
PROTOKÓŁ nr 11  
z posiedzenia                                         
Komisji Rozwoju Miasta 
Rady Miejskiej w Radomiu                                          
z dnia 12 grudnia 2019 r. 

 
 
 
Na posiedzeniu obecni byli Członkowie Komisji oraz zaproszeni Goście wg listy 
obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
Posiedzenie otworzył i na nim Przewodniczył Pan Tomasz Gogacz Przewodniczący 
Komisji, który powitał wszystkich Członków Komisji oraz zaproszonych Gości. 
 
Porządek posiedzenia: 
 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały na sesję Rady Miejskiej w Radomiu 
zawartego na druku Nr 218 w sprawie uchylenia niektórych uchwał 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego lub ich części. 

2. „ Radom 2030 – Strategia rozwoju”.  
3. Sprawy różne. 

 
Przewodniczący Komisji zapoznał zebranych z porządkiem dziennym posiedzenia, 
który został przyjęty bez uwag.  
Ad. 1. Przewodniczący Komisji Tomasz Gogacz poprosił o przedstawienie projektu 
uchwały zawartego na druku nr 218.  
Planista Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Mikołaj Kurbiel powiedział, że jest to 
uchwała porządkująca, uchylająca małe skrawki terenów, głównie II etapy uchwał, 
których etapy I zostały już uchwalone. Przeprowadzono analizę terenów wskazanych 
na mapie, które chcielibyśmy, aby uchwały o przystąpieniu były uchylone ponieważ 
większość z tych uchwał jest stara. W przyszłości chcielibyśmy podjąć te uchwały 
w nowych granicach ale po zakończeniu pracy nad studium.  
Punkt 1.1. dotyczy uchwały, która wynikała z wcześniejszych przepisów dotyczących 
gruntów rolnych w mieście i należało podjąć uchwałę w sprawie miejscowego planu, 
gdyż tam były grunty rolne klasy II, a ponieważ zmaniona została ustawa zgodnie, 
z którą w granicach miast nie potrzeba zagospodarowywać takie tereny uchwała ta 
jest niepotrzebna. Teren ten zagospodarował się na podstawie decyzji o warunkach 
zabudowy w związku z tym uchwała ta jest niepotrzebna.   
Punkt 1.2 tu był sprzeciw właścicieli nieruchomości gdyż, w studium tereny te zostały 
wskazane pod przemysł i usługi, a tutaj są głównie ogródki działkowe. Dodatkowo 
uchwała o przystąpieniu jest jeszcze z 1998 roku czyli w starym systemie prawnym, 
którą i tak trzeba byłoby uchylić i podjąć nową. Chcielibyśmy podjąć nową w nowych 
granicach już po uchwaleniu studium. Przewodniczący Komisji Tomasz Gogacz 
zapytał, co z Cmentarzem. Planista Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Mikołaj 
Kurbiel odpowiedział, że Cmentarz jest w sąsiedztwie, a my mówimy o obszarze 
zaznaczonym kolorem pomarańczowym na mapie.  
Punkt 1.3 dotyczy etapu II uchwalenia planu. Etap I zalew Borki został już uchwalony 
i pozostały takie małe tereny, które albo wynikały ze sprzeciwu mieszkańców albo 
z konfliktu między samymi mieszkańcami, a miasto nie chciało wchodzić w ten 
konflikt i zdecydowało żeby ograniczyć granice miejscowego planu. Jeden teren 
wynikał z konfliktu z prawem wodnym a jeszcze jeden ze sprzeczności ze studium 
(miasto chciało tam inwestować ale studium nie umożliwiało tego). Brak możliwości 
inwestycji w danych granicach - otrzymaliśmy wniosek na jeden z tych terenów ale 
trzeba będzie podjąć opracowanie na nowych granicach. Planista Miejskiej 



