
Załącznik 1 

 

PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH 2007-2013 

W OBSZARZE REWITALIZOWANYM 

 

Projekt 1  

Tytuł projektu: Remont i modernizacja Amfiteatru w Radomiu 
Instytucja realizująca projekt: Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” w Radomiu 

ul. Parkowa 1 
Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu 
projektu: 

 

Lokalizacja projektu: Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr”, 26-600 
Radom ul Parkowa 1, Gmina Radom, 
województwo mazowieckie  

Czas realizacji projektu: 02.06.2008 – 30.06.2010 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Projekt pn. „Remont i modernizacja Amfiteatru w Radomiu” obejmujący remont i modernizację 
budynku administracyjno-scenicznego wraz z nadaniem nowych funkcji kilku pomieszczeniom oraz 
remont i modernizacja sceny i widowni wraz z zadaszeniem, pozwoli w pełni realizować długofalowe 
działania: 
a. po pierwsze zaspokojenie potrzeb lokalnych związanych z działalnością kulturowo-edukacyjną 
Miejskiego Ośrodka Kultury Amfiteatr w Radomiu. 
 b. po drugie zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie dostępności do infrastruktury 
kulturalnej: 
1.wskaŜnik frekwencji powinien się zwiększyć o ok.5% mieszkańców miasta w Ŝyciu kulturalnym 
Radomia, 
2.osoby niepełnosprawne będą miały szansę czynnego uczestnictwa w kulturze w związku z 
odpowiednim wyposaŜeniem i przystosowaniem obiektu Kultury spełniającego wymagania i 
potrzeby tychŜe osób, 
3.interesująca oferta kulturalna, moŜe przyciągnąć osoby z środowisk marginalnych, 
c. po trzecie ze względu na obecność odpowiedniej infrastruktury kulturalnej wychodzącej 
naprzeciw wymaganiom i potrzebom społecznym jest szansa i rozwój sektora Kultury w Radomiu, 
d. po czwarte nastąpi ograniczenie niekorzystnych zjawisk w zakresie patologii społecznej 
występującej w bezpośrednim otoczeniu Miejskiego Ośrodka Kultury „Amfiteatr”, 
e. po piąte zmniejszy się niebezpieczeństwo całkowitej degradacji infrastruktury Kultury, co wpłynie 
równieŜ na wizerunek miasta Radomia jako miasta przyjaznego, w którym „gospodarze” dbają o 
dobro publiczne, w którym warto się osiedlać, inwestować oraz w którym warto spędzić trochę 
wolnego czasu, 
Realizacja inwestycji wpłynie przede wszystkim na wzrost dostępności i jakości usług kulturalno-
edukacyjnych, co w sposób bezpośredni wpłynie na poprawę warunków Ŝycia mieszkańców w 
mieście i regionie, podnosząc jego konkurencyjność w skali kraju. 
Cel projektu: 
Określając długotrwałe konsekwencje realizacji projektu Remont i modernizacja Amfiteatru w 
Radomiu, wykraczające poza natychmiastowe efekty, zmierzające do sytuacji modelowej 
funkcjonowania Amfiteatru jego otoczenia, sformułowano następujący cel główny projektu: 

„Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności miasta Radom uwarunkowany rozwojem sektora Kultury, 
jako czynnika stymulującego rozwój regionalny.” Jest on zgodny z załoŜeniami Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego i określonymi wskaźnikami dla Priorytetu VI: 
Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, Działanie 6.1. 
Kultura. 

Cel główny projektu precyzują wskaźniki rezultatu projektu: 

- zwiększenie liczby odbiorców w roku rzeczowego zakończenia inwestycji tj. w 2011 r. o 5% (1180 
widzów) w porównaniu do 2007 w wariancie bez projektu (23600 widzów). W kolejnych latach 
analizowanego okresu załoŜono utrzymanie średniorocznego trendu wzrostu na poziomie ok. 5%: 



2011 – 24780 osób;2012 – 26019 widzów; 2013 – 27320 widzów; 2014 – 28686 widzów; 2015 – 
30120 widzów 

- wzmocnienie organizacyjne Amfiteatru; utworzenie 6 nowych miejsc pracy; 

- liczba nowych ofert programowych w zakresie Kultury: 8 

Formułując powyŜszy cel kierowano się przede wszystkim znaczeniem Kultury dla rozwoju 
regionalnego. Postawione w celu ogólnym projektu wyzwanie dla instytucji Kultury wynika z 
załoŜenia, iŜ kultura jest nie tylko wartością warunkującą toŜsamość i zachowanie dziedzictwa 
kulturowego, lecz równieŜ istotnym sektorem gospodarki charakteryzującym się innowacyjnością, 
generującą wysoką wartość dodaną i rentowne miejsca pracy. Biorąc pod uwagę turystykę 
kulturową i czynnik lokalizacji inwestycji jest teŜ istotnym elementem rozwoju regionalnego. 

Dla projektu sprecyzowano takŜe cele bezpośrednie: 

1.Stworzenie nowoczesnej instytucji kultury aktywizującej społeczno-kulturalną przestrzeń miasta 
wspierającą rozwój sektora turystki. 

2.Wzrost jakości świadczonych usług kulturalnych dostosowanych do potrzeb współczesnego 
odbiorcy, kształtujących jednocześnie toŜsamość regionalną. 

3.Zmniejszenie dysproporcji w dostępie do Kultury i jej obiektów, w tym osób niepełnosprawnych. 

4.Zmniejszenie patologii i marginalizacji społeczności lokalnej poprzez tworzenie alternatywnych 
form spędzania czasu wolnego. 

Osiągnięcie powyŜszych celów przyczyni się do rozwiązania problemów: 

a.bezpośrednio dotykające beneficjenta końcowego tj. MOK „Amfiteatr”: 

niewykorzystanie potencjału miejsca – Amfiteatru wraz z niezadowalającą jakością świadczonych 
przez MOK usług jest bezpośrednio związana z dwoma kategoriami problemów: 

- z warunkami lokalowymi budynku administracyjno – scenicznego oraz brakiem zadaszenia nad 
Amfiteatrem:  

1.PowaŜny problem stanowią warunki techniczne budynku, który uŜytkuje MOK. Rozwiązania 
przestrzenne i lokalowe powodują, iŜ brak jest miejsca na rozwinięcie i uatrakcyjnienie podstawowe 
działalności kulturalnej. 

2.Pomieszczenia przeznaczone na garderoby dla koncertujących artystów nie spełniają ich 
podstawowych oczekiwań / np. zamiast wydzielonej łazienki jest tylko umywalka itp./.  

3.Brak miejsca dla prowadzenia szerokiej działalności klubowo –szkoleniowo-edukacyjnej 
szczególnie w okresie zimowym. 

4.Brak zadaszenia nad sceną i widownią uzaleŜniają wykorzystanie w pełni obiektu od warunków 
pogodowych. 

Z uwagi na wieloletnią eksploatację aktualnych siedzisk /plastikowe rurki/ ich stan techniczny jest 
nie najlepszy, dlatego planuje się całkowitą wymianę siedzeń na ławki z oparciami oraz 
wprowadzenie numeracji. 

W celu łatwiejszego i praktycznego poruszania się samochodów dostawczych w okolicy sceny 
Amfiteatru planuje się rozbiórkę dwóch pierwszych rzędów widowni, których brak zostanie 
zrekompensowany budową jednego najwyŜszego rzędu widowni. Ponadto na miejscu obecnego 
budynku projekcyjnego, który ulegnie rozbiórce, zostaną wybudowane dodatkowe rzędy z 
przeznaczeniem dla VIP-ów oraz miejscem dla akustyka. Scena Amfiteatru jest bardzo 
wyeksploatowana. Projekt zakłada wymianę nawierzchni sceny wraz z odnową najbliŜszego 
otoczenia. Realizacja inwestycji obejmuje budowę zadaszenia sceny i widowni Amfiteatru. 

5.Elewacja budynku, będąca jednocześnie wizytówką MOK-u, jest w fatalnym stanie technicznym. 
Niezbędne w tym wypadku staje się jej odnowienie. 

-ze stanem technicznym posiadanego wyposaŜenia: 

Najnowsze technologie w dziedzinie oświetlenia scenicznego, nagłośnienia sceny, efektów 
akustycznych oraz wyposaŜenia w urządzenia i programy audio video są niezbędne do 
nowoczesnych i atrakcyjnych dla widza prezentacji realizowanych przedsięwzięć w Amfiteatrze. 
Umiejętne uŜycie zdobyczy technologicznych znacząco uzupełnia pierwotny zamysł artystyczny i 
umoŜliwia niejednokrotnie realizację ambitnych pomysłów wiele wnoszących do samej istoty 
wydarzeń kulturalnych. Niestety sprzęt audio-video oraz oświetlenie, jakim dysponuje MOK 



pozostawia wiele do Ŝyczenia. Przestarzałe reflektory sceniczne, system nagłaśniający, ekrany, 
powodują ciągłe problemy techniczne, a koszt ich serwisowania, renowacji i naprawy, 
niejednokrotnie przewyŜsza wartość samego sprzętu. Nie wspominając o kłopotach, jakie stwarza 
zdobycie części zamiennych do modeli dawno wycofanych z produkcji i będących „okazami 
muzealnymi”. Nie naleŜy zapominać, Ŝe aby Amfiteatr mógł spełniać warunki konkurencyjności z 
innego tego typu instytucjami (szczególnie warszawskimi), musi sprostać wymogom czasu i 
standardom narzucanym właśnie przez częstokroć bogatszą konkurencję, mogącą poszczycić się 
bogatymi sponsorami, czy teŜ statusem instytucji narodowej, co przekłada się na korzyści 
finansowe. MOK w Radomiu musi dotrzeć do potencjalnego widza róŜnymi kanałami, a jednym z 
nich jest właśnie atrakcyjność wizualna oparta w duŜej mierze na zaawansowanej technologii 
wyposaŜenia sceny. 

b.Problemy bezpośrednio dotykające, beneficjentów pośrednich projektu tj. grupy docelowe: 

Identyfikując problemy, które projekt ma rozwiązać lub przyczynić się do ich rozwiązania, nie 
moŜna zapomnieć o beneficjentach pośrednich, tj.grupach docelowych, i ich potrzebach. Wszystkie, 
bowiem wymienione powyŜej problemy dotyczące funkcjonowania Amfiteatru, przekładają się 
bezpośrednio lub pośrednio na odbiorców jego działalności. Postępujący w szybkim tempie rozwój 
rynku nowoczesnych technologii powoduje, iŜ wykorzystywane są one przez społeczeństwo w 
kaŜdej dziedzinie Ŝycia. RównieŜ oczekiwania wobec MOK-u idą w tym samym kierunku. 
Potencjalny uczestnik organizowanych przedsięwzięć kulturalnych (koncerty, występy, konkursy) 
czy teŜ uczestnik zajęć edukacyjnych (kółko taneczne, plastyczne itp.) spodziewa się estetycznego 
budynku, wygodnych foteli, dodatkowych usług, ale takŜe wprowadzania nowoczesnych technologii 
do funkcjonowania MOK. Konieczność walki o uczestnika, który coraz częściej korzysta z 
nowoczesnych technologii, wymusza na instytucji Kultury inwestycje w tym kierunku. 

Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 
wartość wskaźnika: 

Liczba obiektów instytucji 
Kultury zapewniających 
dostęp dla osób 
niepełnosprawnych 

1 

Liczba przebudowanych 
obiektów instytucji Kultury 1 

Liczba zabezpieczonych 
obiektów/zbiorów 

1 

  
  

Remont i modernizacja Amfiteatru  
w Radomiu  

  
Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 

wartość wskaźnika: 
Liczba nowych ofert 
programowych w zakresie 
Kultury 8 

Liczba osób korzystająca z 
infrastruktury kulturalnej 24 780,00 

Przewidywana całkowita 
liczba bezpośrednio 
utworzonych nowych miejsc 
pracy 

6 

Poprawa funkcjonowania oraz wzrost 
atrakcyjności imprez kulturalnych w 
Miejskim Ośrodku Kultury „Amfiteatr” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 w tym przewidywana liczba 

utworzonych miejsc pracy w 
sektorze Kultury dla kobiet 

2 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel główny: Podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i 
rodzin 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 



gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel horyzontalny 5: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel główny: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej województwa 

▫ Cel szczegółowy 4: Poprawa infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego w 
regionie 

▫ Priorytet VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 

▫ Priorytet VII, cel główny: Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 3: Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 

▫ Priorytet VI, cel szczegółowy: Promocja i zwiększanie atrakcyjności turystycznej regionu 

▫ Priorytet VI, cel szczegółowy: Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Działanie 5.3. Promocja i zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej regionu w oparciu o 
walory środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego 

▫ Działanie 5.4. Kształtowanie toŜsamości regionu oraz kreowanie i promocja jego produktu. 

▫ Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Radomskiego 2007-2013 

▫ Priorytet II, cel: Poprawa jakości wyposaŜenia i stanu budynków uŜyteczności publicznej 

▫ Program „Bezpieczny Radom” na lata 2006-2010 

▫ Działanie 3.1, obszar działania: Propagowanie wśród dzieci i młodzieŜy pozytywnych form spędzania 
czasu wolnego, tworzenie miejsc moŜliwości aktywnego, aprobowanego społecznie spędzania czasu 
wolnego, np. boiska osiedlowe, kluby osiedlowe, siłownie, kawiarenki internetowe 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Cel strategiczny 2: Ulepszanie istniejących i wprowadzenie nowych form pomocy celem zwalczania 
negatywnych skutków istniejących problemów i mobilizowania ludzi do działania oraz zapobieganie 
marginalizacji osób i rodzin poprzez wyrównywanie szans oraz włączanie zagroŜonych środowisk w 
Ŝycie społeczne 

▫ Cel strategiczny 2, sposób realizacji: Zagospodarowanie czasu wolnego, w szczególności dzieci i 
młodzieŜy 

▫ Narodowa Strategia Spójności na lata 2007 – 2013 
▫ Priorytet 1: inwestycje w kulturę 
▫ Priorytet 2: inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz w infrastrukturę społeczną 
▫ Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004 – 2020 
▫ Priorytet 1: rozwój najwaŜniejszych wydarzeń kulturalnych 
▫ Priorytet 2: edukacja kulturalna i kształcenie kadr kultury 
▫ Priorytet 3: rozwój inicjatyw lokalnych 
▫ Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Radomia na lata 2005 – 2013 

Priorytet 1: w planie uznano Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” jako miejsce organizacji imprez 
masowych  
o istotnym znaczeniu dla miasta,  podregionu i zaplanowano jego rozbudowę w okresie 2005 - 2009  



Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Adaptacja i Modernizacja budynku Caritas Diecezji Radomskiej na Centrum Aktywności 
Lokalnej dla osób zagroŜonych marginalizacją społeczną. 

▫ Odnowienie i remont pomieszczeń Klubu Środowisk Twórczych „Łaźnia” przy ul. 
śeromskiego 56. 

▫ Adaptacja budynku dla organizacji pozarządowych, remont i termomodernizacja OkiSz 
▫ Plenerowa pracownie rzeźby Wydziału Sztuki 
▫ NSP na miarę XXI wieku- inwestycją w edukację i sport inwestujemy w przyszłość. 
▫ Remont i modernizacja pomieszczeń Miejskiego Centrum Kultury i Informacji 

Międzynarodowej Traugutta 31/33, 26-600 Radom 
▫ Przebudowa MłodzieŜowego Domu Kultury przy ul. Słowackiego 17 w Radomiu 
 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Nie dotyczy 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Właścicielem i wieczystym uŜytkownikiem gruntów i obiektów będących przedmiotem analizy jest 
Gmina Miasta Radomia. 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 

Szacowana wartość inwestycji  
w tym: 

17 396 835,26 zł, w tym w 2008r. – 204 510zł, w 2009r. – 
8 614 437,80zł, w 2010 – 8 577 887,46zł 

Udział własny 
6 183 105,26 zł w tym w 2008r. 72 686,00zł, w 2009r. – 
3 061 704,80zł, w 2010r. – 3 048 714,46zł 

 
 

Projekt 2 

Tytuł projektu: Rozbudowa i remont siedziby Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Radomiu 

Instytucja realizująca projekt: Gmina Miasta Radomia 
Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu 
projektu: 

Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu – 
samorządowa instytucja kultury 
 

Lokalizacja projektu: Woj. mazowieckie, powiat grodzki radomski, 
Radom, ul. Piłsudskiego 12 

Czas realizacji projektu: 2008 – 2012 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Obecnie biblioteka mieści się w bardzo ciasnym lokalu (wypoŜyczalnia i czytelnia łącznie 73m2), 
brakuje tu powierzchni magazynowej, sali konferencyjno-widowiskowej, co jest przyczyną 
ograniczenia dostępu czytelników, a zwłaszcza dzieci i młodzieŜy do zbiorów i usług bibliotecznych. 
Realizacja projektu umoŜliwi rozwiązanie problemu poprzez rozbudowę i remont zabytkowej siedziby 
MBP. Rozbudowa ma polegać na dobudowaniu obiektu 4-kondygnacyjnego za budynkiem juŜ 
istniejącym (1 kondygnacja pod ziemią i 3 nad ziemią), w którym zlokalizowano by wielofunkcyjną, 
multimedialną bibliotekę dla dzieci i młodzieŜy, wyposaŜoną w salę konferencyjno-widowiskową, 
wypoŜyczalnię zbiorów, czytelnię tradycyjną i komputerową, salę do zabaw edukacyjnych, salki do 
nauki języków obcych oraz magazyny biblioteczne. Remont  polegałby na wymianie instalacji 
kanalizacyjnej, odnowieniu elewacji, renowacji zabytkowego ogrodzenia oraz nowego 
zagospodarowania dziedzińca biblioteki wraz z rewaloryzacją ogrodu. Cały obiekt musi być 
przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i posiadać wszystkie potrzebne w bibliotece 
systemy zabezpieczające. Realizacja projektu umoŜliwi mieszkańcom Radomia zdobywanie wiedzy 
oraz rozwój intelektualny. Podnoszenie kwalifikacji Radomian jest istotne ze względu na fakt, iŜ 
panuje tu duŜe bezrobocie i niskie wykształcenie mieszkańców. Społeczeństwo jest zuboŜałe, co 
przekłada się na jego ograniczone moŜliwości korzystania z wiadomości zawartych w ksiąŜkach 
i Internecie. Konieczne jest, zatem zwiększenie moŜliwości bezpłatnego korzystania z informacji 
dotyczących podnoszenia kwalifikacji i dostępnych na rynku ofert pracy. Realizacja projektu 



doprowadzi równieŜ do przystosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych, które są szczególnie 
zagroŜone wykluczeniem społecznym oraz dla matek z dziećmi w wózkach niemowlęcych. Stworzy 
równieŜ moŜliwość przygotowania większego zaplecza słuŜącego do przyszłego wzbogacenia 
istniejącego księgozbioru. W wyniku realizacji projektu zwiększy się takŜe moŜliwość korzystania 
z komputerów i Internetu, co przyczyni się do korzystania z usług biblioteki większej liczby osób.  
Cel projektu: 
Zapewnienie mieszkańcom miasta, a szczególnie dzieciom i młodzieŜy dobrego dostępu do zbiorów 
i usług bibliotecznych. 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 

wartość wskaźnika: 
Dobudowana część obiektu bibliotecznego Powierzchnia uŜytkowa 2 000 m2 
Odnowiona elewacja siedziby MBP Powierzchnia elewacji 1 425 m2 
Wymieniona kanalizacja Długość kanalizacji  130 m 
Zagospodarowany dziedziniec biblioteki i 
zrewaloryzowany ogród 

Powierzchnia uŜytkowa 2 500 m2 

Wyremontowane ogrodzenie Długość ogrodzenia 210 m 
Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 

wartość wskaźnika: 
Dobry dostęp do zbiorów i usług 
bibliotecznych 

- Wzrost liczby 
uŜytkowników biblioteki w 
tym dzieci i młodzieŜy 

- Wzrost wypoŜyczeń 
- Wzrost odwiedzin w 

czytelniach 
- Wzrost liczby imprez 

bibliotecznych 

10% 
 
 
10% 
 
20% 
 
40% 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel główny: Podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli  
i rodzin 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 

▫ Priorytet 2a: Infrastruktura społeczna, Infrastruktura edukacji (zwiększyć dostępność do edukacji) 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 
▫ Cel strategiczny: Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy  

i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, 
gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel horyzontalny 2: Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego i społecznego. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel horyzontalny 5: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 

▫ Cel horyzontalny: Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel 2: Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego 

▫ Cel 3: Podniesienie poziomu i jakości wykształcenia społeczeństwa 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 



▫ Cel szczegółowy 4: Poprawa infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego  
w regionie 

▫ Priorytet VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 

▫ Priorytet VII, cel główny: Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel pośredni 1: Rozwój kapitału społecznego 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Zwiększenie konkurencyjności regionu w układzie międzynarodowym 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Budowa społeczeństwa informacyjnego i poprawa jakości Ŝycia mieszkańców 
województwa 

▫ Działanie 1.3. Wzrost zatrudnienia w regionie i przeciwdziałanie bezrobociu 

▫ Działanie 1.6. Intensyfikacja działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych 

▫ Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Radomskiego 2007-2013 

▫ Priorytet II, cel: Poprawa jakości wyposaŜenia i stanu budynków uŜyteczności publicznej 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych i społecznych 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Cel strategiczny 2: Ulepszanie istniejących i wprowadzenie nowych form pomocy celem zwalczania 
negatywnych skutków istniejących problemów i mobilizowania ludzi do działania oraz zapobieganie 
marginalizacji osób i rodzin poprzez wyrównywanie szans oraz włączanie zagroŜonych środowisk w Ŝycie 
społeczne 

▫ Zagospodarowanie czasu wolnego, w szczególności dzieci i młodzieŜy 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Remont i rewitalizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Kusocińskiego 13 wraz 
z otoczeniem 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Pozwolenie na budowę 
Zgoda konserwatora zabytków 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Własność Gminy Miasta Radomia 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana wartość inwestycji w 
tym: 14 500 000 zł 

Udział własny 2 175 000 zł 
 
 

Projekt 3 

Tytuł projektu: Budowa własnego rezerwowego ujęcia wody dla 
obiektów Radomskiego Szpitala 
Specjalistycznego przy ul. Tochtermana  

Instytucja realizująca projekt: Radomski Szpital Specjalistyczny im. Tytusa 
Chałubińskiego 

Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu Radomski Szpital Specjalistyczny im. Tytusa 



projektu: Chałubińskiego 
Lokalizacja projektu: woj. mazowieckie – powiat Radom – 

miejscowość Radom 
Czas realizacji projektu: 2010-2012 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Zasilanie Szpitala w wodę odbywa się z wodociągowej sieci miejskiej – 3 ujęcia „główne” w układzie 
pierścieniowym (z uszkodzonym i wyłączonym odcinkiem pierścienia w ul. Tochtermana) 
kompleksu budynków przy ul. Tochtermana. Szpital nie posiada własnego rezerwowego ujęcia 
wody. Realizacja projektu obejmować będzie opracowanie i uzgodnienie wielobranŜowej 
dokumentacji technicznej, budowę własnego ujęcia wody, zbiorników retencyjnych, stacji 
uzdatniania, przyłączy i przepompowni. Działania te poprawią jakość usług świadczonych przez 
szpital, zwiększą równieŜ bezpieczeństwo pacjentów.  
Cel projektu: 
Przystosowanie obiektu do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 
22.06.2005r. (D.U. nr 116 poz.985) oraz zapewnienie bezpieczeństwa ciągłej dostawy wody do 
Szpitala (źródło rezerwowe). 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 

wartość wskaźnika: 
ujęcie wody wraz z infrastrukturą Kpl. 1 
Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 

wartość wskaźnika: 
poprawa funkcjonowania Szpitala ograniczenie kosztów zakupu 

wody 
20% 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel główny: Podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i 
rodzin 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Narodowa Strategia Spójności na lata 2007 – 2013 
▫ Priorytet 2: inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz w infrastrukturę społeczną 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 4: Poprawa infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego w 
regionie 

▫ Priorytet VII, cel główny: Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Budowa społeczeństwa informacyjnego i poprawa jakości Ŝycia mieszkańców 
województwa 

▫ Działanie 1.6. Intensyfikacja działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych 

▫ Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Radomskiego 2007-2013 

▫ Priorytet II, cel: Poprawa jakości wyposaŜenia i stanu budynków uŜyteczności publicznej 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 



▫ Remont, wymiana i przebudowa odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej  na terenie 
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego 

▫ Remont i modernizacja instalacji c.o. w oddziałach i przychodniach Radomskiego Szpitala 
Specjalistycznego 

▫ Termomodernizacja budynku Zakładu Opieki Długoterminowej z Zakładem Pielęgnacyjno-
Opiekuńczym, Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym i Hospicjum Stacjonarnym Radomskiego 
Szpitala Specjalistycznego przy ul. Tochtermana 1  
w Radomiu 

▫ Termomodernizacja budynku Przychodni Specjalistycznych przy ul. Lekarskiej 4 
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego  

▫ Termomodernizacja budynku głównego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego przy  
ul. Tochtermana 1 w Radomiu 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Gmina Miasta Radomia 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana wartość inwestycji w 
tym: 

4 000 000 zł w tym 2010r. – 400 000PLN, w 2012r. – 
3 600 000PLN 

Udział własny 500 000 zł 

 

 

Projekt 4 

Tytuł projektu: Remont, wymiana i przebudowa odcinków 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej  na terenie 
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego 

Instytucja realizująca projekt: Radomski Szpital Specjalistyczny im. Tytusa 
Chałubińskiego 

Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu 
projektu: 

Radomski Szpital Specjalistyczny im. Tytusa 
Chałubińskiego 

Lokalizacja projektu: Woj. mazowieckie – powiat Radom – 
miejscowość Radom 

Czas realizacji projektu: 2012-2013 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Kanalizacja sanitarna i deszczowa szpitala wybudowana w latach 60-tych (Ŝeliwo, kamionka) jest 
miejscami zniszczona, pozałamywana i poprzerastana korzeniami drzew, o zbyt małych 
przekrojach.  
W zakresie prac przewiduje się: czyszczenie odcinków kanalizacji, wymiana odcinków kanalizacji 
(na PCV), naprawa studni rewizyjnych. Realizacja projektu w znaczny sposób przyczyni się do 
poprawy warunków 
i bezpieczeństwa przebywających w szpitalu pacjentów. 
Cel projektu: 
Celem jest usprawnienie działania kanalizacji sanitarnej i deszczowej – właściwe odprowadzenie 
ścieków i wód opadowych 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 

wartość wskaźnika: 
odnowiona i usprawniona sieć kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej 

mb 300 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 
wartość wskaźnika: 

poprawa funkcjonowania sieci  Szpitala zmniejszenie ilości awarii 50% 
Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 



▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel główny: Podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i 
rodzin 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Narodowa Strategia Spójności na lata 2007 – 2013 
▫ Priorytet 2: inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz w infrastrukturę społeczną 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 4: Poprawa infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego w 
regionie 

▫ Priorytet VII, cel główny: Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Budowa społeczeństwa informacyjnego i poprawa jakości Ŝycia mieszkańców 
województwa 

▫ Działanie 1.6. Intensyfikacja działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych 

▫ Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Radomskiego 2007-2013 

▫ Priorytet II, cel: Poprawa jakości wyposaŜenia i stanu budynków uŜyteczności publicznej 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Budowa własnego rezerwowego ujęcia wody dla obiektów Radomskiego Szpitala 
Specjalistycznego przy ul.Tochtermana 

▫ Remont i modernizacja instalacji c.o. w oddziałach i przychodniach Radomskiego Szpitala 
Specjalistycznego 

▫ Termomodernizacja budynku Zakładu Opieki Długoterminowej z Zakładem Pielęgnacyjno-
Opiekuńczym, Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym i Hospicjum Stacjonarnym Radomskiego 
Szpitala Specjalistycznego przy ul. Tochtermana 1  
w Radomiu 

▫ Termomodernizacja budynku Przychodni Specjalistycznych przy ul. Lekarskiej 4 
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, 

▫  Termomodernizacja budynku głównego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego przy  
ul. Tochtermana 1 w Radomiu 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

- 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Gmina Miasta Radomia 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 



Szacowana wartość inwestycji w 
tym: 

500 000 zł w tym: w 2012r. – 80 000 PLN, w 2013r. 420 000 
PLN 

Udział własny 200 000 zł 

 

Projekt 5 

Tytuł projektu: Remont i modernizacja instalacji c.o. w 
oddziałach  
i przychodniach Radomskiego Szpitala 
Specjalistycznego 

Instytucja realizująca projekt: Radomski Szpital Specjalistyczny im. Tytusa 
Chałubińskiego 

Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu 
projektu: 

Radomski Szpital Specjalistyczny im. Tytusa 
Chałubińskiego 

Lokalizacja projektu: Woj. mazowieckie – powiat Radom – 
miejscowość Radom 

Czas realizacji projektu: 2011-2012 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Budynki Szpitala wybudowane w latach 60-tych posiadają w większości nieremontowaną instalację 
c.o. Remontom nie podlegały sieć, poziomy, piony, zawory, grzejniki (na niektórych 
modernizowanych  
w ostatnich latach oddziałach wymieniane były gałązki, zawory i grzejniki). Sieć i instalacja 
kwalifikuje się teŜ do czyszczenia chemicznego i mechanicznego. Zakres prac obejmowałby: 
czyszczenie chemiczne 
i mechaniczne sieci i instalacji wraz z niezbędnymi naprawami oraz wymianę grzejników na 
„szpitalne”  
i wymianę zaworów grzejnikowych na termostatyczne wraz z wymianą gałązek, wymianę zaworów 
sieciowych, naprawę izolacji rurociągów sieci zewnętrznej i poziomów w budynkach. W wyniku 
realizacji projektu nastąpi znaczna poprawa funkcjonowania ogrzewania w obiektach szpitala.  
Cel projektu: 
Przystosowanie obiektu do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 
22.06.2005r. (D.U. nr 116 poz.985) – grzejniki łatwo zmywalne, zapewnienie odpowiedniego 
rozkładu temperatur w pomieszczeniach, oszczędności energii cieplnej 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 

wartość wskaźnika: 
odnowiona i usprawniona instalacja c.o. Kpl. 1 
Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 

wartość wskaźnika: 
poprawa funkcjonowania ogrzewania w 
obiektach Szpitala 

ograniczenie kosztów 
ogrzewania budynków 

10% 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel główny: Podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i 
rodzin 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Narodowa Strategia Spójności na lata 2007 – 2013 
▫ Priorytet 2: inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz w infrastrukturę społeczną 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 4: Poprawa infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego w 
regionie 

▫ Priorytet VII, cel główny: Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym 



▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Budowa społeczeństwa informacyjnego i poprawa jakości Ŝycia mieszkańców 
województwa 

▫ Działanie 1.6. Intensyfikacja działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych 

▫ Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Radomskiego 2007-2013 

▫ Priorytet II, cel: Poprawa jakości wyposaŜenia i stanu budynków uŜyteczności publicznej 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Budowa własnego rezerwowego ujęcia wody dla obiektów Radomskiego Szpitala 
Specjalistycznego przy ul.Tochtermana 

▫ Remont, wymiana i przebudowa odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej  na terenie 
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego 

▫ Termomodernizacja budynku Zakładu Opieki Długoterminowej z Zakładem Pielęgnacyjno-
Opiekuńczym, Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym i Hospicjum Stacjonarnym Radomskiego 
Szpitala Specjalistycznego przy ul. Tochtermana 1  
w Radomiu 

▫ Termomodernizacja budynku Przychodni Specjalistycznych przy ul. Lekarskiej 4 
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego  

▫ Termomodernizacja budynku głównego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego przy  
ul. Tochtermana 1 w Radomiu 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

zgłoszenie 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Miasto Radom 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana wartość inwestycji w 
tym: 

1 000 000 zł w tym w 2011r. – 80 000 PLN, w 2012r. – 920 000 
PLN 

Udział własny 300 000 zł 

 

Projekt 6 

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Zakładu Opieki 
Długoterminowej z Zakładem Pielęgnacyjno-
Opiekuńczym, Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym i 
Hospicjum Stacjonarnym Radomskiego Szpitala 
Specjalistycznego przy ul. Tochtermana 1  
w Radomiu 

Instytucja realizująca projekt: Radomski Szpital Specjalistyczny im. Tytusa 
Chałubińskiego 

Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu 
projektu: 

Radomski Szpital Specjalistyczny 
im. Tytusa Chałubińskiego 

Lokalizacja projektu: woj. mazowieckie, powiat-radomski, miejscowość 
- Radom 

Czas realizacji projektu: 2009r. 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji):  



Budynek wybudowany w latach 60-tych ubiegłego wieku, którego elewacja nie podlegała dotychczas 
Ŝadnym remontom. Zlokalizowany jest w strefie podlegającej ochronie konserwatora zabytków. W 
budynku znajdują się oddziały łóŜkowe. Ściany budynku nie spełniają wymagań normy dotyczącej 
przenikalności cieplnej. Termomodernizacja w/w budynku obejmowałaby ocieplenie ścian 
zewnętrznych styropianem gr.8cm., co pozwoliłoby uzyskać współczynnik przenikania ciepła 0,38 
W/m2 x K (obecnie współczynnik przenikania ciepła dla ścian wynosi 1,15 W/m2 x K). Realizacja 
projektu w znacznym stopniu przyczyni się do zwiększenia jakości usług świadczonych przez szpital, 
zwiększy komfort i bezpieczeństwo pacjentów i przede wszystkim poprawi funkcjonowanie szpitala.  

Cel projektu: 
Celem projektu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego 
w wyniku zaoszczędzonego zuŜycia paliwa do ogrzania budynku, poprawa estetyki elewacji 
budynku, a przede wszystkim poprawa warunków przebywania chorych oraz warunków pracy 
personelu. 

Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 
wartość wskaźnika: 

odnowiona elewacja zewnętrzna budynku 
szpitala 

pow. elewacji 1.270 m2 

zaoszczędzone ciepło Ilość zaoszczędzonego ciepła 323,6 GJ/rok 
zaoszczędzone paliwo Ilość zaoszczędzonego paliwa 9.917Nm3/rok 
Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 

wartość wskaźnika: 
poprawa funkcjonowania szpitala 
 
 

ograniczenie kosztów 
ogrzewania budynku 

15.500 zł/rok 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel główny: Podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i rodzin 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Narodowa Strategia Spójności na lata 2007 – 2013 
▫ Priorytet 2: inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz w infrastrukturę społeczną 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 4: Poprawa infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego  
w regionie 

▫ Priorytet VII, cel główny: Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Budowa społeczeństwa informacyjnego i poprawa jakości Ŝycia mieszkańców 
województwa 

▫ Działanie 1.6. Intensyfikacja działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych 

▫ Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Radomskiego 2007-2013 

▫ Priorytet II, cel: Poprawa jakości wyposaŜenia i stanu budynków uŜyteczności publicznej 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych i społecznych 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 



▫ Budowa własnego rezerwowego ujęcia wody dla obiektów Radomskiego Szpitala 
Specjalistycznego przy ul. Tochtermana 

▫ Remont, wymiana i przebudowa odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej  na terenie 
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego 

▫ Remont i modernizacja instalacji c.o. w oddziałach i przychodniach Radomskiego Szpitala 
Specjalistycznego 

▫ Termomodernizacja budynku Przychodni Specjalistycznych przy ul. Lekarskiej 4 
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego  

▫ Termomodernizacja budynku głównego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego przy  
ul. Tochtermana 1 w Radomiu 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Gmina Miasta Radomia 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 

Szacowana wartość inwestycji w 
tym: 

300 000 zł 

Udział własny 100 000 zł 

 

 
 
Projekt 7 
 
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Przychodni 

Specjalistycznych przy ul. Lekarskiej 4 
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego  
 

Instytucja realizująca projekt: Radomski Szpital Specjalistyczny im. Tytusa 
Chałubińskiego 

Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu 
projektu: 

Radomski Szpital Specjalistyczny 
im. Tytusa Chałubińskiego 

Lokalizacja projektu: woj. mazowieckie, powiat-radomski, miejscowość 
- Radom 

Czas realizacji projektu: 2011r. 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji):  
Budynek wybudowany został w latach 70-tych ubiegłego wieku. Jego elewacja nie podlegała 
dotychczas Ŝadnym remontom. Budynek zlokalizowany jest w strefie podlegającej ochronie 
konserwatora zabytków. Znajdują się w nim poradnie specjalistyczne oraz administracja szpitala. 
Ściany budynku nie spełniają wymagań normy dotyczącej przenikalności cieplnej. 
Termomodernizacja w/w budynku obejmowałaby ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem 
gr.8cm., co pozwoliłoby uzyskać współczynnik przenikania ciepła 0,31 W/m2 x K (obecnie 
współczynnik przenikania ciepła dla ścian wynosi 0,70 W/m2 x K). Realizacja projektu w znacznym 
stopniu ograniczy nakłady związane z ogrzewaniem obiektu. Działania te pozytywnie wpłyną równieŜ 
na estetykę budynku, co przyczyni się do uporządkowania przestrzeni miasta. Głównym celem 
realizacji projektu jest jednak poprawa warunków i bezpieczeństwa przebywających 
w przychodni pacjentów i personelu. 

Cel projektu: 
Celem projektu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego 
w wyniku zaoszczędzonego zuŜycia paliwa do ogrzania budynku, poprawa estetyki elewacji 
budynku, a przede wszystkim poprawa warunków przebywania pacjentów oraz warunków pracy 
personelu. 

Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 



wartość wskaźnika: 
odnowiona elewacja zewnętrzna budynku 
szpitala 

pow. elewacji 1.674 m2 

zaoszczędzone ciepło Ilość zaoszczędzonego ciepła 216,0 GJ/rok 
zaoszczędzone paliwo Ilość zaoszczędzonego paliwa 6.621Nm3/rok 
Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 

wartość wskaźnika: 
poprawa funkcjonowania szpitala 
 

ograniczenie kosztów 
ogrzewania budynku 

12.000 zł/rok 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel główny: Podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i rodzin 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Narodowa Strategia Spójności na lata 2007 – 2013 
▫ Priorytet 2: inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz w infrastrukturę społeczną 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 4: Poprawa infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego  
w regionie 

▫ Priorytet VII, cel główny: Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Budowa społeczeństwa informacyjnego i poprawa jakości Ŝycia mieszkańców 
województwa 

▫ Działanie 1.6. Intensyfikacja działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych 

▫ Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Radomskiego 2007-2013 

▫ Priorytet II, cel: Poprawa jakości wyposaŜenia i stanu budynków uŜyteczności publicznej 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych i społecznych 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Budowa własnego rezerwowego ujęcia wody dla obiektów Radomskiego Szpitala 
Specjalistycznego przy ul. Tochtermana 

▫ Remont, wymiana i przebudowa odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej  na terenie 
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego 

▫ Remont i modernizacja instalacji c.o. w oddziałach i przychodniach Radomskiego Szpitala 
Specjalistycznego 

▫ Termomodernizacja budynku Zakładu Opieki Długoterminowej z Zakładem Pielęgnacyjno-
Opiekuńczym, Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym i Hospicjum Stacjonarnym Radomskiego 
Szpitala Specjalistycznego przy ul. Tochtermana 1  
w Radomiu 

▫ Termomodernizacja budynku głównego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego przy  
ul. Tochtermana 1 w Radomiu 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

     Nie dotyczy 



Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Gmina Miasta Radomia 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 

Szacowana wartość inwestycji w 
tym: 

300 000 zł 

 Udział własny 100 000 zł 

 
 
Projekt 8 
 
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku głównego 

Radomskiego Szpitala Specjalistycznego przy  
ul. Tochtermana 1 w Radomiu 

Instytucja realizująca projekt: Radomski Szpital Specjalistyczny 
im. Tytusa Chałubińskiego  

Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu 
projektu: 

Radomski Szpital Specjalistyczny 
im. Tytusa Chałubińskiego 

Lokalizacja projektu: woj. mazowieckie, powiat-radomski, miejscowość 
- Radom 

Czas realizacji projektu: 2008 – 2009 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji):  
Budynek wybudowany został w latach 60-tych ubiegłego wieku. Jego elewacja nie podlegała 
dotychczas Ŝadnym remontom. Zlokalizowany jest w strefie podlegającej ochronie konserwatora 
zabytków. W budynku znajdują się: oddziały łóŜkowe, przychodnie oraz zakłady diagnostyczne 
szpitala. Ściany budynku i część okien nie spełniają wymagań normy dotyczącej przenikalności 
cieplnej. Termomodernizacja w/w budynku obejmowałaby  ocieplenie ścian zewnętrznych 
styropianem gr.8cm., co pozwoliłoby uzyskać współczynnik przenikania ciepła 0,38 W/m2 x K 
(obecnie współczynnik przenikania ciepła dla ścian wynosi 1,20 W/m2 x K) oraz wymianę stolarki 
okiennej, co pozwoliłoby uzyskać współczynnik przenikania ciepła 1,1 W/m2 x K (obecnie 
współczynnik przenikania ciepła dla okien wynosi 3,5 W/m2 x K). Realizacja projektu w znacznym 
stopniu ograniczy nakłady związane z ogrzewaniem obiektu. Działania te pozytywnie wpłyną równieŜ 
na estetykę budynku, co przyczyni się do uporządkowania przestrzeni miasta. Głównym celem 
realizacji projektu jest jednak poprawa warunków i bezpieczeństwa przebywających 
w szpitalu pacjentów i personelu. 

Cel projektu: 
Celem projektu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego 
w wyniku zaoszczędzonego zuŜycia paliwa do ogrzania budynku, poprawa estetyki elewacji 
budynku, a przede wszystkim poprawa warunków przebywania chorych oraz warunków pracy 
personelu. 

Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 
wartość wskaźnika: 

odnowiona elewacja zewnętrzna budynku 
szpitala 

pow. elewacji 12.121 m2 

zaoszczędzone ciepło Ilość zaoszczędzonego ciepła 3.503,8 GJ/rok 
zaoszczędzone paliwo Ilość zaoszczędzonego paliwa 107.372Nm3/rok 
Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 

wartość wskaźnika: 
poprawa funkcjonowania szpitala 
 
 
 

ograniczenie kosztów 
ogrzewania budynku 
 

180.000 zł/rok 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 



▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel główny: Podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i rodzin 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Narodowa Strategia Spójności na lata 2007 – 2013 
▫ Priorytet 2: inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz w infrastrukturę społeczną 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 4: Poprawa infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego  
w regionie 

▫ Priorytet VII, cel główny: Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Budowa społeczeństwa informacyjnego i poprawa jakości Ŝycia mieszkańców 
województwa 

▫ Działanie 1.6. Intensyfikacja działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych 

▫ Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Radomskiego 2007-2013 

▫ Priorytet II, cel: Poprawa jakości wyposaŜenia i stanu budynków uŜyteczności publicznej 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych i społecznych 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Budowa własnego rezerwowego ujęcia wody dla obiektów Radomskiego Szpitala 
Specjalistycznego przy ul. Tochtermana 

▫ Remont, wymiana i przebudowa odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej  na terenie 
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego 

▫ Remont i modernizacja instalacji c.o. w oddziałach i przychodniach Radomskiego Szpitala 
Specjalistycznego 

▫ Termomodernizacja budynku Zakładu Opieki Długoterminowej z Zakładem Pielęgnacyjno-
Opiekuńczym, Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym i Hospicjum Stacjonarnym Radomskiego 
Szpitala Specjalistycznego przy ul. Tochtermana 1  
w Radomiu 

▫ Termomodernizacja budynku Przychodni Specjalistycznych przy ul. Lekarskiej 4 
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego 

▫  

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

 Nie dotyczy 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Gmina Miasta Radomia 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 



Szacowana wartość inwestycji w 
tym: 

3 000 000 PLN w tym w 2008r. – 140 000PLN, w 2009r. – 
2 860 000PLN 

Udział własny 1 000 000 zł 

 
 
Projekt 9 
 
Tytuł projektu: Infrastruktura zabawowo-rekreacyjna dla Osiedla 

XV lecia 
Instytucja realizująca projekt: Gmina Miasta Radomia 
Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu 
projektu: 

Gmina Miasta Radomia 

Lokalizacja projektu: Miasto Radom, Osiedle XV lecia, pomiędzy 
ulicami: Jasińskiego, Sowińskiego, Bema (teren 
Gminy) 

Czas realizacji projektu: 2009-2012 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Obecnie teren boiska stanowią płyty o nawierzchni bitumicznej. Stan boiska uznać naleŜy jako 
zdecydowanie zły. W obecnym stanie nie powinno być ono uŜytkowane gdyŜ grozi okaleczeniami 
i kontuzjami osób uŜytkujących. Rewitalizacja terenu ma na celu stworzenie miejsca do 
wypoczynku  
i rekreacji, zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieŜy. Teren będzie pełnił funkcję 
dydaktyczną. Przedmiotowa inwestycja poprawi estetykę oraz poprawi warunki Ŝycia mieszkańców. 
Celem realizacji projektu jest zapewnienie dzieciom i młodzieŜy róŜnorodnych zajęć i form 
spędzania czasu wolnego. Celem działań jest zachęcenie dzieci do poszukiwania zainteresowań i 
rozwoju. Działania te przeciwdziałać mają przestępczości wynikającej z braku moŜliwości 
atrakcyjnego spędzania czasu wolnego. Dzięki realizacji projektu moŜliwe będzie równieŜ 
organizowanie zajęć plenerowych przez np. szkoły czy świetlice wychowawcze. Powstałe obiekty 
słuŜyć będą do popołudniowego aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieŜy i dorosłych. Realizacja 
projektu pomoŜe równieŜ zaprowadzić ład przestrzeni miejskiej, przez co Radom stanie się miastem 
atrakcyjnym nie tylko turystycznie, będzie on równieŜ atrakcyjnym miejscem zamieszkania.  
Cel projektu: 
Rewitalizacja struktury przestrzennej Osiedla XV lecia. 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 

wartość wskaźnika: 
Ogródek jordanowski -  
- kolejka linowa 
- piaskownica 
- stół do babek z piasku 
- huśtawki 
- ławeczki 
-piaskownica z okrąglaków 
-domek do wspinaczki ze zjeŜdŜalnią 
Ptasi azyl  
- karmnik heski 
- poidełko 
- ławeczki 
Górka saneczkowa 

- odnowa infrastruktury 
zabawowo - rekreacyjnej 
- utwardzone i odnowione 
ciągów pieszych  
- zwiększenie liczby ławek 
-zwiększenie bezpieczeństwa 
poprzez oświetlenie terenu 
 
- zagospodarowanie czasu 
wolnego, upowszechnianie 
sportu wśród dzieci 

- 1 kompleks 
  
- 37,5 m2  
 
- 20 szt. 
- 8 lamp 
 
 
- 1 zestaw 
 
 
 
- 1 szt.  

Zagospodarowanie terenu zieleni w 
obrębie struktury przestrzennej Osiedla 
XV lecia 

- poprawa mikroklimatu 
- poprawa warunków Ŝycia 

- 10% 
- 15% 

Kompleks sportowy 
- boisko wielofunkcyjne (2 szt.) 
- tor rowerowy 
- widownia 

-upowszechnianie sportu 
wśród młodzieŜy 
-utwardzone ścieŜki piesze 
- długość toru rowerowego 
-upowszechnianie integracji 
między mieszkańcami 

- 1 kompleks 
- 2*666 m2  
- 20 % 
- 37.5 m2  
- 600 m2  
- 10% 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 
wartość wskaźnika: 



Zmniejszenie zagroŜenia przestępczością,  Zagospodarowanie czasu 
wolnego dla dzieci i 
młodzieŜy Osiedla XV lecia 

- 30 % 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫  Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel główny: Podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli  
i rodzin 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 
▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 

gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel horyzontalny 5: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013 
▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów poprzez wsparcie obszarów wymagających aktywizacji  

i zagroŜonych marginalizacją. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Priorytet VII, cel główny: Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 3: Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Priorytet V, cel szczegółowy: Odnowa obszarów zdegradowanych i zagroŜonych marginalizacją 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Działanie 5.3. Promocja i zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej regionu w oparciu o 
walory środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Działanie 1.6. Intensyfikacja działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych 

▫ Działanie 1.7. Poprawa bezpieczeństwa publicznego 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

▫ Program „Bezpieczny Radom” na lata 2006-2010 

▫ Działanie 3.1, obszar działania: Propagowanie wśród dzieci i młodzieŜy pozytywnych form spędzania 
czasu wolnego, tworzenie miejsc moŜliwości aktywnego, aprobowanego społecznie spędzania czasu 
wolnego, np. boiska osiedlowe, kluby osiedlowe, siłownie, kawiarenki internetowe 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Cel strategiczny 2: Ulepszanie istniejących i wprowadzenie nowych form pomocy celem zwalczania 
negatywnych skutków istniejących problemów i mobilizowania ludzi do działania oraz zapobieganie 
marginalizacji osób i rodzin poprzez wyrównywanie szans oraz włączanie zagroŜonych środowisk w 
Ŝycie społeczne 

▫ Cel strategiczny 2, sposób realizacji: Zagospodarowanie czasu wolnego, w szczególności dzieci i 



młodzieŜy 

▫ Program „Bezpieczny Radom” na lata 2006-2010 

▫ Cel 1: Ochrona dzieci i młodzieŜy 

▫ Cel 2: Ograniczenie zjawisk kryminogennych, chuligaństwa i wandalizmu 

▫ Cel 3: Przeciwdziałanie patologiom społecznym tj. alkoholizmowi, narkomani i przemocy domowej 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Rewitalizacja infrastruktury zabawowo –rekreacyjnej na terenach publicznych szkół 
podstawowych. 

