 
BĘDZIE NIE ZADOWOLONY – bez względu na lokalizację. Dziękuję.

78 BOM Źle Nie Brak
Blisko lokalizacja z zabudową 

jednorodzinną i osiedlem Południe
Witosa tak Południe II Potokowa brak danych

Ta lokalizacja jest nie do zaakceptowania. Wystarczającą uciążliwością 
jest obwodnica i istniejące zakłady, które zanieczyszczają środowisko.

79 BOM Źle
brak 

danych
Brak

Zabudowa rodzinna i wielo- 
mieszkaniowa

Witosa tak Borki Kosowska brak danych Takie punkty trzeba tworzyć poza zabudową mieszkaniową .

80 BOM Źle Nie nie mam takiej potrzeby
Nie widzę pozytywnych 

aspektów takiej 
lokalizacji 

bliskość miejsc zamieszkania i 
transport  dowożący śmieci.

Oddalona na kilkanaście 
km od siedzib ludzkich

nie

nie kupuję żadnych 
produktów 

opakowanych i nie 
posiadam śmieci

Żakowice Warsztatowa Jednorodzinna

Musimy dbać o środowisko i powietrze którym oddychamy. Taka 
lokalizacja utylizacji śmieci zagraża ludziom i zdrowiu przyszłych 

pokoleń. Dopóki ludzie nie przestana kupować produktów 
przetworzonych z dużych marketów i sklepów 

wielkopowierzchniowych to nic się nie zmieni . To producenci powinni 
zadbać o środowisko ograniczając do całkowitego minimum plastik. Nie 

kupujmy wody w plastiku , mleko i przetwory mleczne można nabyć 
bez opakowani, odpowiedzialność wielka spoczywa na nas i 

rządzących z ten stan rzeczy. Mniejsza konsumpcja uzdrowi nas 
wszystkich . Nie zgadzamy się na umiejscowienie odpadów w pobliżu 

naszych siedzib. Nie ma na to zgody!

81 BOM Źle Nie Nie wiem nie ma

Insekty, gryzonie, brzydkie zapachy 
i zbyt bliska odległość od 

zabudowań ul. Potkanowskiej , 
Potokowej, Warsztatowej i osiedla 4 

Pory Roku.

Rozbudowa punktu przy 
ul. Witosa

tak
jak wszyscy 
Radomianie 

Południe Górne Potokowa Jednorodzinna
Skoro wydano nam pozwolenia na budowę domów w tej dzielnicy, to 

dlaczego teraz miasto chce „umilać” nam życie odorem , kurzem, i 
hałasem. Będziemy blokować budowę PSZOK.

82 BOM Źle Na razie nie wiem żadne robactwo, szczury , odór
Na peryferiach miasta, z 

dala od domów
tak Potkanów Żelazna

Ogródki 
działkowe

Stanowczo sprzeciwiamy się lokalizacji PSZOK przy ul. Żelaznej gdyż w 
pobliżu mamy ogródki działkowe w które zainwestowaliśmy niemałe 

pieniądze. Chcemy odpoczywać w spokoju i oddychać świeżym 
powietrzem. Przy tych inwestycjach nie uniknie się odoru, kuchu i 
szczurów, które będą niszczyć nasze skromne plony. Z odpadów 

zielonych robimy na działkach kompost . Inne odpady zabieramy ze 
sobą do śmietników w miejscu zamieszkania za które płacimy.

83 COP Źle Nie
Zamieszkuję w okolicy, nie chcę 

takiego sąsiedztwa
Brak

Zamieszkujące tam dzieci i osoby 
starsze

odległa od siedzib 
ludzkich

tak Potkanów Stara Żelazna Jednorodzinna

Uszczęśliwiając mieszkańców taką firmą trzeba by najpierw z nimi 
porozmawiać, a my dowiadujemy się z mediów. Proponuję wykupić 

tereny, ludzie się wyprowadzą i nikomu nie będzie przeszkadzać 
składowisko.

84 COP Źle Nie
Mieszkam tu, nie chce mieć za 

płotem śmietnika
Nie ma Ludzie mieszkający tuż obok

Taka, która nie jest 
uciążliwa dla ludzi 

tak Potkanów Stara Żelazna Jednorodzinna

85 COP Źle Nie Nie śmiecę tam gdzie mieszkam Brak Zarazki, smród, myszy i szczury z dala od ludzi
tak (tata 
korzysta)

Potkanów Stara Żelazna brak danych