Pracowni Urbanistycznej Agnieszka Łapa – Żelachowska dodała, że ze względu 
na strefy ochronne taki teren, który jest objęty tą uchwałą nie będzie spełniał 
przepisów prawa. Przewodniczący Komisji Tomasz Gogacz zapytał, czy te działki 
są własnością gminy czy są one prywatne. Planista Miejskiej Pracowni 
Urbanistycznej Mikołaj Kurbiel odpowiedział, że niektóre są własnością Gminy. 
Planista Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Agnieszka Łapa – Żelachowska 
dodała, że są to własności skarbu Państwa i Gminy Miasta Radomia na północy od 
zachodu to były działki prywatne z tym że w studium były to tereny zielone a tam była 
ostra presja żeby dać możliwość zabudowy mieszkaniowej. Był konflikt, który 
graniczył z nieuchwaleniem planu w związku z czym postanowiliśmy pozytywnie 
rozpatrzeć te wnioski i wyłączyliśmy z planu miejscowego. Druga lokalizacja to była 
spalarnia śmieci, którą chciał realizować ksiądz, co było niezgodne z polityką miasta 
na tym terenie w związku z tym ksiądz wystąpił żeby nie realizować planu na tym 
terenie. Teraz został złożony nowy wniosek i będzie przystąpienie do uchwalenia 
planu. Przewodniczący Komisji Tomasz Gogacz zapytał, czy będzie tam spalarnia. 
Planista Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Agnieszka Łapa – Żelachowska 
odpowiedziała, że nie będzie spalarni, a będą tam same pochówki ewentualnie 
kolumbarium.  
Punkt 1.4 dotyczy etapu II planu Potokowa. W etapie II był przede wszystkim 
sprzeciw właścicieli nieruchomości przed planowanymi rozwiązaniami projektowymi. 
Punkt 1.5 dotyczy etapu II małego terenu, który jest na istniejącej ul. Lubelskiej 
i chcielibyśmy to wyczyścić ponieważ nie jest to potrzebne.  
W punkcie 1.6 jest podobna sytuacja. Tu bierzemy fragment ulicy Staroopatowskiej 
i ulicy Kolejowej z tym, że w większości fragment znajduje się już na istniejącym 
planie zagospodarowania przestrzennego także nie ma potrzeby kontynuowania 
projektu miejscowego planu. Radny Robert Chrobotowicz zapytał, czy targowisko 
przy ul. Śląskiej objęte jest miejscowym planem. Planista Miejskiej Pracowni 
Urbanistycznej Mikołaj Kurbiel odpowiedział, że tak, oprócz starej willi i Feniksa 
samo targowisko jest.  
Punkt 1.7 dotyczy miejscowego planu Wierzbicka. Ostatnio został uchwalony etap I 
E Leclerc, a etap II zostaje nieuchwalony. Tutaj mamy kwestię prawną ponieważ 
mieliśmy 3 uchwały o przystąpieniu i każda nowa uchwała po poprzedniej  uchylała 
tą poprzednią czyli mieliśmy jedną uchwałę o przystąpieniu później druga uchwała 
o przystąpieniu uchyliła tą pierwszą a trzecia uchwała o przystąpieniu w nowych 
granicach wynikających z analiz przestrzennych uchyliła tą drugą więc uchylenie tej 
drugiej uchyliło też uchylenie tej pierwszej w związku z czym pozostaliśmy z dwoma 
uchwałami i chcielibyśmy jeszcze raz porządnie uchylić tą pierwszą. 
Przewodniczący Komisji Tomasz Gogacz zapytał o odcinek, który obejmuje szkołę 
Integracyjną. Planista Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Mikołaj Kurbiel 
odpowiedział, że to jest od ul. Wjazdowej i ten odcinek nie obejmuje szkoły 
Integracyjnej Przewodniczący Komisji Tomasz Gogacz powiedział, że na teren 
szkoły wjeżdża się od ul. Wjazdowej. Planista Miejskiej Pracowni Urbanistycznej 
Mikołaj Kurbiel powiedział, że tam jest już miejscowy plan. Przewodniczący 
Komisji Tomasz Gogacz powiedział, że zastanawia się dlaczego jest kolor zielony 
jednolity i jeszcze ten fragment jest zakreskowany i to dotyczy szkoły Integracyjnej. 
Planista Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Mikołaj Kurbiel powiedział, że ten 
teren objęty jest już obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego jednak chcieliśmy go trochę zmienić tj. udostępnić więcej terenów 
usługowych i skorygować samą ulicę Wjazdową, dlatego ten teren został też objęty 
projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i takie rzeczy są 
możliwe, że na uchwalonym już miejscowym planie jest też projekt tak jakby 
częściowej zmiany tego planu. Radny Robert Chrobotowicz zapytał, czy to 
wymaga takiej samej procedury. Planista Miejskiej Pracowni Urbanistycznej 
Mikołaj Kurbiel odpowiedział, że tak. Przewodniczący Komisji Tomasz Gogacz 