▫ Rewitalizacja infrastruktury zabawowo-rekreacyjnej placówek publicznych przedszkoli 
▫ Rozbudowa placu zabaw 
▫ Zagospodarowanie terenu przy Placówce Wielofunkcyjnej „Słoneczny Dom” 
▫ Bezpieczne miasto, ogrodzenie terenu + monitoring. Wykonanie placu zabaw dla dzieci. 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Projekt techniczny 
Pozwolenie na budowę 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Własność Gminy Miasta Radomia 
 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana wartość inwestycji w 
tym: 

 Ok. 4 000 000 zł   
 

2009r. 2010r. 2011r. 2012r. 
100 000,00zł 1 700 000,00 2 000 000,00zł 200 000,00zł  

Udział własny: 600 000 zł 
 
 
Projekt 10 
 
Tytuł projektu: Rewitalizacja infrastruktury zabawowo –

rekreacyjnej na terenach publicznych szkół 
podstawowych. 

Instytucja realizująca projekt: Gmina Miasta Radomia 
Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu 
projektu: 

Gmina Miasta Radomia 

Lokalizacja projektu: Miasto Radom, PSP na terenie Gminy Miasta 
Radomia 

Czas realizacji projektu: 2009 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Stan techniczny urządzeń znajdujących się na placach zabaw przy publicznych szkołach 
podstawowych jest w złym stanie. Urządzenia znajdujące się na tych terenach w większości są 
stare, skorodowane, bez wymaganych atestów. UŜytkowanie ich w kolejnych latach moŜe 
doprowadzić do utraty zdrowia czy Ŝycia dzieci i młodzieŜy korzystających z nich. Nowo powstałe 
place będą miały charakter ogólnodostępny (dla dzieci i młodzieŜy okolicznych osiedli). Projekt ten 
ma na celu podjęcie działań zmierzających do zorganizowania w szkołach atrakcyjnych form zajęć 
pozalekcyjnych mających na celu ograniczenie przestępczości wśród nieletnich oraz pomoc 
dzieciom i młodzieŜy w zdobywaniu wykształcenia 
i zainteresowań. Realizacja projektu nie tylko zwiększy estetykę terenu przyszkolnego, ale takŜe 
pozwoli na zorganizowanie atrakcyjnych zajęć plenerowych. Powstała w wyniku realizacji projektu 
infrastruktura będzie mogła być wykorzystana w czasie lekcji wychowania fizycznego, jak i do 
prowadzenia zajęć pozalekcyjnych.  
Cel projektu: 
Poprawa warunków Ŝycia oraz rozpowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieŜy. 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 

wartość wskaźnika: 
Zestaw urządzeń  - odnowa infrastruktury - 12 zestawów 



- huśtawka wahadłowa  
- huśtawka wagowa 
- huśtawka spręŜynowa 
- piaskownica 
- przeplotnia 
- karuzela 
- ławeczki (4 sz. W zestawie) 
Kompleks zabawowy 
- kładki 
- zjeŜdŜalnia 
- pomosty 

zabawowo – rekreacyjnej 
- upowszechnianie sportu 
wśród dzieci 
- zagospodarowanie czasu na 
świeŜym powietrzu 
- zwiększenie bezpieczeństwa 
dzieci korzystających z 
urządzeń - 12 kompleksów 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 
wartość wskaźnika: 

Zmniejszenie zagroŜenia utraty zdrowia 
lub Ŝycia. 
Poprawa funkcjonowania placówek 
szkolnych. 
Wzrost atrakcyjności rekreacyjnej 
placówki. 
Wzrost atrakcyjności osiedli 
mieszkalnych. 
 
 

Zagospodarowanie czasu na 
świeŜym powietrzu dla dzieci 
uczęszczających do placówki.  
 
Zagospodarowanie czasu na 
świeŜym powietrzu dla dzieci 
i młodzieŜy zamieszkujących 
okoliczne osiedla. 
 

- 50 % 
 
- 30 % 
 
- 30% 
 
- 10 % 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫  Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel główny: Podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli  
i rodzin 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 
▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 

gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel horyzontalny 5: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013 
▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów poprzez wsparcie obszarów wymagających aktywizacji  

i zagroŜonych marginalizacją. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Priorytet VII, cel główny: Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 3: Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Priorytet V, cel szczegółowy: Odnowa obszarów zdegradowanych i zagroŜonych marginalizacją 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Działanie 5.3. Promocja i zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej regionu w oparciu o 
walory środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 



▫ Działanie 1.6. Intensyfikacja działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych 

▫ Działanie 1.7. Poprawa bezpieczeństwa publicznego 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

▫ Program „Bezpieczny Radom” na lata 2006-2010 

▫ Działanie 3.1, obszar działania: Propagowanie wśród dzieci i młodzieŜy pozytywnych form spędzania 
czasu wolnego, tworzenie miejsc moŜliwości aktywnego, aprobowanego społecznie spędzania czasu 
wolnego, np. boiska osiedlowe, kluby osiedlowe, siłownie, kawiarenki internetowe 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Cel strategiczny 2: Ulepszanie istniejących i wprowadzenie nowych form pomocy celem zwalczania 
negatywnych skutków istniejących problemów i mobilizowania ludzi do działania oraz zapobieganie 
marginalizacji osób i rodzin poprzez wyrównywanie szans oraz włączanie zagroŜonych środowisk w 
Ŝycie społeczne 

▫ Cel strategiczny 2, sposób realizacji: Zagospodarowanie czasu wolnego, w szczególności dzieci i 
młodzieŜy 

▫ Program „Bezpieczny Radom” na lata 2006-2010 

▫ Cel 1: Ochrona dzieci i młodzieŜy 

▫ Cel 2: Ograniczenie zjawisk kryminogennych, chuligaństwa i wandalizmu 

▫ Cel 3: Przeciwdziałanie patologiom społecznym tj. alkoholizmowi, narkomani i przemocy domowej 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Infrastruktura zabawowo-rekreacyjna dla Osiedla XV lecia 
▫ Rewitalizacja infrastruktury zabawowo-rekreacyjnej placówek publicznych przedszkoli 
▫ Rozbudowa placu zabaw 
▫ Zagospodarowanie terenu przy Placówce Wielofunkcyjnej „Słoneczny Dom” 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Pozwolenie na budowę. 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Gmina Miasta Radomia 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana wartość inwestycji w 
tym: 1 400 000 zł 

Udział własny: 210 000 zł 
 
 
Projekt 11 
 
Tytuł projektu: Rewitalizacja infrastruktury zabawowo-

rekreacyjnej placówek publicznych przedszkoli 
Instytucja realizująca projekt: Gmina Miasta Radomia 
Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu 
projektu: 

Gmina Miasta Radomia 

Lokalizacja projektu: Miasto Radom, PP na terenie Gminy Miasta 
Radomia 

Czas realizacji projektu: 2009 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Stan techniczny urządzeń znajdujących się na placach zabaw przy publicznych przedszkolach, jest 
w złym stanie. Urządzenia znajdujące się na tych terenach w większości są stare, skorodowane, 
bez wymaganych atestów. UŜytkowanie ich w kolejnych latach moŜe doprowadzić do utraty zdrowia 
czy Ŝycia dzieci 



i młodzieŜy korzystających z nich. Przedmiotowa inwestycja poprawi estetykę oraz poprawi warunki 
Ŝycia mieszkańców. Celem realizacji projektu jest zapewnienie dzieciom i młodzieŜy róŜnorodnych 
zajęć i form spędzania czasu wolnego. Celem działań jest zachęcenie dzieci do poszukiwania 
zainteresowań i rozwoju. Działania te przeciwdziałać mają przestępczości wynikającej z braku 
moŜliwości atrakcyjnego spędzania czasu wolnego. Dzięki realizacji projektu moŜliwe będzie 
równieŜ organizowanie zajęć plenerowych przez np. szkoły czy świetlice wychowawcze. Powstałe 
obiekty słuŜyć będą do popołudniowego aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieŜy i dorosłych. 
Realizacja projektu pomoŜe równieŜ zaprowadzić ład przestrzeni miejskiej, przez co Radom stanie 
się miastem atrakcyjnym nie tylko turystycznie, będzie on równieŜ atrakcyjnym miejscem 
zamieszkania. 
Cel projektu: 
Rewitalizacja miejsc rekreacji oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy uczęszczających do 
publicznych przedszkoli – 12 placówek 
Produkty:  Wskaźniki: Szacowana docelowa 

wartość wskaźnika: 
Zestaw urządzeń  
- huśtawka wahadłowa  
- huśtawka wagowa 
- huśtawka spręŜynowa 
- piaskownica 
- przeplotnia 
- karuzela 
- ławeczki (4 sz. W zestawie) 

- 12 zestawów 

Kompleks zabawowy 
- kładki 
- zjeŜdŜalnia 
- pomosty 

- odnowa infrastruktury 
zabawowo – rekreacyjnej 
- upowszechnianie sportu 
wśród dzieci 
- zagospodarowanie czasu na 
świeŜym powietrzu 
- zwiększenie bezpieczeństwa 
dzieci korzystających z 
urządzeń - 12 kompleksów 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 
wartość wskaźnika: 

Zmniejszenie zagroŜenia utraty zdrowia 
lub Ŝycia. 
Poprawa funkcjonowania placówek 
przedszkolnych. 
Wzrost atrakcyjności rekreacyjnej 
placówki. 
 

 
Zagospodarowanie czasu na 
świeŜym powietrzu dla dzieci 
uczęszczających do placówki.  
 

- 50 % 
 
- 30 % 
 
- 30% 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫  Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel główny: Podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli  
i rodzin 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 
▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 

gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel horyzontalny 5: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013 
▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów poprzez wsparcie obszarów wymagających aktywizacji i 

zagroŜonych marginalizacją. 



▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Priorytet VII, cel główny: Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 3: Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Priorytet V, cel szczegółowy: Odnowa obszarów zdegradowanych i zagroŜonych marginalizacją 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Działanie 5.3. Promocja i zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej regionu w oparciu o 
walory środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Działanie 1.6. Intensyfikacja działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych 

▫ Działanie 1.7. Poprawa bezpieczeństwa publicznego 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

▫ Program „Bezpieczny Radom” na lata 2006-2010 

▫ Działanie 3.1, obszar działania: Propagowanie wśród dzieci i młodzieŜy pozytywnych form spędzania 
czasu wolnego, tworzenie miejsc moŜliwości aktywnego, aprobowanego społecznie spędzania czasu 
wolnego, np. boiska osiedlowe, kluby osiedlowe, siłownie, kawiarenki internetowe 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Cel strategiczny 2: Ulepszanie istniejących i wprowadzenie nowych form pomocy celem zwalczania 
negatywnych skutków istniejących problemów i mobilizowania ludzi do działania oraz zapobieganie 
marginalizacji osób i rodzin poprzez wyrównywanie szans oraz włączanie zagroŜonych środowisk w 
Ŝycie społeczne 

▫ Cel strategiczny 2, sposób realizacji: Zagospodarowanie czasu wolnego, w szczególności dzieci i 
młodzieŜy 

▫ Program „Bezpieczny Radom” na lata 2006-2010 

▫ Cel 1: Ochrona dzieci i młodzieŜy 

▫ Cel 2: Ograniczenie zjawisk kryminogennych, chuligaństwa i wandalizmu 

▫ Cel 3: Przeciwdziałanie patologiom społecznym tj. alkoholizmowi, narkomani i przemocy domowej 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Infrastruktura zabawowo-rekreacyjna dla Osiedla XV lecia 
▫ Rewitalizacja infrastruktury zabawowo –rekreacyjnej na terenach publicznych szkół 

podstawowych. 
▫ Rozbudowa placu zabaw 
▫ Zagospodarowanie terenu przy Placówce Wielofunkcyjnej „Słoneczny Dom” 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Pozwolenie na budowę 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Gmina Miasta Radomia 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana wartość inwestycji w 
tym: 1 400 000 zł  

Udział własny: 210 000 zł 
 
Projekt 12 



 
Tytuł projektu: Rewitalizacja Parku Planty 
Instytucja realizująca projekt: Gmina Miasta Radomia 
Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu 
projektu: 

Gmina Miasta Radomia 

Lokalizacja projektu: Miasto Radom, Park PLANTY 
Czas realizacji projektu: 2008-2012 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Obecnie obiekt jest zdegradowany, posiada zniszczoną infrastrukturę. Ze względu na lokalizację 
parku  
w reprezentacyjnej części miasta (w centrum miasta oraz pobliŜu dworca PKP), konieczna jest 
poprawa estetyki terenu oraz bezpieczeństwa. Jednym z celów projektu jest oŜywienie miasta 
zarówno pod względem turystycznym, jak i społecznym. Realizacja projektu umoŜliwi lepsze 
wykorzystanie turystyczne miasta, uporządkuje przestrzeń miejską, co poprawi estetykę i 
wizerunek regionu. Pozytywnie wpłynie to równieŜ na zwiększenie bezpieczeństwa publicznego w 
mieście. Realizacja projektu będzie równieŜ odgrywać waŜną rolę dla minimalizowania wykluczenia 
społecznego, co jest związane z aktywizacją grup społecznych szczególnie naraŜonych na patologie. 
Stworzenie w mieście miejsca posiadającego duŜe walory rekreacyjno-wypoczynkowe niewątpliwie 
poprawi wizerunek Radomia w oczach turystów 
i inwestorów. Realizacja projektu umoŜliwi zarówno mieszkańcom, jak i turystom spędzanie czasu 
na świeŜym powietrzu.  
Cel projektu: 
Odtworzenie funkcji ozdobno – rekreacyjno – przyrodniczej obiektu. 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 

wartość wskaźnika: 
- odtworzony drzewostan 
- odtworzone zakrzewienie 
- odtworzone trawniki 

- wartościowy drzewostan 
-wartościowe zakrzewienie 
- powierzchnia zadarnienia 

- 45000 m2 

- 1000 m2  

- 46000 m2 

- ciągi piesze - utwardzone ścieŜki piesze - 8950 m2 

- mała architektura - liczba ławek 
- kosze na śmieci 
- stojaki rowerowe 

- 50 szt. 
- 50 szt. 
- 6 szt. 

- infrastruktura zabawowo-rekreacyjna 
 

- kompleks zabawowy 
- stół do tenisa stołowego 
- stół do szachów 

- 2 szt. 
- 4 szt. 
- 4 szt. 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 
wartość wskaźnika: 

- róŜnorodność biologiczna 
- stworzenie trwałego ekosystemu 
- poprawa estetyki 
- poprawa warunków wypoczynku 
- poprawa warunków edukacji 
ekologicznej 
- poprawa mikroklimatu 
- poprawa funkcjonalności 
- rozbudowa programu uŜytkowego 
  

- zwiększone walory 
przyrodnicze 
- zrównowaŜenie ekosystemu  
- zwiększona trwałość obiektu 
- wzrost liczby uŜytkowników 
- wzrost pojemności 
rekreacyjnej 

- 50% 
 
- 20% 
 
- 60% 
 
- 25% 
 
- 25% 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel główny: Podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli  
i rodzin 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ Priorytet 6a: Podniesienie konkurencyjności gospodarczej polskich regionów. 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  



i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel horyzontalny 5: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 

▫ Tworzenie estetycznej i uporządkowanej przestrzeni zgodnie z zasadami ładu przestrzennego, 
respektującą zróŜnicowane kulturowo i historycznie tradycje architektoniczne oraz w moŜliwie jak 
największym stopniu zachowującą walory naturalnego krajobrazu przyrodniczego. 

▫ Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów poprzez wsparcie obszarów wymagających aktywizacji  
i zagroŜonych marginalizacją. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel główny: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej województwa 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach 
zrównowaŜonego rozwoju 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 3: Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 

▫ Priorytet VI, cel główny: Wzrost znaczenia turystyki jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-
gospodarczy regionu 

▫ Priorytet VI, cel szczegółowy: Promocja i zwiększanie atrakcyjności turystycznej regionu 

▫ Cel główny priorytetu IV: Poprawa stanu środowiska naturalnego województwa mazowieckiego 

▫ Priorytet V, cel szczegółowy: Odnowa obszarów zdegradowanych i zagroŜonych marginalizacją 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Działanie 5.2. Poprawa i promocja atrakcyjności inwestycyjnej w regionie 

▫ Działanie 5.3. Promocja i zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej regionu w oparciu o 
walory środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego 

▫ Działanie 5.4. Kształtowanie toŜsamości regionu oraz kreowanie i promocja jego produktu. 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Działanie 1.7. Poprawa bezpieczeństwa publicznego 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

▫ Program „Bezpieczny Radom” na lata 2006-2010 

▫ Działanie 3.1, obszar działania: Propagowanie wśród dzieci i młodzieŜy pozytywnych form spędzania 
czasu wolnego, tworzenie miejsc moŜliwości aktywnego, aprobowanego społecznie spędzania czasu 
wolnego, np. boiska osiedlowe, kluby osiedlowe, siłownie, kawiarenki internetowe 

▫ Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miasta  Radomia na  lata 2007 – 2010 



▫ Cel  zadania: uporządkowanie terenów parkowych 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Cel strategiczny 2: Ulepszanie istniejących i wprowadzenie nowych form pomocy celem zwalczania 
negatywnych skutków istniejących problemów i mobilizowania ludzi do działania oraz zapobieganie 
marginalizacji osób i rodzin poprzez wyrównywanie szans oraz włączanie zagroŜonych środowisk w 
Ŝycie społeczne 

▫ Cel strategiczny 2, sposób realizacji: Zagospodarowanie czasu wolnego, w szczególności dzieci i 
młodzieŜy 

▫ Program „Bezpieczny Radom” na lata 2006-2010 

▫ Cel 1: Ochrona dzieci i młodzieŜy 

▫ Cel 2: Ograniczenie zjawisk kryminogennych, chuligaństwa i wandalizmu 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Rewitalizacja Parku "Stary Ogród" 
▫ Rewitalizacja Parku im. T. Kościuszki 
▫ Rewitalizacja Parku "Leśniczówka" 
▫ Park – dolina rzeki Mlecznej – Grodzisko „Piętrówka” 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Pozwolenie na budowę. 
Decyzja Konserwatora Zabytków. 
Pozwolenie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Gmina Miasta Radomia 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana wartość inwestycji w 
tym: 

2 130 000 zł 
 

2008r. 2009r. 2010r. 2011r. 
0 130 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

  
Udział własny: 120 000 zł 
 
 
Projekt 13 
 
Tytuł projektu: Nadbudowa i rozbudowa Arki 
Instytucja realizująca projekt: Stowarzyszenie Centrum MłodzieŜy „ARKA” 
Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu 
projektu: 

 

Lokalizacja projektu: Radom, Plac Stare Miasto 2 
Czas realizacji projektu: 2008-2010 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Budynek połoŜony  jest w strefie zabytkowej miasta Radomia. Ma ponad 100 lat. Posiada ciekawą 
architekturę. Został on przeznaczony na prowadzenie działalności  na rzecz dzieci i młodzieŜy. 
Wymaga on zdecydowanie remontu: renowacji elewacji, wymiany  instalacji  grzewczej, 
elektrycznej, wodnej, a takŜe nadbudowy i rozbudowy, aby zaadoptować go  do potrzeb, tak, aby  
moŜna  było  prowadzić tu działania statutowe zgodnie z załoŜeniami. Miejsce to będzie słuŜyło 
dzieciom i młodzieŜy, jako  ośrodek  szkoleniowo-edukacyjny. Tutaj  będzie skupiała  się młodzieŜ  
działająca  w Centrum MłodzieŜowego Wolontariatu, podejmująca  działania  na rzecz  swojego 
środowiska lokalnego. Tutaj prowadzone będą  róŜnego rodzaju  działania  w ramach szeroko 
rozumianej profilaktyki 
Cel projektu: 
Zaadoptowanie  budynku  do prowadzenia działalności statutowej na rzecz  dzieci  młodzieŜy 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 



wartość wskaźnika: 
Nadbudowa i adaptacja poddasza 
budynku głównego 

Powierzchnia uŜyteczna   400 m2 

Adaptacja powierzchni uŜytkowej na 
parterze 

Powierzchnia uŜytkowa  491 m2 

Wymiana instalacji CO  Całość instalacji  
Wymiana  instalacji elektrycznej Całość instalacji  
Wymiana instalacji  wodnej i 
kanalizacyjnej 

Całość instalacji  

Wykonanie odwodnienia i osuszenia  
budynku 

Długość 100 m.b. 

Wykonanie elewacji  budynku Powierzchnia 900 m2 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 
wartość wskaźnika: 

Zwiększy się powierzchnia do 
prowadzenia zajęć z  dziećmi i młodzieŜą 

Wzrośnie liczba  odbiorców  
korzystających z  naszej 
oferty 

50% 

Poprawa stanu technicznego i 
sanitarnego budynku  

Zmniejszenie kosztów  
utrzymania  obiektu 

50% 

Zwiększenie  atrakcyjności  obiektu i 
jego funkcjonalności, a przez to 
rozszerzenie oferty   

Szersze zainteresowanie i 
wzrost liczby odbiorców 

10 % 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel główny: Podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli  
i rodzin 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 

▫ Priorytet 2a: Infrastruktura społeczna, Infrastruktura edukacji (zwiększyć dostępność do edukacji) 

▫ Priorytet 3: Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel horyzontalny 5: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel 2: Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego 

▫ Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013 
▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów poprzez wsparcie obszarów wymagających aktywizacji i 

zagroŜonych marginalizacją. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel główny: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej województwa 

▫ Cel szczegółowy 4: Poprawa infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego w 
regionie 



▫ Priorytet VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 

▫ Priorytet VII, cel główny: Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równowaŜenie rozwoju społeczno-gospodarczego  
w regionie podstawą poprawy jakości Ŝycia mieszkańców 

▫ Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach 
zrównowaŜonego rozwoju 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Budowa społeczeństwa informacyjnego i poprawa jakości Ŝycia mieszkańców 
województwa 

▫ Działanie 1.6. Intensyfikacja działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych 

▫ Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Radomskiego 2007-2013 

▫ Priorytet II, cel: Poprawa jakości wyposaŜenia i stanu budynków uŜyteczności publicznej 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Cel strategiczny 2: Ulepszanie istniejących i wprowadzenie nowych form pomocy celem zwalczania 
negatywnych skutków istniejących problemów i mobilizowania ludzi do działania oraz zapobieganie 
marginalizacji osób i rodzin poprzez wyrównywanie szans oraz włączanie zagroŜonych środowisk w 
Ŝycie społeczne 

▫ Cel strategiczny 2, sposób realizacji: Zagospodarowanie czasu wolnego, w szczególności dzieci i 
młodzieŜy 

▫ Program „Bezpieczny Radom” na lata 2006-2010 

▫ Cel 1: Ochrona dzieci i młodzieŜy 

▫ Cel 2: Ograniczenie zjawisk kryminogennych, chuligaństwa i wandalizmu 

▫ Cel 3: Przeciwdziałanie patologiom społecznym tj. alkoholizmowi, narkomani i przemocy domowej 
▫ Regionalny Program Operacyjny województwa mazowieckiego 2007- 2013  
▫ Priorytet V Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Wyrównanie podłoŜa  i ułoŜenie kostki brukowej  wokół budynku Świetlicy oraz  na drodze 
dojazdowej do posesji. 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Pozwolenie na budowę i rozbudowę 
Zgoda konserwatora zabytków 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Notarialny Akt Własności – Repetytorium nr 2934/2007 z dnia 03.04.2007 r. 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana wartość inwestycji 
w tym: 1 000 000 zł 

Udział własny: 200 000 zł 
 
 
Projekt 14 
 
Tytuł projektu: Rewitalizacja parku „Stary Ogród” 
Instytucja realizująca projekt: Gmina Miasta Radomia. 



Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu 
projektu: 

Gmina Miasta Radomia. 

Lokalizacja projektu: Miasto Radom. 
Czas realizacji projektu: 2008 – 2011 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Park „Stary Ogród” jest usytuowany w centrum miasta stykając się nieomal z Miastem 
Kazimierzowskim  
i Starym Miastem (najstarsze dzielnice Radomia), jest ujęty na liście zabytków miasta Radomia. 
ZałoŜony został na początku XX wieku. Jest on otoczony ulicami  bardzo uczęszczanymi przez 
mieszkańców miasta. Z racji usytuowania go przy traktach o duŜym natęŜeniu ruchu pieszego i w 
pobliŜu duŜych obiektów handlowych jest miejscem często  odwiedzanym przez mieszkańców 
Radomia. Jako park jest  obiektem wypoczynku rodzin, rekreacji - głownie dla młodszego pokolenia 
i punktem spotkań miłośników wędkowania z uwagi na znajdujący się w nim niewielki staw. 
Wieloletnie niedoinwestowanie tego miejsca poskutkowało koniecznością dokonania gruntownej 
rewitalizacji parku i przywrócenie znikłych elementów małej architektury, odnowy ścieŜek, zieleni i 
regulacji rzeki Mlecznej stanowiącej zachodnie obrzeŜe parku. Wykonanie wszystkich prac 
rewitalizacyjnych w parku, uczyni go bardziej atrakcyjnym miejscem spotkań 
i odpoczynku mieszkańców i osób przyjezdnych. 
Cel projektu: 
Odnowa zdegradowanych obszarów miasta. Projekt ma na celu przywrócenie funkcji rekreacyjno – 
turystycznej parku oraz poprawę estetyki miasta. 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 

wartość wskaźnika: 
- ciągi piesze -modernizacja nawierzchni 

ciągów pieszych 
pow. parku ok. 7,8  ha. 

- regulacja rz. Mlecznej - odbudowa koryta rzeki w 
obrysie parku 

Ok. 450 m 

- zieleń - odbudowa zieleni niskiej i 
wysokiej. 

Ok. 3,2 ha  

-elementy małej architektury. - plac zabaw dzieci,  
- ławki,  
- odnowa altanki, 

1 szt. (Ok. 300 m2) 
Ok. 30 szt. 
1 szt. 

- obiekty budowlane - toalety publiczne toalety publiczne w 1 miejscu 
Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 

wartość wskaźnika: 
- zrewitalizowany park stanie się 
atrakcyjnym miejscem wypoczynku, 
a to przyczyni się do poprawy 
komfortu Ŝycia mieszkańców miasta  

- zwiększenie ilości osób 
korzystających z 
wypoczynku w parku. 

5 000 os/rok. 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel główny: Podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli  
i rodzin 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ Priorytet 6a: Podniesienie konkurencyjności gospodarczej polskich regionów. 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 



▫ Cel horyzontalny 5: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 

▫ Tworzenie estetycznej i uporządkowanej przestrzeni zgodnie z zasadami ładu przestrzennego, 
respektującą zróŜnicowane kulturowo i historycznie tradycje architektoniczne oraz w moŜliwie jak 
największym stopniu zachowującą walory naturalnego krajobrazu przyrodniczego. 

▫ Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów poprzez wsparcie obszarów wymagających aktywizacji  
i zagroŜonych marginalizacją. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel główny: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej województwa 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach 
zrównowaŜonego rozwoju 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 3: Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 

▫ Priorytet VI, cel główny: Wzrost znaczenia turystyki jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-
gospodarczy regionu 

▫ Priorytet VI, cel szczegółowy: Promocja i zwiększanie atrakcyjności turystycznej regionu 

▫ Cel główny priorytetu IV: Poprawa stanu środowiska naturalnego województwa mazowieckiego 

▫ Priorytet V, cel szczegółowy: Odnowa obszarów zdegradowanych i zagroŜonych marginalizacją 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Działanie 5.2. Poprawa i promocja atrakcyjności inwestycyjnej w regionie 

▫ Działanie 5.3. Promocja i zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej regionu w oparciu o 
walory środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego 

▫ Działanie 5.4. Kształtowanie toŜsamości regionu oraz kreowanie i promocja jego produktu. 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Działanie 1.7. Poprawa bezpieczeństwa publicznego 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

▫ Program „Bezpieczny Radom” na lata 2006-2010 

▫ Działanie 3.1, obszar działania: Propagowanie wśród dzieci i młodzieŜy pozytywnych form spędzania 
czasu wolnego, tworzenie miejsc moŜliwości aktywnego, aprobowanego społecznie spędzania czasu 
wolnego, np. boiska osiedlowe, kluby osiedlowe, siłownie, kawiarenki internetowe 

▫ Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miasta  Radomia na  lata 2007 – 2010 

▫ Cel  zadania: uporządkowanie terenów parkowych 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Cel strategiczny 2: Ulepszanie istniejących i wprowadzenie nowych form pomocy celem zwalczania 
negatywnych skutków istniejących problemów i mobilizowania ludzi do działania oraz zapobieganie 
marginalizacji osób i rodzin poprzez wyrównywanie szans oraz włączanie zagroŜonych środowisk w 
Ŝycie społeczne 

▫ Cel strategiczny 2, sposób realizacji: Zagospodarowanie czasu wolnego, w szczególności dzieci i 
młodzieŜy 

▫ Program „Bezpieczny Radom” na lata 2006-2010 



▫ Cel 1: Ochrona dzieci i młodzieŜy 

▫ Cel 2: Ograniczenie zjawisk kryminogennych, chuligaństwa i wandalizmu 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Rewitalizacja Parku Planty 
▫ Rewitalizacja Parku im. T. Kościuszki 
▫ Rewitalizacja Parku "Leśniczówka" 
▫ Park – dolina rzeki Mlecznej – Grodzisko „Piętrówka” 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Wymagane jest pozwolenie na budowę. 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Gmina Miasta Radomia. 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana wartość 
inwestycji w tym: 

3 000 000 zł 
 
2008r. 2009r. 2010r. 2011r. 
100 000,00 800 000,00 1 100 000,00 1 000 000,00 

 
 

Udział własny 750 000 zł 
 
 
 
 
Projekt 15 
 
Tytuł projektu: Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki 

 
Instytucja realizująca projekt: Gmina Miasta Radomia 
Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu 
projektu: 

Gmina Miasta Radomia 

Lokalizacja projektu: Miasto Radom 
Czas realizacji projektu: 2008 – 2010 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Park im. T. Kościuszki jest usytuowany w ścisłym centrum miasta, jest ujęty na liście zabytków 
miasta Radomia. Jest on otoczony ulicami najbardziej uczęszczanymi przez mieszkańców miasta i 
przyjezdnych, wskutek czego stanowi jedno z najbardziej odwiedzanych miejsc w Radomiu. Jako 
park jest głównie obiektem wypoczynku, rekreacji i punktem spotkań mieszkańców. Wieloletnie 
niedoinwestowanie tego miejsca poskutkowało koniecznością dokonania gruntownej rewitalizacji 
parku i przywrócenie znikłych elementów małej architektury, odnowy ścieŜek i zieleni/rozwaŜana 
moŜliwość ogrodzenia/. Wykonanie wszystkich prac rewitalizacyjnych w parku, uczyni go bardziej 
atrakcyjnym miejscem spotkań 
i odpoczynku mieszkańców i osób przyjezdnych. 
Cel projektu: 
Odnowa zdegradowanych obszarów miasta.  
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 

wartość wskaźnika: 
- ciągi piesze -modernizacja nawierzchni 

ciągów pieszych 
pow. parku ok.7,6 ha. 

- zieleń - odbudowa zieleni niskiej i 
wysokiej. 

ok. 3,50 ha 

-elementy małej architektury. - plac zabaw dzieci,  
- ławki,  
- odnowa altanki, 

1 szt. (ok. 300 m2) 
ok. 35szt. 
1 szt. 



Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 
wartość wskaźnika: 

- zrewitalizowany park stanie się 
atrakcyjnym miejscem wypoczynku, 
a to przyczyni się do poprawy 
komfortu Ŝycia mieszkańców miasta  

- zwiększenie ilości osób 
korzystających z 
wypoczynku w parku. 

10 000  os./rok 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel główny: Podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli  
i rodzin 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ Priorytet 6a: Podniesienie konkurencyjności gospodarczej polskich regionów. 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel horyzontalny 5: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 

▫ Tworzenie estetycznej i uporządkowanej przestrzeni zgodnie z zasadami ładu przestrzennego, 
respektującą zróŜnicowane kulturowo i historycznie tradycje architektoniczne oraz w moŜliwie jak 
największym stopniu zachowującą walory naturalnego krajobrazu przyrodniczego. 

▫ Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów poprzez wsparcie obszarów wymagających aktywizacji  
i zagroŜonych marginalizacją. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel główny: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej województwa 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach 
zrównowaŜonego rozwoju 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 3: Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 

▫ Priorytet VI, cel główny: Wzrost znaczenia turystyki jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-
gospodarczy regionu 

▫ Priorytet VI, cel szczegółowy: Promocja i zwiększanie atrakcyjności turystycznej regionu 

▫ Cel główny priorytetu IV: Poprawa stanu środowiska naturalnego województwa mazowieckiego 

▫ Priorytet V, cel szczegółowy: Odnowa obszarów zdegradowanych i zagroŜonych marginalizacją 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Działanie 5.2. Poprawa i promocja atrakcyjności inwestycyjnej w regionie 



▫ Działanie 5.3. Promocja i zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej regionu w oparciu o 
walory środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego 

▫ Działanie 5.4. Kształtowanie toŜsamości regionu oraz kreowanie i promocja jego produktu. 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Działanie 1.7. Poprawa bezpieczeństwa publicznego 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

▫ Program „Bezpieczny Radom” na lata 2006-2010 

▫ Działanie 3.1, obszar działania: Propagowanie wśród dzieci i młodzieŜy pozytywnych form spędzania 
czasu wolnego, tworzenie miejsc moŜliwości aktywnego, aprobowanego społecznie spędzania czasu 
wolnego, np. boiska osiedlowe, kluby osiedlowe, siłownie, kawiarenki internetowe 

▫ Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miasta  Radomia na  lata 2007 – 2010 

▫ Cel  zadania: uporządkowanie terenów parkowych 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Cel strategiczny 2: Ulepszanie istniejących i wprowadzenie nowych form pomocy celem zwalczania 
negatywnych skutków istniejących problemów i mobilizowania ludzi do działania oraz zapobieganie 
marginalizacji osób i rodzin poprzez wyrównywanie szans oraz włączanie zagroŜonych środowisk w 
Ŝycie społeczne 

▫ Cel strategiczny 2, sposób realizacji: Zagospodarowanie czasu wolnego, w szczególności dzieci i 
młodzieŜy 

▫ Program „Bezpieczny Radom” na lata 2006-2010 

▫ Cel 1: Ochrona dzieci i młodzieŜy 

▫ Cel 2: Ograniczenie zjawisk kryminogennych, chuligaństwa i wandalizmu 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Rewitalizacja Parku Planty 
▫ Rewitalizacja Parku "Stary Ogród" 
▫ Rewitalizacja Parku "Leśniczówka" 
▫ Park – dolina rzeki Mlecznej – Grodzisko „Piętrówka” 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Wymagane jest pozwolenie na budowę. 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Uregulowany. Właściciel Gmina Miasta Radomia. 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana wartość 
inwestycji w tym: 

4 000 000 zł 
2008r. 2009r. 2010r. 

241 500,00 1 758 500,00 2 000 000,00  
Udział własny 1 000 000 zł 
 
 
 
 
Projekt 16 
 
Tytuł projektu: Rewitalizacja parku „Leśniczówka” 
Instytucja realizująca projekt: Gmina Miasta Radomia 
Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu 
projektu: 

Gmina Miasta Radomia 



Lokalizacja projektu: Miasto Radom 
Czas realizacji projektu: 2008 – 2010 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Park „Leśniczówka” jest usytuowany w centrum miasta, jest ujęty na liście zabytków miasta 
Radomia. Jest on otoczony ulicami bardzo uczęszczanymi przez mieszkańców miasta. Z racji 
usytuowania go przy zabudowie wielorodzinnej stąd teŜ jest miejscem bardzo odwiedzanym w 
Radomiu. Jako park jest głównie obiektem wypoczynku rodzin, rekreacji głownie dla młodszego 
pokolenia radomian i punktem spotkań mieszkańców. Wieloletnie niedoinwestowanie tego miejsca 
poskutkowało koniecznością dokonania gruntownej rewitalizacji parku i przywrócenie znikłych 
elementów małej architektury, odnowy ścieŜek, zieleni i regulacji Potoku Północnego 
przepływającego przez park. Wykonanie wszystkich prac rewitalizacyjnych w parku, uczyni go 
bardziej atrakcyjnym miejscem spotkań i odpoczynku mieszkańców 
i osób przyjezdnych. 
Cel projektu: 
Odnowa zdegradowanych obszarów miasta. 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 

wartość wskaźnika: 
- ciągi piesze -modernizacja nawierzchni 

ciągów pieszych 
pow. parku 7,5 ha. 

- regulacja „Potoku Północnego” - odbudowa koryta potoku 
w obrysie parku 

ok. 450 m 

- zieleń - odbudowa zieleni niskiej i 
wysokiej. 

ok. 4,0 ha 

-elementy małej architektury. - plac zabaw dzieci,  
- ławki,  
- odnowa altanki, 

1 szt. (ok. 300 m2) 
ok. 30 szt. 
1 szt. 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 
wartość wskaźnika: 

- zrewitalizowany park stanie się 
atrakcyjnym miejscem wypoczynku, 
a to przyczyni się do poprawy 
komfortu Ŝycia mieszkańców miasta  

- zwiększenie ilości osób 
korzystających z 
wypoczynku w parku. 

5 000 os./rok 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel główny: Podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli  
i rodzin 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ Priorytet 6a: Podniesienie konkurencyjności gospodarczej polskich regionów. 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel horyzontalny 5: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 

▫ Tworzenie estetycznej i uporządkowanej przestrzeni zgodnie z zasadami ładu przestrzennego, 
respektującą zróŜnicowane kulturowo i historycznie tradycje architektoniczne oraz w moŜliwie jak 
największym stopniu zachowującą walory naturalnego krajobrazu przyrodniczego. 



▫ Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów poprzez wsparcie obszarów wymagających aktywizacji  
i zagroŜonych marginalizacją. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel główny: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej województwa 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach 
zrównowaŜonego rozwoju 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 3: Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 

▫ Priorytet VI, cel główny: Wzrost znaczenia turystyki jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-
gospodarczy regionu 

▫ Priorytet VI, cel szczegółowy: Promocja i zwiększanie atrakcyjności turystycznej regionu 

▫ Cel główny priorytetu IV: Poprawa stanu środowiska naturalnego województwa mazowieckiego 

▫ Priorytet V, cel szczegółowy: Odnowa obszarów zdegradowanych i zagroŜonych marginalizacją 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Działanie 5.2. Poprawa i promocja atrakcyjności inwestycyjnej w regionie 

▫ Działanie 5.3. Promocja i zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej regionu w oparciu o 
walory środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego 

▫ Działanie 5.4. Kształtowanie toŜsamości regionu oraz kreowanie i promocja jego produktu. 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Działanie 1.7. Poprawa bezpieczeństwa publicznego 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

▫ Program „Bezpieczny Radom” na lata 2006-2010 

▫ Działanie 3.1, obszar działania: Propagowanie wśród dzieci i młodzieŜy pozytywnych form spędzania 
czasu wolnego, tworzenie miejsc moŜliwości aktywnego, aprobowanego społecznie spędzania czasu 
wolnego, np. boiska osiedlowe, kluby osiedlowe, siłownie, kawiarenki internetowe 

▫ Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miasta  Radomia na  lata 2007 – 2010 

▫ Cel  zadania: uporządkowanie terenów parkowych 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Cel strategiczny 2: Ulepszanie istniejących i wprowadzenie nowych form pomocy celem zwalczania 
negatywnych skutków istniejących problemów i mobilizowania ludzi do działania oraz zapobieganie 
marginalizacji osób i rodzin poprzez wyrównywanie szans oraz włączanie zagroŜonych środowisk w 
Ŝycie społeczne 

▫ Cel strategiczny 2, sposób realizacji: Zagospodarowanie czasu wolnego, w szczególności dzieci i 
młodzieŜy 

▫ Program „Bezpieczny Radom” na lata 2006-2010 

▫ Cel 1: Ochrona dzieci i młodzieŜy 

▫ Cel 2: Ograniczenie zjawisk kryminogennych, chuligaństwa i wandalizmu 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Rewitalizacja Parku Planty 
▫ Rewitalizacja Parku "Stary Ogród" 



▫ Rewitalizacja Parku im. T. Kościuszki 
▫ Park – dolina rzeki Mlecznej – Grodzisko „Piętrówka” 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Wymagane jest pozwolenie na budowę. 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Gmina Miasta Radom. 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana wartość 
inwestycji w tym: 

3 000 000 zł  
2008r. 2009r. 2010r. 

100 000,00 900 000,00 2 000 000,00  
 
 
 
 
Projekt 17 
 
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół 

Zawodowych przy ul. Śniadeckich 5 w Radomiu 
Instytucja realizująca projekt: Gmina Miasta Radomia 
Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu 
projektu: 

Gmina Miasta Radomia 

Lokalizacja projektu: mazowieckie – Radom - Radom 
Czas realizacji projektu: 2007 - 2010 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Pilna konieczność wykonania prac termomodernizacyjnych dotycząca docieplenia ścian 
zewnętrznych, dachu oraz wymiany stolarki okiennej wynika z bardzo złego stanu technicznego 
budynku szkoły. Ponadto ogromne straty ciepła w niniejszym obiekcie powodują nadmierną emisję 
CO2 do atmosfery. 
Cel projektu: 
Oszczędność energii potrzebnej na ogrzanie obiektu. Zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery. 
Poprawa warunków nauczania dzieci i młodzieŜy. 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 

wskaźnika: 
- nowa stolarka okienna w 
budynku 
   szkoły 

- ilość okien 769,00 m2 

- nowe pokrycie dachu budynku 
     szkoły wraz z dociepleniem 

- powierzchnia dachu 2.500,00 m2 

- nowa elewacja zewnętrzna 
budynku 
   szkoły wraz z dociepleniem 

- powierzchnia elewacji 3.127,00 m2 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 
wskaźnika: 

- poprawa ekonomiki 
funkcjonowania 
   szkoły 

- ograniczenie kosztów 
     ogrzewania budynku 
     szkoły w okresie 1 
roku  

 
 
25 % 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel główny: Podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli  
i rodzin 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 

▫ Priorytet 2a: Infrastruktura społeczna, Infrastruktura edukacji (zwiększyć dostępność do edukacji) 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 



▫ Cel strategiczny: Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy  
i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel horyzontalny 2: Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego i społecznego. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel horyzontalny 5: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 

▫ Cel horyzontalny: Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel 2: Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego 

▫ Cel 3: Podniesienie poziomu i jakości wykształcenia społeczeństwa 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 4: Poprawa infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego w 
regionie 

▫ Priorytet VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 

▫ Priorytet VII, cel główny: Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel pośredni 1: Rozwój kapitału społecznego 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Zwiększenie konkurencyjności regionu w układzie międzynarodowym 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Budowa społeczeństwa informacyjnego i poprawa jakości Ŝycia mieszkańców 
województwa 

▫ Działanie 1.3. Wzrost zatrudnienia w regionie i przeciwdziałanie bezrobociu 

▫ Działanie 1.6. Intensyfikacja działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych 

▫ Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Radomskiego 2007-2013 

▫ Priorytet II, cel: Poprawa jakości wyposaŜenia i stanu budynków uŜyteczności publicznej 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Cel strategiczny 2: Ulepszanie istniejących i wprowadzenie nowych form pomocy celem zwalczania 
negatywnych skutków istniejących problemów i mobilizowania ludzi do działania oraz zapobieganie 
marginalizacji osób i rodzin poprzez wyrównywanie szans oraz włączanie zagroŜonych środowisk w 
Ŝycie społeczne 

▫ Zagospodarowanie czasu wolnego, w szczególności dzieci i młodzieŜy 



Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Termomodernizacja budynków IV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Mariackiej 25 w 
Radomiu 

▫ Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr-1 przy ul. Staromiejskiej 11w 
Radomiu 

▫ Termomodernizacja budynku II LO im. M. Konopnickiej przy ul. Kusocińskiego 8 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Publiczne Gimnazjum nr 11przy ul Kujawskiej 19 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Sowińskiego 1  

w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynków Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa nr 3 im. J. Korczaka ul. Grzecznarowskiego 15 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Publiczne Gimnazjum nr 6 przy ul. Sadkowskiej 16 w 

Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły podstawowej nr 13 przy ul. Sienkiewicza 30  

w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 32 przy ul. Jarzyńskiego 3  

w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku V LO im. Traugutta 52a w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Elektronicznych przy ul. Sadkowskiej 19 w 

Radomiu 
▫ Adaptacja budynku Wydziału Transportu na nowe laboratoria i sale wykładowe z dobudową 

drogi dojazdowej do laboratoriów 
▫ Adaptacja budynku na Rektorat i wszystkie słuŜby administracyjne uczelni 
▫ Termomodernizacja budynku Placówki Wielofunkcyjnej „Słoneczny Dom” 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Pozwolenie na budowę 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Własność: Gmina Miasta Radomia 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana 
wartość 
inwestycji w 
tym: 

2 500 000 zł 
2007-170 000 , 2008 – 300 000, 2009- 530 000, 2010- 1500 000 

Udział własny 300 000 zł 
 
 
Projekt 18 
 
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków IV Liceum 

Ogólnokształcącego przy ul. Mariackiej 25  
w Radomiu 

Instytucja realizująca projekt: Gmina Miasta Radomia 
Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu 
projektu: 

Gmina Miasta Radomia 

Lokalizacja projektu: mazowieckie – Radom - Radom 
Czas realizacji projektu: 2008 - 2010 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Pilna konieczność wykonania prac termomodernizacyjnych dotyczy docieplenia ścian zewnętrznych, 
dachu oraz wymiany stolarki okiennej i wynika z bardzo złego stanu technicznego budynku szkoły. 
Ponadto ogromne straty ciepła w niniejszym obiekcie powodują nadmierną emisję CO2 do 
atmosfery. 
Cel projektu: 
Oszczędność energii potrzebnej na ogrzanie obiektu. Zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery. 
Poprawa warunków nauczania dzieci i młodzieŜy. 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 

wskaźnika: 



- nowa stolarka okienna w 
budynku 
   szkoły 

- ilość okien 474,00 m2 

- nowe pokrycie dachu 
budynku 
    szkoły wraz z dociepleniem 

- powierzchnia dachu 786,00 m2 

- nowa elewacja zewnętrzna 
budynku 
   szkoły wraz z dociepleniem 

- powierzchnia elewacji 2.450,00 m2 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 
wskaźnika: 

- poprawa ekonomiki 
funkcjonowania 
   szkoły 

- ograniczenie kosztów 
ogrzewania budynków 
szkoły w okresie 1 roku  

 
 
15% 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel główny: Podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli  
i rodzin 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 

▫ Priorytet 2a: Infrastruktura społeczna, Infrastruktura edukacji (zwiększyć dostępność do edukacji) 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 
▫ Cel strategiczny: Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy  

i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel horyzontalny 2: Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego i społecznego. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel horyzontalny 5: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 

▫ Cel horyzontalny: Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel 2: Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego 

▫ Cel 3: Podniesienie poziomu i jakości wykształcenia społeczeństwa 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 4: Poprawa infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego w 
regionie 

▫ Priorytet VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 

▫ Priorytet VII, cel główny: Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel pośredni 1: Rozwój kapitału społecznego 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 



▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Zwiększenie konkurencyjności regionu w układzie międzynarodowym 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Budowa społeczeństwa informacyjnego i poprawa jakości Ŝycia mieszkańców 
województwa 

▫ Działanie 1.3. Wzrost zatrudnienia w regionie i przeciwdziałanie bezrobociu 

▫ Działanie 1.6. Intensyfikacja działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych 

▫ Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Radomskiego 2007-2013 

▫ Priorytet II, cel: Poprawa jakości wyposaŜenia i stanu budynków uŜyteczności publicznej 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Cel strategiczny 2: Ulepszanie istniejących i wprowadzenie nowych form pomocy celem zwalczania 
negatywnych skutków istniejących problemów i mobilizowania ludzi do działania oraz zapobieganie 
marginalizacji osób i rodzin poprzez wyrównywanie szans oraz włączanie zagroŜonych środowisk w 
Ŝycie społeczne 

▫ Zagospodarowanie czasu wolnego, w szczególności dzieci i młodzieŜy 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Śniadeckich 5 w 
Radomiu 

▫ Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr-1 przy ul. Staromiejskiej 11w 
Radomiu 

▫ Termomodernizacja budynku II LO im. M. Konopnickiej przy ul. Kusocińskiego 8 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Publiczne Gimnazjum nr 11przy ul Kujawskiej 19 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Sowińskiego 1  

w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynków Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa nr 3 im. J. Korczaka ul. Grzecznarowskiego 15 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Publiczne Gimnazjum nr 6 przy ul. Sadkowskiej 16 w 

Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły podstawowej nr 13 przy ul. Sienkiewicza 30  

w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 32 przy ul. Jarzyńskiego 3  

w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku V LO im. Traugutta 52a w Radomiu 
▫ termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Elektronicznych przy ul. Sadkowskiej 19 w 

Radomiu 
▫ Adaptacja budynku Wydziału Transportu na nowe laboratoria i sale wykładowe z dobudową 

drogi dojazdowej do laboratoriów 
▫ Adaptacja budynku na Rektorat i wszystkie słuŜby administracyjne uczelni 
▫ Termomodernizacja budynku Placówki Wielofunkcyjnej „Słoneczny Dom” 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Pozwolenie na budowę. 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Własność: Gmina Miasta Radomia 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 



Szacowana 
wartość 
inwestycji w 
tym: 

1 100 000 zł 
2008- 160 000, 2009-340 000, 2010- 600 000 

Udział 
własny: 165 000 zł 

 
 
Projekt 19 
 
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Publicznego 

Gimnazjum Nr-1 przy ul. Staromiejskiej 11  
w Radomiu 

Instytucja realizująca projekt: Gmina Miasta Radomia 
Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu 
projektu: 

Gmina Miasta Radomia 

Lokalizacja projektu: mazowieckie – Radom - Radom 
Czas realizacji projektu: 2009 - 2011 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Pilna konieczność wykonania prac termomodernizacyjnych dotycząca docieplenia ścian 
zewnętrznych oraz wymiany stolarki okiennej i wynika z bardzo złego stanu technicznego budynku 
szkoły. Ponadto ogromne straty ciepła w niniejszym obiekcie powodują nadmierną emisję CO2 do 
atmosfery. 
Cel projektu: 
Oszczędność energii potrzebnej na ogrzanie obiektu. Zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery. 
Poprawa warunków nauczania dzieci i młodzieŜy. 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 

wskaźnika: 
- nowa stolarka okienna w 
budynku 
   szkoły 

- ilość okien 315,00 m2 

- nowa elewacja zewnętrzna 
budynku 
   szkoły wraz z dociepleniem 

- powierzchnia elewacji 863,00 m2 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 
wskaźnika: 

- poprawa ekonomiki 
funkcjonowania 
   szkoły 

- ograniczenie kosztów 
     ogrzewania budynku 
     szkoły w okresie 1 
roku  

 
 
20 % 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel główny: Podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli  
i rodzin 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 

▫ Priorytet 2a: Infrastruktura społeczna, Infrastruktura edukacji (zwiększyć dostępność do edukacji) 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 
▫ Cel strategiczny: Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy  

i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, 
gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel horyzontalny 2: Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego i społecznego. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 



▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel horyzontalny 5: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 

▫ Cel horyzontalny: Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel 2: Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego 

▫ Cel 3: Podniesienie poziomu i jakości wykształcenia społeczeństwa 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 4: Poprawa infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego w 
regionie 

▫ Priorytet VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 

▫ Priorytet VII, cel główny: Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel pośredni 1: Rozwój kapitału społecznego 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Zwiększenie konkurencyjności regionu w układzie międzynarodowym 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Budowa społeczeństwa informacyjnego i poprawa jakości Ŝycia mieszkańców 
województwa 

▫ Działanie 1.3. Wzrost zatrudnienia w regionie i przeciwdziałanie bezrobociu 

▫ Działanie 1.6. Intensyfikacja działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych 

▫ Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Radomskiego 2007-2013 

▫ Priorytet II, cel: Poprawa jakości wyposaŜenia i stanu budynków uŜyteczności publicznej 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Cel strategiczny 2: Ulepszanie istniejących i wprowadzenie nowych form pomocy celem zwalczania 
negatywnych skutków istniejących problemów i mobilizowania ludzi do działania oraz zapobieganie 
marginalizacji osób i rodzin poprzez wyrównywanie szans oraz włączanie zagroŜonych środowisk w 
Ŝycie społeczne 

▫ Zagospodarowanie czasu wolnego, w szczególności dzieci i młodzieŜy 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Śniadeckich 5 w 
Radomiu 

▫ Termomodernizacja budynków IV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Mariackiej 25 w 
Radomiu 

▫ Termomodernizacja budynku II LO im. M. Konopnickiej przy ul. Kusocińskiego 8 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Publiczne Gimnazjum nr 11przy ul Kujawskiej 19 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Sowińskiego 1  

w Radomiu  
▫ Termomodernizacja budynków Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa nr 3 im. J. Korczaka ul. Grzecznarowskiego 15 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Publiczne Gimnazjum nr 6 przy ul. Sadkowskiej 16 w 



Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły podstawowej nr 13 przy ul. Sienkiewicza 30  

w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 32 przy ul. Jarzyńskiego 3  

w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku V LO im. Traugutta 52a w Radomiu 
▫ termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Elektronicznych przy ul. Sadkowskiej 19 w 

Radomiu 
▫ Adaptacja budynku Wydziału Transportu na nowe laboratoria i sale wykładowe z dobudową 

drogi dojazdowej do laboratoriów 
▫ Adaptacja budynku na Rektorat i wszystkie słuŜby administracyjne uczelni 
▫ Termomodernizacja budynku Placówki Wielofunkcyjnej „Słoneczny Dom” 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Zgłoszenie wykonania robót. 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Własność Gminy Miasta Radomia. 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana 
wartość 
inwestycji 
w tym: 

1 200 000 zł 
2009- 300 000, 2010 – 300 000, 2011 – 600 000 

Udział 
własny 75 000 zł 

 
 
Projekt 20 
 
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku II L.O.  

im. M. Konopnickiej przy ul. Kusocińskiego 8  
w Radomiu 

Instytucja realizująca projekt: Gmina Miasta Radomia 
Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu 
projektu: 

Gmina Miasta Radomia 

Lokalizacja projektu: mazowieckie – Radom - Radom 
Czas realizacji projektu: 2007 - 2009 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Pilna konieczność wykonania prac termomodernizacyjnych dotyczy docieplenia ścian zewnętrznych, 
dachu oraz wymiany stolarki okiennej i wynika z bardzo złego stanu technicznego budynku szkoły. 
Ponadto ogromne straty ciepła w niniejszym obiekcie powodują nadmierną emisję CO2 do 
atmosfery.  
Cel projektu: 
Oszczędność energii potrzebnej na ogrzanie obiektu. Zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery. 
Poprawa warunków nauczania dzieci i młodzieŜy. 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 

wskaźnika: 
- nowa stolarka okienna w 
budynku szkoły 

- ilość okien 682 m2 

- nowe pokrycie dachu 
budynku szkoły wraz z 
dociepleniem 

- powierzchnia dachu 4250 m2 

- nowa elewacja zewnętrzna 
budynku szkoły wraz z 
dociepleniem 

- powierzchnia elewacji 3400 m2 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 
wskaźnika: 

- poprawa ekonomiki 
funkcjonowania szkoły 

- ograniczenie kosztów 
ogrzewania budynku 

25% 



szkoły w okresie 1 roku  
Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel główny: Podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli  
i rodzin 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 

▫ Priorytet 2a: Infrastruktura społeczna, Infrastruktura edukacji (zwiększyć dostępność do edukacji) 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 
▫ Cel strategiczny: Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy  

i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel horyzontalny 2: Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego i społecznego. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel horyzontalny 5: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 

▫ Cel horyzontalny: Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel 2: Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego 

▫ Cel 3: Podniesienie poziomu i jakości wykształcenia społeczeństwa 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 4: Poprawa infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego w 
regionie 

▫ Priorytet VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 

▫ Priorytet VII, cel główny: Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel pośredni 1: Rozwój kapitału społecznego 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Zwiększenie konkurencyjności regionu w układzie międzynarodowym 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Budowa społeczeństwa informacyjnego i poprawa jakości Ŝycia mieszkańców 
województwa 

▫ Działanie 1.3. Wzrost zatrudnienia w regionie i przeciwdziałanie bezrobociu 

▫ Działanie 1.6. Intensyfikacja działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych 

▫ Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Radomskiego 2007-2013 

▫ Priorytet II, cel: Poprawa jakości wyposaŜenia i stanu budynków uŜyteczności publicznej 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 



▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Cel strategiczny 2: Ulepszanie istniejących i wprowadzenie nowych form pomocy celem zwalczania 
negatywnych skutków istniejących problemów i mobilizowania ludzi do działania oraz zapobieganie 
marginalizacji osób i rodzin poprzez wyrównywanie szans oraz włączanie zagroŜonych środowisk w 
Ŝycie społeczne 

▫ Zagospodarowanie czasu wolnego, w szczególności dzieci i młodzieŜy 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Śniadeckich 5 w 
Radomiu 

▫ Termomodernizacja budynków IV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Mariackiej 25 w 
Radomiu 

▫ Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr-1 przy ul. Staromiejskiej 11w 
Radomiu 

▫ Termomodernizacja budynku Publiczne Gimnazjum nr 11przy ul Kujawskiej 19 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Sowińskiego 1 w 

Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynków Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa nr 3 im. J. Korczaka ul. Grzecznarowskiego 15 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Publiczne Gimnazjum nr 6 przy ul. Sadkowskiej 16 w 

Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły podstawowej nr 13 przy ul. Sienkiewicza 30  

w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 32 przy ul. Jarzyńskiego 3  

w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku V LO im. Traugutta 52a w Radomiu 
▫ termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Elektronicznych przy ul. Sadkowskiej 19 w 

Radomiu 
▫ Adaptacja budynku Wydziału Transportu na nowe laboratoria i sale wykładowe z dobudową 

drogi dojazdowej do laboratoriów 
▫ Adaptacja budynku na Rektorat i wszystkie słuŜby administracyjne uczelni 
▫ Termomodernizacja budynku Placówki Wielofunkcyjnej „Słoneczny Dom” 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Zgłoszenie wykonania robót. 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Własność Gminy Miasta Radomia. 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana 
wartość 
inwestycji 
w tym: 

2 050 000 zł 
2007-130 000, 2008- 520 000, 2009- 1 400 000 

Udział 
własny 307 500 zł 

 
 
Projekt 21 
 
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku 

Publiczne Gimnazjum nr 11 przy  
ul. Kujawskiej 19 w Radomiu 

Instytucja realizująca projekt: Gmina Miasta Radomia 
Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu 
projektu: 

Gmina Miasta Radomia 



Lokalizacja projektu: mazowieckie – Radom - Radom 
Czas realizacji projektu: 2008 - 2010 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Pilna konieczność wykonania prac termomodernizacyjnych dotyczy docieplenia ścian zewnętrznych 
oraz dachu i wynika z bardzo złego stanu technicznego budynku szkoły. Ponadto ogromne straty 
ciepła  
w niniejszym obiekcie powodują nadmierną emisję CO2 do atmosfery. 
Cel projektu: 
Oszczędność energii potrzebnej na ogrzanie obiektu. Zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery. 
Poprawa warunków nauczania dzieci i młodzieŜy. 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 

wskaźnika: 
- nowe pokrycie dachu 
budynku szkoły wraz z 
dociepleniem 

- powierzchnia dachu  
   

2850 m2 
 

- nowa elewacja zewnętrzna 
budynku szkoły wraz z 
dociepleniem 

- powierzchnia elewacji 1800 m2 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 
wskaźnika: 

- poprawa ekonomiki 
funkcjonowania szkoły 

- ograniczenie kosztów 
ogrzewania budynku 
szkoły w okresie 1 roku  

20% 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel główny: Podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli  
i rodzin 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 

▫ Priorytet 2a: Infrastruktura społeczna, Infrastruktura edukacji (zwiększyć dostępność do edukacji) 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 
▫ Cel strategiczny: Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy  

i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, 
gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel horyzontalny 2: Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego i społecznego. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel horyzontalny 5: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 

▫ Cel horyzontalny: Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel 2: Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego 

▫ Cel 3: Podniesienie poziomu i jakości wykształcenia społeczeństwa 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 4: Poprawa infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego w 
regionie 



▫ Priorytet VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 

▫ Priorytet VII, cel główny: Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel pośredni 1: Rozwój kapitału społecznego 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Zwiększenie konkurencyjności regionu w układzie międzynarodowym 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Budowa społeczeństwa informacyjnego i poprawa jakości Ŝycia mieszkańców 
województwa 

▫ Działanie 1.3. Wzrost zatrudnienia w regionie i przeciwdziałanie bezrobociu 

▫ Działanie 1.6. Intensyfikacja działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych 

▫ Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Radomskiego 2007-2013 

▫ Priorytet II, cel: Poprawa jakości wyposaŜenia i stanu budynków uŜyteczności publicznej 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Cel strategiczny 2: Ulepszanie istniejących i wprowadzenie nowych form pomocy celem zwalczania 
negatywnych skutków istniejących problemów i mobilizowania ludzi do działania oraz zapobieganie 
marginalizacji osób i rodzin poprzez wyrównywanie szans oraz włączanie zagroŜonych środowisk w 
Ŝycie społeczne 

▫ Zagospodarowanie czasu wolnego, w szczególności dzieci i młodzieŜy 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Śniadeckich 5 w 
Radomiu 

▫ Termomodernizacja budynków IV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Mariackiej 25 w 
Radomiu 

▫ Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr-1 przy ul. Staromiejskiej 11w 
Radomiu 

▫ Termomodernizacja budynku II LO im. M. Konopnickiej przy ul. Kusocińskiego 8 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Sowińskiego 1 w 

Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynków Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa nr 3 im. J. Korczaka ul. Grzecznarowskiego 15 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Publiczne Gimnazjum nr 6 przy ul. Sadkowskiej 16 w 

Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły podstawowej nr 13 przy ul. Sienkiewicza 30  

w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 32 przy ul. Jarzyńskiego 3  

w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku V LO im. Traugutta 52a w Radomiu 
▫ termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Elektronicznych przy ul. Sadkowskiej 19 w 

Radomiu 
▫ Adaptacja budynku Wydziału Transportu na nowe laboratoria i sale wykładowe z dobudową 

drogi dojazdowej do laboratoriów 
▫ Adaptacja budynku na Rektorat i wszystkie słuŜby administracyjne uczelni 
▫ Termomodernizacja budynku Placówki Wielofunkcyjnej „Słoneczny Dom” 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Zgłoszenie wykonania robót. 



Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Własność Gminy Miasta Radomia. 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana 
wartość 
inwestycji 
w tym: 

1 100 000 zł 
2008- 50 000, 2009-300 000, 2010- 750 000 

Udział 
własny: 165 000 zł 

 
 
Projekt 22 
 
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku 

 Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 przy  
 ul. Sowińskiego 1 w Radomiu 

Instytucja realizująca projekt: Gmina Miasta Radomia 
Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu 
projektu: 

Gmina Miasta Radomia 

Lokalizacja projektu: mazowieckie – Radom - Radom 
Czas realizacji projektu: 2007 - 2009 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Pilna konieczność wykonania prac termomodernizacyjnych dotyczy docieplenia ścian zewnętrznych 
oraz wymiany stolarki okiennej i wynika z bardzo złego stanu technicznego budynku szkoły. 
Ponadto ogromne straty ciepła w niniejszym obiekcie powodują nadmierną emisję CO2 do 
atmosfery. 
Cel projektu: 
Oszczędność energii potrzebnej na ogrzanie obiektu. Zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery. 
Poprawa warunków nauczania dzieci i młodzieŜy. 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 

wskaźnika: 
- nowa stolarka okienna w 
budynku szkoły 

- ilość okien 970 m2 

- nowa elewacja zewnętrzna 
budynku szkoły wraz z 
dociepleniem 

- powierzchnia elewacji 1800 m2 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 
wskaźnika: 

- poprawa ekonomiki 
funkcjonowania szkoły 

- ograniczenie kosztów 
ogrzewania budynku 
szkoły w okresie 1 roku  

20% 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel główny: Podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli  
i rodzin 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 

▫ Priorytet 2a: Infrastruktura społeczna, Infrastruktura edukacji (zwiększyć dostępność do edukacji) 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 
▫ Cel strategiczny: Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy  

i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel horyzontalny 2: Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego i społecznego. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  



▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel horyzontalny 5: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 

▫ Cel horyzontalny: Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel 2: Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego 

▫ Cel 3: Podniesienie poziomu i jakości wykształcenia społeczeństwa 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 4: Poprawa infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego w 
regionie 

▫ Priorytet VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 

▫ Priorytet VII, cel główny: Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel pośredni 1: Rozwój kapitału społecznego 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Zwiększenie konkurencyjności regionu w układzie międzynarodowym 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Budowa społeczeństwa informacyjnego i poprawa jakości Ŝycia mieszkańców 
województwa 

▫ Działanie 1.3. Wzrost zatrudnienia w regionie i przeciwdziałanie bezrobociu 

▫ Działanie 1.6. Intensyfikacja działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych 

▫ Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Radomskiego 2007-2013 

▫ Priorytet II, cel: Poprawa jakości wyposaŜenia i stanu budynków uŜyteczności publicznej 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Cel strategiczny 2: Ulepszanie istniejących i wprowadzenie nowych form pomocy celem zwalczania 
negatywnych skutków istniejących problemów i mobilizowania ludzi do działania oraz zapobieganie 
marginalizacji osób i rodzin poprzez wyrównywanie szans oraz włączanie zagroŜonych środowisk w 
Ŝycie społeczne 

▫ Zagospodarowanie czasu wolnego, w szczególności dzieci i młodzieŜy 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Śniadeckich 5 w 
Radomiu 

▫ Termomodernizacja budynków IV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Mariackiej 25 w 
Radomiu 

▫ Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr-1 przy ul. Staromiejskiej 11w 
Radomiu 



▫ Termomodernizacja budynku II LO im. M. Konopnickiej przy ul. Kusocińskiego 8 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Publiczne Gimnazjum nr 11przy ul Kujawskiej 19 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynków Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa nr 3 im. J. Korczaka ul. Grzecznarowskiego 15 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Publiczne Gimnazjum nr 6 przy ul. Sadkowskiej 16 w 

Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły podstawowej nr 13 przy ul. Sienkiewicza 30  

w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 32 przy ul. Jarzyńskiego 3  

w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku V LO im. Traugutta 52a w Radomiu 
▫ termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Elektronicznych przy ul. Sadkowskiej 19 w 

Radomiu 
▫ Adaptacja budynku Wydziału Transportu na nowe laboratoria i sale wykładowe z dobudową 

drogi dojazdowej do laboratoriów 
▫ Adaptacja budynku na Rektorat i wszystkie słuŜby administracyjne uczelni 
▫ Termomodernizacja budynku Placówki Wielofunkcyjnej „Słoneczny Dom” 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Zgłoszenie wykonania robót. 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Własność Gminy Miasta Radomia. 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana 
wartość 
inwestycji 
w tym: 

1 000 000 zł 
2007- 70 000, 2008- 350 000, 2009- 580 000 

Udział 
własny: 

150 000 zł 

 
 
Projekt 23 
 
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków Ośrodek 

Szkolno-Wychowawczy Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa nr 3 im. J. Korczaka ul. 
Grzecznarowskiego 15  
w Radomiu 

Instytucja realizująca projekt: Gmina Miasta Radomia 
Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu 
projektu: 

Gmina Miasta Radomia 

Lokalizacja projektu: mazowieckie – Radom - Radom 
Czas realizacji projektu: 2008 - 2011 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Pilna konieczność wykonania prac termomodernizacyjnych dotyczy docieplenia ścian zewnętrznych 
oraz wymiany stolarki okiennej budynku szkoły, docieplenia ścian zewnętrznych, dachu oraz 
wymiany stolarki okiennej budynków internatu i warsztatów, co wynika z bardzo złego stanu 
technicznego budynków. Ponadto ogromne straty ciepła w niniejszych obiektach powodują 
nadmierną emisję CO2 do atmosfery. 
 
Cel projektu: 
Oszczędność energii potrzebnej na ogrzanie obiektów. Zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery. 
Poprawa warunków nauczania dzieci i młodzieŜy. 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 

wskaźnika: 
- nowa stolarka okienna w 
budynkach szkoły 

- ilość okien 988 m2 

- nowe pokrycie dachu - powierzchnia dachu 898 m2 



budynków szkoły wraz z 
dociepleniem 
- nowa elewacja zewnętrzna 
budynków szkoły wraz z 
dociepleniem 

- powierzchnia elewacji 2609 m2 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 
wskaźnika: 

- poprawa ekonomiki 
funkcjonowania szkoły 

- ograniczenie kosztów 
ogrzewania budynku 
szkoły w okresie 1 roku  

25% 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel główny: Podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli  
i rodzin 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 

▫ Priorytet 2a: Infrastruktura społeczna, Infrastruktura edukacji (zwiększyć dostępność do edukacji) 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 
▫ Cel strategiczny: Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy  

i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, 
gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel horyzontalny 2: Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego i społecznego. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel horyzontalny 5: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 

▫ Cel horyzontalny: Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel 2: Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego 

▫ Cel 3: Podniesienie poziomu i jakości wykształcenia społeczeństwa 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 4: Poprawa infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego w 
regionie 

▫ Priorytet VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 

▫ Priorytet VII, cel główny: Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel pośredni 1: Rozwój kapitału społecznego 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Zwiększenie konkurencyjności regionu w układzie międzynarodowym 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Budowa społeczeństwa informacyjnego i poprawa jakości Ŝycia mieszkańców 



województwa 

▫ Działanie 1.3. Wzrost zatrudnienia w regionie i przeciwdziałanie bezrobociu 

▫ Działanie 1.6. Intensyfikacja działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych 

▫ Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Radomskiego 2007-2013 

▫ Priorytet II, cel: Poprawa jakości wyposaŜenia i stanu budynków uŜyteczności publicznej 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Cel strategiczny 2: Ulepszanie istniejących i wprowadzenie nowych form pomocy celem zwalczania 
negatywnych skutków istniejących problemów i mobilizowania ludzi do działania oraz zapobieganie 
marginalizacji osób i rodzin poprzez wyrównywanie szans oraz włączanie zagroŜonych środowisk w 
Ŝycie społeczne 

▫ Zagospodarowanie czasu wolnego, w szczególności dzieci i młodzieŜy 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Śniadeckich 5 w 
Radomiu 

▫ Termomodernizacja budynków IV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Mariackiej 25 w 
Radomiu 

▫ Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr-1 przy ul. Staromiejskiej 11w 
Radomiu 

▫ Termomodernizacja budynku II LO im. M. Konopnickiej przy ul. Kusocińskiego 8 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Publiczne Gimnazjum nr 11przy ul Kujawskiej 19 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Sowińskiego 1  

w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Publiczne Gimnazjum nr 6 przy ul. Sadkowskiej 16 w 

Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły podstawowej nr 13 przy ul. Sienkiewicza 30  

w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 32 przy ul. Jarzyńskiego 3  

w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku V LO im. Traugutta 52a w Radomiu 
▫ termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Elektronicznych przy ul. Sadkowskiej 19 w 

Radomiu 
▫ Adaptacja budynku Wydziału Transportu na nowe laboratoria i sale wykładowe z dobudową 

drogi dojazdowej do laboratoriów 
▫ Adaptacja budynku na Rektorat i wszystkie słuŜby administracyjne uczelni 
▫ Termomodernizacja budynku Placówki Wielofunkcyjnej „Słoneczny Dom” 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Zgłoszenie wykonania robót. 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Własność Gminy Miasta Radomia. 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana 
wartość 
inwestycji 
w tym: 

1 500 000 zł 
2008- 110 000, 2009- 190 000, 2010- 600 000, 2011- 600 000 

Udział 
własny: 225 000 zł 

 
 
Projekt 24 



 
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Publicznego 

Gimnazjum nr 6 przy ul. Sadkowskiej 16  
w Radomiu 

Instytucja realizująca projekt: Gmina Miasta Radomia 
Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu 
projektu: 

Gmina Miasta Radomia 

Lokalizacja projektu: mazowieckie – Radom - Radom 
Czas realizacji projektu: 2007 - 2010 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Pilna konieczność wykonania prac termomodernizacyjnych dotyczy docieplenia ścian zewnętrznych 
oraz wymiany stolarki okiennej i wynika ze złego stanu technicznego budynku szkoły. Ponadto 
ogromne straty ciepła w niniejszym obiekcie powodują nadmierną emisję CO2 do atmosfery. 
Cel projektu: 
Oszczędność energii potrzebnej na ogrzanie obiektu. Zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery. 
Poprawa warunków nauczania dzieci i młodzieŜy. 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 

wskaźnika: 
- nowa stolarka okienna w 
budynku szkoły 

- ilość stolarki okiennej 100 m2 

- nowa stolarka drzwiowa w 
budynku szkoły 

- ilość stolarki 
drzwiowej 

7,5 m2 

- nowa elewacja zewnętrzna 
budynku szkoły wraz z 
dociepleniem 

- powierzchnia elewacji 3400 m2 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 
wskaźnika: 

- poprawa ekonomiki 
funkcjonowania szkoły 

- ograniczenie kosztów 
ogrzewania budynku 
szkoły w okresie 1 roku  

15% 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel główny: Podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli  
i rodzin 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 

▫ Priorytet 2a: Infrastruktura społeczna, Infrastruktura edukacji (zwiększyć dostępność do edukacji) 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 
▫ Cel strategiczny: Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy  

i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel horyzontalny 2: Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego i społecznego. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel horyzontalny 5: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 

▫ Cel horyzontalny: Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 



▫ Cel 2: Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego 

▫ Cel 3: Podniesienie poziomu i jakości wykształcenia społeczeństwa 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 4: Poprawa infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego w 
regionie 

▫ Priorytet VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 

▫ Priorytet VII, cel główny: Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel pośredni 1: Rozwój kapitału społecznego 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Zwiększenie konkurencyjności regionu w układzie międzynarodowym 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Budowa społeczeństwa informacyjnego i poprawa jakości Ŝycia mieszkańców 
województwa 

▫ Działanie 1.3. Wzrost zatrudnienia w regionie i przeciwdziałanie bezrobociu 

▫ Działanie 1.6. Intensyfikacja działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych 

▫ Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Radomskiego 2007-2013 

▫ Priorytet II, cel: Poprawa jakości wyposaŜenia i stanu budynków uŜyteczności publicznej 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Cel strategiczny 2: Ulepszanie istniejących i wprowadzenie nowych form pomocy celem zwalczania 
negatywnych skutków istniejących problemów i mobilizowania ludzi do działania oraz zapobieganie 
marginalizacji osób i rodzin poprzez wyrównywanie szans oraz włączanie zagroŜonych środowisk w 
Ŝycie społeczne 

▫ Zagospodarowanie czasu wolnego, w szczególności dzieci i młodzieŜy 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Śniadeckich 5 w 
Radomiu 

▫ Termomodernizacja budynków IV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Mariackiej 25 w 
Radomiu 

▫ Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr-1 przy ul. Staromiejskiej 11w 
Radomiu 

▫ Termomodernizacja budynku II LO im. M. Konopnickiej przy ul. Kusocińskiego 8 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Publiczne Gimnazjum nr 11przy ul Kujawskiej 19 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Sowińskiego 1  

w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynków Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa nr 3 im. J. Korczaka ul. Grzecznarowskiego 15 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły podstawowej nr 13 przy ul. Sienkiewicza 30  

w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 32 przy ul. Jarzyńskiego 3  

w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku V LO im. Traugutta 52a w Radomiu 
▫ termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Elektronicznych przy ul. Sadkowskiej 19 w 

Radomiu 
▫ Adaptacja budynku Wydziału Transportu na nowe laboratoria i sale wykładowe z dobudową 

drogi dojazdowej do laboratoriów 



▫ Adaptacja budynku na Rektorat i wszystkie słuŜby administracyjne uczelni 
▫ Termomodernizacja budynku Placówki Wielofunkcyjnej „Słoneczny Dom” 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Pozwolenie na budowę. 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Własność Gminy Miasta Radomia. 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana 
wartość 
inwestycji 
w tym: 

1 000 000 zł 
2007 – 66000, 2008- 0, 2009- 434000, 2010- 500 000, 

Udział 
własny: 

150 000 zł 

 
 
Projekt 25 
 
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły 

Podstawowej nr 13 przy ul. Sienkiewicza 30  
w Radomiu 

Instytucja realizująca projekt: Gmina Miasta Radomia 
Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu 
projektu: 

Gmina Miasta Radomia 

Lokalizacja projektu: mazowieckie – Radom - Radom 
Czas realizacji projektu: 2008 - 2010 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Pilna konieczność wykonania prac termomodernizacyjnych dotyczy docieplenia ścian zewnętrznych, 
dachu oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, i wynika z bardzo złego stanu technicznego 
budynku szkoły. Ponadto ogromne straty ciepła w niniejszym obiekcie powodują nadmierną emisję 
CO2 do atmosfery. 
Cel projektu: 
Oszczędność energii potrzebnej na ogrzanie obiektu. Zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery. 
Poprawa warunków nauczania dzieci i młodzieŜy. 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 

wskaźnika: 
- nowa stolarka okienna w 
budynku szkoły 

- ilość stolarki okiennej 455 m2 

- nowa stolarka drzwiowa w 
budynku szkoły 

- ilość stolarki 
drzwiowej 

48 m2 

- nowe pokrycie dachu 
budynku szkoły wraz z 
dociepleniem 

- powierzchnia dachu 1170 m2 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 
wskaźnika: 

- poprawa ekonomiki 
funkcjonowania szkoły 

- ograniczenie kosztów 
ogrzewania budynku 
szkoły w okresie 1 roku  

25% 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel główny: Podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli  
i rodzin 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 

▫ Priorytet 2a: Infrastruktura społeczna, Infrastruktura edukacji (zwiększyć dostępność do edukacji) 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 



▫ Cel strategiczny: Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy  
i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel horyzontalny 2: Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego i społecznego. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel horyzontalny 5: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 

▫ Cel horyzontalny: Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel 2: Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego 

▫ Cel 3: Podniesienie poziomu i jakości wykształcenia społeczeństwa 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 4: Poprawa infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego w 
regionie 

▫ Priorytet VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 

▫ Priorytet VII, cel główny: Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel pośredni 1: Rozwój kapitału społecznego 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Zwiększenie konkurencyjności regionu w układzie międzynarodowym 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Budowa społeczeństwa informacyjnego i poprawa jakości Ŝycia mieszkańców 
województwa 

▫ Działanie 1.3. Wzrost zatrudnienia w regionie i przeciwdziałanie bezrobociu 

▫ Działanie 1.6. Intensyfikacja działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych 

▫ Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Radomskiego 2007-2013 

▫ Priorytet II, cel: Poprawa jakości wyposaŜenia i stanu budynków uŜyteczności publicznej 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Cel strategiczny 2: Ulepszanie istniejących i wprowadzenie nowych form pomocy celem zwalczania 
negatywnych skutków istniejących problemów i mobilizowania ludzi do działania oraz zapobieganie 
marginalizacji osób i rodzin poprzez wyrównywanie szans oraz włączanie zagroŜonych środowisk w 
Ŝycie społeczne 

▫ Zagospodarowanie czasu wolnego, w szczególności dzieci i młodzieŜy 



Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Śniadeckich 5 w 
Radomiu 

▫ Termomodernizacja budynków IV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Mariackiej 25 w 
Radomiu 

▫ Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr-1 przy ul. Staromiejskiej 11w 
Radomiu 

▫ Termomodernizacja budynku II LO im. M. Konopnickiej przy ul. Kusocińskiego 8 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Publiczne Gimnazjum nr 11przy ul Kujawskiej 19 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Sowińskiego 1  

w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynków Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa nr 3 im. J. Korczaka ul. Grzecznarowskiego 15 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Publiczne Gimnazjum nr 6 przy ul. Sadkowskiej 16 w 

Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 32 przy ul. Jarzyńskiego 3  

w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku V LO im. Traugutta 52a w Radomiu 
▫ termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Elektronicznych przy ul. Sadkowskiej 19 w 

Radomiu 
▫ Adaptacja budynku Wydziału Transportu na nowe laboratoria i sale wykładowe z dobudową 

drogi dojazdowej do laboratoriów 
▫ Adaptacja budynku na Rektorat i wszystkie słuŜby administracyjne uczelni 
▫ Termomodernizacja budynku Placówki Wielofunkcyjnej „Słoneczny Dom” 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Pozwolenie na budowę. 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Własność Gminy Miasta Radomia. 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana 
wartość 
inwestycji 
w tym: 

1 500 000 zł 
2008- 255 000, 2009- 600 000, 2010- 645 000, 

Udział 
własny 225 000 zł 

 
 
Projekt 26 
 
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły 

Podstawowej nr 32 przy ul. Jarzyńskiego 3  
w Radomiu 

Instytucja realizująca projekt: Gmina Miasta Radomia 
Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu 
projektu: 

Gmina Miasta Radomia 

Lokalizacja projektu: mazowieckie – Radom - Radom 
Czas realizacji projektu: 2007 - 2010 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Pilna konieczność wykonania prac termomodernizacyjnych dotyczy docieplenia ścian zewnętrznych, 
oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, i wynika z bardzo złego stanu technicznego budynku 
szkoły. Ponadto ogromne straty ciepła w niniejszym obiekcie powodują nadmierną emisję CO2 do 
atmosfery. 
Cel projektu: 
Oszczędność energii potrzebnej na ogrzanie obiektu. Zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery. 
Poprawa warunków nauczania dzieci i młodzieŜy. 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 



wskaźnika: 
- nowa stolarka okienna w 
budynku szkoły 

- ilość stolarki okiennej 596m2 

- nowa stolarka drzwiowa w 
budynku szkoły 

- ilość stolarki 
drzwiowej 

33 m2 

- nowa elewacja zewnętrzna 
budynku szkoły wraz z 
dociepleniem 

- powierzchnia elewacji 2100 m2 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 
wskaźnika: 

- poprawa ekonomiki 
funkcjonowania szkoły 

- ograniczenie kosztów 
ogrzewania budynku 
szkoły w okresie 1 
roku  

20% 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel główny: Podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli  
i rodzin 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 

▫ Priorytet 2a: Infrastruktura społeczna, Infrastruktura edukacji (zwiększyć dostępność do edukacji) 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 
▫ Cel strategiczny: Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy  

i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel horyzontalny 2: Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego i społecznego. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel horyzontalny 5: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 

▫ Cel horyzontalny: Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel 2: Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego 

▫ Cel 3: Podniesienie poziomu i jakości wykształcenia społeczeństwa 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 4: Poprawa infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego w 
regionie 

▫ Priorytet VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 

▫ Priorytet VII, cel główny: Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel pośredni 1: Rozwój kapitału społecznego 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 



▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Zwiększenie konkurencyjności regionu w układzie międzynarodowym 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Budowa społeczeństwa informacyjnego i poprawa jakości Ŝycia mieszkańców 
województwa 

▫ Działanie 1.3. Wzrost zatrudnienia w regionie i przeciwdziałanie bezrobociu 

▫ Działanie 1.6. Intensyfikacja działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych 

▫ Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Radomskiego 2007-2013 

▫ Priorytet II, cel: Poprawa jakości wyposaŜenia i stanu budynków uŜyteczności publicznej 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Cel strategiczny 2: Ulepszanie istniejących i wprowadzenie nowych form pomocy celem zwalczania 
negatywnych skutków istniejących problemów i mobilizowania ludzi do działania oraz zapobieganie 
marginalizacji osób i rodzin poprzez wyrównywanie szans oraz włączanie zagroŜonych środowisk w 
Ŝycie społeczne 

▫ Zagospodarowanie czasu wolnego, w szczególności dzieci i młodzieŜy 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Śniadeckich 5 w 
Radomiu 

▫ Termomodernizacja budynków IV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Mariackiej 25 w 
Radomiu 

▫ Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr-1 przy ul. Staromiejskiej 11w 
Radomiu 

▫ Termomodernizacja budynku II LO im. M. Konopnickiej przy ul. Kusocińskiego 8 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Publiczne Gimnazjum nr 11przy ul Kujawskiej 19 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Sowińskiego 1  

w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynków Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa nr 3 im. J. Korczaka ul. Grzecznarowskiego 15 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Publiczne Gimnazjum nr 6 przy ul. Sadkowskiej 16 w 

Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły podstawowej nr 13 przy ul. Sienkiewicza 30  

w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku V LO im. Traugutta 52a w Radomiu 
▫ termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Elektronicznych przy ul. Sadkowskiej 19 w 

Radomiu 
▫ Adaptacja budynku Wydziału Transportu na nowe laboratoria i sale wykładowe z dobudową 

drogi dojazdowej do laboratoriów 
▫ Adaptacja budynku na Rektorat i wszystkie słuŜby administracyjne uczelni 
▫ Termomodernizacja budynku Placówki Wielofunkcyjnej „Słoneczny Dom” 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Pozwolenie na budowę. 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Własność Gminy Miasta Radomia. 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 



Szacowana 
wartość 
inwestycji 
w tym: 

1 100 000 zł  
2007 – 200 000, 2008- 180 000, 2009- 400 000, 2010- 320 000 

Udział 
własny 165 000 zł 

 
 
Projekt 27 
 
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku V Liceum 

Ogólnokształcącego przy ul. Traugutta 52a  
w Radomiu 

Instytucja realizująca projekt: Gmina Miasta Radomia 
Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu 
projektu: 

Gmina Miasta Radomia 

Lokalizacja projektu: mazowieckie – Radom - Radom 
Czas realizacji projektu: 2008 - 2010 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Pilna konieczność wykonania prac termomodernizacyjnych dotyczy docieplenia ścian zewnętrznych, 
dachu oraz wymiany stolarki okiennej i wynika z bardzo złego stanu technicznego budynku szkoły. 
Ponadto ogromne straty ciepła w niniejszym obiekcie powodują nadmierną emisję CO2 do 
atmosfery. 
Cel projektu: 
Oszczędność energii potrzebnej na ogrzanie obiektu. Zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery. 
Poprawa warunków nauczania dzieci i młodzieŜy. 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 

wskaźnika: 
- nowa stolarka okienna w 
budynku szkoły 

- ilość stolarki 
okiennej 

675 m2 

- nowe pokrycie dachu 
budynku szkoły wraz z 
dociepleniem 

- powierzchnia dachu 2500 m2 

- nowa elewacja zewnętrzna 
budynku szkoły wraz z 
dociepleniem 

- powierzchnia 
elewacji 

3150 m2 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 
wskaźnika: 

- poprawa ekonomiki 
funkcjonowania szkoły 

- ograniczenie kosztów 
ogrzewania budynku 
szkoły w okresie 1 
roku  

25% 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel główny: Podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli  
i rodzin 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 

▫ Priorytet 2a: Infrastruktura społeczna, Infrastruktura edukacji (zwiększyć dostępność do edukacji) 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 
▫ Cel strategiczny: Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy  

i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel horyzontalny 2: Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego i społecznego. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 



▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel horyzontalny 5: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 

▫ Cel horyzontalny: Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel 2: Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego 

▫ Cel 3: Podniesienie poziomu i jakości wykształcenia społeczeństwa 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 4: Poprawa infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego w 
regionie 

▫ Priorytet VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 

▫ Priorytet VII, cel główny: Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel pośredni 1: Rozwój kapitału społecznego 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Zwiększenie konkurencyjności regionu w układzie międzynarodowym 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Budowa społeczeństwa informacyjnego i poprawa jakości Ŝycia mieszkańców 
województwa 

▫ Działanie 1.3. Wzrost zatrudnienia w regionie i przeciwdziałanie bezrobociu 

▫ Działanie 1.6. Intensyfikacja działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych 

▫ Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Radomskiego 2007-2013 

▫ Priorytet II, cel: Poprawa jakości wyposaŜenia i stanu budynków uŜyteczności publicznej 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Cel strategiczny 2: Ulepszanie istniejących i wprowadzenie nowych form pomocy celem zwalczania 
negatywnych skutków istniejących problemów i mobilizowania ludzi do działania oraz zapobieganie 
marginalizacji osób i rodzin poprzez wyrównywanie szans oraz włączanie zagroŜonych środowisk w 
Ŝycie społeczne 

▫ Zagospodarowanie czasu wolnego, w szczególności dzieci i młodzieŜy 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Śniadeckich 5 w 
Radomiu 

▫ Termomodernizacja budynków IV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Mariackiej 25 w 
Radomiu 

▫ Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr-1 przy ul. Staromiejskiej 11w 
Radomiu 

▫ Termomodernizacja budynku II LO im. M. Konopnickiej przy ul. Kusocińskiego 8 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Publiczne Gimnazjum nr 11przy ul Kujawskiej 19 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Sowińskiego 1  



w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynków Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa nr 3 im. J. Korczaka ul. Grzecznarowskiego 15 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Publiczne Gimnazjum nr 6 przy ul. Sadkowskiej 16 w 

Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły podstawowej nr 13 przy ul. Sienkiewicza 30  

w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 32 przy ul. Jarzyńskiego 3  

w Radomiu 
▫ termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Elektronicznych przy ul. Sadkowskiej 19 w 

Radomiu 
▫ Adaptacja budynku Wydziału Transportu na nowe laboratoria i sale wykładowe z dobudową 

drogi dojazdowej do laboratoriów 
▫ Adaptacja budynku na Rektorat i wszystkie słuŜby administracyjne uczelni 
▫ Termomodernizacja budynku Placówki Wielofunkcyjnej „Słoneczny Dom” 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Pozwolenie na budowę. 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Własność Gminy Miasta Radomia. 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana 
wartość 
inwestycji 
w tym: 

2 000 000 zł 
 2008- 350 000, 2009- 650 000, 2010- 1 000 000, 

Udział 
własny 300 000 zł 

 
 
Projekt 28 
 
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół 

Elektronicznych przy ul. Sadkowskiej 19 
w Radomiu 

Instytucja realizująca projekt: Gmina Miasta Radomia 
Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu 
projektu: 

Gmina Miasta Radomia 

Lokalizacja projektu: mazowieckie – Radom - Radom 
Czas realizacji projektu: 2007 - 2009 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Pilna konieczność wykonania prac termomodernizacyjnych dotyczy docieplenia ścian zewnętrznych, 
dachu oraz wymiany stolarki okiennej i wynika z bardzo złego stanu technicznego budynku szkoły. 
Ponadto ogromne straty ciepła w niniejszym obiekcie powodują nadmierną emisję CO2 do 
atmosfery. 
Cel projektu: 
Oszczędność energii potrzebnej na ogrzanie obiektu. Zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery. 
Poprawa warunków nauczania dzieci i młodzieŜy. 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 

wskaźnika: 
- nowa stolarka okienna w 
budynku 
   szkoły 

- ilość okien 823,00 m2 

- nowe pokrycie dachu 
budynku 
     szkoły wraz z dociepleniem 

- powierzchnia dachu 940,00 m2 

- nowa elewacja zewnętrzna 
budynku 
   szkoły wraz z dociepleniem 

- powierzchnia 
elewacji 

3.400,00 m2 



Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 
wskaźnika: 

- poprawa ekonomiki 
funkcjonowania szkoły 

- ograniczenie 
kosztów 
 ogrzewania 
budynków 
szkoły w okresie 1 
roku  

 
 
25 % 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel główny: Podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli  
i rodzin 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 

▫ Priorytet 2a: Infrastruktura społeczna, Infrastruktura edukacji (zwiększyć dostępność do edukacji) 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 
▫ Cel strategiczny: Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy  

i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, 
gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel horyzontalny 2: Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego i społecznego. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel horyzontalny 5: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 

▫ Cel horyzontalny: Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel 2: Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego 

▫ Cel 3: Podniesienie poziomu i jakości wykształcenia społeczeństwa 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 4: Poprawa infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego w 
regionie 

▫ Priorytet VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 

▫ Priorytet VII, cel główny: Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel pośredni 1: Rozwój kapitału społecznego 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Zwiększenie konkurencyjności regionu w układzie międzynarodowym 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Budowa społeczeństwa informacyjnego i poprawa jakości Ŝycia mieszkańców 
województwa 

▫ Działanie 1.3. Wzrost zatrudnienia w regionie i przeciwdziałanie bezrobociu 



▫ Działanie 1.6. Intensyfikacja działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych 

▫ Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Radomskiego 2007-2013 

▫ Priorytet II, cel: Poprawa jakości wyposaŜenia i stanu budynków uŜyteczności publicznej 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Cel strategiczny 2: Ulepszanie istniejących i wprowadzenie nowych form pomocy celem zwalczania 
negatywnych skutków istniejących problemów i mobilizowania ludzi do działania oraz zapobieganie 
marginalizacji osób i rodzin poprzez wyrównywanie szans oraz włączanie zagroŜonych środowisk w 
Ŝycie społeczne 

▫ Zagospodarowanie czasu wolnego, w szczególności dzieci i młodzieŜy 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Śniadeckich 5 w 
Radomiu 

▫ Termomodernizacja budynków IV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Mariackiej 25 w 
Radomiu 

▫ Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr-1 przy ul. Staromiejskiej 11w 
Radomiu 

▫ Termomodernizacja budynku II LO im. M. Konopnickiej przy ul. Kusocińskiego 8 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Publiczne Gimnazjum nr 11przy ul Kujawskiej 19 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Sowińskiego 1  

w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynków Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa nr 3 im. J. Korczaka ul. Grzecznarowskiego 15 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Publiczne Gimnazjum nr 6 przy ul. Sadkowskiej 16 w 

Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły podstawowej nr 13 przy ul. Sienkiewicza 30  

w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 32 przy ul. Jarzyńskiego 3  

w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku V LO im. Traugutta 52a w Radomiu 
▫ Adaptacja budynku Wydziału Transportu na nowe laboratoria i sale wykładowe z dobudową 

drogi dojazdowej do laboratoriów 
▫ Adaptacja budynku na Rektorat i wszystkie słuŜby administracyjne uczelni 
▫ Termomodernizacja budynku Placówki Wielofunkcyjnej „Słoneczny Dom” 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Pozwolenie na budowę. 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Własność Gminy Miasta Radomia. 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana 
wartość 
inwestycji 
w tym: 

1 550 000 zł 
2007-250 000, 2008- 350 000, 2009-950 000 

Udział 
własny 232 500 zł 

 
 
Projekt 29 
 
Tytuł projektu: Bezpieczne miasto ogrodzenie terenu   



+ monitoring. Wykonanie placu zabaw 
dla dzieci. 

Instytucja realizująca projekt: Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości 
wspólnej przy ul. Domagalskiego 5 w 
Radomiu  

Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu projektu:  
Lokalizacja projektu: Mazowieckie Radom, Radom 
Czas realizacji projektu: 2007-2010 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Lokalizacja budynku w bezpośredniej bliskości kompleksu targowego FENIKS, gdzie duŜa część 
nieformalnych, przestępczych transakcji (handel papierosami, alkoholem, środkami odurzającymi) 
odbywa się w budynku mieszkalnym zamieszkałym przez ok.100 rodzin, niejednokrotnie z 
dorastającymi dziećmi. W wielu przypadkach dzieci są świadkami tego nielegalnego handlu. 
Cel projektu: 
Celem projektu jest odizolowanie młodej, dorastającej społeczności Wspólnoty od istniejących 
patologii społecznych 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 

wskaźnika: 
Ogrodzenie Wspólnoty − wykonanie ogrodzenia Długość ok.300m 

 
Wykonanie monitoringu − montaŜ kamer 

wykonanie miejsca 
pracy portiera 

-szt.36 kamer + port-szt.1 

Wykonanie placu zabaw − wydzielenie terenu, 
montaŜ urządzeń 
zabawowych 

-szt.8 elementów małej architektury 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 
wskaźnika: 

Wydzielenie bezpiecznego 
terenu 

Ograniczenie wspólnego 
przebywania świata 
przestępczego z młodzieŜą 

Społecznie bezcenne 

24h obserwacja i rejestracja 
zdarzeń na obiekcie 

zapobieganie 
patologicznym 
zachowaniom mieszkańców 
nieruchomości 

ograniczenie kosztów dewastacji 
budynku  
i terenu przyległego 

Wykonanie miejsc 
zabawowych dla dzieci i 
młodzieŜy 

montaŜ 6-ciu urządzeń + 
małe boisko + stół 
pingpongowy 

umoŜliwieni normalnych, bezstresowych 
zabaw na świeŜym powietrzu 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 
▫ Priorytet 2b: Infrastruktura mieszkaniowa i przygotowanie terenów pod inwestycje 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 



▫ Tworzenie estetycznej i uporządkowanej przestrzeni zgodnie z zasadami ładu przestrzennego, 
respektującą zróŜnicowane kulturowo i historycznie tradycje architektoniczne oraz w moŜliwie jak 
największym stopniu zachowującą walory naturalnego krajobrazu przyrodniczego. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel główny: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej województwa 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach 
zrównowaŜonego rozwoju 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 3: Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 

▫ Działanie 5.4. Kształtowanie toŜsamości regionu oraz kreowanie i promocja jego produktu. 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

▫ Działanie: Poprawa warunków mieszkaniowych 

▫ Program „Bezpieczny Radom” na lata 2006-2010 

▫ Cel 1: Ochrona dzieci i młodzieŜy 

▫ Cel 2: Ograniczenie zjawisk kryminogennych, chuligaństwa i wandalizmu 

▫ Cel 3: Przeciwdziałanie patologiom społecznym tj. alkoholizmowi, narkomani i przemocy domowej 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Infrastruktura zabawowo-rekreacyjna dla Osiedla XV lecia 
▫ Ogrodzenie terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Eko” w Radomiu przy ulicy Witolda 6/8 wraz  

z montaŜem bramy wejściowej, instalacją domofonów zewnętrznych, elewacją z 
ociepleniem części handlowo-usługowej budynku w poziomie parteru i oświetleniem 
posesji. 