powiedział, że patrzy na to od strony oświatowej i z Komisji Edukacji, Sportu 
i Turystyki wie, że jest pewna koncepcja, że ten budynek po dawnej PSP nr 17 ma 
być zintegrowany ze szkołą Integracyjną i zapytał dlaczego dzielona jest pewna 
całość placówki oświatowej bo część ujmujemy, a część nie i to jest nie spójne. Czy 
MPU dostrzega to, że dojdzie do integracji tych dwóch szkół. Jeżeli się robi jeden 
plan to nie można jednej placówki robić „okrakiem” zrobimy połowę placówki 
a połowę nie, to ma być funkcjonalna jedna wspólna przestrzeń. Planista Miejskiej 
Pracowni Urbanistycznej Mikołaj Kurbiel odpowiedział, że  jeśli chodzi o te dwie 
szkoły to obie są poza planem. Tutaj my tylko obejmujemy fragment ul. Wjazdowej, 
która jest przed szkołą ale samej szkoły nie obejmujemy. Przewodniczący Komisji 
Tomasz Gogacz powiedział, że na tym planie wychodzi na to, że mamy parking 
przed szkołą i budynek oddzielnie, nie ma tej szkoły całościowo. Planista Miejskiej 
Pracowni Urbanistycznej Mikołaj Kurbiel powiedział, że ta uchwała 
o przystąpieniu była z 2018 roku. Radny Robert Chrobotowicz powiedział, że 
chodzi o to, że miejscowy plan obejmuje parking szkoły. Planista Miejskiej 
Pracowni Urbanistycznej Mikołaj Kurbiel powiedział, że widocznie nie było 
potrzeby objęcia terenu całej szkoły i to jest możliwe, że objęty jest sam parking 
z wjazdem. Przewodniczący Komisji Tomasz Gogacz powiedział, że jeżeli miasto 
ma w zarządzie konkretną szkołę typu nieruchomość, typu działka, numer itd.  to 
dobrze byłoby żeby potraktować to całościowo. Jeżeli się robi plan i robi się jakąś 
wizję to nie może być tak, że wyrywa się kawałek parkingu, a budynek zostaje do 
jakichś tam innych celów a jeszcze jest ta wizja zrobienia całości z tej szkoły nr 17. 
Nie róbmy tak bo będziemy robić poprawki po latach do tego planu. Nie można 
szkoły odcinać od ulicy, stawiamy placówkę szkolną w bardzo dziwnej sytuacji. 
Planista Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Mikołaj Kurbiel powiedział, że tutaj 
jest projekt planu, który zostanie. Przewodniczący Komisji Tomasz Gogacz 
powiedział, że dyrektor ZS Integracyjnych prosił go o pewną sytuację związaną 
z przejęciem tego tematu żeby szkoła funkcjonowała w całości i mogła tam być i żeby 
to była pewna koncepcja rozwoju placówki. Nie można tak stawiać kogokolwiek jako 
zarządcy terenu, że się trzech gospodarzy na jego działce znajdzie. Planista 
Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Agnieszka Łapa – Żelachowska powiedziała, 
że prawdopodobnie na tym etapie jak było przystąpienie do uchwały o przystąpieniu 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania na tym, terenie, MPU nie 
miała wiedzy o połączeniu tych szkół i takiej potrzebie miasta. Przewodniczący 
Komisji Tomasz Gogacz powiedział, że reforma spowodowała, że nie ma już tej 
placówki, ale jest budynek, jest nieruchomość, jest pewna koncepcja i nie można 
szkoły stawiać w takiej sytuacji, że coś jej zabieramy, a nie porządkujemy całości. 
Przewodniczący widzi tutaj kolizję społeczną i na pewno środowisko szkoły będzie 
interweniowało w tej sprawie, że tak ich traktujemy. Planista Miejskiej Pracowni 
Urbanistycznej Mikołaj Kurbiel powiedział, że zawsze można przystąpić do 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który obejmuje teren szkoły 
Integracyjnej i dawnej szkoły nr 17 i ten wjazd. Przewodniczący Komisji Tomasz 
Gogacz powiedział, że w związku z punktem 1.7 na kolejne posiedzenie Komisji 
zaprosi przedstawiciela dyrekcji szkoły Integracyjnej albo środowiska szkolnego 
i wtedy oni skonsultują jak to widzą. Planista Miejskiej Pracowni Urbanistycznej 
Mikołaj Kurbiel powiedział, że konieczne byłoby złożenie takiego wniosku przez 
szkołę Integracyjną o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla tego terenu. Planista Miejskiej Pracowni Urbanistycznej 
Agnieszka Łapa – Żelachowska powiedziała, że teraz celem jest tylko 
porządkowanie a nie powiększanie czy zmiana już istniejących planów. Planista 
Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Mikołaj Kurbiel powiedział, że na tym terenie 
jest obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego ale on jest dosyć stary 
i pewnie nie zakładał tego rozwiązania planistycznego, drogowego – nowego wjazdu 
łącznie z tym parkingiem. Żeby to usankcjonować został podjęty plan 