▫ Rozbudowa placu zabaw 
▫ Bezpieczne miasto, ogrodzenie terenu + monitoring. Wykonanie placu zabaw dla dzieci 
▫ Termomodernizacja, monitoring, wykonanie placu zabaw dla dzieci i boiska dla młodzieŜy 
▫ Monitoring Osiedla „ XV Lecia” i Osiedla „Planty” w Radomiu 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Uchwała Współwłaścicieli nieruchomości, w której udział Gminy Miasta Radomia stanowi 65% 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości wspólnej przy ul. Domagalskiego 5 w Radomiu 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana 
wartość 
inwestycji 
w tym: 

300 000 zł  

Udział 
własny: 

99 000 zł 

 
 
Projekt 30 
 



Tytuł projektu: Bezpieczne miasto, ogrodzenie terenu  
+ monitoring. Wykonanie placu zabaw dla 
dzieci. 

Instytucja realizująca projekt: Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości 
wspólnej przy ul. Staroopatowskiej 12/16 w 
Radomiu 

Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu projektu:  
Lokalizacja projektu: Mazowieckie Radom, Radom 
Czas realizacji projektu: 2007-2010 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Wśród mieszkańców bloku występuje duŜe bezrobocie spowodowane likwidacją zakładów pracy 
takich jak: Radoskór, Zakłady Metalowe Łucznik, tzw. Blaszanka. Bezrobocie bezpośrednio wpływa 
na patologiczne zachowania. Ponadto lokalizacja budynku w bezpośredniej bliskości kompleksu 
targowego FENIKS, gdzie duŜa część nieformalnych, przestępczych transakcji (handel papierowymi, 
alkoholem, środkami odurzającymi) odbywa się w budynku mieszkalnym zamieszkałym przez ok. 
100 rodzin, niejednokrotnie z dorastającymi dziećmi. W wielu przypadkach dzieci te są świadkami 
nielegalnego handlu czy innych patologicznych zachowań. Bezpośrednie sąsiedztwo targowiska 
wpływa na zagroŜenie napadami na mieszkańców. Świadkami bójek pomiędzy pijanymi czy 
odurzonymi osobami niejednokrotnie są dzieci i młodzieŜ. Zwiększony ruch uliczny zagraŜa 
bezpieczeństwu dzieci bawiących się przed blokiem.  
Cel projektu: 
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i warunków mieszkaniowych. 
Odizolowanie młodej dorastającej społeczności Wspólnoty od istniejących patologii społecznych. 
Zwiększenie wykrywalności przestępstw. Poprawa estetyki otoczenia wewnątrz bloku i na terenie 
przyległym. 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 

wskaźnika: 
Ogrodzenie terenu wspólnoty - wykonanie 

ogrodzenia 
Długość ok.300 m 

Wykonanie monitoringu i 
zatrudnienie portierów oraz 
remont klatki schodowej 

- montaŜ kamer 
- miejsca pracy dla 
3 portierów 

- kamery 36 szt. + port. 1 szt. 
 

Wykonanie placu zabaw dla 
małych dzieci i wydzielenie 
miejsca do uprawiania gier 
sportowych dla młodzieŜy 
 
Zagospodarowanie zielonego 
terenu 
 
Wydzielenie miejsc dla 
wypoczynku na świeŜym 
powietrzu dla starszej 
społeczności 
 
Dodatkowe oświetlenie 
ogrodzonego terenu 

- wydzielenie 
terenu, montaŜ 
urządzeń 
zabawowych i 
sportowych  
 
Zasadzenie drzew i 
krzewów 
 
MontaŜ ławek, 
stolika 
 
 
 
 
Oświetlenie terenu 
wspólnoty 

 - elementy małej architektury -8 szt. 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 
wskaźnika: 

Wydzielenie bezpiecznego 
terenu 

Ograniczenie 
wspólnego 
przebywania świata 
przestępczego z 
dziećmi i młodzieŜą 

Społecznie bezcenne 

Zagospodarowanie czasu 
wolnego dla dzieci i młodzieŜy 

Zapobieganie 
patologicznym 
zachowaniom 
mieszkańców 
nieruchomości 

- 

24h obserwacja i rejestracja Wyeliminowanie Ograniczenie kosztów dewastacji budynku  



zdarzeń na obiekcie przebywania na 
terenie wspólnoty i 
bloku osób 
niepowołanych 

i terenu przyległego 

Wykonanie miejsc zabawowych 
dla dzieci i młodzieŜy 

UmoŜliwienie 
normalnych, 
bezstresowych 
zabaw na świeŜym 
powietrzu 

MontaŜ 6-ciu urządzeń + małe boisko + stół 
pingpongowy 

Rejestracja zdarzeń 
kryminogennych, wyŜszy 
wskaźnik wykrywalności 
przestępstw 

- - 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 
▫ Priorytet 2b: Infrastruktura mieszkaniowa i przygotowanie terenów pod inwestycje 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 

▫ Tworzenie estetycznej i uporządkowanej przestrzeni zgodnie z zasadami ładu przestrzennego, 
respektującą zróŜnicowane kulturowo i historycznie tradycje architektoniczne oraz w moŜliwie jak 
największym stopniu zachowującą walory naturalnego krajobrazu przyrodniczego. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel główny: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej województwa 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach 
zrównowaŜonego rozwoju 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 3: Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 

▫ Działanie 5.4. Kształtowanie toŜsamości regionu oraz kreowanie i promocja jego produktu. 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

▫ Działanie: Poprawa warunków mieszkaniowych 



▫ Program „Bezpieczny Radom” na lata 2006-2010 

▫ Cel 1: Ochrona dzieci i młodzieŜy 

▫ Cel 2: Ograniczenie zjawisk kryminogennych, chuligaństwa i wandalizmu 

▫ Cel 3: Przeciwdziałanie patologiom społecznym tj. alkoholizmowi, narkomani i przemocy domowej 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Infrastruktura zabawowo-rekreacyjna dla Osiedla XV lecia 
▫ Ogrodzenie terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Eko” w Radomiu przy ulicy Witolda 6/8 wraz  

z montaŜem bramy wejściowej, instalacją domofonów zewnętrznych, elewacją z 
ociepleniem części handlowo-usługowej budynku w poziomie parteru i oświetleniem 
posesji. 

▫ Rozbudowa placu zabaw 
▫ Bezpieczne miasto, ogrodzenie terenu + monitoring. Wykonanie placu zabaw dla dzieci 
▫ Termomodernizacja, monitoring, wykonanie placu zabaw dla dzieci i boiska dla młodzieŜy 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Uchwała Współwłaścicieli nieruchomości, w której udział Gminy Miasta Radom stanowi 65% 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości wspólnej przy ul. Staroopatowskiej 12/16 w Radomiu 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana 
wartość 
inwestycji 
w tym: 

360 000 zł 

Udział 
własny 118 800 zł 

 
 
Projekt 31 
 
Tytuł projektu: Termomodernizacja, monitoring, wykonanie 

placu zabaw dla dzieci i boiska dla 
młodzieŜy 

Instytucja realizująca projekt: Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości 
wspólnej przy ul. Krasickiego 28/36 w 
Radomiu 

Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu projektu:  
Lokalizacja projektu: Mazowieckie Radom, Radom 
Czas realizacji projektu: 2007-2010 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Wielka płyta lat 70 zeszłego stulecia przy minimalnych przegrodach cieplnych to energoŜerczy twór. 
W dobie poszanowania energii i ograniczenia emisji spalin ze wszelkich miar celowa inwestycja. 
Lokalizacja budynku – os. Borki to sąsiedztwo normalnej społeczności z patologiami. Monitoring w 
duŜej mierze ograniczy poczynania patologicznej części społeczności. Plac zabaw to namiastka 
normalnego wykorzystania wolnego czasu na wolnym powietrzu przez dzieci i dorastającej 
młodzieŜy. 
Cel projektu: 
Odizolowanie młodej dorastającej społeczności Wspólnoty od istniejących patologii społecznych 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 

wskaźnika: 
termomodernizacja Ocieplenie budynku 1 budynek 11 kondygnacyjny 
Wykonanie monitoringu MontaŜ kamer, 

wykonanie miejsca 
pracy portiera 

36 kamer + 1 port 

Wykonanie placu zabaw Wydzielenie terenu, 
montaŜ urządzeń 

8 szt. elementów małej architektury 



zabawowych 
Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 

wskaźnika: 
Ograniczenie emisji CO2 do 
atmosfery, zmniejszenie 
kosztów utrzymania 
nieruchomości 

Ograniczenie 
kosztów 

Do 20% 

24h obserwacja i rejestracja 
zdarzeń na obiekcie 

Ograniczenie 
wspólnego 
przebywania świata 
przestępczego z 
młodzieŜą – 
zapobieganie 
patologicznym 
zachowaniom 
mieszkańców 
nieruchomości 

Społecznie bezcenne 
Ograniczenie kosztów dewastacji budynku  
i terenu przyległego 

Wykonanie miejsc zabawowych 
dla dzieci i młodzieŜy 

MontaŜ 6-ciu 
urządzeń, małe 
boisko, stół 
pingpongowy 

UmoŜliwienie normalnych, bezstresowych 
zabaw na świeŜym powietrzu 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 
▫ Priorytet 2b: Infrastruktura mieszkaniowa i przygotowanie terenów pod inwestycje 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 

▫ Tworzenie estetycznej i uporządkowanej przestrzeni zgodnie z zasadami ładu przestrzennego, 
respektującą zróŜnicowane kulturowo i historycznie tradycje architektoniczne oraz w moŜliwie jak 
największym stopniu zachowującą walory naturalnego krajobrazu przyrodniczego. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel główny: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej województwa 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach 
zrównowaŜonego rozwoju 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 3: Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 

▫ Działanie 5.4. Kształtowanie toŜsamości regionu oraz kreowanie i promocja jego produktu. 



▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

▫ Działanie: Poprawa warunków mieszkaniowych 

▫ Program „Bezpieczny Radom” na lata 2006-2010 

▫ Cel 1: Ochrona dzieci i młodzieŜy 

▫ Cel 2: Ograniczenie zjawisk kryminogennych, chuligaństwa i wandalizmu 

▫ Cel 3: Przeciwdziałanie patologiom społecznym tj. alkoholizmowi, narkomani i przemocy domowej 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Infrastruktura zabawowo-rekreacyjna dla Osiedla XV lecia 
▫ Ogrodzenie terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Eko” w Radomiu przy ulicy Witolda 6/8 wraz  

z montaŜem bramy wejściowej, instalacją domofonów zewnętrznych, elewacją z 
ociepleniem części handlowo-usługowej budynku w poziomie parteru i oświetleniem 
posesji. 

▫ Rozbudowa placu zabaw 
▫ Bezpieczne miasto, ogrodzenie terenu + monitoring. Wykonanie placu zabaw dla dzieci 
▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i rozbudowę kamienicy przy ul. 

Rwańskiej 8 wraz z otoczeniem 
▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienic przy ul. 

Rynek 12 i Wałowa 22 wraz z otoczeniem 
▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego  w Radomiu poprzez remont i przebudowę 

zabytkowego budynku Kamienicy Starościńskiej na  ul. Grodzkiej 8 wraz z otoczeniem 
▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienicy przy ul. 

Rwańskiej 16 wraz z nową zabudową od ul. Wałowej 4 w Radomiu wraz z otoczeniem 
▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienicy przy ul. 

Rwańskiej 17 wraz z nową zabudową od ul. Szewskiej 20 w Radomiu wraz z otoczeniem 
▫ Rewitalizacja DOMU TECHNIKA w Radomiu, ul. Struga 7a 
▫ Remont i modernizacja V- cio kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

przy  
ul. Olsztyńskiej 31 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI- to  kondygnacyjnego  wielorodzinnego budynku  mieszkalno- 
usługowego przy ul. Niedziałkowskiego 19/21 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Kolberga 20 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Czachowskiego 21 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Szklanej 33 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Zbrowskiego 29 w Radomiu 

▫ Rewitalizacja renowacja budynku Broni 1 w Radomiu 
▫ Rewitalizacja kamienicy przy ul. Mickiewicza 11 
▫ Rewitalizacja elewacji zewnętrznej kamienicy ul. J. Piłsudskiego 4 
▫ Rewitalizacja  Nieruchomości Wspólnej Szewska 5 w Radomiu 
▫ Monitoring Osiedla „ XV Lecia” i Osiedla „Planty” w Radomiu 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Uchwała Współwłaścicieli nieruchomości, w której udział Gminy Miasta Radomia stanowi 55% 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości wspólnej przy ul. Krasickiego 28/36 w Radomiu 



BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana 
wartość 
inwestycji 
w tym: 

880 000 zł 

Udział 
własny 290 400 zł 

 
 
Projekt 32 
 
Tytuł projektu: Termomodernizacja, monitoring, wykonanie 

placu zabaw dla dzieci i boiska dla 
młodzieŜy 

Instytucja realizująca projekt: Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości 
wspólnej przy ul. Pawia 5 w Radomiu  

Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu projektu:  
Lokalizacja projektu: Mazowieckie Radom, Radom 
Czas realizacji projektu: 2007-2010 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Wielka płyta lat 70 zeszłego stulecia przy minimalnych przegrodach cieplnych to energoŜerczy twór. 
W dobie poszanowania energii i ograniczenia emisji spalin ze wszelkich miar celowa inwestycja. 
Lokalizacja budynku – os. Borki to sąsiedztwo normalnej społeczności z patologiami. Monitoring w 
duŜej mierze ograniczy poczynania patologicznej części społeczności. Plac zabaw to namiastka 
normalnego wykorzystania wolnego czasu na wolnym powietrzu przez dzieci i dorastającej 
młodzieŜy. 
Cel projektu: 
Odizolowanie młodej dorastającej społeczności Wspólnoty od istniejących patologii społecznych 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 

wskaźnika: 
termomodernizacja Ocieplenie budynku 1 budynek 11 kondygnacyjny 
Wykonanie monitoringu MontaŜ kamer, 

wykonanie miejsca 
pracy portiera 

36 kamer + 1 port 

Wykonanie placu zabaw Wydzielenie terenu, 
montaŜ urządzeń 
zabawowych 

8 szt. elementów małej architektury 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 
wskaźnika: 

Ograniczenie emisji CO2 do 
atmosfery, zmniejszenie 
kosztów utrzymania 
nieruchomości 

Ograniczenie 
kosztów 

Do 20% 

24h obserwacja i rejestracja 
zdarzeń na obiekcie 

Ograniczenie 
wspólnego 
przebywania świata 
przestępczego z 
młodzieŜą – 
zapobieganie 
patologicznym 
zachowaniom 
mieszkańców 
nieruchomości 

Społecznie bezcenne 
Ograniczenie kosztów dewastacji budynku  
i terenu przyległego 

Wykonanie miejsc zabawowych 
dla dzieci i młodzieŜy 

MontaŜ 6-ciu 
urządzeń, małe 
boisko, stół 
pingpongowy 

UmoŜliwienie normalnych, bezstresowych 
zabaw na świeŜym powietrzu 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 



▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 
▫ Priorytet 2b: Infrastruktura mieszkaniowa i przygotowanie terenów pod inwestycje 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 

▫ Tworzenie estetycznej i uporządkowanej przestrzeni zgodnie z zasadami ładu przestrzennego, 
respektującą zróŜnicowane kulturowo i historycznie tradycje architektoniczne oraz w moŜliwie jak 
największym stopniu zachowującą walory naturalnego krajobrazu przyrodniczego. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel główny: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej województwa 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach 
zrównowaŜonego rozwoju 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 3: Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 

▫ Działanie 5.4. Kształtowanie toŜsamości regionu oraz kreowanie i promocja jego produktu. 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

▫ Działanie: Poprawa warunków mieszkaniowych 

▫ Program „Bezpieczny Radom” na lata 2006-2010 

▫ Cel 1: Ochrona dzieci i młodzieŜy 

▫ Cel 2: Ograniczenie zjawisk kryminogennych, chuligaństwa i wandalizmu 

▫ Cel 3: Przeciwdziałanie patologiom społecznym tj. alkoholizmowi, narkomani i przemocy domowej 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Infrastruktura zabawowo-rekreacyjna dla Osiedla XV lecia 
▫ Ogrodzenie terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Eko” w Radomiu przy ulicy Witolda 6/8 wraz  

z montaŜem bramy wejściowej, instalacją domofonów zewnętrznych, elewacją z 
ociepleniem części handlowo-usługowej budynku w poziomie parteru i oświetleniem 
posesji. 

▫ Rozbudowa placu zabaw 
▫ Bezpieczne miasto, ogrodzenie terenu + monitoring. Wykonanie placu zabaw dla dzieci 



▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i rozbudowę kamienicy przy ul. 
Rwańskiej 8 wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienic przy ul. 
Rynek 12 i Wałowa 22 wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego  w Radomiu poprzez remont i przebudowę 
zabytkowego budynku Kamienicy Starościńskiej na  ul. Grodzkiej 8 wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienicy przy ul. 
Rwańskiej 16 wraz z nową zabudową od ul. Wałowej 4 w Radomiu wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienicy przy ul. 
Rwańskiej 17 wraz z nową zabudową od ul. Szewskiej 20 w Radomiu wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja DOMU TECHNIKA w Radomiu, ul. Struga 7a 
▫ Remont i modernizacja V- cio kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

przy  
ul. Olsztyńskiej 31 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI- to  kondygnacyjnego  wielorodzinnego budynku  mieszkalno- 
usługowego przy ul. Niedziałkowskiego 19/21 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Kolberga 20 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Czachowskiego 21 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Szklanej 33 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Zbrowskiego 29 w Radomiu 

▫ Ogrodzenie terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Eko” w Radomiu przy ulicy Witolda 6/8 wraz  
z montaŜem bramy wejściowej, instalacją domofonów zewnętrznych, elewacją z 
ociepleniem części handlowo-usługowej budynku w poziomie parteru i oświetleniem 
posesji. 

▫ Rewitalizacja renowacja budynku Broni 1 w Radomiu 
▫ Rewitalizacja kamienicy przy ul. Mickiewicza 11 
▫ Rewitalizacja elewacji zewnętrznej kamienicy ul. J. Piłsudskiego 4 
▫ Rewitalizacja  Nieruchomości Wspólnej Szewska 5 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja, monitoring, wykonanie placu zabaw dla dzieci i boiska dla młodzieŜy 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Uchwała Współwłaścicieli nieruchomości, w której udział Gminy Miasta Radomia stanowi 55% 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości wspólnej przy ul. Pawia 5 w Radomiu 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana 
wartość 
inwestycji 
w tym: 

880 000 zł 

Udział 
własny 

290 400 zł 

 
 
 
 
Projekt 33 
 
Tytuł projektu: Termomodernizacja, monitoring, wymiana 

instalacji wod-kan, naprawa kominów 
Instytucja realizująca projekt: Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości 



wspólnej przy ul. Czachowskiego 12 w 
Radomiu 

Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu projektu:  
Lokalizacja projektu: Mazowieckie Radom, Radom 
Czas realizacji projektu: 2007-2008 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Budynek w starym budownictwie, przegrodę cieplną stanowi gruby mur – dzisiaj w 80% zmurszały 
i zawilgocony z licznymi śladami grzyba. To przeŜytek, który z uwagi na jego wartość zabytkową 
musimy ocalić. W dobie poszanowania energii i ograniczenia emisji spalin ze wszech miar celowa 
inwestycja. 
Lokalizacja budynku – śródmieście to sąsiedztwo licznych barów, restauracji, pubów gdzie w 
godzinach nocnych liczni bywalcy w/w lokali, często chuligani, złodzieje odwiedzają posesję. 
System monitoringu 
w duŜej mierze ograniczy wizyty tej grupy osób. 
Prawie 100 letnie instalacje wod-kan jak i kominy wymagają natychmiastowej wymiany i remontu 
dla prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania budynku. 
Cel projektu: 
Celem projektu jest ograniczenie emisji CO2, rewitalizacja budynku oraz zwiększenie 
bezpieczeństwa mieszkańców. 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 

wskaźnika: 
termomodernizacja Ocieplenie budynku 1 budynek mieszkalny 
Wykonanie monitoringu MontaŜ kamer, 

wykonanie miejsca 
pracy dla portiera 

Kamery – 15 szt. 
Port – 1 szt. 

Wykonanie remontu instalacji 
wod-kan oraz kominów 

Wymiana instalacji 
wod-kan  
Przebudowa 
kominów 

4 piony + poziomy w piwnicach 
8 kominów 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 
wskaźnika: 

Ograniczenie emisji CO2 do 
atmosfery, zmniejszenie 
kosztów utrzymania 
nieruchomości 

Ograniczenie 
kosztów 

Do 20% 

24h obserwacja i rejestracja 
zdarzeń na obiekcie 

Ograniczenie 
odwiedzania 
nieruchomości przez 
nieprzypadkowych 
gości złodziei, 
chuliganów, często 
pod wpływem 
alkoholu. 
Zapobieganie 
patologicznym 
zachowaniom 
mieszkańców 
nieruchomości 

Społecznie bezcenne, ograniczenie kosztów 
dewastacji budynku i terenu przyległego, 
zwiększenie bezpieczeństwa 

Wykonanie remontu instalacji 
wod-kan i kominów 

4 piony i poziomy w 
piwnicach, 8 
kominów 

Przywrócenie poprawnego funkcjonowania 
instalacji wod-kan, poprawnego 
odprowadzania spalin i sprawnej wentylacji 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel główny: Podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i 
rodzin 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 



▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Narodowa Strategia Spójności na lata 2007 – 2013 
▫ Priorytet 2: inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz w infrastrukturę społeczną 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 4: Poprawa infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego w 
regionie 

▫ Priorytet VII, cel główny: Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Budowa społeczeństwa informacyjnego i poprawa jakości Ŝycia mieszkańców 
województwa 

▫ Działanie 1.6. Intensyfikacja działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych 

▫ Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Radomskiego 2007-2013 

▫ Priorytet II, cel: Poprawa jakości wyposaŜenia i stanu budynków uŜyteczności publicznej 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Remont dachu, renowacja delegacji i fasad budynku przy ulicy Piłsudskiego 8 w Radomiu 
▫ Wymiana pokrycia dachowego i adaptacja powierzchni strychowej na lokale mieszkalne 
▫ Wymiana instalacji gazowej 
▫ Wymiana grzejników 
▫ Termomodernizacja, monitoring, wymiana instalacji wod-kan, naprawa kominów 
▫ Termomodernizacja, monitoring, wykonanie placu zabaw dla dzieci i boiska dla młodzieŜy 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Uchwała Współwłaścicieli nieruchomości, w której udział Gminy Miasta Radomia stanowi 55% 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości wspólnej przy ul. Czachowskiego 12 w Radomiu 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana 
wartość 
inwestycji 
w tym: 

478 000 zł 

Udział 
własny 

157 740 zł 

 
 
Projekt 34 
 
Tytuł projektu: Termomodernizacja, monitoring, wymiana 

instalacji wod-kan, naprawa kominów 
Instytucja realizująca projekt: Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości 

wspólnej przy ul. Focha 9 w Radomiu 
Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu projektu: Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości 

wspólnej przy ul. Focha 9 w Radomiu 
Lokalizacja projektu: Mazowieckie Radom, Radom 
Czas realizacji projektu: 2007- 2010 



Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Budynek w starym budownictwie, przegrodę cieplną stanowi gruby mur – dzisiaj w 80% zmurszały 
i zawilgocony z licznymi śladami grzyba. To przeŜytek, który z uwagi na jego wartość zabytkową 
musimy ocalić. W dobie poszanowania energii i ograniczenia emisji spalin ze wszech miar celowa 
inwestycja. 
Lokalizacja budynku – śródmieście to sąsiedztwo licznych barów, restauracji, pubów gdzie w 
godzinach nocnych liczni bywalcy w/w lokali, często chuligani, złodzieje odwiedzają posesję. 
System monitoringu 
w duŜej mierze ograniczy wizyty tej grupy osób. 
Prawie 100 letnie instalacje wod-kan jak i kominy wymagają natychmiastowej wymiany i remontu 
dla prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania budynku. 
Cel projektu: 
Celem projektu jest ograniczenie emisji CO2, rewitalizacja budynku oraz zwiększenie 
bezpieczeństwa mieszkańców. 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 

wskaźnika: 
termomodernizacja Ocieplenie budynku 1 budynek mieszkalny 
Wykonanie monitoringu MontaŜ kamer, 

wykonanie miejsca 
pracy dla portiera 

Kamery – 15 szt. 
Port – 1 szt. 

Wykonanie remontu instalacji 
wod-kan oraz kominów 

Wymiana instalacji 
wod-kan  
Przebudowa 
kominów 

4 piony + poziomy w piwnicach 
8 kominów 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 
wskaźnika: 

Ograniczenie emisji CO2 do 
atmosfery, zmniejszenie 
kosztów utrzymania 
nieruchomości 

Ograniczenie 
kosztów 

Do 20% 

24h obserwacja i rejestracja 
zdarzeń na obiekcie 

Ograniczenie 
odwiedzania 
nieruchomości przez 
nieprzypadkowych 
gości złodziei, 
chuliganów, często 
pod wpływem 
alkoholu. 
Zapobieganie 
patologicznym 
zachowaniom 
mieszkańców 
nieruchomości 

Społecznie bezcenne, ograniczenie kosztów 
dewastacji budynku i terenu przyległego, 
zwiększenie bezpieczeństwa 

Wykonanie remontu instalacji 
wod-kan i kominów 

4 piony i poziomy w 
piwnicach, 8 
kominów 

Przywrócenie poprawnego funkcjonowania 
instalacji wod-kan, poprawnego 
odprowadzania spalin i sprawnej wentylacji 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel główny: Podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i 
rodzin 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Narodowa Strategia Spójności na lata 2007 – 2013 
▫ Priorytet 2: inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz w infrastrukturę społeczną 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 



▫ Cel szczegółowy 4: Poprawa infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego w 
regionie 

▫ Priorytet VII, cel główny: Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Budowa społeczeństwa informacyjnego i poprawa jakości Ŝycia mieszkańców 
województwa 

▫ Działanie 1.6. Intensyfikacja działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych 

▫ Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Radomskiego 2007-2013 

▫ Priorytet II, cel: Poprawa jakości wyposaŜenia i stanu budynków uŜyteczności publicznej 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Remont dachu, renowacja delegacji i fasad budynku przy ulicy Piłsudskiego 8 w Radomiu 
▫ Wymiana pokrycia dachowego i adaptacja powierzchni strychowej na lokale mieszkalne 
▫ Wymiana instalacji gazowej 
▫ Wymiana grzejników 
▫ Termomodernizacja, monitoring, wymiana instalacji wod-kan, naprawa kominów 
▫ Termomodernizacja, monitoring, wykonanie placu zabaw dla dzieci i boiska dla młodzieŜy 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Uchwała Współwłaścicieli nieruchomości, w której udział Gminy Miasta Radomia stanowi 55% 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości wspólnej przy ul. Focha 9 w Radomiu 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana 
wartość 
inwestycji 
w tym: 

478 000 zł 

Udział 
własny 157 740 zł 

 
 
Projekt 35 
 
Tytuł projektu: Przebudowa MłodzieŜowego Domu Kultury 

przy ul. Słowackiego 17 w Radomiu 
Instytucja realizująca projekt: Gmina Miasta Radomia 
Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu projektu: Gmina Miasta Radomia 
Lokalizacja projektu: 26-600 Radom, ul. Słowackiego 17, 

województwo mazowieckie 
Czas realizacji projektu: 2007 - 2009 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Rewitalizacja budynku MłodzieŜowego Domu Kultury w Radomiu konieczna jest z uwagi na zły stan 
techniczny substancji zabytkowej. Przeprowadzenie prac ma na celu przywrócenie właściwego 
stanu technicznego obiektu (zarysowania i pęknięcia ścian zewnętrznych i stropów), zabezpieczenie 
zabytku przed wpływem warunków atmosferycznych (nieszczelne pokrycie dachowe, brak izolacji 
przeciwwilgociowej), zapewnienie bezpieczeństwa w otoczeniu obiektu (zagroŜenie stanowią 
odpadające tynki i elementu sztukaterii elewacji zewnętrznej) oraz poprawę estetyki zabytku. 



Obiekt jest wpisany do Rejestru Zabytków Decyzja nr 330/A/85 z dnia 07.11.1985 r. 
Cel projektu: 
Celem projektu jest rewitalizacja zabytkowego budynku, udostępnienie na cele publiczne oraz 
zlikwidowanie istniejącego zagroŜenia zdrowia i Ŝycia dla uŜytkowników obiektu. 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 

wskaźnika: 
Powierzchnia uŜytkowa 
budynku naroŜnego MDK 

- powierzchnia 
uŜytkowa 

568,45m2 

Powierzchnia uŜytkowa  
budynku głównego i oficyny 
MDK 

- powierzchnia 
nowych stropów 

1279,55 m2 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 
wskaźnika: 

Wzrost liczby młodzieŜy 
uczęszczających do 
MłodzieŜowego Domu Kultury 

- ilość młodzieŜy  10% 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel główny: Podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i 
rodzin 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel horyzontalny 5: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel główny: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej województwa 

▫ Cel szczegółowy 4: Poprawa infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego w 
regionie 

▫ Priorytet VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 

▫ Priorytet VII, cel główny: Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 3: Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 

▫ Priorytet VI, cel szczegółowy: Promocja i zwiększanie atrakcyjności turystycznej regionu 

▫ Priorytet VI, cel szczegółowy: Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Działanie 5.3. Promocja i zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej regionu w oparciu o 
walory środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego 

▫ Działanie 5.4. Kształtowanie toŜsamości regionu oraz kreowanie i promocja jego produktu. 



▫ Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Radomskiego 2007-2013 

▫ Priorytet II, cel: Poprawa jakości wyposaŜenia i stanu budynków uŜyteczności publicznej 

▫ Program „Bezpieczny Radom” na lata 2006-2010 

▫ Działanie 3.1, obszar działania: Propagowanie wśród dzieci i młodzieŜy pozytywnych form spędzania 
czasu wolnego, tworzenie miejsc moŜliwości aktywnego, aprobowanego społecznie spędzania czasu 
wolnego, np. boiska osiedlowe, kluby osiedlowe, siłownie, kawiarenki internetowe 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Cel strategiczny 2: Ulepszanie istniejących i wprowadzenie nowych form pomocy celem zwalczania 
negatywnych skutków istniejących problemów i mobilizowania ludzi do działania oraz zapobieganie 
marginalizacji osób i rodzin poprzez wyrównywanie szans oraz włączanie zagroŜonych środowisk w 
Ŝycie społeczne 

▫ Cel strategiczny 2, sposób realizacji: Zagospodarowanie czasu wolnego, w szczególności dzieci i 
młodzieŜy 

▫ Narodowa Strategia Spójności na lata 2007 – 2013 
▫ Priorytet 1: inwestycje w kulturę 
▫ Priorytet 2: inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz w infrastrukturę społeczną 
▫ Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004 – 2020 
▫ Priorytet 1: rozwój najwaŜniejszych wydarzeń kulturalnych 
▫ Priorytet 2: edukacja kulturalna i kształcenie kadr kultury 
▫ Priorytet 3: rozwój inicjatyw lokalnych 

 

▫ Adaptacja i Modernizacja budynku Caritas Diecezji Radomskiej na Centrum Aktywności 
Lokalnej dla osób zagroŜonych marginalizacją społeczną. 

▫ Odnowienie i remont pomieszczeń Klubu Środowisk Twórczych „Łaźnia” przy ul. 
śeromskiego 56. 

▫ Adaptacja budynku dla organizacji pozarządowych, remont i termomodernizacja OkiSz 
▫ Plenerowa pracownia rzeźby Wydziału Sztuki 
▫ NSP na miarę XXI wieku- inwestycją w edukację i sport inwestujemy w przyszłość. 
▫ Remont i modernizacja pomieszczeń Miejskiego Centrum Kultury i Informacji 

Międzynarodowej Traugutta 31/33, 26-600 Radom 
 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Pozwolenia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Radomiu – Decyzja Nr 
820/2006 z dnia 17.10.2006 r. i Decyzja Nr 1121/2006 z dnia 11.12.2006 r. 
Pozwolenie na budowę Prezydenta Miasta Radomia: Decyzja Nr 720/2006 z dnia 25.10.2006 r. i 
Decyzja Nr 907/2006 z dnia 28.12.2006 r. 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Własność gminy miasta Radomia. 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana 
wartość 
inwestycji 
w tym: 

3 482 522,39 zł w tym 2007r. – 1762 100,01zł, 2008r. – 1698462,38zł, 2009r. – 
21 960,00zł 

Udział 
własny: 522 378,36 zł 

 
 
Projekt 36 
 
 
Tytuł projektu: Park - dolina rzeki Mlecznej – Grodzisko 

„Piotrówka”. 
Instytucja realizująca projekt: Gmina Miasta Radomia. 
Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu projektu: Gmina Miasta Radomia. 



Lokalizacja projektu: Miasto Radom. 
Czas realizacji projektu: 2009 – 2014r. 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Park „” jest usytuowany w centrum miasta stykające się nieomal z Miastem Kazimierzowskim i 
Starym Miastem (najstarsze dzielnice Radomia), jest ujęty na liście zabytków miasta Radomia. 
ZałoŜony został na początku XX wieku. Jest on otoczony ulicami  bardzo uczęszczanymi przez 
mieszkańców miasta. Z racji usytuowania go przy traktach o duŜym natęŜeniu ruchu pieszego i w 
pobliŜu duŜych obiektów handlowych jest miejscem bardzo odwiedzanym w Radomiu. Jako park 
jest  obiektem wypoczynku rodzin, rekreacji głownie dla młodszego pokolenia i punktem spotkań 
miłośników wędkowania z uwagi na znajdujący się w nim niewielki staw. Wieloletnie 
niedoinwestowanie tego miejsca poskutkowało koniecznością dokonania gruntownej rewitalizacji 
parku i przywrócenie znikłych elementów małej architektury, odnowy ścieŜek, zieleni i regulacji 
rzeki Mlecznej stanowiącej zachodnie obrzeŜe parku. Wykonanie wszystkich prac rewitalizacyjnych 
w parku, uczyni go bardziej atrakcyjnym miejscem spotkań i odpoczynku mieszkańców i osób 
przyjezdnych. 
Cel projektu: 
Odnowa zdegradowanych obszarów miasta. 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 

wskaźnika: 
- ciągi piesze -modernizacja 

nawierzchni ciągów 
pieszych i budowa 
nowych 

pow. parku 7,24  ha. 

- regulacja rz. Mlecznej - odbudowa koryta 
rzeki w obrysie 
parku 

 

- zieleń - odbudowa zieleni 
niskiej i wysokiej. 

 

-elementy małej architektury. - plac zabaw dla 
dzieci, ławki, 
odnowa altanki, itp 

 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 
wskaźnika: 

- zrewitalizowany park stanie 
się atrakcyjnym miejscem 
wypoczynku, a to przyczyni się 
do poprawy komfortu Ŝycia 
mieszkańców miasta  

- zwiększenie ilości 
osób korzystających 
z wypoczynku w 
parku. 

- 10% 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel główny: Podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli  
i rodzin 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ Priorytet 6a: Podniesienie konkurencyjności gospodarczej polskich regionów. 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel horyzontalny 5: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 



społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 

▫ Tworzenie estetycznej i uporządkowanej przestrzeni zgodnie z zasadami ładu przestrzennego, 
respektującą zróŜnicowane kulturowo i historycznie tradycje architektoniczne oraz w moŜliwie jak 
największym stopniu zachowującą walory naturalnego krajobrazu przyrodniczego. 

▫ Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów poprzez wsparcie obszarów wymagających aktywizacji  
i zagroŜonych marginalizacją. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel główny: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej województwa 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach 
zrównowaŜonego rozwoju 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 3: Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 

▫ Priorytet VI, cel główny: Wzrost znaczenia turystyki jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-
gospodarczy regionu 

▫ Priorytet VI, cel szczegółowy: Promocja i zwiększanie atrakcyjności turystycznej regionu 

▫ Cel główny priorytetu IV: Poprawa stanu środowiska naturalnego województwa mazowieckiego 

▫ Priorytet V, cel szczegółowy: Odnowa obszarów zdegradowanych i zagroŜonych marginalizacją 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Działanie 5.2. Poprawa i promocja atrakcyjności inwestycyjnej w regionie 

▫ Działanie 5.3. Promocja i zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej regionu w oparciu o 
walory środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego 

▫ Działanie 5.4. Kształtowanie toŜsamości regionu oraz kreowanie i promocja jego produktu. 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Działanie 1.7. Poprawa bezpieczeństwa publicznego 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

▫ Program „Bezpieczny Radom” na lata 2006-2010 

▫ Działanie 3.1, obszar działania: Propagowanie wśród dzieci i młodzieŜy pozytywnych form spędzania 
czasu wolnego, tworzenie miejsc moŜliwości aktywnego, aprobowanego społecznie spędzania czasu 
wolnego, np. boiska osiedlowe, kluby osiedlowe, siłownie, kawiarenki internetowe 

▫ Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miasta  Radomia na  lata 2007 – 2010 

▫ Cel  zadania: uporządkowanie terenów parkowych 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Cel strategiczny 2: Ulepszanie istniejących i wprowadzenie nowych form pomocy celem zwalczania 
negatywnych skutków istniejących problemów i mobilizowania ludzi do działania oraz zapobieganie 
marginalizacji osób i rodzin poprzez wyrównywanie szans oraz włączanie zagroŜonych środowisk w 
Ŝycie społeczne 

▫ Cel strategiczny 2, sposób realizacji: Zagospodarowanie czasu wolnego, w szczególności dzieci i 
młodzieŜy 

▫ Program „Bezpieczny Radom” na lata 2006-2010 

▫ Cel 1: Ochrona dzieci i młodzieŜy 



▫ Cel 2: Ograniczenie zjawisk kryminogennych, chuligaństwa i wandalizmu 

 

▫ Rewitalizacja parku „Stary Ogród” 
▫ Rewitalizacja Parku Planty 
▫ Rewitalizacja Parku im. T.Kościuszki 
▫ Rewitalizacja Parku „Leśniczówka” 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Wymagane jest pozwolenie na budowę. 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Gmina Miasta Radom. konieczność wykupu gruntów  
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana 
wartość 
inwestycji 
w tym: 

12 200 000 zł. (*)W tym : 2009r –    300 000 zł 
             2010r – 2 500 000 zł 
             2011r – 2 400 000 zł 
             2012r – 2 400 000 zł 
             2013r – 2 300 000 zł  
             2014r – 2 300 000 zł (**) 

Udział 
własny: 1 830 000 zł 

(*) do wszystkich obliczeń oraz harmonogramów w Programie Rewitalizacji 
wzięta została pod uwagę wartość inwestycji nie uwzględniająca roku 2014 
(9 900 000)… 
(**) …jednakŜe aspekt praktyczny zakłada przesunięcie czasu trwania 
inwestycji do 2014 roku w związku z czym wartość całości inwestycji będzie 
wyŜsza o 2 300 000 zł 
 

Projekt 37 

Tytuł projektu: 650 lecie parafii - Fara p.w. Św. Jana Chrzciciela  
w Radomiu, jako centrum kulturalne dla regionu 

Instytucja realizująca projekt: Parafia Św. Jana Chrzciciela  
w Radomiu 

Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu 
projektu: 

Parafia Św. Jana Chrzciciela  
w Radomiu, 
Parafia Ewangelicka w Radomiu. 

Lokalizacja projektu: mazowieckie – radomski – Radom 
Czas realizacji projektu: 2010 – 2013 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 

Parafia istnieje od XIII w. Historia ewolucji miasta jest ściśle powiązana z Ŝyciem parafii i wspólnoty 
parafialnej skupionej przy kościele. Zespół farny jest jednym z głównych atrakcji miasta. Dlatego 
teŜ realizacja projektu pozytywnie wpłynie na poprawę wizerunku miasta i przyczyni się do jego 
rozwoju turystycznego. Dynamiczny rozwój miasta, coraz większe zurbanizowanie spowodowały, Ŝe 
kościół  
i budynki mu towarzyszące z biegiem lat utraciły swą rangę jaką posiadały pierwotnie. Sytuacja 
ekonomiczna parafii uniemoŜliwia podjecie samodzielnego finansowania prac konserwatorskich, 
mających na celu przywrócenie dawnej świetności zespołowi i przystosowania go dla potrzeb 
rzeczywistości XXI w. Budynek kościoła i obiekty mu towarzyszące, chociaŜ systematycznie 
remontowane, są w dobrym stanie technicznym, lecz percepcja ich w przestrzeni odbiega od 
kanonu sztuki budowlanej i wizualnej. Na budynkach widać czas ich wzniesienia. Wychodząc 
naprzeciw potrzebom współczesnego człowieka, parafia przystąpiła do opracowywania programu 
rewaloryzacji zespołu farnego. Rewaloryzacja zespołu farnego polegać będzie na pracach 



konserwatorskich budynku kościoła głównego i modernizacji, adaptacji oraz rozbudowie obiektów 
wchodzących w skład zespołu farnego. W budynkach naleŜących do parafii zlokalizowany jest 
ośrodek kulturalno-społeczny. Tradycje ośrodka edukacyjnego i pielgrzymkowego, zapisane w 
kronikach parafii naleŜałoby kontynuować, co umoŜliwiłoby nie tylko podróŜe pielgrzymkowe, ale 
wspomogłoby takŜe coraz silniej rozwijającą się turystykę kwalifikowaną, nastawioną na rozwój 
duchowy i kulturowy. 

Realizacja projektu sprawi, Ŝe odrestaurowany obiekt stanie się ośrodkiem kulturalno-społecznym 
dla regionu. Kulturalno-społeczna oferta parafii skierowana jest do odbiorcy – pielgrzyma, turysty. 
Rewitalizacja zespołu budynków fary wpłynie takŜe na wzrost integralności społeczności 
zamieszkującej tereny przy farze. Realizacja projektu umoŜliwi równieŜ podjecie dialogu z róŜnymi 
gminami wyznaniowymi i pomocą społeczno-kulturalną środowiskom zagroŜonym. 

Cel projektu: 
Renowacja i adaptacja na cele społeczno-kulturalne budynków o wartości architektonicznej i 
znaczeniu historycznym, znajdujących się na rewitalizowanym terenie. Realizacja projektu 
obejmowałaby prace konserwatorskie, odnowienie fasad i dachów budynków wraz z 
zagospodarowaniem przyległego terenu: lapidarium i rewaloryzacją otoczenia kościoła. 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 

wartość wskaźnika: 
▫ Odnowiona elewacja zewnętrzna 

budynku kościoła głównego 
▫ Wymiana poszycia dachowego 

▫ powierzchnia elewacji 
▫ powierzchnia dachu 

2000 m2 

 
1000 m2 

▫ Zrewaloryzowany cmentarz farny 
/lapidarium / 

▫ ilość 
zaprezentowanych 
historycznych płyt 
nagrobnych 

 
20 

▫ Iluminacja zespołu fary 
 
▫ Festiwal wielu kultur / program 

wspólny dla Parafii Ewangelickiej 
i Parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela 

▫ Festiwal organowy / program 
wspólny dla Parafii Ewangelickiej 
i Parafii p.w. św. Jana Chrzciciela 

▫ ilość lamp 
 

▫ ilość koncertów 
 
 
 

▫ ilość koncertów 

25 szt. 
 
2 /w pierwszym roku 
działalności/ 
 
 
2 /w pierwszym roku 
działalności/ 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 
wartość wskaźnika: 

▫ Poprawa wizualnego odbioru, 
percepcja kościoła i zabudowań 
towarzyszących w tkance 
miejskiej, wzrost atrakcyjności 
turystycznej 

▫ zwiększona liczba 
odwiedzających 
kościół turystów, 

▫ ilość publikacji 
poświęconych 
zespołowi farnemu 
/zdjęcia, publikacje, 
artykuły/ 

5000 os/rok 
 
 
5 szt./miesiąc 

▫ Urozmaicony program kulturalno-
społeczny 

▫ wzrost liczby parafian 
aktywnie 
uczestniczących w 
Ŝyciu kościoła, 

300 os/rok 
 

▫ Prowadzona kwalifikowana 
działalność społeczna 

▫ zmniejszenie 
patologii w 
społeczności 

ok.5% po roku 
działalności 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel główny: Podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i 
rodzin 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 



▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel horyzontalny 5: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel główny: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej województwa 

▫ Priorytet VII, cel główny: Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 3: Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 

▫ Priorytet VI, cel szczegółowy: Promocja i zwiększanie atrakcyjności turystycznej regionu 

▫ Priorytet VI, cel szczegółowy: Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Działanie 5.3. Promocja i zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej regionu w oparciu o 
walory środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego 

▫ Działanie 5.4. Kształtowanie toŜsamości regionu oraz kreowanie i promocja jego produktu. 

▫ Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Radomskiego 2007-2013 

▫ Priorytet II, cel: Poprawa jakości wyposaŜenia i stanu budynków uŜyteczności publicznej 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Cel strategiczny 2: Ulepszanie istniejących i wprowadzenie nowych form pomocy celem zwalczania 
negatywnych skutków istniejących problemów i mobilizowania ludzi do działania oraz zapobieganie 
marginalizacji osób i rodzin poprzez wyrównywanie szans oraz włączanie zagroŜonych środowisk w 
Ŝycie społeczne 

▫ Narodowa Strategia Spójności na lata 2007 – 2013 
▫ Priorytet 1: inwestycje w kulturę 
▫ Priorytet 2: inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz w infrastrukturę społeczną 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Historia i współczesność zabytkowego kompleksu poklasztornego przy kościele św. Trójcy 
w Radomiu – rewitalizacja obiektu z racji 400 lecia fundacji 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

▫ Wytyczne konserwatorskie dot. Remontu budynku kościoła i zabudowań naleŜących do 
parafii, 

▫ Projekty budowlane prowadzonych prac, 
▫ Programy prac konserwatorskich obiektów zabytkowych, 
▫ Pozwolenia na budowę /wymagane przy budowie, adaptacji, remoncie, rozbudowie/ 
▫ Decyzja o zmianie sposobu uŜytkowania 
▫ Pozwolenie na uŜytkowanie 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Parafia p.w. Św. Jana Chrzciciela w Radomiu ul. Rwańska 6 
BudŜet projektu i źródła finansowania 



Pozycja Kwota PLN 
Szacowana wartość inwestycji w 
tym: 20 000 000 zł 

Udział własny  3 000 000 zł 

 

Projekt 38 

Tytuł projektu: Przebudowa budynków poprzemysłowych po 
byłej Radomskiej Fabryce Wyrobów 
Emaliowanych  

Instytucja realizująca projekt: Radomska Szkoła WyŜsza 
Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu 
projektu: 

 

Lokalizacja projektu: Radom, ul. 1905 Roku 26/28, województwo 
mazowieckie 

Czas realizacji projektu: 2009 – 2010r. 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Realizacja projektu umoŜliwi poprawienie całej infrastruktury nieruchomości. Obecnie budynki 
poprzemysłowe po RWE są bardzo zdewastowane i negatywnie wpływają na wizerunek miasta. 
Konieczna jest ich odbudowa. Budynki znajdują się w centrum miasta przy jednej z głównych 
arterii drogowych. Negatywnie wpływają na postrzeganie miasta przez turystów i inwestorów. 
Odrestaurowanie budynków w znaczący sposób poprawi wizerunek miasta, a takŜe zapobiegnie 
dalszej jego dewastacji, co umoŜliwi wyeksponowanie walorów estetycznym centrum Radomia. 
Realizacja projektu umoŜliwi takŜe przystosowanie budynku na potrzeby rehabilitacji, takŜe dla 
osób niepełnosprawnych oraz dzieci. W budynkach przy ulicy Tytoniowej powstanie kompleks 
nowoczesnych zabiegów rehabilitacyjnych w oparciu o które studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu 
będą mogli zdobywać praktykę zawodową. Jest to bardzo istotne dla rozwoju miasta, gdyŜ jedną z 
grup zagroŜonych wykluczeniem społecznym i wymagających szczególnego wsparcia są osoby 
niepełnosprawne.  
Cel projektu: 
Zmiana sposobu uŜytkowania oraz funkcji budynku poprzemysłowego oraz wyeksponowanie 
walorów estetycznych budynków i zwiększenie ładu przestrzeni miejskiej. 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 

wartość wskaźnika: 
▫ Odnowione budynki wewnątrz 

A,B,C.  
▫ Odnowiona elewacja zewnętrzna 

budynków A,B,C, 
▫ Infrastruktura:  
▫ Oświetlenie,  
▫ Ławki,  
▫ Utwardzone drogi, 
▫ Zagospodarowanie terenu 

zielenią 

powierzchnia kubatury 
powierzchnia elewacji 
 
 
ilość sztuk lamp 
liczba ławek 
ciągi komunikacji pieszej 
 i samochodowej 
krzewy, trawniki, drzewa 

27500 m ³ 
4000 m² 
 
 
20 sztuk lamp 
30 sztuk ławek 
2000 m² 
 
według norm 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 
wartość wskaźnika: 

Poprawa funkcjonowania szkoły oraz 
estetyki otoczenia 

Zmniejszenie kosztów  
ogrzewania budynków, w 
okresie 2 lat po zakończeniu 
inwestycji 

 10% 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel główny: Podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli  
i rodzin 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 

▫ Priorytet 2a: Infrastruktura społeczna, Infrastruktura edukacji (zwiększyć dostępność do edukacji) 

▫ Priorytet 3: Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 



▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel horyzontalny 5: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel 2: Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego 

▫ Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013 
▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów poprzez wsparcie obszarów wymagających aktywizacji i 

zagroŜonych marginalizacją. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel główny: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej województwa 

▫ Cel szczegółowy 4: Poprawa infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego w 
regionie 

▫ Priorytet VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 

▫ Priorytet VII, cel główny: Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równowaŜenie rozwoju społeczno-gospodarczego  
w regionie podstawą poprawy jakości Ŝycia mieszkańców 

▫ Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach 
zrównowaŜonego rozwoju 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Budowa społeczeństwa informacyjnego i poprawa jakości Ŝycia mieszkańców 
województwa 

▫ Działanie 1.6. Intensyfikacja działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych 

▫ Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Radomskiego 2007-2013 

▫ Priorytet II, cel: Poprawa jakości wyposaŜenia i stanu budynków uŜyteczności publicznej 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Cel strategiczny 2: Ulepszanie istniejących i wprowadzenie nowych form pomocy celem zwalczania 
negatywnych skutków istniejących problemów i mobilizowania ludzi do działania oraz zapobieganie 
marginalizacji osób i rodzin poprzez wyrównywanie szans oraz włączanie zagroŜonych środowisk w 
Ŝycie społeczne 

▫ Cel strategiczny 2, sposób realizacji: Zagospodarowanie czasu wolnego, w szczególności dzieci i 
młodzieŜy 

▫ Program „Bezpieczny Radom” na lata 2006-2010 

▫ Cel 1: Ochrona dzieci i młodzieŜy 

▫ Cel 2: Ograniczenie zjawisk kryminogennych, chuligaństwa i wandalizmu 



▫ Cel 3: Przeciwdziałanie patologiom społecznym tj. alkoholizmowi, narkomani i przemocy domowej 
▫ Regionalny Program Operacyjny województwa mazowieckiego 2007- 2013  
▫ Priorytet V Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i rozbudowę kamienicy przy ul. 
Rwańskiej 8 wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienic przy ul. 
Rynek 12 i Wałowa 22 wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego  w Radomiu poprzez remont i przebudowę 
zabytkowego budynku Kamienicy Starościńskiej na  ul. Grodzkiej 8 wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienicy przy ul. 
Rwańskiej 16 wraz z nową zabudową od ul. Wałowej 4 w Radomiu wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienicy przy ul. 
Rwańskiej 17 wraz z nową zabudową od ul. Szewskiej 20 w Radomiu wraz z otoczeniem 

▫  
▫ Rewitalizacja DOMU TECHNIKA w Radomiu, ul. Struga 7a 
▫ Remont i modernizacja V- cio kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

przy  
ul. Olsztyńskiej 31 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI- to  kondygnacyjnego  wielorodzinnego budynku  mieszkalno- 
usługowego przy ul. Niedziałkowskiego 19/21 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Kolberga 20 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Czachowskiego 21 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Szklanej 33 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Zbrowskiego 29 w Radomiu 

▫ Ogrodzenie terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Eko” w Radomiu przy ulicy Witolda 6/8 wraz  
z montaŜem bramy wejściowej, instalacją domofonów zewnętrznych, elewacją z 
ociepleniem części handlowo-usługowej budynku w poziomie parteru i oświetleniem 
posesji. 

▫ Rewitalizacja renowacja budynku Broni 1 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku ul. Kościuszki 8a w Radomiu  
▫ Rewitalizacja kamienicy przy ul. Mickiewicza 11 
▫ Rewitalizacja elewacji zewnętrznej kamienicy ul. J. Piłsudskiego 4 
▫ Rewitalizacja  Nieruchomości Wspólnej Szewska 5 w Radomiu 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Nie dotyczy 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Radomska Szkoła WyŜsza ul. Zubrzyckiego 2 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana wartość inwestycji w 
tym: 

7 500 000 zł, w tym: 2009r. – 4500 000zł, 2010r. – 3 000 000zł  

Udział własny 975 000 zł 

 

Projekt 39 

Tytuł projektu: Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez 



remont i rozbudowę  kamienicy przy 
ul.Rwańskiej 8 w Radomiu wraz z otoczeniem   

Instytucja realizująca projekt:  „Rewitalizacja” sp. z o.o. 
Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu 
projektu: 

 „Rewitalizacja” sp. z o.o. 

Lokalizacja projektu: Radom, ul. Rwańska 8, województwo 
mazowieckie 

Czas realizacji projektu: 2008 – 2011 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Kamienica ul. Rwańska 8 znajduje się na terenie Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu, będącego 
historyczną dzielnicą, powstałą ok. 1350 r. Układ urbanistyczno-architektoniczny Miasta 
Kazimierzowskiego do tej pory zachował swoją unikatową wartość i jako jeden z nielicznych 
układów średniowiecznych został wpisany do rejestru zabytków. W/w kamienica powstała w 1823 r. 
Nie jest wpisana do rejestru zabytków. Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do 
zachowania dziedzictwa kulturowego, oŜywienia zdegradowanego obszaru miasta, podniesienia 
prestiŜu historycznej części miasta, poprawy warunków Ŝycia mieszkańców oraz poprawy wyglądu 
estetycznego głównej ulicy Miasta Kazimierzowskiego.  

Cel projektu: 
Odnowa zdegradowanych obszarów miasta Radomia 

Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 
wartość wskaźnika: 

Zrewaloryzowana kamienica  Ilość projektów 
poprawiających atrakcyjność 
miasta 

Szt. 1 

Lokale usługowe Powierzchnia usługowa 681,00 m[ 
 

Lokale mieszkalne Powierzchnia mieszkalna 526,00 m[ 
Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 

wartość wskaźnika: 
Miejsca pracy 
Powiększenie zasobów mieszkaniowych 

Ilość 
Ilość mieszkań 

33 szt. 
8 szt. 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 
▫ Priorytet 2b: Infrastruktura mieszkaniowa i przygotowanie terenów pod inwestycje 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 

▫ Tworzenie estetycznej i uporządkowanej przestrzeni zgodnie z zasadami ładu przestrzennego, 
respektującą zróŜnicowane kulturowo i historycznie tradycje architektoniczne oraz w moŜliwie jak 
największym stopniu zachowującą walory naturalnego krajobrazu przyrodniczego. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel główny: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej  



i przestrzennej województwa 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach 
zrównowaŜonego rozwoju 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 3: Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 

▫ Działanie 5.4. Kształtowanie toŜsamości regionu oraz kreowanie i promocja jego produktu. 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

▫ Działanie: Poprawa warunków mieszkaniowych 

▫ Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miasta  Radomia na  lata 2007 – 2010 
▫ Cel 4: Podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, 

turystycznych  
i edukacyjnych. 

▫ Cel 6:  Rewitalizacja historycznego centrum miasta.  
▫ Zadania szczegółowe: Rewitalizacja miasta Kazimierzowskiego 
▫ Cel zadania: tworzenie warunków dla zgodnej z zasadami konserwatorskimi rewitalizacji, konserwacji  
▫ i adaptacji zabytków połoŜonych w tym obszarze. 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienic przy ul. 
Rynek 12 i Wałowa 22 wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego  w Radomiu poprzez remont i przebudowę 
zabytkowego budynku Kamienicy Starościńskiej na  ul. Grodzkiej 8 wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienicy przy ul. 
Rwańskiej 16 wraz z nową zabudową od ul. Wałowej 4 w Radomiu wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienicy przy ul. 
Rwańskiej 17 wraz z nową zabudową od ul. Szewskiej 20 w Radomiu wraz z otoczeniem 

▫  
▫ Rewitalizacja DOMU TECHNIKA w Radomiu, ul. Struga 7a 
▫ Remont i modernizacja V- cio kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

przy ul. Olsztyńskiej 31 w Radomiu 
▫ Remont i modernizacja XI- to  kondygnacyjnego  wielorodzinnego budynku  mieszkalno- 

usługowego przy ul.Niedziałkowskiego 19/21 w Radomiu 
▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

przy ul. Kolberga 20 w Radomiu 
▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

przy ul. Czachowskiego 21 w Radomiu 
▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

przy ul. Szklanej 33 w Radomiu 
▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

przy ul. Zbrowskiego 29 w Radomiu 
▫ Ogrodzenie terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Eko” w Radomiu przy ulicy Witolda 6/8 wraz  

z montaŜem bramy wejściowej, instalacją domofonów zewnętrznych, elewacją z 
ociepleniem części handlowo-usługowej budynku w poziomie parteru i oświetleniem 
posesji. 

▫ Rewitalizacja renowacja budynku Broni 1 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku ul. Kościuszki 8a w Radomiu  
▫ Rewitalizacja kamienicy przy ul. Mickiewicza 11 
▫ Rewitalizacja elewacji zewnętrznej kamienicy ul. J. Piłsudskiego 4 
▫ Rewitalizacja  Nieruchomości Wspólnej Szewska 5 w Radomiu 
▫ Rewitalizacja zabytkowego zespołu budynków Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Radomiu 
▫ Izolacja i remont elewacji i dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
▫ Remont i modernizacja zabytkowego budynku Domu Rzemiosła oraz przylegającego 



dziedzińca 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Nadzór archeologiczny, uzgodnienie z WKZ, pozwolenie na budowę 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

„Rewitalizacja” sp. z o.o.  
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 

Szacowana wartość inwestycji 
w tym: 

5 128 070,17 zł w tym: 2008r. – 434 538,17, 209,2011 –  
4 693 532,00zł  

Udział własny 757 162,20 zł 

 

Projekt 40 

Tytuł projektu: Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez 
remont i przebudowę kamienic przy ul. Rynek 12 
i Wałowa 22 wraz z otoczeniem 

Instytucja realizująca projekt:  „Rewitalizacja” sp. z o.o. 

Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu 
projektu: 

 „Rewitalizacja” sp. z o.o. 

Lokalizacja projektu: Radom ul. Rynek 12, Wałowa 22 , województwo 
mazowieckie 

Czas realizacji projektu: 2010-2013 

Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 

Kamienica przy ul. Rynek 12 znajduje się na terenie Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu, 
będącego historyczną dzielnicą, powstałą ok. 1350 r. Układ urbanistyczno-architektoniczny Miasta 
Kazimierzowskiego do tej pory zachował swoją unikatową wartość i jako jeden z nielicznych 
układów średniowiecznych został wpisany do rejestru zabytków. W/w kamienica powstała na 
początku XIX w. Jest wpisana do rejestru zabytków – nr 228/A/83. Zakres projektu obejmuje 
remont kapitalny kamienicy 
i oficyn oraz ewentualne odtworzenie budynku gospodarczego. Realizacja przedmiotowego projektu 
przyczyni się do zachowania dziedzictwa kulturowego, oŜywienia zdegradowanego obszaru miasta, 
podniesienia prestiŜu historycznej części miasta, poprawy warunków Ŝycia mieszkańców, poprawy 
wyglądu estetycznego Miasta Kazimierzowskiego. 

Cel projektu: 
Odnowa zdegradowanych obszarów miasta Radomia 

Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 
wartość wskaźnika: 

Zrewaloryzowana kamienica  Ilość projektów 
poprawiających atrakcyjność 
miasta 

Szt. 1 

Lokale usługowe Powierzchnia usługowa 263,00 m[ 
 

Lokale mieszkalne Powierzchnia mieszkalna 
 

1 090,00 m[ 
 
 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 
wartość wskaźnika: 

Miejsca pracy Ilość 10 szt. 



Powiększenie zasobów mieszkaniowych Ilość mieszkań 
 

30 szt. 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 
 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 
▫ Priorytet 2b: Infrastruktura mieszkaniowa i przygotowanie terenów pod inwestycje 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 

▫ Tworzenie estetycznej i uporządkowanej przestrzeni zgodnie z zasadami ładu przestrzennego, 
respektującą zróŜnicowane kulturowo i historycznie tradycje architektoniczne oraz w moŜliwie jak 
największym stopniu zachowującą walory naturalnego krajobrazu przyrodniczego. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel główny: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej województwa 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach 
zrównowaŜonego rozwoju 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 3: Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 

▫ Działanie 5.4. Kształtowanie toŜsamości regionu oraz kreowanie i promocja jego produktu. 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

▫ Działanie: Poprawa warunków mieszkaniowych 

▫ Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miasta  Radomia na  lata 2007 – 2010 
▫ Cel 4: Podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, 

turystycznych  
i edukacyjnych. 

▫ Cel 6:  Rewitalizacja historycznego centrum miasta.  
▫ Zadania szczegółowe: Rewitalizacja miasta Kazimierzowskiego 
▫ Cel zadania: tworzenie warunków dla zgodnej z zasadami konserwatorskimi rewitalizacji, konserwacji  

i adaptacji zabytków połoŜonych w tym obszarze. 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i rozbudowę  kamienicy przy 



ul.Rwańskiej 8 w Radomiu wraz z otoczeniem   
▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego  w Radomiu poprzez remont i przebudowę 

zabytkowego budynku Kamienicy Starościńskiej na  ul. Grodzkiej 8 wraz z otoczeniem 
▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienicy przy ul. 

Rwańskiej 16 wraz z nową zabudową od ul. Wałowej 4 w Radomiu wraz z otoczeniem 
▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienicy przy ul. 

Rwańskiej 17 wraz z nową zabudową od ul. Szewskiej 20 w Radomiu wraz z otoczeniem 
▫ Rewitalizacja DOMU TECHNIKA w Radomiu, ul. Struga 7a 
▫ Remont i modernizacja V- cio kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

przy ul. Olsztyńskiej 31 w Radomiu 
▫ Remont i modernizacja XI- to  kondygnacyjnego  wielorodzinnego budynku  mieszkalno- 

usługowego przy ul.Niedziałkowskiego 19/21 w Radomiu 
▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

przy ul. Kolberga 20 w Radomiu 
▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

przy ul. Czachowskiego 21 w Radomiu 
▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

przy ul. Szklanej 33 w Radomiu 
▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

przy ul. Zbrowskiego 29 w Radomiu 
▫ Ogrodzenie terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Eko” w Radomiu przy ulicy Witolda 6/8 wraz  

z montaŜem bramy wejściowej, instalacją domofonów zewnętrznych, elewacją z 
ociepleniem części handlowo-usługowej budynku w poziomie parteru i oświetleniem 
posesji. 

▫ Rewitalizacja renowacja budynku Broni 1 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku ul. Kościuszki 8a w Radomiu  
▫ Rewitalizacja kamienicy przy ul. Mickiewicza 11 
▫ Rewitalizacja elewacji zewnętrznej kamienicy ul. J. Piłsudskiego 4 
▫ Rewitalizacja  Nieruchomości Wspólnej Szewska 5 w Radomiu  
▫ Rewitalizacja zabytkowego zespołu budynków Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Radomiu 
▫ Izolacja i remont elewacji i dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
▫ Remont i modernizacja zabytkowego budynku Domu Rzemiosła oraz przylegającego 

dziedzińca 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Nadzór archeologiczny, uzgodnienie z  WKZ, pozwolenie na budowę 
 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

„Rewitalizacja” sp. z o.o.  
 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja 
 

Kwota PLN 

Szacowana wartość inwestycji 
w tym: 

7 098 262 zł  (w tym: 2010r. – 347 680,00zł, 2011r. – 
1 420 337,00 zł, 2012, 2013r. – 5 330 345,00 zł) 

Udział własny 1 064 739,30 zł 

 

 

Projekt 41 

Tytuł projektu: Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego  w Radomiu 
poprzez remont i przebudowę zabytkowego budynku 
Kamienicy Starościńskiej na  ul. Grodzkiej 8 wraz z 
otoczeniem 



Instytucja realizująca projekt: 
 

Gmina Miasta Radomia/ „Rewitalizacja” sp. z o.o. 

Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu 
projektu: 
 

Gmina Miasta Radomia/ „Rewitalizacja” sp. z o.o./ZHR 

Lokalizacja projektu: 
 

Radom, ul. Grodzka 8, województwo mazowieckie 

Czas realizacji projektu: 
 

2008 – 2010 

Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Kamienica Starościńska ul. Grodzka 8 znajduje się na terenie Miasta Kazimierzowskiego w 
Radomiu, będącego historyczną dzielnicą, powstałą ok. 1350 r. Układ urbanistyczno-
architektoniczny Miasta Kazimierzowskiego do tej pory zachował swoją unikatową wartość i jako 
jeden z nielicznych układów średniowiecznych został wpisany do rejestru zabytków. Kamienica 
starościńska, która  powstała łącznie z Zamkiem w XIV wieku, (przebudowana w połowie  XVIII 
wieku) ze względu na swoje walory zabytkowe została wpisana do rejestru zabytków – nr rej. 
251/A/84. Na działce nr 73/3 wchodzącej w skład rewitalizowanej nieruchomości znajdują się 
fragmenty fortyfikacji miejskich z XIV w., które będą poddane renowacji i wyeksponowane. 
Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do zachowania dziedzictwa kulturowego, 
oŜywienia zdegradowanego obszaru miasta, podniesienia prestiŜu historycznej części miasta, co 
pozytywnie wpłynie na oŜywienie turystyczne miasta.   

Cel projektu: 
Odnowa zdegradowanych obszarów miasta Radomia 

Produkty: Wskaźniki: Szacowana 
docelowa 
wartość 
wskaźnika: 

Zrewaloryzowana kamienica wraz z 
otoczeniem 

Ilość projektów poprawiających 
atrakcyjność miasta 

1 szt. 

Lokale usługowe Powierzchnia usługowa 
 

452,13 m[ 
 
 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana 
docelowa 
wartość 
wskaźnika: 

Miejsca pracy 
 

ilość  
 

20 szt. 
 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 
 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 
▫ Priorytet 2b: Infrastruktura mieszkaniowa i przygotowanie terenów pod inwestycje 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 



▫ Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 

▫ Tworzenie estetycznej i uporządkowanej przestrzeni zgodnie z zasadami ładu przestrzennego, 
respektującą zróŜnicowane kulturowo i historycznie tradycje architektoniczne oraz w moŜliwie jak 
największym stopniu zachowującą walory naturalnego krajobrazu przyrodniczego. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel główny: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej województwa 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach 
zrównowaŜonego rozwoju 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 3: Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 

▫ Działanie 5.4. Kształtowanie toŜsamości regionu oraz kreowanie i promocja jego produktu. 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

▫ Działanie: Poprawa warunków mieszkaniowych 

▫ Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miasta  Radomia na  lata 2007 – 2010 
▫ Cel 4: Podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, 

turystycznych  
i edukacyjnych. 

▫ Cel 6:  Rewitalizacja historycznego centrum miasta.  
▫ Zadania szczegółowe: Rewitalizacja miasta Kazimierzowskiego 
▫ Cel zadania: tworzenie warunków dla zgodnej z zasadami konserwatorskimi rewitalizacji, konserwacji  

i adaptacji zabytków połoŜonych w tym obszarze. 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i rozbudowę  kamienicy przy 
ul.Rwańskiej 8 w Radomiu wraz z otoczeniem   

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienic przy ul. 
Rynek 12 i Wałowa 22 wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienicy przy ul. 
Rwańskiej 16 wraz z nową zabudową od ul. Wałowej 4 w Radomiu wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienicy przy ul. 
Rwańskiej 17 wraz z nową zabudową od ul. Szewskiej 20 w Radomiu wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja DOMU TECHNIKA w Radomiu, ul. Struga 7a 
▫ Remont i modernizacja V- cio kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

przy  
ul. Olsztyńskiej 31 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI- to  kondygnacyjnego  wielorodzinnego budynku  mieszkalno- 
usługowego przy ul.Niedziałkowskiego 19/21 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Kolberga 20 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Czachowskiego 21 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Szklanej 33 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  

▫ ul. Zbrowskiego 29 w Radomiu 
▫ Ogrodzenie terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Eko” w Radomiu przy ulicy Witolda 6/8 wraz  



z montaŜem bramy wejściowej, instalacją domofonów zewnętrznych, elewacją z 
ociepleniem części handlowo-usługowej budynku w poziomie parteru i oświetleniem 
posesji. 

▫ Rewitalizacja renowacja budynku Broni 1 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku ul. Kościuszki 8a w Radomiu  
▫ Rewitalizacja kamienicy przy ul. Mickiewicza 11 
▫ Rewitalizacja elewacji zewnętrznej kamienicy ul. J. Piłsudskiego 4 
▫ Rewitalizacja  Nieruchomości Wspólnej Szewska 5 w Radomiu  
▫ Rewitalizacja zabytkowego zespołu budynków Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Radomiu 
▫ Izolacja i remont elewacji i dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
▫ Remont i modernizacja zabytkowego budynku Domu Rzemiosła oraz przylegającego 

dziedzińca 
Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 
Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, nadzór archeologiczny, uzgodnienie z WKZ, 
pozwolenie na budowę 
Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 
Dz.73/2-„Rewitalizacja”, dz. Dz. 73/3- S.P.  
 
BudŜet projektu i źródła finansowania 
Pozycja Kwota PLN 

Szacowana wartość 
inwestycji w tym: 

1 947 500,00 zł 

Środki UE 1 344 275,00 zł  

Udział własny – spółka 
„Rewitalizacja” 

 573 525,00zł 

Udział własny – partnerzy 29 700,00 zł 

BudŜet Projektu i źródła finansowania 
Kwota wydatkowana na realizację w latach (w PLN) 

Pozycja 
Razem 2008 2009 2010 

Szacowana wartość 
inwestycji  

1 947 500,00 17 000,00 547 800,00 1 382 700,00 

Wydatki kwalifikowalne 1 581 500,00 17 000,00 451 000,00 1 113 500,00 
Udział środków UE 
(85%) 1 344 275,00 14 450,00 383 350,00 946 475,00 

Udział środków 
własnych (15%) 

237 225,00 2 550,00 67 650,00 167 025,00 

Udział 
środków 
spółki 
„Rewitalizacja” 

220 725,00 2 550,00 67 650,00 150 525,00 

w
 t

y
m

: 

w
 t

ym
: 

Udział 
środków 
Gminy miasta 
Radomia 

16 500,00 0,00 0,00 16 500,00 

Wydatki 
niekwalifikowalne 366 000,00 0,00 96 800,00 269 200,00 

Udział 
środków 
spółki 
„Rewitalizacja” 

352 800,00 0,00 96 800,00 256 000,00 

w
 t

y
m

: 

Udział 
środków 
Gminy miasta 
Radomia 

13 200,00 0,00 0,00 13 200,00 

 



Projekt 42 

Tytuł projektu: Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez 
remont i przebudowę kamienicy przy ul. 
Rwańskiej 16 wraz z nową zabudową od ul. 
Wałowej 4 w Radomiu wraz z otoczeniem 

Instytucja realizująca projekt:  „Rewitalizacja” sp. z o.o. 
Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu 
projektu: 

 „Rewitalizacja” sp. z o.o. 

Lokalizacja projektu: Radom 
Czas realizacji projektu: 2009– 2011 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Kamienica ul. Rwańska 16 znajduje się na terenie Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu, będącego 
historyczną dzielnicą, powstałą ok. 1350 r. Układ urbanistyczno-architektoniczny Miasta 
Kazimierzowskiego do tej pory zachował swoją unikatową wartość i jako jeden z nielicznych 
układów średniowiecznych został wpisany do rejestru zabytków. Przedmiotowa kamienica powstała 
w końcu XVIII w., a w jej sieni znajduje się oryginalny fragment fortyfikacji miejskich z czasów 
lokacji Radomia na prawach miejskich w 1364 r. przez Kazimierza Wielkiego, które będą poddane 
renowacji, a następnie eksponowane. Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do 
zachowania dziedzictwa kulturowego, oŜywienia zdegradowanego obszaru miasta, podniesienia 
prestiŜu historycznej części miasta, poprawy warunków Ŝycia mieszkańców, odtworzenia tkanki 
miejskiej,  poprawy wyglądu estetycznego głównej ulicy Miasta Kazimierzowskiego.   

Cel projektu: 
Odnowa zdegradowanych obszarów miasta Radomia 

Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 
wartość wskaźnika: 

Zrewaloryzowana kamienica  Ilość projektów 
poprawiających atrakcyjność 
miasta 

Szt. 1 

Lokale usługowe Powierzchnia usługowa 
 

166,00 m[ 
 

Lokale mieszkalne Powierzchnia mieszkalna 487,00 m[ 
 
 

Stanowiska postojowe Powierzchnia stanowisk 90 m[ 
Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 

wartość wskaźnika: 
Miejsca pracy 
Powiększenie zasobów mieszkaniowych 
Poprawa dostępności komunikacyjnej 

Ilość 
Ilość mieszkań 
 
Ilość miejsc postojowych 

14 szt. 
10 szt. 
    
6 szt. 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 
▫ Priorytet 2b: Infrastruktura mieszkaniowa i przygotowanie terenów pod inwestycje 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 



znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 

▫ Tworzenie estetycznej i uporządkowanej przestrzeni zgodnie z zasadami ładu przestrzennego, 
respektującą zróŜnicowane kulturowo i historycznie tradycje architektoniczne oraz w moŜliwie jak 
największym stopniu zachowującą walory naturalnego krajobrazu przyrodniczego. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel główny: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej województwa 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach 
zrównowaŜonego rozwoju 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 3: Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 

▫ Działanie 5.4. Kształtowanie toŜsamości regionu oraz kreowanie i promocja jego produktu. 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

▫ Działanie: Poprawa warunków mieszkaniowych 

▫ Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miasta  Radomia na  lata 2007 – 2010 
▫ Cel 4: Podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, 

turystycznych  
i edukacyjnych. 

▫ Cel 6:  Rewitalizacja historycznego centrum miasta.  
▫ Zadania szczegółowe: Rewitalizacja miasta Kazimierzowskiego 
▫ Cel zadania: tworzenie warunków dla zgodnej z zasadami konserwatorskimi rewitalizacji, konserwacji  

i adaptacji zabytków połoŜonych w tym obszarze. 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i rozbudowę  kamienicy przy 
ul.Rwańskiej 8 w Radomiu wraz z otoczeniem   

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienic przy ul. 
Rynek 12 i Wałowa 22 wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego  w Radomiu poprzez remont i przebudowę 
zabytkowego budynku Kamienicy Starościńskiej na  ul. Grodzkiej 8 wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienicy przy ul. 
Rwańskiej 17 wraz z nową zabudową od ul. Szewskiej 20 w Radomiu wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja DOMU TECHNIKA w Radomiu, ul. Struga 7a 
▫ Remont i modernizacja V- cio kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

przy  
ul. Olsztyńskiej 31 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI- to  kondygnacyjnego  wielorodzinnego budynku  mieszkalno- 
usługowego przy ul.Niedziałkowskiego 19/21 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Kolberga 20 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Czachowskiego 21 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Szklanej 33 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 



przy  
▫ ul. Zbrowskiego 29 w Radomiu 
▫ Ogrodzenie terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Eko” w Radomiu przy ulicy Witolda 6/8 wraz  

z montaŜem bramy wejściowej, instalacją domofonów zewnętrznych, elewacją z 
ociepleniem części handlowo-usługowej budynku w poziomie parteru i oświetleniem 
posesji. 

▫ Rewitalizacja renowacja budynku Broni 1 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku ul. Kościuszki 8a w Radomiu  
▫ Rewitalizacja kamienicy przy ul. Mickiewicza 11 
▫ Rewitalizacja elewacji zewnętrznej kamienicy ul. J. Piłsudskiego 4 
▫ Rewitalizacja  Nieruchomości Wspólnej Szewska 5 w Radomiu 
▫ Rewitalizacja zabytkowego zespołu budynków Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Radomiu 
▫ Izolacja i remont elewacji i dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
▫ Remont i modernizacja zabytkowego budynku Domu Rzemiosła oraz przylegającego 

dziedzińca 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Nadzór archeologiczny, uzgodnienie z  WKZ, pozwolenie na budowę 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

„Rewitalizacja” sp. z o.o.  
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 

Szacowana wartość 
inwestycji w tym: 

5 345 659 zł w tym: 2009r. – 1 980 892,00zł, w 2010 r. – 
1 078 134,00zł, w 2011r. – 2 286 633,00zł 

Udział własny 2 138 263,60 zł 

 

Projekt 43 

Tytuł projektu: Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez 
remont i przebudowę kamienicy przy ul. 
Rwańskiej 17 wraz z nową zabudową od ul. 
Szewskiej 20 w Radomiu wraz z otoczeniem 

Instytucja realizująca projekt:  „Rewitalizacja” sp. z o.o. 
Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu 
projektu: 

 „Rewitalizacja” sp. z o.o. 

Lokalizacja projektu: Radom 
Czas realizacji projektu: 2009 – 2011 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Kamienica ul. Rwańska 17 znajduje się na terenie Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu, będącego 
historyczną dzielnicą, powstałą ok. 1350 r. Układ urbanistyczno-architektoniczny Miasta 
Kazimierzowskiego do tej pory zachował swoją unikatową wartość i jako jeden z nielicznych 
układów średniowiecznych został wpisany do rejestru zabytków. Kamienica przy ul. Rwańskiej 17 
powstała na przełomie XVIII i XIX w. Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do 
zachowania dziedzictwa kulturowego, oŜywienia zdegradowanego obszaru miasta, podniesienia 
prestiŜu historycznej części miasta, poprawy warunków Ŝycia mieszkańców, ujednolicenia tkanki 
miejskiej, poprawy wyglądu estetycznego głównej ulicy Miasta Kazimierzowskiego.   

Cel projektu: 
Odnowa zdegradowanych obszarów miasta Radomia 

Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 
wartość wskaźnika: 

Zrewaloryzowana kamienica  Ilość projektów 
poprawiających atrakcyjność 
miasta 

Szt. 1 

Lokale usługowe Powierzchnia usługowa 139,00 m[ 



 
Lokale mieszkalne Powierzchnia mieszkalna 970,00 m[ 
Stanowiska postojowe Powierzchnia stanowisk 220 m[ 
Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 

wartość wskaźnika: 
Miejsca pracy 
Powiększenie zasobów mieszkaniowych 
Poprawa dostępności komunikacyjnej 

Ilość 
Ilość mieszkań 
 
Ilość miejsc postojowych 

6 szt. 
16 szt. 
    
12 szt. 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 
▫ Priorytet 2b: Infrastruktura mieszkaniowa i przygotowanie terenów pod inwestycje 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 

▫ Tworzenie estetycznej i uporządkowanej przestrzeni zgodnie z zasadami ładu przestrzennego, 
respektującą zróŜnicowane kulturowo i historycznie tradycje architektoniczne oraz w moŜliwie jak 
największym stopniu zachowującą walory naturalnego krajobrazu przyrodniczego. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel główny: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej województwa 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach 
zrównowaŜonego rozwoju 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 3: Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 

▫ Działanie 5.4. Kształtowanie toŜsamości regionu oraz kreowanie i promocja jego produktu. 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

▫ Działanie: Poprawa warunków mieszkaniowych 

▫ Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miasta  Radomia na  lata 2007 – 2010 
▫ Cel 4: Podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, 

turystycznych  
i edukacyjnych. 

▫ Cel 6:  Rewitalizacja historycznego centrum miasta.  



▫ Zadania szczegółowe: Rewitalizacja miasta Kazimierzowskiego 
▫ Cel zadania: tworzenie warunków dla zgodnej z zasadami konserwatorskimi rewitalizacji, konserwacji  

i adaptacji zabytków połoŜonych w tym obszarze. 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i rozbudowę  kamienicy przy 
ul.Rwańskiej 8 w Radomiu wraz z otoczeniem   

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienic przy ul. 
Rynek 12 i Wałowa 22 wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego  w Radomiu poprzez remont i przebudowę 
zabytkowego budynku Kamienicy Starościńskiej na  ul. Grodzkiej 8 wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienicy przy ul. 
Rwańskiej 16 wraz z nową zabudową od ul. Wałowej 4 w Radomiu wraz z otoczeniem 

▫  
▫ Rewitalizacja DOMU TECHNIKA w Radomiu, ul. Struga 7a 
▫ Remont i modernizacja V- cio kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

przy  
ul. Olsztyńskiej 31 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI- to  kondygnacyjnego  wielorodzinnego budynku  mieszkalno- 
usługowego przy ul.Niedziałkowskiego 19/21 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Kolberga 20 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Czachowskiego 21 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Szklanej 33 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Zbrowskiego 29 w Radomiu 

▫ Ogrodzenie terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Eko” w Radomiu przy ulicy Witolda 6/8 wraz  
z montaŜem bramy wejściowej, instalacją domofonów zewnętrznych, elewacją z 
ociepleniem części handlowo-usługowej budynku w poziomie parteru i oświetleniem 
posesji. 

▫ Rewitalizacja renowacja budynku Broni 1 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku ul. Kościuszki 8a w Radomiu  
▫ Rewitalizacja kamienicy przy ul. Mickiewicza 11 
▫ Rewitalizacja elewacji zewnętrznej kamienicy ul. J. Piłsudskiego 4 
▫ Rewitalizacja  Nieruchomości Wspólnej Szewska 5 w Radomiu 
▫ Rewitalizacja zabytkowego zespołu budynków Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Radomiu 
▫ Izolacja i remont elewacji i dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
▫ Remont i modernizacja zabytkowego budynku Domu Rzemiosła oraz przylegającego 

dziedzińca 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Nadzór archeologiczny, uzgodnienie z  WKZ, pozwolenie na budowę 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

„Rewitalizacja” sp. z o.o.  
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 



Szacowana wartość inwestycji 
w tym: 

6 408 327 zł w tym w 2009r. – 932 360,00zł, w 2010r. – 
481 500,00zł, w 2011r. – 4 994 467,00zł 

Udział własny 2 563 330,80 zł 

 

 

Projekt 44 

Tytuł projektu: Remont i rewitalizacja budynku Miejskiej 
Biblioteki Publicznej przy ul. Kusocińskiego 13 
wraz z otoczeniem 

Instytucja realizująca projekt:  „Rewitalizacja” sp. z o.o. 
Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu 
projektu: 

 „Rewitalizacja” sp. z o.o. 

Lokalizacja projektu: Radom, ul. Kusocińskiego 13, województwo 
mazowieckie 

Czas realizacji projektu: 2009-2010 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Budynek biblioteki znajduje się na terenie objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji. Budynek 
powstał w 1962 r. Do tej pory nie był poddawany kapitalnym remontom, dlatego w celu moŜliwości 
dalszego prowadzenia w nim działalności niezbędna jest jego rewitalizacja. Projekt przewiduje 
remont dachu, termomodernizację całego budynku oraz remont pomieszczeń. Jako placówka o 
charakterze edukacyjnym słuŜy wszystkim mieszkańcom miasta. Realizacja przedmiotowego 
projektu przyczyni się do stworzenia warunków do działalności edukacyjnej w mieście, aktywizacji 
społeczności lokalnej w dziedzinie kulturalno-oświatowej oraz poprawy wyglądu estetycznego 
miasta. Na terenie Radomia wiele osób pozostaje bez pracy. Konieczne są zatem działania 
umoŜliwiające osobom zamieszkałym w Radomiu zdobywanie wiedzy oraz rozwój intelektualny. 
Konieczne jest takŜe zwiększanie moŜliwości bezpłatnego skorzystania 
z wiadomości zawartych w ksiąŜkach oraz Internecie.  

Cel projektu: 
Odnowa zdegradowanych obszarów miasta Radomia 

Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 
wartość wskaźnika: 

Wyremontowany budynek biblioteki 
miejskiej 

Ilość projektów 
poprawiających atrakcyjność 
miasta 

1 szt. 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 
wartość wskaźnika: 

Poprawa funkcjonowania biblioteki Ograniczenie kosztów 
ogrzewania w okresie 1 roku 
po zakończeniu inwestycji 

15 % 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel główny: Podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli  
i rodzin 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 

▫ Priorytet 2a: Infrastruktura społeczna, Infrastruktura edukacji (zwiększyć dostępność do edukacji) 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 
▫ Cel strategiczny: Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i 

przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel horyzontalny 2: Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego i społecznego. 



▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel horyzontalny 5: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 

▫ Cel horyzontalny: Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel 2: Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego 

▫ Cel 3: Podniesienie poziomu i jakości wykształcenia społeczeństwa 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 4: Poprawa infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego w 
regionie 

▫ Priorytet VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 

▫ Priorytet VII, cel główny: Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel pośredni 1: Rozwój kapitału społecznego 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Zwiększenie konkurencyjności regionu w układzie międzynarodowym 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Budowa społeczeństwa informacyjnego i poprawa jakości Ŝycia mieszkańców 
województwa 

▫ Działanie 1.3. Wzrost zatrudnienia w regionie i przeciwdziałanie bezrobociu 

▫ Działanie 1.6. Intensyfikacja działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych 

▫ Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Radomskiego 2007-2013 

▫ Priorytet II, cel: Poprawa jakości wyposaŜenia i stanu budynków uŜyteczności publicznej 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Cel strategiczny 2: Ulepszanie istniejących i wprowadzenie nowych form pomocy celem zwalczania 
negatywnych skutków istniejących problemów i mobilizowania ludzi do działania oraz zapobieganie 
marginalizacji osób i rodzin poprzez wyrównywanie szans oraz włączanie zagroŜonych środowisk w 
Ŝycie społeczne 

▫ Zagospodarowanie czasu wolnego, w szczególności dzieci i młodzieŜy 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Rozbudowa i remont siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Pozwolenie na budowę 



Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

„Rewitalizacja” sp. z o.o.  
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 

Szacowana wartość inwestycji 
w tym: 

800 000 zł w tym: 2009r. – 400 000,00zł, 2010r. 400 000,00 

Udział własny 120 000 zł 

 
 
 
 
Projekt 45 
 
Tytuł projektu: Adaptacja budynku dla organizacji 

pozarządowych, remont i termomodernizacja 
OKiSz 

Instytucja realizująca projekt: Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska”  
w Radomiu, Gmina Radom  

Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu 
projektu: 

Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska”  
w Radomiu, Gmina  Radom 

Lokalizacja projektu: Woj. mazowieckie – pow. Radom – gmina Radom 
Czas realizacji projektu: 2008 – 2013 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Budynek OKiSz to zabytek z połowy XIX w. Obiekt  ten jest jednym z kilku charakterystycznych dla 
Radomia, stanowi niewątpliwą atrakcję turystyczną. Na przełomie XX/XXI w. budynek poddano 
częściowej modernizacji, nie wyremontowano jednak piwnic, części dachu, nie wprowadzono 
rozwiązań termooszczędnych. Na terenie OKiSz znajdują się teŜ nieremontowane od kilkudziesięciu 
lat  budynki gospodarcze w których planowane jest urządzenie centrum dla organizacji 
pozarządowych. Jednym z celów projektu jest wyeksponowanie walorów estetycznych tych części 
miasta, które mają szansę stać się jego wizytówką. Pozytywnie wpłynie to na postrzeganie miasta 
przez turystów i inwestorów. Rewitalizowana część miasta zyska takŜe prestiŜ społeczny. W wyniku 
realizacji projektu w budynku panować będą o wiele lepsze warunki dla realizowania edukacji 
kulturalnej i artystycznej mieszkańców Radomia. UmoŜliwi to ukazanie szczególnie dzieciom i 
młodzieŜy atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w 
mieście, a takŜe ograniczenie przestępczości, zwłaszcza wśród nieletnich.  
Cel projektu: 
Remont piwnic, budynków gospodarczych, części dachów i elewacji, stworzenie centrum dla 
organizacji pozarządowych  
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 

wartość wskaźnika: 
Powstaje centrum organizacji 
pozarządowych 
 

rewitalizowane tzw. budynki 
gospodarcze 

150 m2 
 

dostosowane do celów magazynowych 
piwnice 
 

wyremontowana piwnica 200 m2 

Lepszy stan zabytkowego budynku szczelne dachy 100 m2 

lepsza estetyka i stan zabytkowego 
budynku  

odnowiona część elewacji 1500 m2 
 

Termomodernizacja obiektu Oszczędność energii 1500 m2 
Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 

wartość wskaźnika: 



Poprawa funkcjonowania ośrodka  
 

Ograniczenie kosztów zuŜycia 
energii elektrycznej, gazu w 
okresie 1 roku od 
zakończenia inwestycji 
 

15 % 

Koordynacja prac organizacji 
pozarządowych 

Skuteczniejsza działalność 
organizacji pozarządowych i 
dotarcie do większej liczby 
radomian 

15 % 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel główny: Podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i 
rodzin 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel horyzontalny 5: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel główny: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej województwa 

▫ Cel szczegółowy 4: Poprawa infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego w 
regionie 

▫ Priorytet VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 

▫ Priorytet VII, cel główny: Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 3: Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 

▫ Priorytet VI, cel szczegółowy: Promocja i zwiększanie atrakcyjności turystycznej regionu 

▫ Priorytet VI, cel szczegółowy: Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Działanie 5.3. Promocja i zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej regionu w oparciu o 
walory środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego 

▫ Działanie 5.4. Kształtowanie toŜsamości regionu oraz kreowanie i promocja jego produktu. 

▫ Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Radomskiego 2007-2013 

▫ Priorytet II, cel: Poprawa jakości wyposaŜenia i stanu budynków uŜyteczności publicznej 

▫ Program „Bezpieczny Radom” na lata 2006-2010 

▫ Działanie 3.1, obszar działania: Propagowanie wśród dzieci i młodzieŜy pozytywnych form spędzania 
czasu wolnego, tworzenie miejsc moŜliwości aktywnego, aprobowanego społecznie spędzania czasu 



wolnego, np. boiska osiedlowe, kluby osiedlowe, siłownie, kawiarenki internetowe 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Cel strategiczny 2: Ulepszanie istniejących i wprowadzenie nowych form pomocy celem zwalczania 
negatywnych skutków istniejących problemów i mobilizowania ludzi do działania oraz zapobieganie 
marginalizacji osób i rodzin poprzez wyrównywanie szans oraz włączanie zagroŜonych środowisk w 
Ŝycie społeczne 

▫ Cel strategiczny 2, sposób realizacji: Zagospodarowanie czasu wolnego, w szczególności dzieci i 
młodzieŜy 

▫ Narodowa Strategia Spójności na lata 2007 – 2013 
▫ Priorytet 1: inwestycje w kulturę 
▫ Priorytet 2: inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz w infrastrukturę społeczną 
▫ Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004 – 2020 
▫ Priorytet 1: rozwój najwaŜniejszych wydarzeń kulturalnych 
▫ Priorytet 2: edukacja kulturalna i kształcenie kadr kultury 
▫ Priorytet 3: rozwój inicjatyw lokalnych 
▫ Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Radomia na lata 2005 – 2013 

Priorytet 1: w planie uznano Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” jako miejsce organizacji imprez 
masowych  
o istotnym znaczeniu dla miasta,  podregionu i zaplanowano jego rozbudowę w okresie 2005 - 2009  

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Remont i modernizacja Amfiteatru w Radomiu, 
▫ Przebudowa MłodzieŜowego Domu Kultury przy ul. Słowackiego 17 w Radomiu 
 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Pozwolenia na budowę, ekspertyzy konserwatora zabytków  

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Własność Gmina Radom, obiekty w zarządzaniu OKiSz na czas nieokreślony 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana wartość inwestycji w 
tym: 

2 000 000 zł 

Udział własny: 500 000 zł 
 
 
Projekt 46 
 
Tytuł projektu: Rewitalizacja DOMU TECHNIKA w Radomiu,  

ul. Struga 7a 
Instytucja realizująca projekt: RRFSNT NOT 
Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu 
projektu: 

  
 RRFSNT NOT 

Lokalizacja projektu: woj. Mazowieckie 
miasto Radom, u7l, Struga 7a 

Czas realizacji projektu: 2009-2010r. 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Budynek DOMU TECHNIKA znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie realizowanego „CENTRUM 
SŁONECZNEGO”. Obiekt wybudowany został w latach 70-tych ubiegłego wieku i w sposób 
zasadniczy odbiega zarówno architekturą, jak i wystrojem (elewacja) od wyglądu obiektów dziś 
realizowanych. Dostosowanie elewacji i otoczenia budynku do ogólnego, nowego wyglądu 
realizowanego na sąsiednich działkach „CENTRUM SŁONECZNEGO” jest koniecznością, która 
zapobiegnie marginalizacji obiektu i jego dotychczasowych funkcji placówki uŜyteczności publicznej. 
Wymiana elewacji pozwoli na dokonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, co poprawi 
estetykę ogólną – powodując jednocześnie poprawę warunków termicznych budynku (docieplenie i 
zmniejszenie zuŜycia energii na ogrzewania). Nowoczesne zagospodarowanie otoczenia budynku 
(mała architektura, wymiana nawierzchni ciągów pieszych 
i parkingu) uczyni go widocznym i łatwiej dostępnym na tle „CENTRUM SŁONECZNEGO”. PowyŜsze 
zmiany korzystnie wpłyną na wygląd tej części miasta, uczynią DOM TECHNIKA bardziej dostępnym 



i przyjaznym  przez poprawę jego warunków technicznych i estetycznych, nie tylko dla środowiska 
inŜynieryjno – technicznego, ale i dla ogółu mieszkańców, którzy dziś korzystają z szeregu usług 
świadczonych  
w obiekcie. 
Cel projektu: 
Zmiana wyglądu (wystroju) i warunków technicznych oraz otoczenia budynku DOMU TECHNIKA w 
stylu i wyglądzie realizowanego w sąsiedztwie „CENTRUM SŁONECZNEGO”. Poprawa warunków 
technicznych i estetycznych obiektu. Poprawa integracji z otoczeniem. 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 

wartość wskaźnika: 
Zrewitalizowany budynek DOMU 
TECHNIKA 

Liczba budynków 1 

Odnowiona elewacja zewnętrzna Powierzchnia elewacji 1000 m² 
Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa Liczba okien 

Liczba drzwi 
136 szt. 
6 szt. 

Wyremontowany ciąg pieszy Długość chodnika 
Powierzchnia  

100 m 
500 m² 

Remont i wymiana nawierzchni parkingu Powierzchnia 1200 m² 
Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 

wartość wskaźnika: 
Poprawa estetyki i warunków termicznych 
budynku 

Ograniczenie kosztów 
ogrzewania w okresie 1 roku 
od zakończenia inwestycji. 

 
10 % 

Zwiększenia długości ciągu pieszego o 
ulepszonej nawierzchni. Usunięcie barier 
architektonicznych z uwagi na 
niepełnosprawnych 

Poprawa warunków 
bezpieczeństwa i warunków 
dostępności do obiektu. 

 

Poprawa warunków pobytu w obiekcie Poprawa warunków pobytu i 
uczestnictwa w Ŝyciu obiektu 

 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 

▫ Tworzenie estetycznej i uporządkowanej przestrzeni zgodnie z zasadami ładu przestrzennego, 
respektującą zróŜnicowane kulturowo i historycznie tradycje architektoniczne oraz w moŜliwie jak 
największym stopniu zachowującą walory naturalnego krajobrazu przyrodniczego. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel główny: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej województwa 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach 



zrównowaŜonego rozwoju 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 3: Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 

▫ Działanie 5.4. Kształtowanie toŜsamości regionu oraz kreowanie i promocja jego produktu. 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i rozbudowę  kamienicy przy 
ul.Rwańskiej 8 w Radomiu wraz z otoczeniem   

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienic przy ul. 
Rynek 12 i Wałowa 22 wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego  w Radomiu poprzez remont i przebudowę 
zabytkowego budynku Kamienicy Starościńskiej na  ul. Grodzkiej 8 wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienicy przy ul. 
Rwańskiej 16 wraz z nową zabudową od ul. Wałowej 4 w Radomiu wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienicy przy ul. 
Rwańskiej 17 wraz z nową zabudową od ul. Szewskiej 20 w Radomiu wraz z otoczeniem 

▫  
▫ Remont i modernizacja V- cio kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

przy  
ul. Olsztyńskiej 31 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI- to  kondygnacyjnego  wielorodzinnego budynku  mieszkalno- 
usługowego przy ul.Niedziałkowskiego 19/21 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Kolberga 20 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Czachowskiego 21 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Szklanej 33 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Zbrowskiego 29 w Radomiu 

▫ Ogrodzenie terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Eko” w Radomiu przy ulicy Witolda 6/8 wraz  
z montaŜem bramy wejściowej, instalacją domofonów zewnętrznych, elewacją z 
ociepleniem części handlowo-usługowej budynku w poziomie parteru i oświetleniem 
posesji. 