zagospodarowania przestrzennego Wierzbicka – ta trzecia uchwała został podjęta 
i ona nadal będzie obowiązywać i to będzie w etapie II. Etap I to jest E Leclerc 
i sąsiadujące ulice, a ul. Wjazdowa łącznie z tym nowym wjazdem, parkingiem 
i terenami mieszkalnymi w sąsiedztwie to jest etap II miejscowego planu. Jeżeli jest 
taka potrzeba żeby objąć teren szkoły Integracyjnej łącznie z dawną szkołą nr 17 to 
konieczny jest jakiś sygnał od dyrektora tej placówki w jaki sposób oni to widzą 
i gdzie tu jest problem. Może nie ma problemu w połączeniu tych dwóch placówek, 
gdyż to że one są poza obszarem miejscowego planu nie oznacza to, że nie mogą 
zostać połączone . Jeżeli istniałby jakiś problem planistyczny to trzeba złożyć 
wniosek do MPU lub do Prezydenta i będzie on rozpatrywany i ewentualnie biorąc 
wszystko pod uwagę zaproponować jakieś granice projektu nowego miejscowego 
planu łącznie z tym parkingiem i nowym wjazdem. Przewodniczący Komisji 
Tomasz Gogacz powiedział, że chyba nic się nie stanie jeżeli ten temat zostanie 
odłożony do poniedziałku. Przewodniczący skontaktuje się ze środowiskiem szkoły 
i dyrektorem i powiadomi ich o sytuacji. Planista Miejskiej Pracowni 
Urbanistycznej Mikołaj Kurbiel powiedział, że ta uchwała nie ma nic do tego etapu 
II tzw. E Leclerca. Punkt 1.7 jest ponieważ jest to powtórzenie tej pierwszej uchwały 
o przystąpieniu, ona się nakładała na trzecią uchwałę o przystąpieniu. Radny Robert 
Chrobotowicz wyjaśnił, że jeżeli uchylimy pkt 1.7 to tak czy inaczej pozostanie 
miejscowy plan w tych samych granicach na tym samym terenie, to niczego nie 
zmieni bo na tym terenie jest uchwalony miejscowy plan. Jest jedna uchwała, którą 
musimy cofnąć i jeżeli ją cofniemy to tak czy tak w tych granicach zaznaczonych na 
pomarańczowo miejscowy plan będzie. Tutaj na miejscowy plan jest nałożony drugi 
miejscowy plan i trzeba ten drugi plan zdjąć z miejscowego planu. Planista Miejskiej 
Pracowni Urbanistycznej Mikołaj Kurbiel powiedział, że dokładnie tak i zostanie 
wtedy ten jeden miejscowy plan. Przewodniczący Komisji Tomasz Gogacz 
powiedział, że tam jest pewna całość funkcjonalna szkoły, która się będzie rozwijała 
i nie wie jakie tam są decyzje co do zarządu, ale jest ta decyzja, że generalnie te 
budynki się połączą. Nie można robić planu perspektywicznego i zostawić tylko 
parking, a z resztą nie wiadomo co się będzie działo. To trzeba robić całościowo albo 
wyjąć i się zastanowić nad  całością albo tego nie ruszać bo wtedy będzie pewna 
kolizja funkcjonalna. Planista Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Mikołaj Kurbiel 
powiedział, że zawsze można przystąpić do nowego projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, który będzie obejmował teren szkoły 
Integracyjnej i dawnej szkoły nr 17 i ten ul. Wjazdowej łącznie z parkingiem 
i wjazdem. Przewodniczący Komisji Tomasz Gogacz powiedział, żeby to zostawić 
i poznać stanowisko środowiska szkoły. Radny Robert Chrobotowicz wyjaśnił, że 
jeżeli przychylimy się do wniosku MPU to na tym terenie zdejmując tą jedną uchwałę 
ani nie poprawiamy, ani nie polepszamy sytuacji szkoły ani tego parkingu przy 
szkole. Na jednym terenie mamy dwa miejscowe plany i zdejmujemy tylko jeden, 
a cały czas zostanie ten parking objęty miejscowym planem, który już jest od 
jakiegoś czasu. Jedynie prostujemy żeby na tym terenie pozostał jeden miejscowy 
plan, a nie dwa. Środowisko szkoły i zagospodarowanie tego terenu to jest jedna 
sprawa, my tym ruchem nie polepszamy ani nie pogarszamy sytuacji. Planista 
Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Agnieszka Łapa – Żelachowska 
zaproponowała, żeby przystąpić do sporządzenia planu miejscowego tylko dla tego 
terenu szkoły. Przewodniczący Komisji Tomasz Gogacz powiedział, że organ 
prowadzący będzie miał swoją wizję i dobrze by było żeby pomyśleć o całościowym 
spojrzeniu dla tej placówki. Radny Robert Chrobotowicz zapytał, co wniesie 
miejscowy plan na tym terenie jeżeli mamy tam szkołę, co nam polepszy. Planista 
Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Agnieszka Łapa – Żelachowska 
odpowiedziała, że w Warszawie są robione tego typu plany żeby np. starzy 
właściciele nie wnosili roszczeń.  