▫ Rewitalizacja renowacja budynku Broni 1 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku ul. Kościuszki 8a w Radomiu  
▫ Rewitalizacja kamienicy przy ul. Mickiewicza 11 
▫ Rewitalizacja elewacji zewnętrznej kamienicy ul. J. Piłsudskiego 4 
▫ Rewitalizacja  Nieruchomości Wspólnej Szewska 5 w Radomiu 
▫ Izolacja i remont elewacji i dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
▫ Remont i modernizacja zabytkowego budynku Domu Rzemiosła oraz przylegającego 

dziedzińca 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Nie dotyczy 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Współwłaściciel: Radomska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Radomiu,  



ul. Struga 7a - 55/100 części 
Współwłaściciel: Rada Krajowa Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Warszawie,  
ul. Czackiego 3/5 – 45/100 części 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana wartość inwestycji w 
tym: 

2 500 000 zł w tym: w 2009r. – 1 250 000,00zł, w 2010r.- 
1 250 000,00zł 

Udział własny: 500 000 zł 
 
 
Projekt 47 
 
Tytuł projektu: Remont i modernizacja V-cio kondygnacyjnego 

wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy 
ul. Olsztyńskiej 31 w Radomiu 

Instytucja realizująca projekt: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,NASZ DOM” w 
Radomiu 

Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu 
projektu: 

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,NASZ DOM” w 
Radomiu  

Lokalizacja projektu: Województwo Mazowieckie, miasto Radom 
Czas realizacji projektu: 2007 – 2010 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Budynek mieszkalny zrealizowany w 1972 r. w technologii wielkiej płyty , elewacja budynku jest w 
złym stanie technicznym, występują nieszczelności na połączeniach elementów płyt. Stwierdzono 
wadliwą konstrukcję balustrad balkonowych, naruszona jest równieŜ konstrukcja balkonów. Istnieje 
konieczność usunięcia azbestowych płyt balkonowych. Z uwagi na niską izolacyjność termiczną 
ścian zewnętrznych, stropodachu wentylowanego złego stanu drewnianej stolarki okiennej w 
częściach wspólnych, budynek nie spełnia wymagań dotyczących maksymalnej wartości wskaźnika 
E sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania. System zaopatrzenia mieszkań w ciepłą 
wodę uŜytkową realizowany jest  z indywidualnych piecyków gazowych. Instalacja gazowa jest w 
złym stanie technicznym, wykonana jest w technologii skręcanej  co jest przyczyną często 
występujących nieszczelności na złączach  i potencjalnym zagroŜeniem  bezpieczeństwa 
mieszkańców. W wyniku wykonanej ekspertyzy stwierdzono wadliwą pracę wentylacji 
i przewodów spalinowych. Wyeliminowaniem problemów związanych ze złym stanem instalacji 
gazowej  
i przewodów spalinowych jest wykonanie w budynku nowej instalacji centralnej ciepłej wody 
uŜytkowej  
i budowa węzła cieplnego dla potrzeb c.cw. zasilanego z Miejskiej Sieci Ciepłowniczej oraz wymiana 
instalacji gazowej na nową zasilającą tylko kuchnie gazowe. Głównym celem realizacji projektu jest 
podniesienie poziomu jakości Ŝycia mieszkańców miasta. Realizacja projektu przyczyni się równieŜ 
do zwiększenia ładu przestrzeni miejskiej, co pozytywnie wpłynie na rozwój turystyczny, a nawet 
gospodarczy miasta. Przeprowadzone działania zwiększą takŜe prestiŜ społeczny tej części miasta, 
jak równieŜ przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa publicznego. 

Cel projektu: 
Poprawa warunków mieszkaniowych i bezpieczeństwa mieszkańców budynku. Zmniejszenie 
zapotrzebowania  na energię cieplną dla potrzeb ogrzewania. 

Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 
wartość wskaźnika: 

Odnowiona elewacja budynku z 
dociepleniem ścian zewnętrznych  

Powierzchnia elewacji  6 695 m2  

Docieplony stropodach Powierzchnia stropodachu  1 840 m2  
Wymiana okien w klatkach schodowych   Powierzchnia okien 84 m2  
Wyremontowane balkony Ilość balkonów  220 szt. 
Nowa instalacja c.cwu Długość instalacji  2 900 m 
Wymieniona wewnętrzna instalacja 
gazowa 

Długość instalacji 1 400 m 

Usunięcie azbestu  Ilość 150 m2 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 
wartość wskaźnika: 



Poprawa warunków energetycznych 
budynku 

Zmniejszenie kosztów 
ogrzewania budynku  w  
okresie 1 roku po  
zrealizowaniu inwestycji  

20 % 

Zmniejszenie strat ciepła przez 
przenikanie przez ściany zewnętrzne , 
stropodach i okna  w częściach wspólnych 
budynku 
 

Oszczędność energii cieplnej  20 % 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel główny: Podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli  
i rodzin 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 
▫ Priorytet 2b: Infrastruktura mieszkaniowa i przygotowanie terenów pod inwestycje 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel horyzontalny 5: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt: 

▫ Priorytet 4: Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel 2: Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego 

▫ Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów poprzez wsparcie obszarów wymagających aktywizacji  
i zagroŜonych marginalizacją. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel główny: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej województwa 

▫ Cel szczegółowy 4: Poprawa infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego w 
regionie 

▫ Priorytet VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 

▫ Priorytet VII, cel główny: Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 3: Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Priorytet V, cel szczegółowy: Odnowa obszarów zdegradowanych i zagroŜonych marginalizacją 

▫ Działanie 5.2. Poprawa i promocja atrakcyjności inwestycyjnej w regionie 



▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Budowa społeczeństwa informacyjnego i poprawa jakości Ŝycia mieszkańców 
województwa 

▫ Działanie 1.5. DąŜenie do poprawy warunków i zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych 

▫ Działanie 1.6. Intensyfikacja działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych 

▫ Działanie 1.7. Poprawa bezpieczeństwa publicznego 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

▫ Działanie: Poprawa warunków mieszkaniowych 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Cel strategiczny 2: Ulepszanie istniejących i wprowadzenie nowych form pomocy celem zwalczania 
negatywnych skutków istniejących problemów i mobilizowania ludzi do działania oraz zapobieganie 
marginalizacji osób i rodzin poprzez wyrównywanie szans oraz włączanie zagroŜonych środowisk w 
Ŝycie społeczne 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i rozbudowę  kamienicy przy 
ul.Rwańskiej 8 w Radomiu wraz z otoczeniem   

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienic przy ul. 
Rynek 12 i Wałowa 22 wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego  w Radomiu poprzez remont i przebudowę 
zabytkowego budynku Kamienicy Starościńskiej na  ul. Grodzkiej 8 wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienicy przy ul. 
Rwańskiej 16 wraz z nową zabudową od ul. Wałowej 4 w Radomiu wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienicy przy ul. 
Rwańskiej 17 wraz z nową zabudową od ul. Szewskiej 20 w Radomiu wraz z otoczeniem 

▫  
▫ Rewitalizacja DOMU TECHNIKA w Radomiu, ul. Struga 7a 
▫ Remont i modernizacja XI- to  kondygnacyjnego  wielorodzinnego budynku  mieszkalno- 

usługowego przy ul.Niedziałkowskiego 19/21 w Radomiu 
▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

przy  
ul. Kolberga 20 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Czachowskiego 21 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Szklanej 33 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Zbrowskiego 29 w Radomiu 

▫ Ogrodzenie terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Eko” w Radomiu przy ulicy Witolda 6/8 wraz  
z montaŜem bramy wejściowej, instalacją domofonów zewnętrznych, elewacją z 
ociepleniem części handlowo-usługowej budynku w poziomie parteru i oświetleniem 
posesji. 

▫ Rewitalizacja renowacja budynku Broni 1 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku ul. Kościuszki 8a w Radomiu  
▫ Rewitalizacja kamienicy przy ul. Mickiewicza 11 
▫ Rewitalizacja elewacji zewnętrznej kamienicy ul. J. Piłsudskiego 4 
▫ Rewitalizacja  Nieruchomości Wspólnej Szewska 5 w Radomiu 
▫ Izolacja i remont elewacji i dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
▫ Remont i modernizacja zabytkowego budynku Domu Rzemiosła oraz przylegającego 

dziedzińca 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 



Pozwolenie na budowę  

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Własność Spółdzielni Mieszkaniowej  ,,NASZ DOM’ w Radomiu 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 

Szacowana wartość inwestycji w 
tym: 

1 904 000 zł 

Udział własny: 285 600 zł 

 
 
Projekt 48 
 
Tytuł projektu: Remont i modernizacja XI-to  kondygnacyjnego 

wielorodzinnego budynku mieszkalno-
usługowego przy ul.Niedziałkowskiego 19/21 w 
Radomiu 

Instytucja realizująca projekt: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,NASZ DOM” w 
Radomiu 

Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu 
projektu: 

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,NASZ DOM” w 
Radomiu 

Lokalizacja projektu: Województwo Mazowieckie, miasto Radom 
Czas realizacji projektu: 2007 – 2009 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Budynek mieszkalno-usługowy zrealizowany został w 1976r w technologii wielkiej płyty. Obecnie 
występują tu nieszczelności na połączeniach elementów wielkopłytowych, elewacja jest w złym 
stanie technicznym. Stwierdzono wadliwą konstrukcję balustrad balkonowych groŜących 
wypadkiem naruszona jest równieŜ konstrukcja balkonów. Z uwagi na niską izolacyjność termiczną 
ścian zewnętrznych, zły stan stolarki okiennej w częściach wspólnych, budynek nie spełnia 
wymagań dotyczących maksymalnej wartości wskaźnika E sezonowego zapotrzebowania na ciepło 
do ogrzewania. Zachodzi konieczność wymiany 6-ciu dźwigów osobowych zamontowanych na 
etapie realizacji budynku w 1976 r. stwarzających zagroŜenie dla mieszkańców budynku. System 
zaopatrzenia mieszkań w ciepłą wodę uŜytkową z indywidualnych piecyków gazowych. Instalacja 
gazowa w budynku jest w złym stanie technicznym, wykonana jest w technologii skręcanej co jest 
przyczyną często występujących nieszczelności na złączach i potencjalnym zagroŜeniem dla 
bezpieczeństwa mieszkańców. W wyniku ekspertyzy stwierdzono wadliwą pracę instalacji 
wentylacyjnej oraz przewodów spalinowych. Wyeliminowaniem problemów związanych ze złym 
stanem instalacji gazowej i przewodów spalinowych jest wykonanie w budynku nowej instalacji 
centralnej ciepłej wody uŜytkowej 
i węzła cieplnego dla potrzeb c.cw. zasilanego z Miejskiej Sieci Ciepłowniczej oraz wymiana 
instalacji gazowej na nową zasilającą tylko kuchnie gazowe. Głównym celem realizacji projektu jest 
podniesienie poziomu jakości Ŝycia mieszkańców miasta. Realizacja projektu przyczyni się równieŜ 
do zwiększenia ładu przestrzeni miejskiej, co pozytywnie wpłynie na rozwój turystyczny, a nawet 
gospodarczy miasta. Przeprowadzone działania zwiększą takŜe prestiŜ społeczny tej części miasta, 
jak równieŜ przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa publicznego. 

Cel projektu: 
Poprawa warunków mieszkaniowych a przede wszystkim bezpieczeństwa mieszkańców. 
Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną dla potrzeb ogrzewania budynku . 

Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 
wartość wskaźnika: 

Odnowiona elewacja budynku z 
dociepleniem ścian  zewnętrznych  

Powierzchnia elewacji  
8 250 m2 

Wymiana okien w  klatkach schodowych i 
przejściach ewakuacyjnych na X piętrach 

Powierzchnia okien  
240 m2 

Wyremontowane balkony Nowe balustrady i płyty 
balkonowe 

 
190 szt. 



Wymiana  dźwigów  osobowych Ilość dźwigów 6  szt. 
Nowa instalacja c.c.wu Długość instalacji c.w. 

 
 
2 690 m  

Wymieniona wewnętrzna instalacja 
gazowa  

Długość instalacji 1 600 m 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 
wartość wskaźnika: 

Poprawa warunków energetycznych 
budynku 

Zmniejszenie kosztów 
ogrzewania budynku w 
okresie  1 roku po 
zrealizowaniu  inwestycji 

20 % 

Zmniejszenie strat ciepła przez 
przenikanie przez ściany  zewnętrzne, 
stropodach i okna w częściach wspólnych 
budynku. 

Oszczędność energii cieplnej 20 % 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel główny: Podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli  
i rodzin 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 
▫ Priorytet 2b: Infrastruktura mieszkaniowa i przygotowanie terenów pod inwestycje 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel horyzontalny 5: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt: 

▫ Priorytet 4: Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel 2: Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego 

▫ Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów poprzez wsparcie obszarów wymagających aktywizacji  
i zagroŜonych marginalizacją. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel główny: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej województwa 

▫ Cel szczegółowy 4: Poprawa infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego w 
regionie 

▫ Priorytet VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 

▫ Priorytet VII, cel główny: Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 



▫ Cel szczegółowy 3: Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Priorytet V, cel szczegółowy: Odnowa obszarów zdegradowanych i zagroŜonych marginalizacją 

▫ Działanie 5.2. Poprawa i promocja atrakcyjności inwestycyjnej w regionie 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Budowa społeczeństwa informacyjnego i poprawa jakości Ŝycia mieszkańców 
województwa 

▫ Działanie 1.5. DąŜenie do poprawy warunków i zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych 

▫ Działanie 1.6. Intensyfikacja działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych 

▫ Działanie 1.7. Poprawa bezpieczeństwa publicznego 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

▫ Działanie: Poprawa warunków mieszkaniowych 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Cel strategiczny 2: Ulepszanie istniejących i wprowadzenie nowych form pomocy celem zwalczania 
negatywnych skutków istniejących problemów i mobilizowania ludzi do działania oraz zapobieganie 
marginalizacji osób i rodzin poprzez wyrównywanie szans oraz włączanie zagroŜonych środowisk w 
Ŝycie społeczne 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i rozbudowę  kamienicy przy 
ul.Rwańskiej 8 w Radomiu wraz z otoczeniem   

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienic przy ul. 
Rynek 12 i Wałowa 22 wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego  w Radomiu poprzez remont i przebudowę 
zabytkowego budynku Kamienicy Starościńskiej na  ul. Grodzkiej 8 wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienicy przy ul. 
Rwańskiej 16 wraz z nową zabudową od ul. Wałowej 4 w Radomiu wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienicy przy ul. 
Rwańskiej 17 wraz z nową zabudową od ul. Szewskiej 20 w Radomiu wraz z otoczeniem 

▫  
▫ Rewitalizacja DOMU TECHNIKA w Radomiu, ul. Struga 7a 
▫ Remont i modernizacja V- cio kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

przy  
ul. Olsztyńskiej 31 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Kolberga 20 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Czachowskiego 21 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Szklanej 33 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Zbrowskiego 29 w Radomiu 

▫ Ogrodzenie terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Eko” w Radomiu przy ulicy Witolda 6/8 wraz  
z montaŜem bramy wejściowej, instalacją domofonów zewnętrznych, elewacją z 
ociepleniem części handlowo-usługowej budynku w poziomie parteru i oświetleniem 
posesji. 

▫ Rewitalizacja renowacja budynku Broni 1 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku ul. Kościuszki 8a w Radomiu  
▫ Rewitalizacja kamienicy przy ul. Mickiewicza 11 
▫ Rewitalizacja elewacji zewnętrznej kamienicy ul. J. Piłsudskiego 4 



▫ Rewitalizacja  Nieruchomości Wspólnej Szewska 5 w Radomiu 
▫ Izolacja i remont elewacji i dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
▫ Remont i modernizacja zabytkowego budynku Domu Rzemiosła oraz przylegającego 

dziedzińca 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Pozwolenie na budowę  

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Własność Spółdzielni Mieszkaniowej  ,,Nasz Dom” w Radomiu 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 

Szacowana wartość inwestycji w 
tym: 

2 810 000 zł 

Udział własny 421 500 zł 

 
 
Projekt 49 
 
Tytuł projektu: Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego 

wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy  
ul. Kolberga 20 w Radomiu 

Instytucja realizująca projekt: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,NASZ DOM” w 
Radomiu 

Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu 
projektu: 

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,NASZ DOM” w 
Radomiu  

Lokalizacja projektu: województwo mazowieckie, miasto Radom 
Czas realizacji projektu: 2007 – 2009 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Budynek mieszkalny wybudowany został w 1978 r. w technologii W-70, elewacja budynku jest w 
złym stanie technicznym. Występują nieszczelności na połączeniach elementów płyt. Stwierdzono 
wadliwą konstrukcję balustrad balkonowych, naruszona jest równieŜ konstrukcja balkonów. Z 
uwagi na niską izolacyjność termiczną ścian zewnętrznych, stropodachu wentylowanego złego 
stanu drewnianej stolarki okiennej w częściach wspólnych, budynek nie spełnia wymagań 
dotyczących maksymalnej wartości wskaźnika E sezonowego zapotrzebowania na ciepło do 
ogrzewania. Zachodzi konieczność wymiany 4-ech dźwigów osobowych zamontowanych na etapie 
realizacji budynku w 1978 r. stwarzających zagroŜenie dla mieszkańców. System zaopatrzenia 
mieszkań w ciepłą wodę uŜytkową realizowany jest z indywidualnych piecyków gazowych. 
Instalacja gazowa jest w złym stanie technicznym, wykonana jest w technologii skręcanej co jest 
przyczyną często występujących nieszczelności na złączach i potencjalnym zagroŜeniem 
bezpieczeństwa mieszkańców. W wyniku wykonanej ekspertyzy stwierdzono wadliwą pracę 
wentylacji  
i przewodów spalinowych. Wyeliminowaniem problemów związanych ze złym stanem instalacji 
gazowej  
i przewodów spalinowych jest wykonanie w budynku nowej instalacji centralnej ciepłej wody 
uŜytkowej  
i budowa węzła cieplnego dla potrzeb c.cw. zasilanego z Miejskiej Sieci ciepłowniczej oraz wymiana 
instalacji gazowej na nową zasilającą tylko kuchnie gazowe. Głównym celem realizacji projektu jest 
podniesienie poziomu jakości Ŝycia mieszkańców miasta. Realizacja projektu przyczyni się równieŜ 
do zwiększenia ładu przestrzeni miejskiej, co pozytywnie wpłynie na rozwój turystyczny, a nawet 
gospodarczy miasta. Przeprowadzone działania zwiększą takŜe prestiŜ społeczny tej części miasta, 
jak równieŜ przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa publicznego. 

Cel projektu: 
Poprawa warunków mieszkaniowych i bezpieczeństwa mieszkańców budynku. Zmniejszenie 
zapotrzebowania na energię cieplną dla potrzeb ogrzewania. 

Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 



wartość wskaźnika: 
Odnowiona elewacja budynku z 
dociepleniem ścian zewnętrznych  

Powierzchnia elewacji  5 160 m2  

Docieplony stropodach Powierzchnia stropodachu  820 m2  
Wymiana okien w klatkach schodowych  i 
przejściach ewakuacyjnych na X piętrach  

Powierzchnia okien 140 m2  

Wyremontowane balkony Ilość balkonów  132 szt. 
Wymienione dźwigi osobowe  Ilość dźwigów  4 szt. 
Nowa instalacja c.cwu Długość instalacji  1 550 m 
Wymieniona wewnętrzna instalacja 
gazowa 

Długość instalacji 800 m 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 
wartość wskaźnika: 

Poprawa warunków energetycznych 
budynku 

Zmniejszenie kosztów 
ogrzewania budynku  w  
okresie 1 roku po  
zrealizowaniu inwestycji  

20 % 

Zmniejszenie strat ciepła przez 
przenikanie przez ściany zewnętrzne , 
stropodach i okna  w częściach wspólnych 
budynku 
 

Oszczędność energii cieplnej  20 % 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel główny: Podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli  
i rodzin 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 
▫ Priorytet 2b: Infrastruktura mieszkaniowa i przygotowanie terenów pod inwestycje 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel horyzontalny 5: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt: 

▫ Priorytet 4: Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel 2: Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego 

▫ Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów poprzez wsparcie obszarów wymagających aktywizacji  
i zagroŜonych marginalizacją. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel główny: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej  



i przestrzennej województwa 

▫ Cel szczegółowy 4: Poprawa infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego w 
regionie 

▫ Priorytet VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 

▫ Priorytet VII, cel główny: Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 3: Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Priorytet V, cel szczegółowy: Odnowa obszarów zdegradowanych i zagroŜonych marginalizacją 

▫ Działanie 5.2. Poprawa i promocja atrakcyjności inwestycyjnej w regionie 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Budowa społeczeństwa informacyjnego i poprawa jakości Ŝycia mieszkańców 
województwa 

▫ Działanie 1.5. DąŜenie do poprawy warunków i zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych 

▫ Działanie 1.6. Intensyfikacja działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych 

▫ Działanie 1.7. Poprawa bezpieczeństwa publicznego 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

▫ Działanie: Poprawa warunków mieszkaniowych 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Cel strategiczny 2: Ulepszanie istniejących i wprowadzenie nowych form pomocy celem zwalczania 
negatywnych skutków istniejących problemów i mobilizowania ludzi do działania oraz zapobieganie 
marginalizacji osób i rodzin poprzez wyrównywanie szans oraz włączanie zagroŜonych środowisk w 
Ŝycie społeczne 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i rozbudowę  kamienicy przy 
ul.Rwańskiej 8 w Radomiu wraz z otoczeniem   

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienic przy ul. 
Rynek 12 i Wałowa 22 wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego  w Radomiu poprzez remont i przebudowę 
zabytkowego budynku Kamienicy Starościńskiej na  ul. Grodzkiej 8 wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienicy przy ul. 
Rwańskiej 16 wraz z nową zabudową od ul. Wałowej 4 w Radomiu wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienicy przy ul. 
Rwańskiej 17 wraz z nową zabudową od ul. Szewskiej 20 w Radomiu wraz z otoczeniem 

▫  
▫ Rewitalizacja DOMU TECHNIKA w Radomiu, ul. Struga 7a 
▫ Remont i modernizacja V- cio kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

przy  
ul. Olsztyńskiej 31 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI- to  kondygnacyjnego  wielorodzinnego budynku  mieszkalno- 
usługowego przy ul.Niedziałkowskiego 19/21 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Czachowskiego 21 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Szklanej 33 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Zbrowskiego 29 w Radomiu 

▫ Ogrodzenie terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Eko” w Radomiu przy ulicy Witolda 6/8 wraz  



z montaŜem bramy wejściowej, instalacją domofonów zewnętrznych, elewacją z 
ociepleniem części handlowo-usługowej budynku w poziomie parteru i oświetleniem 
posesji. 

▫ Rewitalizacja renowacja budynku Broni 1 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku ul. Kościuszki 8a w Radomiu  
▫ Rewitalizacja kamienicy przy ul. Mickiewicza 11 
▫ Rewitalizacja elewacji zewnętrznej kamienicy ul. J. Piłsudskiego 4 
▫ Rewitalizacja  Nieruchomości Wspólnej Szewska 5 w Radomiu 
▫ Izolacja i remont elewacji i dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
▫ Remont i modernizacja zabytkowego budynku Domu Rzemiosła oraz przylegającego 

dziedzińca 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Pozwolenie na budowę  

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Własność Spółdzielni Mieszkaniowej, „NASZ DOM” w Radomiu 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 

Szacowana wartość inwestycji w 
tym: 

1 840 000 zł 

Udział własny 276 000 zł 

 
 
Projekt 50 
 
Tytuł projektu: Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego 

wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy  
ul. Czachowskiego 21 w Radomiu 

Instytucja realizująca projekt: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,NASZ DOM” w 
Radomiu 

Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu 
projektu: 

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,NASZ DOM” w 
Radomiu  

Lokalizacja projektu: Województwo Mazowieckie ,miasto Radom 
Czas realizacji projektu: 2007 – 2009 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Budynek mieszkalny zrealizowany w 1982 r. w technologii wielkoblokowej elewacja budynku jest w 
złym stanie technicznym występują nieszczelności na połączeniach elementów płyt. Stwierdzono 
wadliwą konstrukcję balustrad balkonowych, naruszona jest równieŜ konstrukcja balkonów. Z 
uwagi na niską izolacyjność  termiczną ścian zewnętrznych ,stropodachu wentylowanego złego 
stanu drewnianej stolarki okiennej  w częściach wspólnych, budynek nie spełnia wymagań 
dotyczących maksymalnej wartości wskaźnika E sezonowego zapotrzebowania na ciepło  do 
ogrzewania. Zachodzi konieczność wymiany  5 szt. dźwigów osobowych  zamontowanych na etapie 
realizacji budynku w 1982 r.  stwarzających zagroŜenie dla mieszkańców .System zaopatrzenia 
mieszkań  w ciepłą wodę uŜytkową realizowany jest  
z indywidualnych piecyków gazowych. Instalacja gazowa jest  w złym stanie technicznym , 
wykonana jest w technologii skręcanej  co jest przyczyną często występujących nieszczelności na 
złączach  i potencjalnym zagroŜeniem  bezpieczeństwa  mieszkańców. W wyniku wykonanej 
ekspertyzy stwierdzono wadliwą pracę  wentylacji i przewodów spalinowych Wyeliminowaniem 
problemów związanych ze złym stanem instalacji gazowej i przewodów spalinowych jest wykonanie  
w budynku nowej instalacji   centralnej ciepłej wody uŜytkowej i  budowa węzła cieplnego dla 
potrzeb c.cw. zasilanego z Miejskiej Sieci ciepłowniczej  oraz wymiana instalacji gazowej  na nową 
zasilającą tylko kuchnie gazowe. Głównym celem realizacji projektu jest podniesienie poziomu 
jakości Ŝycia mieszkańców miasta. Realizacja projektu przyczyni się równieŜ do zwiększenia ładu 
przestrzeni miejskiej, co pozytywnie wpłynie na rozwój turystyczny, a nawet gospodarczy miasta. 
Przeprowadzone działania zwiększą takŜe prestiŜ społeczny tej części miasta, jak równieŜ 
przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa publicznego. 



Cel projektu: 
Poprawa warunków mieszkaniowych i bezpieczeństwa mieszkańców budynku. Zmniejszenie 
zapotrzebowania  na energię cieplną dla potrzeb ogrzewania. 

Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 
wartość wskaźnika: 

Odnowiona elewacja budynku z 
dociepleniem ścian zewnętrznych  

Powierzchnia elewacji  6 530 m2  

Docieplony stropodach Powierzchnia stropodachu  1 050 m2  
Wymiana okien w klatkach schodowych  i 
przejściach ewakuacyjnych na X piętrach  

Powierzchnia okien  
150 m2  

Wyremontowane balkony Ilość balkonów  165 szt. 
Wymienione dźwigi osobowe  Ilość dźwigów  5 szt. 
Nowa instalacja c.cwu Długość instalacji  1 925 m 
Wymieniona wewnętrzna instalacja 
gazowa 

Długość instalacji 1 105 m 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 
wartość wskaźnika: 

Poprawa warunków energetycznych 
budynku 

Zmniejszenie kosztów 
ogrzewania budynku  w  
okresie 1 roku po  
zrealizowaniu inwestycji  

20 % 

Zmniejszenie strat ciepła przez 
przenikanie przez ściany zewnętrzne , 
stropodach i okna  w częściach wspólnych 
budynku 
 

Oszczędność energii cieplnej  20 % 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel główny: Podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli  
i rodzin 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 
▫ Priorytet 2b: Infrastruktura mieszkaniowa i przygotowanie terenów pod inwestycje 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel horyzontalny 5: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt: 

▫ Priorytet 4: Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel 2: Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego 

▫ Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów poprzez wsparcie obszarów wymagających aktywizacji  



i zagroŜonych marginalizacją. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel główny: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej województwa 

▫ Cel szczegółowy 4: Poprawa infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego w 
regionie 

▫ Priorytet VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 

▫ Priorytet VII, cel główny: Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 3: Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Priorytet V, cel szczegółowy: Odnowa obszarów zdegradowanych i zagroŜonych marginalizacją 

▫ Działanie 5.2. Poprawa i promocja atrakcyjności inwestycyjnej w regionie 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Budowa społeczeństwa informacyjnego i poprawa jakości Ŝycia mieszkańców 
województwa 

▫ Działanie 1.5. DąŜenie do poprawy warunków i zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych 

▫ Działanie 1.6. Intensyfikacja działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych 

▫ Działanie 1.7. Poprawa bezpieczeństwa publicznego 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

▫ Działanie: Poprawa warunków mieszkaniowych 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Cel strategiczny 2: Ulepszanie istniejących i wprowadzenie nowych form pomocy celem zwalczania 
negatywnych skutków istniejących problemów i mobilizowania ludzi do działania oraz zapobieganie 
marginalizacji osób i rodzin poprzez wyrównywanie szans oraz włączanie zagroŜonych środowisk w 
Ŝycie społeczne 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i rozbudowę  kamienicy przy 
ul.Rwańskiej 8 w Radomiu wraz z otoczeniem   

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienic przy ul. 
Rynek 12 i Wałowa 22 wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego  w Radomiu poprzez remont i przebudowę 
zabytkowego budynku Kamienicy Starościńskiej na  ul. Grodzkiej 8 wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienicy przy ul. 
Rwańskiej 16 wraz z nową zabudową od ul. Wałowej 4 w Radomiu wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienicy przy ul. 
Rwańskiej 17 wraz z nową zabudową od ul. Szewskiej 20 w Radomiu wraz z otoczeniem 

▫  
▫ Rewitalizacja DOMU TECHNIKA w Radomiu, ul. Struga 7a 
▫ Remont i modernizacja V- cio kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

przy  
ul. Olsztyńskiej 31 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI- to  kondygnacyjnego  wielorodzinnego budynku  mieszkalno- 
usługowego przy ul.Niedziałkowskiego 19/21 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Kolberga 20 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Szklanej 33 w Radomiu 



▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Zbrowskiego 29 w Radomiu 

▫ Ogrodzenie terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Eko” w Radomiu przy ulicy Witolda 6/8 wraz  
z montaŜem bramy wejściowej, instalacją domofonów zewnętrznych, elewacją z 
ociepleniem części handlowo-usługowej budynku w poziomie parteru i oświetleniem 
posesji. 

▫ Rewitalizacja renowacja budynku Broni 1 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku ul. Kościuszki 8a w Radomiu  
▫ Rewitalizacja kamienicy przy ul. Mickiewicza 11 
▫ Rewitalizacja elewacji zewnętrznej kamienicy ul. J. Piłsudskiego 4 
▫ Rewitalizacja  Nieruchomości Wspólnej Szewska 5 w Radomiu 
▫ Izolacja i remont elewacji i dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
▫ Remont i modernizacja zabytkowego budynku Domu Rzemiosła oraz przylegającego 

dziedzińca 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Pozwolenie na budowę  

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Własność Spółdzielni Mieszkaniowej  ,,NASZ DOM’ w Radomiu 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 

Szacowana wartość inwestycji w 
tym: 

2 318 000 zł  

Udział własny:    347 700 zł 

 
 
Projekt 51 
 
Tytuł projektu: Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego 

wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy  
ul. Szklanej 33 w Radomiu 

Instytucja realizująca projekt: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,NASZ DOM” w 
Radomiu 

Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu 
projektu: 

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,NASZ DOM” w 
Radomiu  

Lokalizacja projektu: Województwo Mazowieckie ,miasto Radom 
Czas realizacji projektu: 2007-2010 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Budynek mieszkalny  zrealizowany w 1976 r.  w technologii W-70. Elewacja budynku jest w złym 
stanie technicznym  występują nieszczelności na połączeniach elementów płyt. Stwierdzono 
wadliwą konstrukcję balustrad balkonowych ,naruszona jest  równieŜ konstrukcja balkonów. Z 
uwagi na niską izolacyjność  termiczną ścian zewnętrznych , złego stanu drewnianej stolarki 
okiennej  w częściach wspólnych, budynek nie spełnia wymagań dotyczących maksymalnej 
wartości wskaźnika E sezonowego zapotrzebowania na ciepło  do ogrzewania. Zachodzi konieczność 
wymiany  2-ch dźwigów osobowych  zamontowanych na etapie realizacji budynku w 1976 r.  
stwarzających zagroŜenie dla mieszkańców .System zaopatrzenia mieszkań  w ciepłą wodę 
uŜytkową realizowany jest  z indywidualnych piecyków gazowych. Instalacja gazowa jest  w złym 
stanie technicznym , wykonana jest w technologii skręcanej  co jest przyczyną często 
występujących nieszczelności na złączach  i potencjalnym zagroŜeniem  bezpieczeństwa  
mieszkańców.  
W wyniku wykonanej ekspertyzy stwierdzono wadliwą pracę  wentylacji i przewodów spalinowych 
Wyeliminowaniem problemów związanych ze złym stanem instalacji gazowej i przewodów 
spalinowych jest wykonanie  w budynku nowej instalacji   centralnej ciepłej wody uŜytkowej i  
budowa węzła cieplnego dla potrzeb c.cw. zasilanego z Miejskiej Sieci ciepłowniczej  oraz wymiana 
instalacji gazowej  na nową zasilającą tylko kuchnie gazowe. Głównym celem realizacji projektu 



jest podniesienie poziomu jakości Ŝycia mieszkańców miasta. Realizacja projektu przyczyni się 
równieŜ do zwiększenia ładu przestrzeni miejskiej, co pozytywnie wpłynie na rozwój turystyczny, a 
nawet gospodarczy miasta. Przeprowadzone działania zwiększą takŜe prestiŜ społeczny tej części 
miasta, jak równieŜ przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa publicznego. 

Cel projektu: 
Poprawa warunków mieszkaniowych i bezpieczeństwa mieszkańców budynku. Zmniejszenie 
zapotrzebowania  na energię cieplną dla potrzeb ogrzewania. 

Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 
wartość wskaźnika: 

Odnowiona elewacja budynku z 
dociepleniem ścian zewnętrznych  

Powierzchnia elewacji  2 960 m2  

Wymiana okien w klatkach schodowych  i 
przejściach ewakuacyjnych na X piętrach  

Powierzchnia okien  
72 m2  

Wyremontowane balkony Ilość balkonów  66 szt. 
Wymienione dźwigi osobowe  Ilość dźwigów  2 szt. 
Nowa instalacja c.cwu Długość instalacji  780 m 
Wymieniona wewnętrzna instalacja 
gazowa 

Długość instalacji 450 m 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 
wartość wskaźnika: 

Poprawa warunków energetycznych 
budynku 

Zmniejszenie kosztów 
ogrzewania budynku  w  
okresie 1 roku po  
zrealizowaniu inwestycji  

20 % 

Zmniejszenie strat ciepła przez 
przenikanie przez ściany zewnętrzne , 
stropodach i okna  w częściach wspólnych 
budynku 
 

Oszczędność energii cieplnej  20 % 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel główny: Podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli  
i rodzin 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 
▫ Priorytet 2b: Infrastruktura mieszkaniowa i przygotowanie terenów pod inwestycje 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel horyzontalny 5: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt: 

▫ Priorytet 4: Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 



▫ Cel 2: Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego 

▫ Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów poprzez wsparcie obszarów wymagających aktywizacji  
i zagroŜonych marginalizacją. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel główny: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej województwa 

▫ Cel szczegółowy 4: Poprawa infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego w 
regionie 

▫ Priorytet VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 

▫ Priorytet VII, cel główny: Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 3: Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Priorytet V, cel szczegółowy: Odnowa obszarów zdegradowanych i zagroŜonych marginalizacją 

▫ Działanie 5.2. Poprawa i promocja atrakcyjności inwestycyjnej w regionie 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Budowa społeczeństwa informacyjnego i poprawa jakości Ŝycia mieszkańców 
województwa 

▫ Działanie 1.5. DąŜenie do poprawy warunków i zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych 

▫ Działanie 1.6. Intensyfikacja działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych 

▫ Działanie 1.7. Poprawa bezpieczeństwa publicznego 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

▫ Działanie: Poprawa warunków mieszkaniowych 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Cel strategiczny 2: Ulepszanie istniejących i wprowadzenie nowych form pomocy celem zwalczania 
negatywnych skutków istniejących problemów i mobilizowania ludzi do działania oraz zapobieganie 
marginalizacji osób i rodzin poprzez wyrównywanie szans oraz włączanie zagroŜonych środowisk w 
Ŝycie społeczne 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i rozbudowę  kamienicy przy 
ul.Rwańskiej 8 w Radomiu wraz z otoczeniem   

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienic przy ul. 
Rynek 12 i Wałowa 22 wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego  w Radomiu poprzez remont i przebudowę 
zabytkowego budynku Kamienicy Starościńskiej na  ul. Grodzkiej 8 wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienicy przy ul. 
Rwańskiej 16 wraz z nową zabudową od ul. Wałowej 4 w Radomiu wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienicy przy ul. 
Rwańskiej 17 wraz z nową zabudową od ul. Szewskiej 20 w Radomiu wraz z otoczeniem 

▫  
▫ Rewitalizacja DOMU TECHNIKA w Radomiu, ul. Struga 7a 
▫ Remont i modernizacja V- cio kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

przy  
ul. Olsztyńskiej 31 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI- to  kondygnacyjnego  wielorodzinnego budynku  mieszkalno- 
usługowego przy ul.Niedziałkowskiego 19/21 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  



ul. Kolberga 20 w Radomiu 
▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

przy  
ul. Czachowskiego 21 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Zbrowskiego 29 w Radomiu 

▫ Ogrodzenie terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Eko” w Radomiu przy ulicy Witolda 6/8 wraz  
z montaŜem bramy wejściowej, instalacją domofonów zewnętrznych, elewacją z 
ociepleniem części handlowo-usługowej budynku w poziomie parteru i oświetleniem 
posesji. 

▫ Rewitalizacja renowacja budynku Broni 1 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku ul. Kościuszki 8a w Radomiu  
▫ Rewitalizacja kamienicy przy ul. Mickiewicza 11 
▫ Rewitalizacja elewacji zewnętrznej kamienicy ul. J. Piłsudskiego 4 
▫ Rewitalizacja  Nieruchomości Wspólnej Szewska 5 w Radomiu 
▫ Izolacja i remont elewacji i dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
▫ Remont i modernizacja zabytkowego budynku Domu Rzemiosła oraz przylegającego 

dziedzińca 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Pozwolenie na budowę  

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Własność Spółdzielni Mieszkaniowej  ,,NASZ DOM’ w Radomiu 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 

Szacowana wartość inwestycji w 
tym: 

972 000 zł 

Udział własny: 145 800 zł 

 
 
Projekt 52 
 
Tytuł projektu: Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego 

wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy  
ul. Zbrowskiego 29 w Radomiu 

Instytucja realizująca projekt: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,NASZ DOM” w 
Radomiu 

Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu 
projektu: 

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,NASZ DOM” w 
Radomiu  

Lokalizacja projektu: Województwo Mazowieckie ,miasto Radom 
Czas realizacji projektu: 2007-2009 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Budynek mieszkalny  zrealizowany w 1976 r.  w technologii W-70. Elewacja budynku jest w złym 
stanie technicznym  występują nieszczelności na połączeniach elementów płyt. Stwierdzono 
wadliwą konstrukcję balustrad balkonowych ,naruszona jest  równieŜ konstrukcja balkonów. Z 
uwagi na niską izolacyjność  termiczną ścian zewnętrznych ,stropodachu wentylowanego złego 
stanu drewnianej stolarki okiennej  
w częściach wspólnych, budynek nie spełnia wymagań dotyczących maksymalnej wartości 
wskaźnika  
E sezonowego zapotrzebowania na ciepło  do ogrzewania. Zachodzi konieczność wymiany  2-ch 
dźwigów osobowych  zamontowanych na etapie realizacji budynku w 1976 r.  stwarzających 
zagroŜenie dla mieszkańców .System zaopatrzenia mieszkań  w ciepłą wodę uŜytkową realizowany 
jest  z indywidualnych piecyków gazowych. Instalacja gazowa jest  w złym stanie technicznym , 
wykonana jest w technologii skręcanej  co jest przyczyną często występujących nieszczelności na 
złączach  i potencjalnym zagroŜeniem  bezpieczeństwa  mieszkańców. W wyniku wykonanej 



ekspertyzy stwierdzono wadliwą pracę  wentylacji 
i przewodów spalinowych Wyeliminowaniem problemów związanych ze złym stanem instalacji 
gazowej  
i przewodów spalinowych jest wykonanie  w budynku nowej instalacji   centralnej ciepłej wody 
uŜytkowej  
i  budowa węzła cieplnego dla potrzeb c.cw. zasilanego z Miejskiej Sieci ciepłowniczej  oraz 
wymiana instalacji gazowej  na nową zasilającą tylko kuchnie gazowe. Głównym celem realizacji 
projektu jest podniesienie poziomu jakości Ŝycia mieszkańców miasta. Realizacja projektu przyczyni 
się równieŜ do zwiększenia ładu przestrzeni miejskiej, co pozytywnie wpłynie na rozwój 
turystyczny, a nawet gospodarczy miasta. Przeprowadzone działania zwiększą takŜe prestiŜ 
społeczny tej części miasta, jak równieŜ przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa publicznego. 

Cel projektu: 
Poprawa warunków mieszkaniowych i bezpieczeństwa mieszkańców budynku. Zmniejszenie 
zapotrzebowania  na energię cieplną dla potrzeb ogrzewania. 

Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 
wartość wskaźnika: 

Odnowiona elewacja budynku z 
dociepleniem ścian zewnętrznych  

Powierzchnia elewacji  2 960 m2  

Docieplony stropodach Powierzchnia stropodachu  410 m2  
Wymiana okien w klatkach schodowych  i 
przejściach ewakuacyjnych na X piętrach  

Powierzchnia okien  
72 m2  

Wyremontowane balkony Ilość balkonów  66 szt. 
Wymienione dźwigi osobowe  Ilość dźwigów  2 szt. 
Nowa instalacja c.cwu Długość instalacji  780 m 
Wymieniona wewnętrzna instalacja 
gazowa 

Długość instalacji 450 m 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 
wartość wskaźnika: 

Poprawa warunków energetycznych 
budynku 

Zmniejszenie kosztów 
ogrzewania budynku  w  
okresie 1 roku po  
zrealizowaniu inwestycji  

20 % 

Zmniejszenie strat ciepła przez 
przenikanie przez ściany zewnętrzne , 
stropodach i okna  w częściach wspólnych 
budynku 
 

Oszczędność energii cieplnej  20 % 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel główny: Podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli  
i rodzin 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 
▫ Priorytet 2b: Infrastruktura mieszkaniowa i przygotowanie terenów pod inwestycje 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 



▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel horyzontalny 5: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt: 

▫ Priorytet 4: Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel 2: Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego 

▫ Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów poprzez wsparcie obszarów wymagających aktywizacji  
i zagroŜonych marginalizacją. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel główny: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej województwa 

▫ Cel szczegółowy 4: Poprawa infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego w 
regionie 

▫ Priorytet VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 

▫ Priorytet VII, cel główny: Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 3: Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Priorytet V, cel szczegółowy: Odnowa obszarów zdegradowanych i zagroŜonych marginalizacją 

▫ Działanie 5.2. Poprawa i promocja atrakcyjności inwestycyjnej w regionie 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Budowa społeczeństwa informacyjnego i poprawa jakości Ŝycia mieszkańców 
województwa 

▫ Działanie 1.5. DąŜenie do poprawy warunków i zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych 

▫ Działanie 1.6. Intensyfikacja działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych 

▫ Działanie 1.7. Poprawa bezpieczeństwa publicznego 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

▫ Działanie: Poprawa warunków mieszkaniowych 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Cel strategiczny 2: Ulepszanie istniejących i wprowadzenie nowych form pomocy celem zwalczania 
negatywnych skutków istniejących problemów i mobilizowania ludzi do działania oraz zapobieganie 
marginalizacji osób i rodzin poprzez wyrównywanie szans oraz włączanie zagroŜonych środowisk w 
Ŝycie społeczne 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i rozbudowę  kamienicy przy 
ul.Rwańskiej 8 w Radomiu wraz z otoczeniem   

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienic przy ul. 
Rynek 12 i Wałowa 22 wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego  w Radomiu poprzez remont i przebudowę 
zabytkowego budynku Kamienicy Starościńskiej na  ul. Grodzkiej 8 wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienicy przy ul. 
Rwańskiej 16 wraz z nową zabudową od ul. Wałowej 4 w Radomiu wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienicy przy ul. 
Rwańskiej 17 wraz z nową zabudową od ul. Szewskiej 20 w Radomiu wraz z otoczeniem 



▫  
▫ Rewitalizacja DOMU TECHNIKA w Radomiu, ul. Struga 7a 
▫ Remont i modernizacja V- cio kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

przy  
ul. Olsztyńskiej 31 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI- to  kondygnacyjnego  wielorodzinnego budynku  mieszkalno- 
usługowego przy ul.Niedziałkowskiego 19/21 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Kolberga 20 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Czachowskiego 21 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Szklanej 33 w Radomiu 

▫ Ogrodzenie terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Eko” w Radomiu przy ulicy Witolda 6/8 wraz  
z montaŜem bramy wejściowej, instalacją domofonów zewnętrznych, elewacją z 
ociepleniem części handlowo-usługowej budynku w poziomie parteru i oświetleniem 
posesji. 