Punkt 1.8 to jest Kozienicka Cmentarz etap II - takie pozostałości. Był tam sprzeciw 
mieszkańców przed planowaną funkcją, zostało to pozostawione żeby sobie 
gospodarowali tak jak sobie chcieli zgodnie z decyzjami o WZ. Wykazano, że nie ma 
możliwości stworzenia miejscowego planu dla tego etapu dlatego zostało to 
wskazane do uchylenia..  
Punkt 2.2 obejmuje teren kościoła Garnizonowego i teren galerii Rossa. Dla 
pierwszego terenu nie możliwe jest stworzenie miejscowego planu, gdyż jest to teren 
wojskowy zamknięty, a na drugim terenie już istnieje obowiązujący plan i nie ma 
potrzeby jego zmiany.  
Przewodniczący Komisji Tomasz Gogacz powiedział, że chciałby zaopiniować ten 
projekt uchwały i zapytał czy MPU zdjęłoby ten punkt 1.7 żeby głosować nad 
pozostałymi. Radny Robert Chrobotowicz powiedział, że dla niego punkt 1.7 nie 
budzi żadnych kontrowersji. Radny zapytał, czy jeżeli wyjmiemy ten punkt z uchwały 
to nie będzie problemu koncepcyjnego dla MPU. Planista Miejskiej Pracowni 
Urbanistycznej Mikołaj Kurbiel powiedział, że  problem jest prawny ponieważ nie 
powinno być dwóch uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu na 
jeden teren, a tu mamy taki problem. Przewodniczący komisji Tomasz Gogacz 
powiedział, że ma zastrzeżenia do punktu 1.7 i chciałby aby ten teren całościowo 
objął nowy plan. Radny Robert Chrobotowicz powiedział, że aby objąć ten teren 
nowym planem to trzeba zdjąć ten bo byłby to trzeci plan na tym terenie. 
Przewodniczący komisji Tomasz Gogacz powiedział, że zobowiązuje MPU do 
przygotowania całościowego planu uporządkowania tego terenu szkoły Integracyjnej 
i tej dzielnicy części miasta. Planista Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Mikołaj 
Kurbiel powiedział, że należy zrobić analizy przystąpienia do sporządzenia planu 
i zgodności ze studium. Ważne jest co jest w studium dla tego terenu bo może się 
okazać, że pogorszymy, a nie polepszymy daną sytuację. Po sprawdzeniu studium 
jeżeli się uda to na sesję styczniową MPU przygotuje uchwałę o przystąpieniu do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Planista 
Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Agnieszka Łapa – Żelachowska dodała, że 
najlepiej byłoby zrobić to na wniosek żeby mieć podstawy do przygotowania takiej 
uchwały. Radny Robert Chrobotowicz zapytał, kto może złożyć taki wniosek. 
Planista Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Mikołaj Kurbiel odpowiedział, że 
może to być szkoła mogą być to również mieszkańcy.       
Przewodniczący Komisji Tomasz Gogacz zakończył dyskusję i zarządził 
glosowanie nad projektem uchwały zawartym na druku nr 218 Radni pozytywnie 
zaopiniowali projekt uchwały na druku Nr 218 w sprawie uchylenia niektórych uchwał 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego lub ich części (3 Radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się). 
Opinię nr 7 dołączono do protokołu. 
 
Ad. 3. Przewodniczący komisji Tomasz Gogacz powiedział, że czytał artykuł 
w Gazecie Wyborczej dlatego na sesji poprosił żeby ten temat związany z głównym 
motorem rozwoju Radomia jakim jest lotnisko i pewną wizją śmiałą plus to co pan 
Zaborowski przedstawił chodzi o pewnego rodzaju czynnik miastotwórczy – lotnisko, 
dzielnica - staramy się o coś więcej. Kwestia konkursu na szerszą skalę jest jakąś 
wizją. Przewodniczący poprosił pana Łukasza Zaborowskiego o przedstawienie tego 
co było napisane w artykule i żeby do tego odniosły się Miejska Pracownia 
Urbanistyczna oraz Wydział Funduszy Unijnych. Prezes Radomskiego 

Towarzystwa Naukowego  powiedział, że w jego opinii nic 
nowego nie zaproponował bo zdaje się, że z MPU wychodziły już takie propozycje 
żeby cały ten obszar potencjalnie rozwojowy między linią kolejową (w rejonie nowego 
przystanku pod wiaduktem ul. Lubelskiej), a lotniskiem objąć koncepcją 
urbanistyczną jako potencjalne rozszerzenie Śródmieścia. Nowa dzielnica 
o charakterze wielkomiejskim, czego w Radomiu jeszcze nie ma, a inwestycja 



lotniska temu sprzyja. Od strony Portu Lotniczego mamy ogromne tereny rozwojowe 
choćby mówiąc już tylko o tych obszarach poprzemysłowych na północ od ul. 
Lubelskiej, ale też bliżej obwodnicy tereny ogródków działkowych. To wszystko to są 
tereny rozwojowe. W związku z tym pan Łukasz Zaborowski zaproponował żeby 
pomyśleć o konkursie urbanistycznym o zasięgu międzynarodowym z dobrymi 
nagrodami. Temat ten jest dość wyjątkowy, który przyniósłby nie tylko jakieś ciekawe 
propozycje, ale również byłby reklamą samą w sobie tych terenów w środowisku 
branżowym. Gdyby MPU mając zlecenie oczywiście takie zlecenie od władz miasta 
mogła przygotować warunki konkursu czy też sama przystąpić do stworzenia takiej 
koncepcji – bo czas nagli. Planista Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Mikołaj 
Kurbiel powiedział, że należy się zastanowić, czy to byłoby zgodne ze studium 
ponieważ na północ od. ul. Lubelskiej w studium są tereny przemysłowo – usługowe, 
a nie ma terenów mieszkalnych. Prezes Radomskiego Towarzystwa Naukowego 
Łukasz Zaborowski powiedział, że teraz trwają prace nad nowym studium. To były 
uwarunkowania jeszcze kiedy nie było przesadzone, że będzie ten port lotniczy. 
Przeznaczenie teraz tych terenów na tereny przemysłowe byłoby błędem. Tereny 
przemysłowe niech powstają po innych stronach lotniska, dalej od Śródmieścia. 
Radny Mirosław Rejczak powiedział, że przeznaczenie terenów wokół lotniska jest 
ważną sprawą. Przewodniczący komisji Tomasz Gogacz dodał, że w artykule 
podany był przykład Rzeszowa, który z małego miasteczka wyrósł na metropolię. 
Powinniśmy teraz to zrobić bo to będzie ruch na kolejne fazy rozwoju miasta i nie 
możemy teraz tego momentu przeoczyć. Dyrektor Wydziału Funduszy Unijnych 
Katarzyna Bernat powiedziała, że są wyznaczone kierunki działań w celu „Radom 
dla biznesu” i jest w nich uwzględniony potencjał lotniska co prawda nie była brana 
pod uwagę cała dzielnica o charakterze ogólnomiejskim, ale jest wykorzystanie 
urbanizacyjnego potencjału rozbudowy radomskiego lotniska  w tym  rozszerzenie 
zabudowy o charakterze śródmiejskim wzdłuż ul. Lubelskiej. Skupiono się bardziej 
tylko i wyłącznie ze względu na samo lotnisko, a nie na szeroko pojętej dzielnicy 
wielkomiejskiej. Jeżeli chodzi o lotnisko to myślano bardziej pod kontem hoteli a nie 
o mieszkaniówce. Ten temat jest zawarty w strategii ale jeżeli trzeba go poszerzyć to 
można to zrobić. Jeżeli chodzi o sam konkurs to jest on środkiem do jakiegoś celu, 
który w strategii nie musi znaleźć swojego miejsca. To jest działanie, które będzie 
służyło osiągnięciu tego celu. Lokalizację takiej dzielnicy można rozważyć. 
Przewodniczący komisji Tomasz Gogacz powiedział, że chciałby, aby to stało się 
faktem. Jeżeli wpływowa gazeta ogólnopolska rozumie temat rozwoju miasta 
i chcemy żeby ta inwestycja się zakorzeniła to dlaczego nie pomyśleć koncepcyjnie 
żeby chcieć ażeby było lepiej. Ogłoszenie tego konkursu jest dobrym rozwiązaniem 
i pomysłem. Radny Mirosław Rejczak powiedział, że ta dyskusja zmierza w dobrym 
kierunku, ale teraz jesteśmy w trudnej sytuacji ponieważ Marszałek województwa nie 
sprzyja rozwojowi lotniska. Powinniśmy zacząć poważnie działać na rzecz rozwoju 
Radomia. 
Przewodniczący komisji Tomasz Gogacz zaproponował podjęcie stanowiska 
w sprawie ogłoszenia konkursu międzynarodowego na dzielnicę lotniczą w Radomiu 
i przedstawienie go Radzie Miejskiej. Radny Mirosław Rejczak powiedział, żeby 
komisja skierowała do Prezydenta odpowiedni wniosek na temat koncepcji tego 
rozwoju bo to się mieści w koncepcji strategii rozwoju miasta. Dyrektor Wydziału 
Funduszy Unijnych Katarzyna Bernat powiedziała, że należy odróżnić i rozdzielić 
dwie kwestie. Jedną kwestią jest to jakie zapisy będą wprowadzone do realizacji 
w samym dokumencie, a drugą kwestią jest już sama czynność ogłoszenia konkursu, 
którego efekt miałby być realizowany w ramach tego co wpiszemy do projektu 
strategii. Ewentualny wniosek, który miałby być teraz złożony przez komisję to 
mógłby być w zakresie ogłoszenia konkursu międzynarodowego na 
zagospodarowanie dzielnicy w rejonie ul. Lubelskiej. Jeżeli chodzi o sam dokument 
Strategii to należy konkretnie przemyśleć, w których celach ewentualnie można by 



zawrzeć samą dzielnicę wielkomiejską i wtedy ewentualnie wprowadzić to do 
projektu. Przewodniczący komisji Tomasz Gogacz zapytał czy można zrobić taki 
krok, że Radomskie Towarzystwo Naukowe i jego Prezes składa taki wniosek na 
komisji a komisja ten wniosek pozytywnie opiniuje i ten wniosek jest dodany do 
Strategii. Prezes Radomskiego Towarzystwa Naukowego Łukasz Zaborowski 
powiedział, że nie zmierzał do tego aby wpisywać do Strategii narzędzia działania, 
które być może niekoniecznie się mieszczą w zamyśle tego dokumentu natomiast 
uważa, że to powinno zaistnieć. W Strategii powinny znajdować się zapisy na 
wyższym poziomie ogólności. Radny Robert Chrobotowicz powiedział, że Strategia 
jest jednym dokumentem, a to co MPU będzie przygotowywało czyli studium to musi 
to ze sobą korelować. W tej chwili tak jak założyło MPU w studium na północy ul. 
Lubelskiej nie ma mieszkaniówki. Planista Miejskiej Pracowni Urbanistycznej 
Agnieszka Łapa – Żelachowska powiedziała, że na razie nie ma, ale rozważane 
jest przystąpienie do sporządzenia planów na tym terenie. Dyrektor Wydziału 
Funduszy Unijnych Katarzyna Bernat powiedziała, że ten dokument był 
konsultowany z MPU i w tym kształcie w jakim jest obecnie nie dochodziło do żadnej 
kolizji. Jeżeli chodzi o same założenia strategii to można omówić  w jednym 
z kierunków działań, utworzenie takiej dzielnicy wielkomiejskiej natomiast jeśli chodzi 
o sam konkurs to jest tylko narzędzie do osiągnięcia tego celu, które nie powinno 
mieć odzwierciedlenia w Strategii.  
Radny Mirosław Rejczak zapytał kiedy Prezydent skieruje projekt Strategii do Rady 
Miejskiej w celu uchwalenia. Dyrektor Wydziału Funduszy Unijnych Katarzyna 
Bernat odpowiedziała, że najpierw musi zakończyć się etap konsultacji następnie 
kiedy pojawi się ostateczny kształt dokumentu  po uwzględnieniu wszystkich uwag  
należy skierować ten dokument do RDOŚ w celu zaopiniowania czy dokument o tym 
charakterze będzie wymagał jeszcze przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko. Założenie jest takie, że na początku roku dokument 
zostanie złożony celem zaopiniowania do RDOŚ.  RDOŚ ma około miesiąca na 
udzielenie odpowiedzi i dalsze kroki będą uzależnione od tego jaka będzie opinia. 
Radny Mirosław Rejczak powiedział, że każda gmina powinna mieć strategię 
rozwoju. Dyrektor Wydziału Funduszy Unijnych Katarzyna Bernat powiedziała, że 
nie ma takiego obowiązku.             
Przewodniczący komisji Tomasz Gogacz zaproponował złożenie wniosku 
w sprawie ogłoszenia konkursu. Przewodniczący komisji Tomasz Gogacz odczytał 
treść wnioski i zarządził nad nim głosowanie. Komisja Rozwoju Miasta wnioskuje o 
przeprowadzenie przez Prezydenta Miasta konkursu urbanistycznego o charakterze 
międzynarodowym w celu przygotowania koncepcji zagospodarowania terenów – 
dzielnicy w rejonie ul. Lubelskiej między portem lotniczym a śródmieściem (3 
Radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się). Wniosek nr 4 dołączono do 
protokołu. 
Przewodniczący komisji Tomasz Gogacz podziękował redaktorowi za artykuł 
i podjęcie tego tematu.  
 
Ad. 4. Przewodniczący komisji Tomasz Gogacz odczytał odpowiedź na wniosek nr 
3 złożony przez komisję. Pismo dołączono do materiałów z posiedzenia komisji.   
  
W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący Komisji podziękował 
wszystkim za przybycie i zamknął posiedzenie.                                                        
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