▫ Rewitalizacja renowacja budynku Broni 1 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku ul. Kościuszki 8a w Radomiu  
▫ Rewitalizacja kamienicy przy ul. Mickiewicza 11 
▫ Rewitalizacja elewacji zewnętrznej kamienicy ul. J. Piłsudskiego 4 
▫ Rewitalizacja  Nieruchomości Wspólnej Szewska 5 w Radomiu 
▫ Izolacja i remont elewacji i dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
▫ Remont i modernizacja zabytkowego budynku Domu Rzemiosła oraz przylegającego 

dziedzińca 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Pozwolenie na budowę  

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Własność Spółdzielni Mieszkaniowej  ,,NASZ DOM’ w Radomiu 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 

Szacowana wartość inwestycji w 
tym: 

996 000 zł 

Udział własny: 149 400 zł   

 
 
Projekt 53 
 
Tytuł projektu: Budowa ul. Betonowej (przy Teatrze). 
Instytucja realizująca projekt: Gmina Miasta Radomia – Miejski Zarząd Dróg  

i Komunikacji w Radomiu 
Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu 
projektu: 

Gmina Miasta Radomia – Miejski Zarząd Dróg  
i Komunikacji w Radomiu 

Lokalizacja projektu: Województwo mazowieckie, miasto Radom 
Czas realizacji projektu: 2009  
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Ulica Betonowa posiada nawierzchnię gruntową, co stwarza duŜe zagroŜenie dla kierujących 
pojazdami oraz pieszych. Stan ulicy nie wpływa pozytywnie na funkcjonalność ruchu drogowego. 
Ulica nie posiada wydzielonych ciągów pieszych i ścieŜek rowerowych, co równieŜ wpływa na 
poziom bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. Ponadto nawierzchnia gruntowa ma 
negatywny wpływ na środowisko. Projekt ma za zadanie między innymi: 
- poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego będącego w chwili obecnej na niewystarczającym 



poziomie, 
- poprawę jakości Ŝycia mieszkańców miasta, 
- poprawę ochrony środowiska, 
- poprawę dostępności do zlokalizowanych w pobliŜu punktów usługowo – handlowych oraz 
obiektów uŜyteczności publicznej zarówno pojazdom jak i pieszym, 
- uporządkowanie komunikacji miejskiej. 
Cel projektu: 
Poprawa komunikacji publicznej w mieście jest głównym celem projektu, który moŜe zostać 
osiągnięty min. poprzez budowę ul. Betonowej w ramach, której wykonane zostaną następujące 
roboty: 
- budowa nawierzchni jezdni wraz z warstwami konstrukcyjnymi, 
- budowa ciągów pieszych, 
- budowa kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem odwodnienia ulicy, 
- budowa oświetlenia ulicznego, 
Ponadto wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego jezdni. 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 

wartość wskaźnika: 
- wybudowana nawierzchnia jezdni, 
 

- długość wybudowanej 
nawierzchni jezdni, 

- 180 mb, 
 

- wybudowana nawierzchnia chodnika - długość wybudowanej 
nawierzchni chodnika, 

- 360 mb, 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 
wartość wskaźnika: 

- poprawa funkcjonowania układu 
komunikacyjnego miasta, 
- poprawa bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, 

- zmniejszenie kosztów 
bieŜącego utrzymania ulicy, 
 

 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel główny: Podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli  
i rodzin 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 

▫ Priorytet 2a: Infrastruktura społeczna, Infrastruktura edukacji (zwiększyć dostępność do edukacji) 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel horyzontalny 5: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013 
▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów poprzez wsparcie obszarów wymagających aktywizacji  

i zagroŜonych marginalizacją. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel główny: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej województwa 

▫ Cel szczegółowy 4: Poprawa infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego w 
regionie 



▫ Priorytet VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 

▫ Priorytet VII, cel główny: Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równowaŜenie rozwoju społeczno-gospodarczego  
w regionie podstawą poprawy jakości Ŝycia mieszkańców 

▫ Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach 
zrównowaŜonego rozwoju 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Działanie 1.6. Intensyfikacja działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

▫ Regionalny Program Operacyjny województwa mazowieckiego 2007- 2013  
▫ Priorytet V Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Budowa ul. Dębowej (od ul. Limanowskiego do ul. Maratońskiej). 
▫ Przebudowa placu z fontannami usytuowanymi przy pl. Konstytucji 3 Maja 
▫ Przebudowa ul. Głównej 
▫ Przebudowa ul. Kilińskiego 
▫ Przebudowa ul. Malczewskiego 
▫ Przebudowa ul. Mickiewicza 
▫ Przebudowa ul. Mireckiego i ul. Limanowskiego od ronda ks. Kotlarza do ul Wałowej 
▫ Przebudowa ul. Nowospacerowej 
▫ Przebudowa Pl. Dworcowego usytuowanego przed dworcem PKP 
▫ Przebudowa Placu Jagiellońskiego 
▫ Przebudowa ul. Reja wraz z pl. Kazimierza 
▫ Przebudowa ulic przy Rynku Miasta Kazimierzowskiego  
▫ Przebudowa ul. Wałowej 
▫ Przebudowa ul. śeromskiego na odcinku od ul. Witolda do ul. Malczewskiego wraz z Placem 

przed kościołem Bernardynów 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Wszelkie wymagane uzgodnienia, pozwolenia oraz decyzje zostaną uzyskane po zakończeniu prac 
projektowych. 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Właścicielem i wieczystym uŜytkownikiem gruntów na których zlokalizowana jest przedmiotowa 
inwestycja jest Gmina Miasta Radomia. 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana wartość 
inwestycji w tym: 

3 100 000 zł 

Udział własny 465 000 zł 
 
 
Projekt 54 
 
Tytuł projektu: Budowa ul. Dębowej (od ul. Limanowskiego do  

ul. Maratońskiej). 
Instytucja realizująca projekt: Gmina Miasta Radomia – Miejski Zarząd Dróg  

i Komunikacji w Radomiu 
Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu 
projektu: 

Gmina Miasta Radomia – Miejski Zarząd Dróg  
i Komunikacji w Radomiu 

Lokalizacja projektu: Województwo mazowieckie, miasto Radom 



Czas realizacji projektu: 2009 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Ulica Dębowa posiada nawierzchnię gruntową, co stwarza duŜe zagroŜenie dla kierujących 
pojazdami oraz pieszych. Stan ulicy nie wpływa pozytywnie na funkcjonalność ruchu drogowego. 
Ulica nie posiada wydzielonych ciągów pieszych i ścieŜek rowerowych, co równieŜ wpływa na 
poziom bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. Ponadto nawierzchnia gruntowa ma 
negatywny wpływ na środowisko.  
Projekt ma za zadanie między innymi: 
- poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego będącego w chwili obecnej na niewystarczającym 
poziomie, 
- poprawę jakości Ŝycia mieszkańców miasta, 
- poprawę ochrony środowiska, 
- poprawę dostępności do zlokalizowanych w pobliŜu punktów usługowo – handlowych oraz 
obiektów uŜyteczności publicznej zarówno pojazdom jak i pieszym, 
- uporządkowanie komunikacji miejskiej. 
Cel projektu: 
Poprawa komunikacji publicznej w mieście jest głównym celem projektu, który moŜe zostać 
osiągnięty min. poprzez budowę ul. Dębowej w ramach, której wykonane zostaną następujące 
roboty: 
- budowa nawierzchni jezdni wraz z warstwami konstrukcyjnymi, 
- budowa ciągów pieszych, budowa ścieŜek rowerowych, 
- budowa kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem odwodnienia ulicy, 
- budowa oświetlenia ulicznego, 
Ponadto wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego jezdni. 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 

wartość wskaźnika: 
- wybudowana nawierzchnia jezdni, 
 

- długość wybudowanej 
nawierzchni jezdni, 

- 750 mb, 
 

- wybudowana nawierzchnia chodnika - długość wybudowanej 
nawierzchni chodnika, 

- 1500 mb, 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 
wartość wskaźnika: 

- poprawa funkcjonowania układu 
komunikacyjnego miasta, 
- poprawa bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, 

- zmniejszenie kosztów 
bieŜącego utrzymania ulicy, 
 

 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel główny: Podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli  
i rodzin 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 

▫ Priorytet 2a: Infrastruktura społeczna, Infrastruktura edukacji (zwiększyć dostępność do edukacji) 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel horyzontalny 5: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013 



▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów poprzez wsparcie obszarów wymagających aktywizacji i 
zagroŜonych marginalizacją. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel główny: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej województwa 

▫ Cel szczegółowy 4: Poprawa infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego w 
regionie 

▫ Priorytet VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 

▫ Priorytet VII, cel główny: Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równowaŜenie rozwoju społeczno-gospodarczego  
w regionie podstawą poprawy jakości Ŝycia mieszkańców 

▫ Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach 
zrównowaŜonego rozwoju 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Działanie 1.6. Intensyfikacja działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

▫ Regionalny Program Operacyjny województwa mazowieckiego 2007- 2013  
▫ Priorytet V Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Budowa ul. Betonowej (przy Teatrze) 
▫ Przebudowa placu z fontannami usytuowanymi przy pl. Konstytucji 3 Maja 
▫ Przebudowa ul. Głównej 
▫ Przebudowa ul. Kilińskiego 
▫ Przebudowa ul. Malczewskiego 
▫ Przebudowa ul. Mickiewicza 
▫ Przebudowa ul. Mireckiego i ul. Limanowskiego od ronda ks. Kotlarza do ul Wałowej 
▫ Przebudowa ul. Nowospacerowej 
▫ Przebudowa Pl. Dworcowego usytuowanego przed dworcem PKP 
▫ Przebudowa Placu Jagiellońskiego 
▫ Przebudowa ul. Reja wraz z pl. Kazimierza 
▫ Przebudowa ulic przy Rynku Miasta Kazimierzowskiego 
▫ Przebudowa ul. Wałowej 
▫ Przebudowa ul. śeromskiego na odcinku od ul. Witolda do ul. Malczewskiego wraz z Placem 

przed kościołem Bernardynów 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Wszelkie wymagane uzgodnienia, pozwolenia oraz decyzje zostaną uzyskane po zakończeniu prac 
projektowych. 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Właścicielem i wieczystym uŜytkownikiem gruntów na których zlokalizowana jest przedmiotowa 
inwestycja jest Gmina Miasta Radomia. 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana wartość 
inwestycji w tym: 7 000 000,00 zł 

Udział własny: 1 050 000,00 zł 
 
 
Projekt 55 



 
Tytuł projektu: Przebudowa placu z fontannami usytuowanego 

przy pl. Konstytucji 3 Maja 
Instytucja realizująca projekt: Gmina Miasta Radomia – Miejski Zarząd Dróg  

i Komunikacji w Radomiu 
Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu 
projektu: 

Gmina Miasta Radomia – Miejski Zarząd Dróg  
i Komunikacji w Radomiu 

Lokalizacja projektu: Województwo mazowieckie, miasto Radom 
Czas realizacji projektu: 2009 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Plac z fontannami zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie ul. śeromskiego będącej 
deptakiem  
w centrum miasta Radom. Plac posiada zniszczoną nawierzchnię chodników, co stwarza duŜe 
zagroŜenie dla pieszych. Stan techniczny fontann jest zły i  wpływa negatywnie na estetykę 
otoczenia. 
Projekt ma za zadanie między innymi: 
- poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego, 
- poprawę estetyki otoczenia,  
- poprawę jakości Ŝycia mieszkańców miasta, 
- wzrost atrakcyjności turystycznej centrum miasta. 
Cel projektu: 
Głównym celem projektu jest podniesienie wartości turystycznej miasta Radom poprzez poprawę 
estetyki w centrum miasta. Cel ten moŜe zostać osiągnięty m.in. poprzez przebudowę placu z 
fontannami,  
w ramach którego wykonane zostaną następujące roboty: 
- przebudowa fontann wraz z infrastrukturą,  
- przebudowa nawierzchni ciągów pieszych, 
- przebudowa oświetlenia placu, 
Ponadto przewidziana jest wymiana małej architektury (ławki, kosze, itd.) 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 

wartość wskaźnika: 
- wyremontowana nawierzchnia 
chodnika, 
 

- powierzchnia nowego 
chodnika, 
 

ok. 250 m2 

- wyremontowane zbiorniki wodne, - ilość wyremontowanych 
zbiorników wodnych, 

1 szt. 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 
wartość wskaźnika: 

-    wzrost atrakcyjności turystycznej 
miasta 
 

- wzrost liczby mieszkańców 
odwiedzających centrum 
miasta 

ok.10% 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel główny: Podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli  
i rodzin 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 

▫ Priorytet 2a: Infrastruktura społeczna, Infrastruktura edukacji (zwiększyć dostępność do edukacji) 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 



▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel horyzontalny 5: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013 
▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów poprzez wsparcie obszarów wymagających aktywizacji  

i zagroŜonych marginalizacją. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel główny: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej województwa 

▫ Cel szczegółowy 4: Poprawa infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego w 
regionie 

▫ Priorytet VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 

▫ Priorytet VII, cel główny: Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równowaŜenie rozwoju społeczno-gospodarczego  

▫ w regionie podstawą poprawy jakości Ŝycia mieszkańców 

▫ Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach 
zrównowaŜonego rozwoju 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Działanie 1.6. Intensyfikacja działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

▫ Regionalny Program Operacyjny województwa mazowieckiego 2007- 2013  
▫ Priorytet V Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Budowa ul. Betonowej (przy Teatrze) 
▫ Budowa ul. Dębowej (od ul. Limanowskiego do ul. Maratońskiej). 
▫ Przebudowa ul. Głównej 
▫ Przebudowa ul. Kilińskiego 
▫ Przebudowa ul. Malczewskiego 
▫ Przebudowa ul. Mickiewicza 
▫ Przebudowa ul. Mireckiego i ul. Limanowskiego od ronda ks. Kotlarza do ul Wałowej 
▫ Przebudowa ul. Nowospacerowej 
▫ Przebudowa Pl. Dworcowego usytuowanego przed dworcem PKP 
▫ Przebudowa Placu Jagiellońskiego 
▫ Przebudowa ul. Reja wraz z pl. Kazimierza 
▫ Przebudowa ulic przy Rynku Miasta Kazimierzowskiego 
▫ Przebudowa ul. Wałowej 
▫ Przebudowa ul. śeromskiego na odcinku od ul. Witolda do ul. Malczewskiego wraz z Placem 

przed kościołem Bernardynów 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Wszelkie wymagane uzgodnienia, pozwolenia oraz decyzje zostaną uzyskane po zakończeniu prac 
projektowych. 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Właścicielem i wieczystym uŜytkownikiem gruntów na których zlokalizowana jest przedmiotowa 
inwestycja jest Gmina Miasta Radomia. 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 



Szacowana wartość 
inwestycji w tym: 

1 500 000 zł 

Udział własny 225 000 zł 
 
 
Projekt 56 
 
Tytuł projektu: Budowa ul. Głównej 
Instytucja realizująca projekt: Gmina Miasta Radomia – Miejski Zarząd Dróg  

i Komunikacji w Radomiu 
Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu 
projektu: 

Gmina Miasta Radomia – Miejski Zarząd Dróg  
i Komunikacji w Radomiu 

Lokalizacja projektu: Województwo mazowieckie, miasto Radom 
Czas realizacji projektu: 2009   
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Ulica Główna posiada zniszczoną nawierzchnię jezdni i chodników, co stwarza duŜe zagroŜenie dla 
kierujących pojazdami oraz pieszych. Stan ulicy nie wpływa pozytywnie na funkcjonalność ruchu 
drogowego. Ulica nie posiada wydzielonych ścieŜek rowerowych. 
Projekt ma za zadanie między innymi: 
- poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego będącego w chwili obecnej na niewystarczającym 
poziomie, 
- poprawę jakości Ŝycia mieszkańców miasta, 
- wzrost atrakcyjności turystycznej centrum miasta, 
- poprawę dostępności do zlokalizowanych w pobliŜu punktów usługowo – handlowych oraz 
obiektów uŜyteczności publicznej zarówno pojazdom jak i pieszym, 
- uporządkowanie komunikacji miejskiej. 
Cel projektu: 
Poprawa komunikacji publicznej w mieście jest głównym celem projektu, który moŜe zostać 
osiągnięty min. poprzez przebudowę ul. Głównej w ramach, której wykonane zostaną następujące 
roboty: 
- przebudowa nawierzchni jezdni, 
- przebudowa nawierzchni ciągów pieszych, 
- budowa kanalizacja deszczowej wraz z wykonaniem odwodnienia ulicy, 
- przebudowa oświetlenia ulicznego, 
Ponadto wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego jezdni. 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 

wartość wskaźnika: 
- wyremontowana nawierzchnia jezdni, 
 

- długość wyremontowanej 
nawierzchni jezdni, 
 

- 1000 mb, 
 

- wyremontowana nawierzchnia 
chodnika, 

- długość wyremontowanej 
nawierzchni chodnika, 

- 2000 mb, 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 
wartość wskaźnika: 

- poprawa funkcjonowania układu 
komunikacyjnego miasta, 
 

- zmniejszenie kosztów 
bieŜącego utrzymania ulicy, 
 

 

- poprawa bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, 

  

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel główny: Podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli  
i rodzin 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 

▫ Priorytet 2a: Infrastruktura społeczna, Infrastruktura edukacji (zwiększyć dostępność do edukacji) 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 



▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel horyzontalny 5: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013 
▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów poprzez wsparcie obszarów wymagających aktywizacji  

i zagroŜonych marginalizacją. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel główny: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej  

▫ i przestrzennej województwa 

▫ Cel szczegółowy 4: Poprawa infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego w 
regionie 

▫ Priorytet VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 

▫ Priorytet VII, cel główny: Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równowaŜenie rozwoju społeczno-gospodarczego  
w regionie podstawą poprawy jakości Ŝycia mieszkańców 

▫ Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach 
zrównowaŜonego rozwoju 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Działanie 1.6. Intensyfikacja działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

▫ Regionalny Program Operacyjny województwa mazowieckiego 2007- 2013  
▫ Priorytet V Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Budowa ul. Betonowej (przy Teatrze) 
▫ Budowa ul. Dębowej (od ul. Limanowskiego do ul. Maratońskiej). 
▫ Przebudowa placu z fontannami usytuowanymi przy pl. Konstytucji 3 Maja 
▫ Przebudowa ul. Kilińskiego 
▫ Przebudowa ul. Malczewskiego 
▫ Przebudowa ul. Mickiewicza 
▫ Przebudowa ul. Mireckiego i ul. Limanowskiego od ronda ks. Kotlarza do ul Wałowej 
▫ Przebudowa ul. Nowospacerowej 
▫ Przebudowa Pl. Dworcowego usytuowanego przed dworcem PKP 
▫ Przebudowa Placu Jagiellońskiego 
▫ Przebudowa ul. Reja wraz z pl. Kazimierza 
▫ Przebudowa ulic przy Rynku Miasta Kazimierzowskiego 
▫ Przebudowa ul. Wałowej 
▫ Przebudowa ul. śeromskiego na odcinku od ul. Witolda do ul. Malczewskiego wraz z Placem 

przed kościołem Bernardynów 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Wszelkie wymagane uzgodnienia, pozwolenia oraz decyzje zostaną uzyskane po zakończeniu prac 



projektowych. 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Właścicielem i wieczystym uŜytkownikiem gruntów na których zlokalizowana jest przedmiotowa 
inwestycja jest Gmina Miasta Radomia. 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana wartość 
inwestycji w tym: 4 000 000 zł 

Udział własny 600 000 zł 
 
 
Projekt 57 
 
Tytuł projektu: Przebudowa ul. Kilińskiego 
Instytucja realizująca projekt: Gmina Miasta Radomia – Miejski Zarząd Dróg  

i Komunikacji w Radomiu 
Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu 
projektu: 

Gmina Miasta Radomia – Miejski Zarząd Dróg  
i Komunikacji w Radomiu 

Lokalizacja projektu: Województwo mazowieckie, miasto Radom 
Czas realizacji projektu: 2008 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Ulica Kilińskiego, znajdująca się w centralnej części miasta,  posiada zniszczoną nawierzchnię 
jezdni, co stwarza duŜe zagroŜenie dla kierujących pojazdami. Stan ulicy nie wpływa pozytywnie na 
funkcjonalność ruchu drogowego. Ulica nie posiada wydzielonych ciągów pieszych i miejsc 
postojowych co równieŜ negatywnie wpływa na poziom bezpieczeństwa wszystkich uczestników 
ruchu. 
Projekt ma za zadanie między innymi: 
- poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego będącego w chwili obecnej na niewystarczającym 
poziomie, 
- poprawę jakości Ŝycia mieszkańców miasta, 
- wzrost atrakcyjności turystycznej centrum miasta, 
- poprawę dostępności do zlokalizowanych w pobliŜu punktów usługowo – handlowych oraz 
obiektów uŜyteczności publicznej zarówno pojazdom jak i pieszym, 
- uporządkowanie komunikacji miejskiej. 
Cel projektu: 
Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w mieście jest głównym celem projektu, który 
moŜe zostać osiągnięty min. poprzez przebudowę ul. Kilińskiego w ramach, której wykonane 
zostaną następujące roboty: 
- przebudowa nawierzchni jezdni i miejsc postojowych, 
- przebudowa nawierzchni ciągów pieszych, 
- budowa kanalizacja deszczowej wraz z wykonaniem odwodnienia ulicy, 
- przebudowa oświetlenia ulicznego, 
Ponadto wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego jezdni. 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 

wartość wskaźnika: 
- wyremontowana nawierzchnia jezdni, 
 

- długość wyremontowanej 
nawierzchni jezdni, 
 

- 200 mb, 
 

- wyremontowana nawierzchnia 
chodnika, 

- długość wyremontowanej 
nawierzchni chodnika, 

- 400 mb, 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 
wartość wskaźnika: 

- poprawa funkcjonowania układu 
komunikacyjnego miasta, 
 

- zmniejszenie kosztów 
bieŜącego utrzymania ulicy, 
 

 

- poprawa bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, 

  

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 



▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel główny: Podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli  
i rodzin 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 

▫ Priorytet 2a: Infrastruktura społeczna, Infrastruktura edukacji (zwiększyć dostępność do edukacji) 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel horyzontalny 5: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013 
▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów poprzez wsparcie obszarów wymagających aktywizacji  

i zagroŜonych marginalizacją. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel główny: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej województwa 

▫ Cel szczegółowy 4: Poprawa infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego w 
regionie 

▫ Priorytet VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 

▫ Priorytet VII, cel główny: Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równowaŜenie rozwoju społeczno-gospodarczego  
w regionie podstawą poprawy jakości Ŝycia mieszkańców 

▫ Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach 
zrównowaŜonego rozwoju 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Działanie 1.6. Intensyfikacja działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

▫ Regionalny Program Operacyjny województwa mazowieckiego 2007- 2013  
▫ Priorytet V Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Budowa ul. Betonowej (przy Teatrze) 
▫ Budowa ul. Dębowej (od ul. Limanowskiego do ul. Maratońskiej). 
▫ Przebudowa placu z fontannami usytuowanymi przy pl. Konstytucji 3 Maja 
▫ Przebudowa ul. Głównej 
▫ Przebudowa ul. Malczewskiego 
▫ Przebudowa ul. Mickiewicza 
▫ Przebudowa ul. Mireckiego i ul. Limanowskiego od ronda ks. Kotlarza do ul Wałowej 
▫ Przebudowa ul. Nowospacerowej 



▫ Przebudowa Pl. Dworcowego usytuowanego przed dworcem PKP 
▫ Przebudowa Placu Jagiellońskiego 
▫ Przebudowa ul. Reja wraz z pl. Kazimierza 
▫ Przebudowa ulic przy Rynku Miasta Kazimierzowskiego 
▫ Przebudowa ul. Wałowej 
▫ Przebudowa ul. śeromskiego na odcinku od ul. Witolda do ul. Malczewskiego wraz z Placem 

przed kościołem Bernardynów 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Wszelkie wymagane uzgodnienia, pozwolenia oraz decyzje zostaną uzyskane po zakończeniu prac 
projektowych. 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Właścicielem i wieczystym uŜytkownikiem gruntów na których zlokalizowana jest przedmiotowa 
inwestycja jest Gmina Miasta Radomia. 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana wartość 
inwestycji w tym: 

1 000 000 zł 

Udział własny 150 000 zł 
 
 
Projekt 58 
 
Tytuł projektu: Przebudowa ul. Malczewskiego 
Instytucja realizująca projekt: Gmina Miasta Radomia – Miejski Zarząd Dróg  

i Komunikacji w Radomiu 
Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu 
projektu: 

Gmina Miasta Radomia – Miejski Zarząd Dróg  
i Komunikacji w Radomiu 

Lokalizacja projektu: Województwo mazowieckie, miasto Radom 
Czas realizacji projektu: 2008 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Ulica Malczewskiego posiada zniszczoną nawierzchnię jezdni i chodników, co stwarza duŜe 
zagroŜenie dla kierujących pojazdami oraz pieszych. Stan ulicy nie wpływa pozytywnie na 
funkcjonalność ruchu drogowego. Ulica nie posiada wydzielonych ścieŜek rowerowych. 
Projekt ma za zadanie między innymi: 
- poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego będącego w chwili obecnej na niewystarczającym 
poziomie, 
- poprawę jakości Ŝycia mieszkańców miasta, 
- wzrost atrakcyjności turystycznej centrum miasta, 
- poprawę dostępności do zlokalizowanych w pobliŜu punktów usługowo – handlowych oraz 
obiektów uŜyteczności publicznej zarówno pojazdom jak i pieszym, 
- uporządkowanie komunikacji miejskiej. 
Cel projektu: 
Poprawa komunikacji publicznej w mieście jest głównym celem projektu, który moŜe zostać 
osiągnięty min. poprzez przebudowę ul. Malczewskiego w ramach, której wykonane zostaną 
następujące roboty: 
- przebudowa nawierzchni jezdni, 
- przebudowa nawierzchni ciągów pieszych, 
- budowa kanalizacja deszczowej wraz z wykonaniem odwodnienia ulicy, 
- przebudowa oświetlenia ulicznego, 
Ponadto wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego jezdni. 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 

wartość wskaźnika: 
- wyremontowana nawierzchnia jezdni, 
 

- długość wyremontowanej 
nawierzchni jezdni, 
 

- 321 mb, 
 

- wyremontowana nawierzchnia 
chodnika, 

- długość wyremontowanej 
nawierzchni chodnika, 

- 642 mb, 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 



wartość wskaźnika: 
- poprawa funkcjonowania układu 
komunikacyjnego miasta, 
 

- zmniejszenie kosztów 
bieŜącego utrzymania ulicy, 
 

 

- poprawa bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, 

  

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel główny: Podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli  
i rodzin 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 

▫ Priorytet 2a: Infrastruktura społeczna, Infrastruktura edukacji (zwiększyć dostępność do edukacji) 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel horyzontalny 5: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013 
▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów poprzez wsparcie obszarów wymagających aktywizacji  

i zagroŜonych marginalizacją. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel główny: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej województwa 

▫ Cel szczegółowy 4: Poprawa infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego w 
regionie 

▫ Priorytet VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 

▫ Priorytet VII, cel główny: Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równowaŜenie rozwoju społeczno-gospodarczego  
w regionie podstawą poprawy jakości Ŝycia mieszkańców 

▫ Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach 
zrównowaŜonego rozwoju 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Działanie 1.6. Intensyfikacja działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

▫ Regionalny Program Operacyjny województwa mazowieckiego 2007- 2013  
▫ Priorytet V Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Budowa ul. Betonowej (przy Teatrze) 



▫ Budowa ul. Dębowej (od ul. Limanowskiego do ul. Maratońskiej). 
▫ Przebudowa placu z fontannami usytuowanymi przy pl. Konstytucji 3 Maja 
▫ Przebudowa ul. Głównej 
▫ Przebudowa ul. Kilińskiego 
▫ Przebudowa ul. Mickiewicza 
▫ Przebudowa ul. Mireckiego i ul. Limanowskiego od ronda ks. Kotlarza do ul Wałowej 
▫ Przebudowa ul. Nowospacerowej 
▫ Przebudowa Pl. Dworcowego usytuowanego przed dworcem PKP 
▫ Przebudowa Placu Jagiellońskiego 
▫ Przebudowa ul. Reja wraz z pl. Kazimierza 
▫ Przebudowa ulic przy Rynku Miasta Kazimierzowskiego 
▫ Przebudowa ul. Wałowej 
▫ Przebudowa ul. śeromskiego na odcinku od ul. Witolda do ul. Malczewskiego wraz z Placem 

przed kościołem Bernardynów 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Wszelkie wymagane uzgodnienia, pozwolenia oraz decyzje zostaną uzyskane po zakończeniu prac 
projektowych. 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Właścicielem i wieczystym uŜytkownikiem gruntów na których zlokalizowana jest przedmiotowa 
inwestycja jest Gmina Miasta Radomia. 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana wartość 
inwestycji w tym: 

3 000 000 zł 

Udział własny 450 000 zł 
 
 
Projekt 59 
 
Tytuł projektu: Przebudowa ul. Mickiewicza 
Instytucja realizująca projekt: Gmina Miasta Radomia – Miejski Zarząd Dróg  

i Komunikacji w Radomiu 
Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu 
projektu: 

Gmina Miasta Radomia – Miejski Zarząd Dróg  
i Komunikacji w Radomiu 

Lokalizacja projektu: Województwo mazowieckie, miasto Radom 
Czas realizacji projektu: 2009 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Ulica Mickiewicza posiada zniszczoną nawierzchnię jezdni i chodników, co stwarza duŜe zagroŜenie 
dla kierujących pojazdami oraz pieszych. Stan ulicy nie wpływa pozytywnie na funkcjonalność 
ruchu drogowego. Ulica nie posiada wydzielonych ścieŜek rowerowych, co równieŜ wpływa na 
poziom bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. 
Projekt ma za zadanie między innymi: 
- poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego będącego w chwili obecnej na niewystarczającym 
poziomie, 
- poprawę jakości Ŝycia mieszkańców miasta, 
- wzrost atrakcyjności turystycznej centrum miasta, 
- poprawę dostępności do zlokalizowanych w pobliŜu punktów usługowo – handlowych oraz 
obiektów uŜyteczności publicznej zarówno pojazdom jak i pieszym, 
- uporządkowanie komunikacji miejskiej. 
Cel projektu: 
Poprawa komunikacji publicznej w mieście jest głównym celem projektu, który moŜe zostać 
osiągnięty min. poprzez przebudowę ul. Mickiewicza w ramach, której wykonane zostaną 
następujące roboty: 
- przebudowa nawierzchni jezdni, 
- przebudowa nawierzchni ciągów pieszych, 
- budowa kanalizacja deszczowej wraz z wykonaniem odwodnienia ulicy, 
- przebudowa oświetlenia ulicznego, 
Ponadto wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego jezdni oraz budowa ścieŜek 



rowerowych. 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 

wartość wskaźnika: 
- wyremontowana nawierzchnia jezdni, 
 

- długość wyremontowanej 
nawierzchni jezdni, 
 

- 480 mb, 
 

- wyremontowana nawierzchnia 
chodnika, 

- długość wyremontowanej 
nawierzchni chodnika, 

- 960 mb, 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 
wartość wskaźnika: 

- poprawa funkcjonowania układu 
komunikacyjnego miasta, 
 

- zmniejszenie kosztów 
bieŜącego utrzymania ulicy, 
 

 

- poprawa bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, 

  

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel główny: Podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli  
i rodzin 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 

▫ Priorytet 2a: Infrastruktura społeczna, Infrastruktura edukacji (zwiększyć dostępność do edukacji) 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel horyzontalny 5: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013 
▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów poprzez wsparcie obszarów wymagających aktywizacji  

i zagroŜonych marginalizacją. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel główny: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej województwa 

▫ Cel szczegółowy 4: Poprawa infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego w 
regionie 

▫ Priorytet VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 

▫ Priorytet VII, cel główny: Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równowaŜenie rozwoju społeczno-gospodarczego  
w regionie podstawą poprawy jakości Ŝycia mieszkańców 

▫ Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach 
zrównowaŜonego rozwoju 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Działanie 1.6. Intensyfikacja działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 



▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

▫ Regionalny Program Operacyjny województwa mazowieckiego 2007- 2013  
▫ Priorytet V Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Budowa ul. Betonowej (przy Teatrze) 
▫ Budowa ul. Dębowej (od ul. Limanowskiego do ul. Maratońskiej). 
▫ Przebudowa placu z fontannami usytuowanymi przy pl. Konstytucji 3 Maja 
▫ Przebudowa ul. Głównej 
▫ Przebudowa ul. Kilińskiego 
▫ Przebudowa ul. Malczewskiego 
▫ Przebudowa ul. Mireckiego i ul. Limanowskiego od ronda ks. Kotlarza do ul Wałowej 
▫ Przebudowa ul. Nowospacerowej 
▫ Przebudowa Pl. Dworcowego usytuowanego przed dworcem PKP 
▫ Przebudowa Placu Jagiellońskiego 
▫ Przebudowa ul. Reja wraz z pl. Kazimierza 
▫ Przebudowa ulic przy Rynku Miasta Kazimierzowskiego 
▫ Przebudowa ul. Wałowej 
▫ Przebudowa ul. śeromskiego na odcinku od ul. Witolda do ul. Malczewskiego wraz z Placem 

przed kościołem Bernardynów 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Wszelkie wymagane uzgodnienia, pozwolenia oraz decyzje zostaną uzyskane po zakończeniu prac 
projektowych. 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Właścicielem i wieczystym uŜytkownikiem gruntów na których zlokalizowana jest przedmiotowa 
inwestycja jest Gmina Miasta Radomia. 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana wartość 
inwestycji w tym: 2 320 000 zł 

Udział własny 348 000 zł 
 
 
Projekt 60 
 
Tytuł projektu: Przebudowa ul. Mireckiego i ul. Limanowskiego 

od ronda ks. Kotlarza do ul. Wałowej. 
Instytucja realizująca projekt: Gmina Miasta Radomia – Miejski Zarząd Dróg  

i Komunikacji w Radomiu 
Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu 
projektu: 

Gmina Miasta Radomia – Miejski Zarząd Dróg  
i Komunikacji w Radomiu 

Lokalizacja projektu: Województwo mazowieckie, miasto Radom 
Czas realizacji projektu: 2007-2008 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Ulica Mireckiego i ulica Limanowskiego posiadają zniszczoną nawierzchnię jezdni i chodników, co 
stwarza duŜe zagroŜenie dla kierujących pojazdami oraz pieszych. Stan ulic nie wpływa pozytywnie 
na funkcjonalność ruchu drogowego. Ulice nie posiadają wydzielonych ścieŜek rowerowych. 
Projekt ma za zadanie między innymi: 
- poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego będącego w chwili obecnej na niewystarczającym 
poziomie, 
- poprawę jakości Ŝycia mieszkańców miasta, 
- wzrost atrakcyjności turystycznej centrum miasta, 
- poprawę dostępności do zlokalizowanych w pobliŜu punktów usługowo – handlowych oraz 
obiektów uŜyteczności publicznej zarówno pojazdom jak i pieszym, 
- uporządkowanie komunikacji miejskiej. 



Cel projektu: 
Poprawa komunikacji publicznej w mieście jest głównym celem projektu, który moŜe zostać 
osiągnięty min. poprzez przebudowę ul. Mireckiego w ramach, której wykonane zostaną 
następujące roboty: 
- przebudowa nawierzchni jezdni, 
- przebudowa nawierzchni ciągów pieszych, 
- budowa kanalizacja deszczowej wraz z wykonaniem odwodnienia ulicy, 
- przebudowa oświetlenia ulicznego, 
Ponadto wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego jezdni. 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 

wartość wskaźnika: 
- wyremontowana nawierzchnia jezdni, 
 

- długość wyremontowanej 
nawierzchni jezdni, 
 

- 1009 mb, 
 

- wyremontowana nawierzchnia 
chodnika, 

- długość wyremontowanej 
nawierzchni chodnika, 

- 2018 mb, 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 
wartość wskaźnika: 

- poprawa funkcjonowania układu 
komunikacyjnego miasta, 
 

- zmniejszenie kosztów 
bieŜącego utrzymania ulicy, 
 

 

- poprawa bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, 

  

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel główny: Podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli  
i rodzin 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 

▫ Priorytet 2a: Infrastruktura społeczna, Infrastruktura edukacji (zwiększyć dostępność do edukacji) 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel horyzontalny 5: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013 
▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów poprzez wsparcie obszarów wymagających aktywizacji i 

zagroŜonych marginalizacją. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel główny: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej województwa 

▫ Cel szczegółowy 4: Poprawa infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego w 
regionie 

▫ Priorytet VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 

▫ Priorytet VII, cel główny: Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równowaŜenie rozwoju społeczno-gospodarczego  



w regionie podstawą poprawy jakości Ŝycia mieszkańców 

▫ Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach 
zrównowaŜonego rozwoju 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Działanie 1.6. Intensyfikacja działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

▫ Regionalny Program Operacyjny województwa mazowieckiego 2007- 2013  
▫ Priorytet V Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Budowa ul. Betonowej (przy Teatrze) 
▫ Budowa ul. Dębowej (od ul. Limanowskiego do ul. Maratońskiej). 
▫ Przebudowa placu z fontannami usytuowanymi przy pl. Konstytucji 3 Maja 
▫ Przebudowa ul. Głównej 
▫ Przebudowa ul. Kilińskiego 
▫ Przebudowa ul. Malczewskiego 
▫ Przebudowa ul. Mickiewicza 
▫ Przebudowa ul. Nowospacerowej 
▫ Przebudowa Pl. Dworcowego usytuowanego przed dworcem PKP 
▫ Przebudowa Placu Jagiellońskiego 
▫ Przebudowa ul. Reja wraz z pl. Kazimierza 
▫ Przebudowa ulic przy Rynku Miasta Kazimierzowskiego 
▫ Przebudowa ul. Wałowej 
▫ Przebudowa ul. śeromskiego na odcinku od ul. Witolda do ul. Malczewskiego wraz z Placem 

przed kościołem Bernardynów 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Wszelkie wymagane uzgodnienia, pozwolenia oraz decyzje zostaną uzyskane po zakończeniu prac 
projektowych. 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Właścicielem i wieczystym uŜytkownikiem gruntów na których zlokalizowana jest przedmiotowa 
inwestycja jest Gmina Miasta Radomia. 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana wartość 
inwestycji w tym: 

6 000 000 zł w tym: w 2007r. - 2 400 000,00 zł, w 2008r. – 
3 600 000,00 zł 

Udział własny 900 000 zł w tym: w 2007r. – 360 000,00zł, w 2008r. – 540 000,00zł 
 
 
Projekt 61 
 
Tytuł projektu: Przebudowa ul. Nowospacerowej 
Instytucja realizująca projekt: Gmina Miasta Radomia – Miejski Zarząd Dróg  

i Komunikacji w Radomiu 
Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu 
projektu: 

Gmina Miasta Radomia – Miejski Zarząd Dróg  
i Komunikacji w Radomiu 

Lokalizacja projektu: Województwo mazowieckie, miasto Radom 
Czas realizacji projektu: 2009 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Ulica Nowospacerowa posiada zniszczoną nawierzchnię jezdni i chodników, co stwarza duŜe 
zagroŜenie dla kierujących pojazdami oraz pieszych. Stan ulicy nie wpływa pozytywnie na 
funkcjonalność ruchu drogowego. Ulica nie posiada wydzielonych ścieŜek rowerowych. 
Projekt ma za zadanie między innymi: 



- poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego będącego w chwili obecnej na niewystarczającym 
poziomie, 
- poprawę jakości Ŝycia mieszkańców miasta, 
- wzrost atrakcyjności turystycznej centrum miasta, 
 
Cel projektu: 
Poprawa komunikacji publicznej w mieście jest głównym celem projektu, który moŜe zostać 
osiągnięty min. poprzez przebudowę ul. Nowospacerowej w ramach, której wykonane zostaną 
następujące roboty: 
- przebudowa nawierzchni jezdni, 
- przebudowa nawierzchni ciągów pieszych, 
- budowa kanalizacja deszczowej wraz z wykonaniem odwodnienia ulicy, 
- przebudowa oświetlenia ulicznego, 
Ponadto wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego jezdni.  
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 

wartość wskaźnika: 
- wyremontowana nawierzchnia jezdni, 
 

- długość wyremontowanej 
nawierzchni jezdni, 
 

- 220 mb, 
 

- wyremontowana nawierzchnia 
chodnika, 

- długość wyremontowanej 
nawierzchni chodnika, 

- 440 mb, 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 
wartość wskaźnika: 

- poprawa funkcjonowania układu 
komunikacyjnego miasta, 
 

- zmniejszenie kosztów 
bieŜącego utrzymania ulicy, 
 

 

- poprawa bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, 

  

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel główny: Podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli  
i rodzin 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 

▫ Priorytet 2a: Infrastruktura społeczna, Infrastruktura edukacji (zwiększyć dostępność do edukacji) 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel horyzontalny 5: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013 
▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów poprzez wsparcie obszarów wymagających aktywizacji  

i zagroŜonych marginalizacją. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel główny: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej województwa 

▫ Cel szczegółowy 4: Poprawa infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego w 
regionie 



▫ Priorytet VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 

▫ Priorytet VII, cel główny: Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równowaŜenie rozwoju społeczno-gospodarczego  
w regionie podstawą poprawy jakości Ŝycia mieszkańców 

▫ Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach 
zrównowaŜonego rozwoju 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Działanie 1.6. Intensyfikacja działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

▫ Regionalny Program Operacyjny województwa mazowieckiego 2007- 2013  
▫ Priorytet V Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Budowa ul. Betonowej (przy Teatrze) 
▫ Budowa ul. Dębowej (od ul. Limanowskiego do ul. Maratońskiej). 
▫ Przebudowa placu z fontannami usytuowanymi przy pl. Konstytucji 3 Maja 
▫ Przebudowa ul. Głównej 
▫ Przebudowa ul. Kilińskiego 
▫ Przebudowa ul. Malczewskiego 
▫ Przebudowa ul. Mickiewicza 
▫ Przebudowa ul. Mireckiego i ul. Limanowskiego od ronda ks. Kotlarza do ul Wałowej 
▫ Przebudowa Pl. Dworcowego usytuowanego przed dworcem PKP 
▫ Przebudowa Placu Jagiellońskiego 
▫ Przebudowa ul. Reja wraz z pl. Kazimierza 
▫ Przebudowa ulic przy Rynku Miasta Kazimierzowskiego 
▫ Przebudowa ul. Wałowej 
▫ Przebudowa ul. śeromskiego na odcinku od ul. Witolda do ul. Malczewskiego wraz z Placem 

przed kościołem Bernardynów 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Wszelkie wymagane uzgodnienia, pozwolenia oraz decyzje zostaną uzyskane po zakończeniu prac 
projektowych. 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Właścicielem i wieczystym uŜytkownikiem gruntów na których zlokalizowana jest przedmiotowa 
inwestycja jest Gmina Miasta Radomia. 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana wartość 
inwestycji w tym: 

3 000 000 zł 

Udział własny: 450 000 zł 
 
 
Projekt 62 
 
Tytuł projektu: Przebudowa Pl. Dworcowego usytuowanego 

przed dworcem PKP 
Instytucja realizująca projekt: Gmina Miasta Radomia – Miejski Zarząd Dróg  

i Komunikacji w Radomiu 
Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu 
projektu: 

Gmina Miasta Radomia – Miejski Zarząd Dróg  
i Komunikacji w Radomiu 

Lokalizacja projektu: Województwo mazowieckie, miasto Radom 



Czas realizacji projektu: 2009 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Plac Dworcowy posiada zniszczoną nawierzchnię jezdni i chodników, co stwarza duŜe zagroŜenie dla 
kierujących pojazdami oraz pieszych. Stan placu nie wpływa pozytywnie na funkcjonalność ruchu 
drogowego. Plac nie posiada wydzielonych ścieŜek rowerowych, co równieŜ wpływa na poziom 
bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. 
Projekt ma za zadanie między innymi: 
- poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego będącego w chwili obecnej na niewystarczającym 
poziomie, 
- poprawę jakości Ŝycia mieszkańców miasta, 
- wzrost atrakcyjności turystycznej centrum miasta, 
- poprawę dostępności do zlokalizowanych w pobliŜu punktów usługowo – handlowych oraz 
obiektów uŜyteczności publicznej zarówno pojazdom jak i pieszym, 
- uporządkowanie komunikacji miejskiej. 
Cel projektu: 
Poprawa komunikacji publicznej w mieście jest głównym celem projektu, który moŜe zostać 
osiągnięty min. poprzez przebudowę Palcu Dworcowego w ramach, której wykonane zostaną 
następujące roboty: 
- przebudowa nawierzchni jezdni, 
- przebudowa nawierzchni ciągów pieszych, 
- budowa kanalizacja deszczowej wraz z wykonaniem odwodnienia ulicy, 
- przebudowa oświetlenia ulicznego, 
Ponadto wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego jezdni oraz budowa ścieŜek 
rowerowych. 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 

wartość wskaźnika: 
- wyremontowana nawierzchnia jezdni, 
 

- długość wyremontowanej 
nawierzchni jezdni, 
 

- 100 mb, 
 

- wyremontowana nawierzchnia 
chodnika, 

- długość wyremontowanej 
nawierzchni chodnika, 

- 120 mb, 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 
wartość wskaźnika: 

- poprawa funkcjonowania układu 
komunikacyjnego miasta, 
 

- zmniejszenie kosztów 
bieŜącego utrzymania ulicy, 
 

 

- poprawa bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, 

  

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel główny: Podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli  
i rodzin 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 

▫ Priorytet 2a: Infrastruktura społeczna, Infrastruktura edukacji (zwiększyć dostępność do edukacji) 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel horyzontalny 5: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 



▫ Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013 
▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów poprzez wsparcie obszarów wymagających aktywizacji  

i zagroŜonych marginalizacją. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel główny: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej województwa 

▫ Cel szczegółowy 4: Poprawa infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego w 
regionie 

▫ Priorytet VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 

▫ Priorytet VII, cel główny: Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równowaŜenie rozwoju społeczno-gospodarczego  
w regionie podstawą poprawy jakości Ŝycia mieszkańców 

▫ Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach 
zrównowaŜonego rozwoju 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Działanie 1.6. Intensyfikacja działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

▫ Regionalny Program Operacyjny województwa mazowieckiego 2007- 2013  
▫ Priorytet V Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Budowa ul. Betonowej (przy Teatrze) 
▫ Budowa ul. Dębowej (od ul. Limanowskiego do ul. Maratońskiej). 
▫ Przebudowa placu z fontannami usytuowanymi przy pl. Konstytucji 3 Maja 
▫ Przebudowa ul. Głównej 
▫ Przebudowa ul. Kilińskiego 
▫ Przebudowa ul. Malczewskiego 
▫ Przebudowa ul. Mickiewicza 
▫ Przebudowa ul. Mireckiego i ul. Limanowskiego od ronda ks. Kotlarza do ul Wałowej 
▫ Przebudowa ul. Nowospacerowej 
▫ Przebudowa Placu Jagiellońskiego 
▫ Przebudowa ul. Reja wraz z pl. Kazimierza 
▫ Przebudowa ulic przy Rynku Miasta Kazimierzowskiego 
▫ Przebudowa ul. Wałowej 
▫ Przebudowa ul. śeromskiego na odcinku od ul. Witolda do ul. Malczewskiego wraz z Placem 

przed kościołem Bernardynów 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Wszelkie wymagane uzgodnienia, pozwolenia oraz decyzje zostaną uzyskane po zakończeniu prac 
projektowych. 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Właścicielem i wieczystym uŜytkownikiem gruntów na których zlokalizowana jest przedmiotowa 
inwestycja jest Gmina Miasta Radomia. 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana wartość 
inwestycji w tym: 5 100 000 zł 

Udział własny 765 000 zł 
 
 



Projekt 63 
 
Tytuł projektu: Przebudowa Placu Jagiellońskiego 
Instytucja realizująca projekt: Gmina Miasta Radomia – Miejski Zarząd Dróg  

i Komunikacji w Radomiu 
Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu 
projektu: 

Gmina Miasta Radomia – Miejski Zarząd Dróg  
i Komunikacji w Radomiu 

Lokalizacja projektu: Województwo mazowieckie, miasto Radom 
Czas realizacji projektu: 2010 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Plac Jagielloński posiada zniszczoną nawierzchnię, co stwarza duŜe zagroŜenie dla pieszych. Plac 
nie posiada wydzielonych ścieŜek rowerowych, co równieŜ wpływa na poziom bezpieczeństwa 
wszystkich uczestników ruchu. 
Projekt ma za zadanie między innymi: 
- poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego będącego w chwili obecnej na niewystarczającym 
poziomie, 
- poprawę jakości Ŝycia mieszkańców miasta, 
- wzrost atrakcyjności turystycznej centrum miasta, 
- poprawę dostępności do zlokalizowanych w pobliŜu punktów usługowo – handlowych oraz 
obiektów uŜyteczności publicznej przez pieszych. 
Cel projektu: 
Poprawa estetyki w mieście jest głównym celem projektu, który moŜe zostać osiągnięty min. 
poprzez przebudowę Palcu Jagiellońskiego w ramach, której wykonane zostaną następujące roboty: 
- przebudowa nawierzchni placu, 
- przebudowa nawierzchni ciągów pieszych, 
- przebudowa oświetlenia ulicznego, 
Ponadto budowa ścieŜek rowerowych. 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 

wartość wskaźnika: 
- wyremontowana nawierzchnia 
placu, 

- powierzchnia 
wyremontowanej 
nawierzchni placu, 

 
- 5000 m², 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 
wartość wskaźnika: 

- poprawa bezpieczeństwa ruchu 
pieszego, 

- zmniejszenie kosztów 
bieŜącego utrzymania ulicy, 
 

 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel główny: Podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli  
i rodzin 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 

▫ Priorytet 2a: Infrastruktura społeczna, Infrastruktura edukacji (zwiększyć dostępność do edukacji) 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel horyzontalny 5: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 



▫ Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013 
▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów poprzez wsparcie obszarów wymagających aktywizacji  

i zagroŜonych marginalizacją. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel główny: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej województwa 

▫ Cel szczegółowy 4: Poprawa infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego w 
regionie 

▫ Priorytet VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 

▫ Priorytet VII, cel główny: Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równowaŜenie rozwoju społeczno-gospodarczego  
w regionie podstawą poprawy jakości Ŝycia mieszkańców 

▫ Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach 
zrównowaŜonego rozwoju 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Działanie 1.6. Intensyfikacja działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

▫ Regionalny Program Operacyjny województwa mazowieckiego 2007- 2013  
▫ Priorytet V Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Budowa ul. Betonowej (przy Teatrze) 
▫ Budowa ul. Dębowej (od ul. Limanowskiego do ul. Maratońskiej). 
▫ Przebudowa placu z fontannami usytuowanymi przy pl. Konstytucji 3 Maja 
▫ Przebudowa ul. Głównej 
▫ Przebudowa ul. Kilińskiego 
▫ Przebudowa ul. Malczewskiego 
▫ Przebudowa ul. Mickiewicza 
▫ Przebudowa ul. Mireckiego i ul. Limanowskiego od ronda ks. Kotlarza do ul Wałowej 
▫ Przebudowa ul. Nowospacerowej 
▫ Przebudowa Pl. Dworcowego usytuowanego przed dworcem PKP 
▫ Przebudowa ul. Reja wraz z pl. Kazimierza 
▫ Przebudowa ulic przy Rynku Miasta Kazimierzowskiego 
▫ Przebudowa ul. Wałowej 
▫ Przebudowa ul. śeromskiego na odcinku od ul. Witolda do ul. Malczewskiego wraz z Placem 

przed kościołem Bernardynów 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Wszelkie wymagane uzgodnienia, pozwolenia oraz decyzje zostaną uzyskane po zakończeniu prac 
projektowych. 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Właścicielem i wieczystym uŜytkownikiem gruntów na których zlokalizowana jest przedmiotowa 
inwestycja jest Gmina Miasta Radomia. 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana wartość 
inwestycji w tym: 1 200 000 zł 

Udział własny: 180 000 zł 
 
 



Projekt 64 
 
Tytuł projektu: Przebudowa ul. Reja wraz z pl. Kazimierza 
Instytucja realizująca projekt: Gmina Miasta Radomia – Miejski Zarząd Dróg  

i Komunikacji w Radomiu 
Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu 
projektu: 

Gmina Miasta Radomia – Miejski Zarząd Dróg  
i Komunikacji w Radomiu 

Lokalizacja projektu: Województwo mazowieckie, miasto Radom 
Czas realizacji projektu: 2007-2008 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Ulica Reja wraz z pl. Kazimierza posiada zniszczoną nawierzchnię jezdni i chodników, co stwarza 
duŜe zagroŜenie dla kierujących pojazdami oraz pieszych. Stan ulicy nie wpływa pozytywnie na 
funkcjonalność ruchu drogowego. Ulica nie posiada wydzielonych ścieŜek rowerowych. 
Projekt ma za zadanie między innymi: 
- poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego będącego w chwili obecnej na niewystarczającym 
poziomie, 
- poprawę jakości Ŝycia mieszkańców miasta, 
- wzrost atrakcyjności turystycznej centrum miasta, 
- poprawę dostępności do zlokalizowanych w pobliŜu punktów usługowo – handlowych oraz 
obiektów uŜyteczności publicznej zarówno pojazdom jak i pieszym, 
- uporządkowanie komunikacji miejskiej. 
Cel projektu: 
Poprawa komunikacji publicznej w mieście jest głównym celem projektu, który moŜe zostać 
osiągnięty min. poprzez przebudowę ul. Reja wraz z pl. Kazimierza w ramach, której wykonane 
zostaną następujące roboty: 
- przebudowa nawierzchni jezdni, 
- przebudowa nawierzchni ciągów pieszych, 
- budowa kanalizacja deszczowej wraz z wykonaniem odwodnienia ulicy, 
- przebudowa oświetlenia ulicznego, 
Ponadto wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego jezdni. 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 

wartość wskaźnika: 
- wyremontowana nawierzchnia 
jezdni, 
 

- długość wyremontowanej 
nawierzchni jezdni, 
 

- 695 mb, 
 

- wyremontowana nawierzchnia 
chodnika, 

- długość wyremontowanej 
nawierzchni chodnika, 

- 1390 mb, 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 
wartość wskaźnika: 

- poprawa funkcjonowania układu 
komunikacyjnego miasta, 
 

- zmniejszenie kosztów 
bieŜącego utrzymania ulicy, 
 

 

- poprawa bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, 

  

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel główny: Podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli  
i rodzin 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 

▫ Priorytet 2a: Infrastruktura społeczna, Infrastruktura edukacji (zwiększyć dostępność do edukacji) 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 



znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel horyzontalny 5: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013 
▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów poprzez wsparcie obszarów wymagających aktywizacji  

i zagroŜonych marginalizacją. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel główny: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej województwa 

▫ Cel szczegółowy 4: Poprawa infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego w 
regionie 

▫ Priorytet VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 

▫ Priorytet VII, cel główny: Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równowaŜenie rozwoju społeczno-gospodarczego  
w regionie podstawą poprawy jakości Ŝycia mieszkańców 

▫ Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach 
zrównowaŜonego rozwoju 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Działanie 1.6. Intensyfikacja działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

▫ Regionalny Program Operacyjny województwa mazowieckiego 2007- 2013  
▫ Priorytet V Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Budowa ul. Betonowej (przy Teatrze) 
▫ Budowa ul. Dębowej (od ul. Limanowskiego do ul. Maratońskiej). 
▫ Przebudowa placu z fontannami usytuowanymi przy pl. Konstytucji 3 Maja 
▫ Przebudowa ul. Głównej 
▫ Przebudowa ul. Kilińskiego 
▫ Przebudowa ul. Malczewskiego 
▫ Przebudowa ul. Mickiewicza 
▫ Przebudowa ul. Mireckiego i ul. Limanowskiego od ronda ks. Kotlarza do ul Wałowej 
▫ Przebudowa ul. Nowospacerowej 
▫ Przebudowa Pl. Dworcowego usytuowanego przed dworcem PKP 
▫ Przebudowa Placu Jagiellońskiego 
▫ Przebudowa ulic przy Rynku Miasta Kazimierzowskiego 
▫ Przebudowa ul. Wałowej 
▫ Przebudowa ul. śeromskiego na odcinku od ul. Witolda do ul. Malczewskiego wraz z Placem 

przed kościołem Bernardynów 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Wszelkie wymagane uzgodnienia, pozwolenia oraz decyzje zostaną uzyskane po zakończeniu prac 
projektowych. 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Właścicielem i wieczystym uŜytkownikiem gruntów na których zlokalizowana jest przedmiotowa 
inwestycja jest Gmina Miasta Radomia. 



BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana wartość 
inwestycji w tym: 

6 000 000 zł w tym w 2007 r. – 3 000000,00zł, w 2008r. – 
3 000 000,00zł. 

Udział własny: 900 000 zł w tym w 2007r. 450 000,00zł, w 2008r. – 450 000,00zł. 
 
 
 
 
Tytuł projektu: Przebudowa ulic przy Rynku Miasta 

Kazimierzowskiego 
Instytucja realizująca projekt: Gmina Miasta Radomia – Miejski Zarząd Dróg  

i Komunikacji w Radomiu 
Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu 
projektu: 

Gmina Miasta Radomia – Miejski Zarząd Dróg  
i Komunikacji w Radomiu 

Lokalizacja projektu: Województwo mazowieckie, miasto Radom 
Czas realizacji projektu: 2008-2009 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Rynek Miasta Kazimierzowskiego wraz z ulicami przyległymi posiada zniszczoną nawierzchnię jezdni 
i chodników, co stwarza duŜe zagroŜenie dla kierujących pojazdami oraz pieszych. Stan Rynku i ulic 
przyległych nie wpływa pozytywnie na funkcjonalność ruchu drogowego. Rynek i ulice nie posiadają 
wydzielonych ścieŜek rowerowych, co równieŜ wpływa na poziom bezpieczeństwa wszystkich 
uczestników ruchu.  
Projekt ma za zadanie między innymi: 
- poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego będącego w chwili obecnej na niewystarczającym 
poziomie, 
- poprawę jakości Ŝycia mieszkańców miasta, 
- wzrost atrakcyjności turystycznej centrum miasta, 
- poprawę dostępności do zlokalizowanych w pobliŜu punktów usługowo – handlowych oraz 
obiektów uŜyteczności publicznej zarówno pojazdom jak i pieszym, 
- uporządkowanie komunikacji miejskiej. 
Cel projektu: 
Poprawa komunikacji publicznej w mieście jest głównym celem projektu, który moŜe zostać 
osiągnięty min. poprzez przebudowę ulic przy Rynku Miasta Kazimierzowskiego w ramach, której 
wykonane zostaną następujące roboty: 
- przebudowa nawierzchni jezdni, 
- przebudowa nawierzchni ciągów pieszych, 
- budowa kanalizacja deszczowej wraz z wykonaniem odwodnienia ulicy, 
- przebudowa oświetlenia ulicznego, 
Ponadto wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego jezdni. 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 

wartość wskaźnika: 
- wyremontowana nawierzchnia 
jezdni, 
 

- długość wyremontowanej 
nawierzchni jezdni, 
 

- 700 mb, 
 

- wyremontowana nawierzchnia 
chodnika, 

- długość wyremontowanej 
nawierzchni chodnika, 

- 1400 mb, 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 
wartość wskaźnika: 

- poprawa funkcjonowania układu 
komunikacyjnego miasta, 
 

- zmniejszenie kosztów 
bieŜącego utrzymania ulicy, 
 

 

- poprawa bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, 

  

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel główny: Podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli  
i rodzin 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 



▫ Priorytet 2a: Infrastruktura społeczna, Infrastruktura edukacji (zwiększyć dostępność do edukacji) 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel horyzontalny 5: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013 
▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów poprzez wsparcie obszarów wymagających aktywizacji  

i zagroŜonych marginalizacją. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel główny: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej województwa 

▫ Cel szczegółowy 4: Poprawa infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego w 
regionie 

▫ Priorytet VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 

▫ Priorytet VII, cel główny: Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równowaŜenie rozwoju społeczno-gospodarczego  
w regionie podstawą poprawy jakości Ŝycia mieszkańców 

▫ Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach 
zrównowaŜonego rozwoju 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Działanie 1.6. Intensyfikacja działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

▫ Regionalny Program Operacyjny województwa mazowieckiego 2007- 2013  
▫ Priorytet V Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Budowa ul. Betonowej (przy Teatrze) 
▫ Budowa ul. Dębowej (od ul. Limanowskiego do ul. Maratońskiej). 
▫ Przebudowa placu z fontannami usytuowanymi przy pl. Konstytucji 3 Maja 
▫ Przebudowa ul. Głównej 
▫ Przebudowa ul. Kilińskiego 
▫ Przebudowa ul. Malczewskiego 
▫ Przebudowa ul. Mickiewicza 
▫ Przebudowa ul. Mireckiego i ul. Limanowskiego od ronda ks. Kotlarza do ul Wałowej 
▫ Przebudowa ul. Nowospacerowej 
▫ Przebudowa Pl. Dworcowego usytuowanego przed dworcem PKP 
▫ Przebudowa Placu Jagiellońskiego 
▫ Przebudowa ul. Reja wraz z pl. Kazimierza 
▫ Przebudowa ul. Wałowej 



▫ Przebudowa ul. śeromskiego na odcinku od ul. Witolda do ul. Malczewskiego wraz z Placem 
przed kościołem Bernardynów 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Wszelkie wymagane uzgodnienia, pozwolenia oraz decyzje zostaną uzyskane po zakończeniu prac 
projektowych. 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Właścicielem i wieczystym uŜytkownikiem gruntów na których zlokalizowana jest przedmiotowa 
inwestycja jest Gmina Miasta Radomia. 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana wartość 
inwestycji w tym: 

4 000 000 zł w tym w 2008r. – 2 000 000,00zł, w 2009r. – 
2 000 000,00zł 

Udział własny: 600 000 zł w tym: w 2008r. – 300 000,00zł, w 2009r. – 300 000,00zł. 
 
 
Projekt 66 
 
Tytuł projektu: Przebudowa ul. Wałowej 
Instytucja realizująca projekt: Gmina Miasta Radomia – Miejski Zarząd Dróg  

i Komunikacji w Radomiu 
Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu 
projektu: 

Gmina Miasta Radomia – Miejski Zarząd Dróg  
i Komunikacji w Radomiu 

Lokalizacja projektu: Województwo mazowieckie, miasto Radom 
Czas realizacji projektu: 2008-2009 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Ul. Wałowa posiada zniszczoną nawierzchnię jezdni i chodników, co stwarza duŜe zagroŜenie dla 
kierujących pojazdami oraz pieszych. Stan ulicy nie wpływa pozytywnie na funkcjonalność ruchu 
drogowego. Ulica nie posiada wydzielonych miejsc postojowych ani ścieŜek rowerowych. 
Projekt ma za zadanie między innymi: 
- poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego będącego w chwili obecnej na niewystarczającym 
poziomie, 
- poprawę jakości Ŝycia mieszkańców miasta, 
- wzrost atrakcyjności turystycznej centrum miasta, 
- poprawę dostępności do zlokalizowanych w pobliŜu punktów usługowo – handlowych oraz 
obiektów uŜyteczności publicznej zarówno pojazdom jak i pieszym, 
- uporządkowanie komunikacji miejskiej. 
Cel projektu: 
Poprawa komunikacji publicznej w mieście jest głównym celem projektu, który moŜe zostać 
osiągnięty min. poprzez przebudowę ul. Wałowej w ramach, której wykonane zostaną następujące 
roboty: 
- przebudowa nawierzchni jezdni wraz z miejscami postojowymi, 
- przebudowa nawierzchni ciągów pieszych, 
- budowa kanalizacja deszczowej wraz z wykonaniem odwodnienia ulicy, 
- przebudowa oświetlenia ulicznego, 
Ponadto wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego jezdni. 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 

wartość wskaźnika: 
- wyremontowana nawierzchnia 
jezdni, 
 

- długość wyremontowanej 
nawierzchni jezdni, 
 

- 476 mb, 
 

- wyremontowana nawierzchnia 
chodnika, 

- długość wyremontowanej 
nawierzchni chodnika, 

- 952 mb, 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 
wartość wskaźnika: 

- poprawa funkcjonowania układu 
komunikacyjnego miasta, 
 

- zmniejszenie kosztów 
bieŜącego utrzymania ulicy, 
 

 

- poprawa bezpieczeństwa ruchu   



drogowego, 
Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel główny: Podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli  
i rodzin 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 

▫ Priorytet 2a: Infrastruktura społeczna, Infrastruktura edukacji (zwiększyć dostępność do edukacji) 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel horyzontalny 5: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013 
▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów poprzez wsparcie obszarów wymagających aktywizacji  

i zagroŜonych marginalizacją. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel główny: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej województwa 

▫ Cel szczegółowy 4: Poprawa infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego w 
regionie 

▫ Priorytet VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 

▫ Priorytet VII, cel główny: Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równowaŜenie rozwoju społeczno-gospodarczego  
w regionie podstawą poprawy jakości Ŝycia mieszkańców 

▫ Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach 
zrównowaŜonego rozwoju 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Działanie 1.6. Intensyfikacja działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

▫ Regionalny Program Operacyjny województwa mazowieckiego 2007- 2013  
▫ Priorytet V Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Budowa ul. Betonowej (przy Teatrze) 
▫ Budowa ul. Dębowej (od ul. Limanowskiego do ul. Maratońskiej). 
▫ Przebudowa placu z fontannami usytuowanymi przy pl. Konstytucji 3 Maja 
▫ Przebudowa ul. Głównej 
▫ Przebudowa ul. Kilińskiego 
▫ Przebudowa ul. Malczewskiego 



▫ Przebudowa ul. Mickiewicza 
▫ Przebudowa ul. Mireckiego i ul. Limanowskiego od ronda ks. Kotlarza do ul Wałowej 
▫ Przebudowa ul. Nowospacerowej 
▫ Przebudowa Pl. Dworcowego usytuowanego przed dworcem PKP 
▫ Przebudowa Placu Jagiellońskiego 
▫ Przebudowa ul. Reja wraz z pl. Kazimierza 
▫ Przebudowa ulic przy Rynku Miasta Kazimierzowskiego 
▫ Przebudowa ul. śeromskiego na odcinku od ul. Witolda do ul. Malczewskiego wraz z Placem 

przed kościołem Bernardynów 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Wszelkie wymagane uzgodnienia, pozwolenia oraz decyzje zostaną uzyskane po zakończeniu prac 
projektowych. 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Właścicielem i wieczystym uŜytkownikiem gruntów na których zlokalizowana jest przedmiotowa 
inwestycja jest Gmina Miasta Radomia. 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana wartość 
inwestycji w tym: 

4 000 000 zł 

Udział własny 600 000 zł 
 
 
Projekt 67 
 
Tytuł projektu: Przebudowa ul. śeromskiego na odcinku od  

ul. Witolda do ul. Malczewskiego wraz  
z placem przed kościołem Bernardynów. 

Instytucja realizująca projekt: Gmina Miasta Radomia – Miejski Zarząd Dróg  
i Komunikacji w Radomiu 

Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu 
projektu: 

Gmina Miasta Radomia – Miejski Zarząd Dróg  
i Komunikacji w Radomiu 

Lokalizacja projektu: Województwo mazowieckie, miasto Radom 
Czas realizacji projektu: 2008 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Ulica śeromskiego posiada zniszczoną nawierzchnię jezdni i chodniki, co stwarza duŜe zagroŜenie 
dla kierujących pojazdami oraz pieszych. Stan ulicy nie wpływa pozytywnie na funkcjonalność 
ruchu drogowego. Ulica nie posiada wydzielonych ścieŜek rowerowych. 
Projekt ma za zadanie między innymi: 
- poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego będącego w chwili obecnej na niewystarczającym 
poziomie, 
- poprawę jakości Ŝycia mieszkańców miasta, 
- wzrost atrakcyjności turystycznej centrum miasta, 
- poprawę dostępności do zlokalizowanych w pobliŜu punktów usługowo – handlowych oraz 
obiektów uŜyteczności publicznej zarówno pojazdom jak i pieszym, 
- uporządkowanie komunikacji miejskiej. 
Cel projektu: 
Poprawa komunikacji publicznej w mieście jest głównym celem projektu, który moŜe zostać 
osiągnięty min. poprzez przebudowę ul. śeromskiego w ramach, której wykonane zostaną 
następujące roboty: 
- przebudowa nawierzchni jezdni, 
- przebudowa nawierzchni ciągów pieszych, 
- budowa kanalizacja deszczowej wraz z wykonaniem odwodnienia ulicy, 
- przebudowa oświetlenia ulicznego, 
Ponadto wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego jezdni. 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 

wartość wskaźnika: 
- wyremontowana nawierzchnia 
jezdni, 

- długość wyremontowanej 
nawierzchni jezdni, 

- 300 mb, 
 



  
- wyremontowana nawierzchnia 
chodnika, 

- długość wyremontowanej 
nawierzchni chodnika, 

- 600 mb, 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 
wartość wskaźnika: 

- poprawa funkcjonowania układu 
komunikacyjnego miasta, 
 

- zmniejszenie kosztów 
bieŜącego utrzymania ulicy, 
 

 

- poprawa bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, 

  

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel główny: Podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli  
i rodzin 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 

▫ Priorytet 2a: Infrastruktura społeczna, Infrastruktura edukacji (zwiększyć dostępność do edukacji) 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel horyzontalny 5: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013 
▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów poprzez wsparcie obszarów wymagających aktywizacji  

i zagroŜonych marginalizacją. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel główny: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej województwa 

▫ Cel szczegółowy 4: Poprawa infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego w 
regionie 

▫ Priorytet VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 

▫ Priorytet VII, cel główny: Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równowaŜenie rozwoju społeczno-gospodarczego  
w regionie podstawą poprawy jakości Ŝycia mieszkańców 

▫ Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach 
zrównowaŜonego rozwoju 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Działanie 1.6. Intensyfikacja działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

▫ Regionalny Program Operacyjny województwa mazowieckiego 2007- 2013  



▫ Priorytet V Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Budowa ul. Betonowej (przy Teatrze) 
▫ Budowa ul. Dębowej (od ul. Limanowskiego do ul. Maratońskiej). 
▫ Przebudowa placu z fontannami usytuowanymi przy pl. Konstytucji 3 Maja 
▫ Przebudowa ul. Głównej 
▫ Przebudowa ul. Kilińskiego 
▫ Przebudowa ul. Malczewskiego 
▫ Przebudowa ul. Mickiewicza 
▫ Przebudowa ul. Mireckiego i ul. Limanowskiego od ronda ks. Kotlarza do ul Wałowej 
▫ Przebudowa ul. Nowospacerowej 
▫ Przebudowa Pl. Dworcowego usytuowanego przed dworcem PKP 
▫ Przebudowa Placu Jagiellońskiego 
▫ Przebudowa ul. Reja wraz z pl. Kazimierza 
▫ Przebudowa ulic przy Rynku Miasta Kazimierzowskiego 
▫ Przebudowa ul. Wałowej 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Wszelkie wymagane uzgodnienia, pozwolenia oraz decyzje zostaną uzyskane po zakończeniu prac 
projektowych. 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Właścicielem i wieczystym uŜytkownikiem gruntów na których zlokalizowana jest przedmiotowa 
inwestycja jest Gmina Miasta Radomia. 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana wartość 
inwestycji w tym: 3 500 000,00 zł 

Udział własny 525 000,00 zł 
 
 
Projekt 68 
 
Tytuł projektu: Prace remontowo-konserwatorskie we 

wnętrzu kościoła p.w. Św. Rodziny w Radomiu 
Instytucja realizująca projekt: Parafia Św. Rodziny 
Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu 
projektu: 

Parafia Św. Rodziny 

Lokalizacja projektu: Województwo mazowieckie – powiat Radom – 
miejscowość Radom ul. Kelles-Krauza 19 

Czas realizacji projektu: 2009 – 2010  
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Obiekt znajduje się w obszarze objętym projektem rewitalizacji Miasta Radomia. Kościół 
wybudowany  
w 1905 roku w stylu neogotyckim jest jednym z dwóch tego typu obiektów sakralnych w naszym 
mieście. 
W 2007 roku została odnowiona elewacja ściany frontowej oraz przeprowadzono odwodnienie i 
izolację fundamentów kościoła. Planowane prace będą kontynuacją rozpoczętego generalnego 
remontu kościoła. 
W ramach tych prac przewiduje się wymianę posadzki i ogrzewania oraz rekonstrukcję ołtarza 
głównego  
i ołtarzy bocznych. Wymiana posadzki ze względu na zły stan, pęknięcia, ubytki, wybrzuszenia. 
Obecna instalacja c.o. wymaga stałych napraw i nie spełnia podstawowych wymagań technicznych. 
Dzięki rekonstrukcji ołtarzy wnętrze kościoła odzyska dawny neogotycki charakter. 
Cel projektu: 



Przywrócenie neogotyckiego charakteru i wystroju kościoła. 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 

wskaźnika: 
- odnowione wnętrze kościoła - wymieniona 

posadzka kościoła 
300 m2 

- nowa instalacja c.o. - ogrzana 
powierzchnia 

300 m2 

- rekonstrukcja neogotyckich 
ołtarzy 

- nowe ołtarze 3 szt. 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 
wskaźnika: 

- poprawa funkcjonalności, 
bezpieczeństwa i warunków 
technicznych obiektu 

- ograniczenie 
kosztów ogrzewania 
budynku w okresie 1 
roku po zakończeniu 
inwestycji; 
- proekologiczny 
system grzewczy 

10% 
 
 
 
 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel główny: Podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i 
rodzin 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel horyzontalny 5: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel główny: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej województwa 

▫ Priorytet VII, cel główny: Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 3: Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 

▫ Priorytet VI, cel szczegółowy: Promocja i zwiększanie atrakcyjności turystycznej regionu 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Działanie 5.4. Kształtowanie toŜsamości regionu oraz kreowanie i promocja jego produktu. 

▫ Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Radomskiego 2007-2013 

▫ Priorytet II, cel: Poprawa jakości wyposaŜenia i stanu budynków uŜyteczności publicznej 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Cel strategiczny 2: Ulepszanie istniejących i wprowadzenie nowych form pomocy celem zwalczania 



negatywnych skutków istniejących problemów i mobilizowania ludzi do działania oraz zapobieganie 
marginalizacji osób i rodzin poprzez wyrównywanie szans oraz włączanie zagroŜonych środowisk w 
Ŝycie społeczne 

▫ Narodowa Strategia Spójności na lata 2007 – 2013 
▫ Priorytet 2: inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz w infrastrukturę społeczną 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Konserwacja neogotyckiego kościoła katedralnego w Radomiu- etap II – elewacja 
wschodnia, frontowa i prezbiterium oraz ograniczenie kosztówo eksploatacji i 
zanieczyszczeń poprzez wybudowanie nowoczesnego – proekologicznego systemu 
ogrzewania. 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Pozwolenie na budowę  
Zezwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Właściciel: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętej Rodziny w Radomiu 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana 
wartość 
inwestycji 
w tym: 

250 000 zł 

Udział 
własny: 

37 500 zł 

 
 
Projekt 69 
 
Tytuł projektu: Wymiana instalacji gazowej 
Instytucja realizująca projekt: Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości 

wspólnej przy ul. Kościuszki 6e w Radomiu 
administrator budynku Spółdzielnia 
Mieszkaniowa Budowlani ul. Planty 15 w 
Radomiu 

Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu projektu: Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości 
wspólnej przy ul. Kościuszki 6e w Radomiu 
administrator budynku Spółdzielnia 
Mieszkaniowa Budowlani ul. Planty 15 w 
Radomiu 

Lokalizacja projektu: Radom, budynek przy ul. Kościuszki 6e, 
województwo mazowieckie. 

Czas realizacji projektu: marzec- czerwiec 2008r. 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Instalacja gazowa jest stara i stanowi powaŜne zagroŜenie dla mieszkańców budynku. Instalacja ta 
jest  
w złym stanie co grozi jej odcięciem. Wymiana instalacji pozwoli na poprawę jakości i 
bezpieczeństwa Ŝycia mieszkańców oraz funkcjonowania budynku i przystosowania go do nowych 
jakości.  
Cel projektu: 
Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców budynku 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 

wskaźnika: 
Odnowiona instalacja gazowa Dokumentacja 

techniczna, poziomy, 
piony, lokalówki 
gazu, armatura 

1 kpl.  
1 kpl.  
40 lokalówek 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 



wskaźnika: 
Poprawa funkcjonowania 
budynku, bezpieczeństwo 
mieszkańców 

Szczelność instalacji 
gazowej 

 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel główny: Podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i 
rodzin 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Narodowa Strategia Spójności na lata 2007 – 2013 
▫ Priorytet 2: inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz w infrastrukturę społeczną 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 4: Poprawa infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego w 
regionie 

▫ Priorytet VII, cel główny: Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Budowa społeczeństwa informacyjnego i poprawa jakości Ŝycia mieszkańców 
województwa 

▫ Działanie 1.6. Intensyfikacja działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych 

▫ Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Radomskiego 2007-2013 

▫ Priorytet II, cel: Poprawa jakości wyposaŜenia i stanu budynków uŜyteczności publicznej 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Przebudowa pionów instalacji gazowej i kanalizacji ściekowej wraz z instalacją wodomierzy 
w budynku przy ulicy Witolda 6/8 w Radomiu   

▫ Remont dachu, renowacja delegacji i fasad budynku przy ulicy Piłsudskiego 8 w Radomiu 
▫ Wymiana pokrycia dachowego i adaptacja powierzchni strychowej na lokale mieszkalne 
▫ Wymiana grzejników 
▫ Wymiana instalacji elektrycznej i gazowej budynku Traugutta 31/33 w Radomiu 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Wymagane jest pozwolenie na budowę 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Właściciel -  Gmina Miasta Radomia, współwłaściciele Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości 
wspólnej przy ul. Kościuszki 6 e w Radomiu 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 



Szacowana 
wartość 
inwestycji 
w tym: 

75 000 zł 

Udział 
własny: 15 000 zł 

 
 
Projekt 70 
 
Tytuł projektu: Historia i współczesność zabytkowego 

kompleksu poklasztornego przy kościele św. 
Trójcy w Radomiu – rewitalizacja obiektu z 
racji 400 lecia fundacji  

Instytucja realizująca projekt: Miasto Radom, Kuria Diecezji Radomskiej 
Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu projektu: Miasto Radom, Kuria Diecezji Radomskiej, 

Zakon Ojców Jezuitów 
Lokalizacja projektu: mazowieckie- radomski - Radom 
Czas realizacji projektu: 2010-1012 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Zespół klasztorny pobenedyktyński z XVII w. w którym 180 lat mieściło się więzienie, diecezja 
radomska odzyskała w 1998 r. Po częściowym remoncie zaadaptowano go na centrum 
duszpastersko-administracyjne diecezji. Obecnie, odpowiadając na potrzeby współczesnego 
człowieka, przystąpiono do tworzenia programu rewaloryzacji. W szczególności polegać ma na 
osuszeniu murów przyziemia wraz z załoŜeniem izolacji i adaptacji pomieszczeń piwnic i parteru w 
budynkach wchodzących w skład tego zespołu. Adaptacja ma polegać m.in. na zlokalizowaniu w 
obiekcie sal ekspozycyjnych, ukazujących historię klasztoru od załoŜenia, przez funkcję cerkwi i 
więzienia, do współczesności; lokalizacji wielofunkcyjnej sali konferencyjnej – celem promocji 
obiektu, jako ośrodka o znaczeniu historycznym, kulturalnym oraz społecznym dla miasta i regionu. 
Stan budynków nie jest zadowalający, brak odpowiednich pomieszczeń jest przyczyną ograniczonej 
dostępności dla turystów. Renowacja jest ściśle związana z obchodami 400-lecia klasztoru w 2013 
r. 

W dziejach obiektu skupia się historia przemian w kraju. Zespół klasztorny, czytelny w historycznej 
formie i funkcji w mieście, to jedna z głównych atrakcji miasta. Zawieruchy dziejowe sprawiły, Ŝe 
zespół klasztorny, tracił rangę pierwotną, ulegając stopniowej degradacji. Aktualnie sytuacja 
ekonomiczna kurii, pełniącej zasadniczo funkcje administracyjne i koordynacji duszpasterskiej 
wobec parafii w diecezji, uniemoŜliwia podjecie samodzielnego finansowania konserwacji, mającej 
na celu zabezpieczenie i odnowienie całego zespołu, przystosowania go dla potrzeb XXI w. i 
udostępnienie go szerokiej rzeszy osób w celach społeczno – kulturalnych oraz turystycznych. 

Budynki, choć remontowane, są w dobrym stanie technicznym, lecz brak właściwych zabezpieczeń 
obiektu sprawia, iŜ degradacja fundamentów i murów nie jest moŜliwa do powstrzymania. Ponadto 
percepcja zespołu w przestrzeni miasta wypada niekorzystnie z racji widocznych w stopniu 
znacznym zniszczeń elewacji całego kompleksu.  

W celu wyeksponowania zespołu pobenedyktyńskiego w rewitalizowanym środowisku miasta 
kazimierzowskiego, kuria stara o środki, wspomagające ją w rewaloryzacji obiektów 
poklasztornych. Chęć uczczenia w odrestaurowanym obiekcie 400-lecia istnienia klasztoru i 
uczynienie z niego ośrodka kulturalno-społecznego dla regionu, wpłynęła na fakt nawiązania 
współpracy z innymi podmiotami kościelnymi w Radomiu, opracowującymi własne programy w 
ramach rewitalizacji, w celu podkreślenia wspólnego dziedzictwa kulturowego i wzajemnego 
powiązania historii i losów. 

Kulturalno-społeczna oferta skierowana jest do odbiorcy – turysty. Rewitalizacja zespołu 
poklasztornego wpłynie na wzrost integralności społeczności mieszkającej w sąsiedztwie. Oferta, 
jaką proponuje ma teŜ na celu pomoc społeczno-kulturalną środowiskom zagroŜonym. 

Restauracja obiektu, poza wspomnianymi powyŜej, polegałaby na częściowej wymianie instalacji 
kanalizacyjnej - parter, kompleksowej renowacji ogrodzenia i ścian zewnętrznych obiektu, oraz 
nowego zagospodarowania dziedzińców poklasztornych. Parter obiektu powinien być przystosowany 
do potrzeb osób niepełnosprawnych i posiadać wszystkie potrzebne w pomieszczeniach o 
charakterze muzealnym systemy zabezpieczające. 
Cel projektu: 



Renowacja i adaptacja dla celów społeczno-kulturalnych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
funkcję edukacji historyczno-turystycznej budynków o wartości architektonicznej i szczególnym 
znaczeniu historycznym, znajdujących się pod opieką konserwatorską oraz w obszarze 
rewitalizowanej części miasta. 
Ponadto, zapewnienie mieszkańcom miasta oraz turystom dobrego dostępu do obiektów wraz 
z uatrakcyjnieniem przekazu informacji o szczególnie istotnym w aspekcie historycznym znaczeniu 
zespołu poklasztornego. 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 

wskaźnika: 
Kompleksowa renowacja 
ogrodzenia wraz z izolacją 

Długość ogrodzenia 230 m 

Osuszenie murów przyziemia 
budynków wraz z załoŜeniem 
izolacji 

Długość murów 
zewnętrz. 
 

370 m 

Odnowienie ścian - budynków 
poklasztornych 

Powierzchnia 
elewacji 

4 500 m2  

 

 

1200 m2 
Iluminacja zespołu 
klasztornego i kościoła 

Ilość lamp 20 lamp 

Modernizacja i adaptacja 
pomieszczeń piwnic i parteru z 
salą multimedialną 

Powierzchnia 
pomieszczeń 

piwnice 200 m2 

parter  300 m2 

Wymiana Kanalizacji Długość kanalizacji 200 m 
Zagospodarowanie dziedzińców 
poklasztornych 

Powierzchnia 
uŜytkowa 

Wewnętrzny 180 m2 

duŜy 2200 m2 
Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 

wskaźnika: 
-wzrost atrakcyjności 
turystycznej obiektu, poprawa 
wizualnego odbioru, 
identyfikacja zespołu 
zabudowań klasztornych w 
tkance miejskiej 
-poprawa dostępu do obiektów 

-wzrost liczby 
turystów 
odwiedzających 
obiekt 
 
 
-wzrost ilości 
turystów 
niepełnosprawnych 

10.000 os/rok 
 
 
 
 
 
20% 
 

-uatrakcyjnienie przekazu 
 
 
 
-poszerzenie oferty kulturalno-
społecznej 

-ilość publikacji na 
temat zespołu 
poklasztornego 
/zdjęcia, artykuły/ 
- wzrost odwiedzin 
na ekspozycjach 

2 szt/mies. 
 
 
 
100 % 

Oddziaływanie  Wskaźniki Szacowana docelowa wartość 
wskaźnika: 

- rozszerzenie atrakcyjnej ofert 
spędzenia wolnego czasu, 
 
- poprawa warunków Ŝycia 
mieszkańców  

Wzrost liczby osób 
korzystających z 
oferty kulturalnej 
obiektu, 
- wzrost liczby osób 
odwiedzających 
miasto, 
- zwiększenie 
bezpieczeństwa 

10% 
 
 
 
2% 
 
 
5% 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel główny: Podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i 
rodzin 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 



▫ PO Infrastruktura i Środowisko 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel horyzontalny 5: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel główny: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej województwa 

▫ Priorytet VII, cel główny: Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 3: Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 

▫ Priorytet VI, cel szczegółowy: Promocja i zwiększanie atrakcyjności turystycznej regionu 

▫ Priorytet VI, cel szczegółowy: Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Działanie 5.3. Promocja i zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej regionu w oparciu o 
walory środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego 

▫ Działanie 5.4. Kształtowanie toŜsamości regionu oraz kreowanie i promocja jego produktu. 

▫ Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Radomskiego 2007-2013 

▫ Priorytet II, cel: Poprawa jakości wyposaŜenia i stanu budynków uŜyteczności publicznej 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Cel strategiczny 2: Ulepszanie istniejących i wprowadzenie nowych form pomocy celem zwalczania 
negatywnych skutków istniejących problemów i mobilizowania ludzi do działania oraz zapobieganie 
marginalizacji osób i rodzin poprzez wyrównywanie szans oraz włączanie zagroŜonych środowisk w 
Ŝycie społeczne 

▫ Narodowa Strategia Spójności na lata 2007 – 2013 
▫ Priorytet 1: inwestycje w kulturę 
▫ Priorytet 2: inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz w infrastrukturę społeczną 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ 650 lecie parafii - Fara p.w. Św. Jana Chrzciciela w Radomiu, jako centrum kulturalne dla 
regionu 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

- Zgoda konserwatora zabytków 
- Projekty budowlane prowadzonych prac, 
- Programy prac konserwatorskich obiektów zabytkowych 
- Pozwolenia na budowę, 
- Porozumienie z Miastem i Zakonem Ojców Jezuitów dotyczące współdziałania. 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Własność Diecezja Radomska, ul. Malczewskiego 1 



BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana 
wartość 
inwestycji 
w tym: 

2 000 000 zł, w tym w 2010 r. – 750 000 zł, w 2011r. – 750 000zł, ,w 2012r. 
500 000 zł 

Udział 
własny 300 000 zł 

 
 
Projekt 71 
 
Tytuł projektu: Rewitalizacja i modernizacja budynku 

mieszkalnego  przy ul. Kelles-Krauza 7 w 
Radomiu 

Instytucja realizująca projekt: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kelles 
Krauza 7 

Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu projektu: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kelles 
Krauza 7 

Lokalizacja projektu: Województwo Mazowieckie, Gmina Radom, 
Miasto Radom 

Czas realizacji projektu: 2009 rok 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Przedmiotem wnioskowanej rewitalizacji jest budynek oddany do uŜytkowania w 1924 roku. W 
ówczesnych  latach uznany za najładniejszy budynek w Radomiu. Od roku 2002 po oddzieleniu się 
od wpływów PKP powstała wspólnota mieszkaniowa. Od tego czasu na budynku wykonywane są  
planowane przez właścicieli remonty ze środków własnych (remont kominów, instalacji 
elektrycznej, wymiana poszycia dachu, remont kanalizacji w budynku i na posesji, wymiana stolarki 
okiennej i drzwiowej na klatkach schodowych). 
Cel projektu: 
Projekt ma na celu wykonanie odnowienia elewacji budynku, docieplenie ścian i remont balkonów 
z zachowaniem oryginalnych elementów budynku (gzymsy, bonie i inne detale architektoniczne). 
Odwodnienie powierzchni podwórza i jej utwardzenie. 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 

wskaźnika: 
Odnowiona i ocieplenie 
elewacja budynku 
mieszkalnego 

powierzchnia 
elewacji 

2 640 m2 

Wyremontowane balkony sztuki 18 
Powierzchnia podwórza do 
utwardzenia 

Powierzchnia 
500 m² 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 
wskaźnika: 

Poprawa funkcjonowania 
budynku mieszkalnego 

oszczędności cieplne 
w okresie roku po 
zakończeniu 
inwestycji 

15-20% 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 
▫ Priorytet 2b: Infrastruktura mieszkaniowa i przygotowanie terenów pod inwestycje 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  



▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 

▫ Tworzenie estetycznej i uporządkowanej przestrzeni zgodnie z zasadami ładu przestrzennego, 
respektującą zróŜnicowane kulturowo i historycznie tradycje architektoniczne oraz w moŜliwie jak 
największym stopniu zachowującą walory naturalnego krajobrazu przyrodniczego. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel główny: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej województwa 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach 
zrównowaŜonego rozwoju 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 3: Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 

▫ Działanie 5.4. Kształtowanie toŜsamości regionu oraz kreowanie i promocja jego produktu. 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

▫ Działanie: Poprawa warunków mieszkaniowych 

 

▫ Termomodernizacja budynku Młodzianowska 5 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku i modernizacja instalacji elektrycznej i gazowej budynku 

Traugutta 31/33 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku i modernizacja instalacji grzewczej  oraz wymiana pokrycia 

dachowego z azbestu na blachę budynku Broni 1a w Radomiu. 
▫ Termomodernizacja budynku Kościuszki 16 w Radomiu  
▫ Termomodernizacja budynku w trybie Ustawy Nr 162 z dn. 18.XII.1998 w Radomiu 
▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i rozbudowę  kamienicy przy 

ul.Rwańskiej 8 w Radomiu wraz z otoczeniem   
▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienic przy ul. 

Rynek 12 i Wałowa 22 wraz z otoczeniem 
▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego  w Radomiu poprzez remont i przebudowę 

zabytkowego budynku Kamienicy Starościńskiej na  ul. Grodzkiej 8 wraz z otoczeniem 
▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienicy przy ul. 

Rwańskiej 16 wraz z nową zabudową od ul. Wałowej 4 w Radomiu wraz z otoczeniem 
▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienicy przy ul. 

Rwańskiej 17 wraz z nową zabudową od ul. Szewskiej 20 w Radomiu wraz z otoczeniem 
▫  
▫ Rewitalizacja DOMU TECHNIKA w Radomiu, ul. Struga 7a 
▫ Remont i modernizacja V- cio kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

przy  
ul. Olsztyńskiej 31 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI- to  kondygnacyjnego  wielorodzinnego budynku  mieszkalno- 
usługowego przy ul. Niedziałkowskiego 19/21 w Radomiu 



▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Kolberga 20 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Czachowskiego 21 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Szklanej 33 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Zbrowskiego 29 w Radomiu 

▫ Ogrodzenie terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Eko” w Radomiu przy ulicy Witolda 6/8 wraz  
z montaŜem bramy wejściowej, instalacją domofonów zewnętrznych, elewacją z 
ociepleniem części handlowo-usługowej budynku w poziomie parteru i oświetleniem 
posesji. 

▫ Rewitalizacja renowacja budynku Broni 1 w Radomiu 
▫ Rewitalizacja kamienicy przy ul. Mickiewicza 11 
▫ Rewitalizacja elewacji zewnętrznej kamienicy ul. J. Piłsudskiego 4 
▫ Rewitalizacja  Nieruchomości Wspólnej Szewska 5 w Radomiu 
▫ Remont i modernizacja zabytkowego budynku Domu Rzemiosła oraz przylegającego 

dziedzińca  

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Pozwolenie na budowę AR-II-7353/906/2006/CzP  Decyzja Prezydenta Miasta Radomia 721/2006 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Własność - Wspólnota Mieszkaniowa Kelles Krauza 7 (udział we własności Gmina Miasta Radom 
38,97%) 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana 
wartość 
inwestycji 
w tym: 

385 000 zł 

Udział 
własny: 

70 000 zł 

 
 
Projekt 72 
 
Tytuł projektu: Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej  

w budynku, remont elewacji budynku 
Instytucja realizująca projekt: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 

śeromskiego 79/81 
Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu projektu: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 

śeromskiego 79/81 
Lokalizacja projektu: Radom, ul. śeromskiego 79/81, 

województwo mazowieckie 
Czas realizacji projektu: 2009-2010 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Budynek przy ul. śeromskiego 79/81 mieści się w ścisłym centrum miasta. Na dzień dzisiejszy 
techniczny stan budynku wymaga wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz remontu elewacji. 
Wygląd budynku świadczy o estetyce i porządku miasta, a wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej 
stanowi  
o bezpieczeństwie i higienie mieszkańców. 
Cel projektu: 
Celem projektu jest poprawa estetyki budynku oraz jego funkcjonalności. 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 

wskaźnika: 



Odnowienie elewacji 
zewnętrznej budynku, wraz z 
jej ociepleniem 

Powierzchnia 
elewacji 
 

600 m2 

Wymiana instalacji wodno-
kanalizacyjnej 

Długość w m2 200 m2 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 
wskaźnika: 

Poprawa wyglądu 
estetycznego budynku, 
zmniejszenie przenikalności 
ciepła 

10% zatrzymanego 
ciepła 

60% zatrzymanego ciepła 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 
▫ Priorytet 2b: Infrastruktura mieszkaniowa i przygotowanie terenów pod inwestycje 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 

▫ Tworzenie estetycznej i uporządkowanej przestrzeni zgodnie z zasadami ładu przestrzennego, 
respektującą zróŜnicowane kulturowo i historycznie tradycje architektoniczne oraz w moŜliwie jak 
największym stopniu zachowującą walory naturalnego krajobrazu przyrodniczego. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel główny: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej województwa 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach 
zrównowaŜonego rozwoju 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 3: Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 

▫ Działanie 5.4. Kształtowanie toŜsamości regionu oraz kreowanie i promocja jego produktu. 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

▫ Działanie: Poprawa warunków mieszkaniowych 



 

▫ Wymiana instalacji gazowej 
▫ Wymiana grzejników 
▫ Termomodernizacja, monitoring, wymiana instalacji wod-kan, naprawa kominów 
▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i rozbudowę  kamienicy przy 

ul.Rwańskiej 8 w Radomiu wraz z otoczeniem   
▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienic przy ul. 

Rynek 12 i Wałowa 22 wraz z otoczeniem 
▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego  w Radomiu poprzez remont i przebudowę 

zabytkowego budynku Kamienicy Starościńskiej na  ul. Grodzkiej 8 wraz z otoczeniem 
▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienicy przy ul. 

Rwańskiej 16 wraz z nową zabudową od ul. Wałowej 4 w Radomiu wraz z otoczeniem 
▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienicy przy ul. 

Rwańskiej 17 wraz z nową zabudową od ul. Szewskiej 20 w Radomiu wraz z otoczeniem 
▫ Rewitalizacja DOMU TECHNIKA w Radomiu, ul. Struga 7a 
▫ Remont i modernizacja V- cio kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

przy  
ul. Olsztyńskiej 31 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI- to  kondygnacyjnego  wielorodzinnego budynku  mieszkalno- 
usługowego przy ul. Niedziałkowskiego 19/21 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Kolberga 20 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Czachowskiego 21 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Szklanej 33 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Zbrowskiego 29 w Radomiu 

▫ Ogrodzenie terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Eko” w Radomiu przy ulicy Witolda 6/8 wraz  
z montaŜem bramy wejściowej, instalacją domofonów zewnętrznych, elewacją z 
ociepleniem części handlowo-usługowej budynku w poziomie parteru i oświetleniem 
posesji. 

▫ Rewitalizacja renowacja budynku Broni 1 w Radomiu 
▫ Rewitalizacja kamienicy przy ul. Mickiewicza 11 
▫ Rewitalizacja elewacji zewnętrznej kamienicy ul. J. Piłsudskiego 4 
▫ Rewitalizacja  Nieruchomości Wspólnej Szewska 5 w Radomiu 
▫ Remont i modernizacja zabytkowego budynku Domu Rzemiosła oraz przylegającego 

dziedzińca  

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Pozwolenie na budowę 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości wspólnej przy ul śeromskiego 79/81 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana 
wartość 
inwestycji 
w tym: 

110 000 zł w tym: w 2009r. – 80 000,00zł , w 2010r. – 30 000,00zł 

Udział 
własny: 16 500 zł 
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Tytuł projektu: Adaptacja i modernizacja budynku Caritas 
Diecezji Radomskiej na Centrum Aktywności 
Lokalnej dla osób zagroŜonych marginalizacją 
społeczną 

Instytucja realizująca projekt: CARITAS DIECEZJI RADOMSKIEJ 
Ul. Kościelna 5 
26-6004 Radom 

Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu 
projektu: 

Caritas Diecezji Radomskiej 
Ul. Kościelna 5 
26-604 Radom 

Lokalizacja projektu: Województwo mazowieckie, powiat Radom 
26-604 Radom  
Ul. Kościelna 14b 

Czas realizacji projektu: 2008 — 2010 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Radom jest miastem połoŜonym w centralnej Polsce, w województwie mazowieckim, oddalonym od 
Warszawy o 100 km.  Zachodzące w Polsce przemiany społeczno – gospodarcze bardzo 
niekorzystnie wpłynęły na sytuację miasta i jego mieszkańców. Utrzymująca się od wielu lat 
wysoka  stopa bezrobocia nasiliła wiele kwestii społecznych. Długotrwałe bezrobocie, utrudniające 
normalne funkcjonowanie osób i rodzin, powoduje powaŜne zmiany w psychice osób dotkniętym 
bezrobociem, ich degradację materialną i izolację społeczną. Utrudnia w znacznym stopniu ich 
aktywizację zawodową  i społeczną  
Caritas Diecezji Radomskiej od wielu lat wspomaga osoby bezrobotne, niesie pomoc w zwalczaniu 
ubóstwa na terenie miasta, prowadzi działalność charytatywno-społeczną, której celem jest 
niesienie wielopłaszczyznowej pomocy osobom najbardziej potrzebującym w róŜnym przedziale 
wiekowym. Ciągle rozwijający się zakres udzielanej pomocy przez Caritas wymaga odpowiedniej 
infrastruktury. W tym celu konieczna jest adaptacja istniejącego juŜ budynku na potrzeby Centrum 
Aktywności Lokalnej, które poprzez nowe formy aktywizacji stworzy moŜliwość pracy zawodowej 
zamiast zasiłku dla grup zagroŜonych wykluczeniem społecznym. 
.    
Cel projektu: 
Celem tego projektu jest adaptacja i modernizacja budynku dla potrzeb Centrum Aktywności 
Lokalnej, niezbędna do realizacji działań na rzecz zwiększenia dostępu do rynku pracy osób 
zagroŜonych wykluczeniem społecznym.  
W ramach przedsięwzięcia przewiduje się: 

• Zmianę układu pomieszczeń istniejącego budynku związaną z dostosowaniem ich do 
wymogów Centrum (sale szkoleniowe, pomieszczenia specjalistyczne, sala konferencyjna); 

• Adaptację ciągów komunikacyjnych ( dostęp na I piętro budynku ); 
• Przebudowę instalacji sanitarnej oraz elektrycznej w celu eliminacji zagroŜeń związanych z 

ich złym stanem technicznym; 
• Wymianę konstrukcji i poszycia dachu; 
• Odnowienie elewacji budynku; 
• Podniesienie estetyki w ramach rewitalizacji miasta oraz zagospodarowanie przyległego 

terenu na cele rekreacyjne i zdrowotne. 
 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 

wartość wskaźnika: 
Wyremontowane pomieszczenia sal 
szkoleniowych, świetlicy, magazynu, Sali 
konferencyjnej 

- odnowione pomieszczenia 
- wymienione okna 
- wymienione drzwi 

16szt 
16szt 
16szt 

Wyremontowany dach - wymienione pokrycie dachu 
- wymieniona konstrukcja 
dachu 

200m 2 
 
200m 2 

Odnowiona elewacja zewnętrzna 
budynku 

-wymiana częściowa  tynku 
- pomalowane i ocieplone 
zewnętrzne ściany 

100m 2 
700m 2 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 
wartość wskaźnika: 

▫ Zmniejszenie zagroŜenia 
patologii społecznej i 
wykluczenia społecznego oraz 
bezrobocia 

▫ podniesienie standardu 
Ŝyciowego osób 
potrzebujących 

▫ całościowe 

20 % 
 
 
60% 



▫ Podniesienie standardu obiektu 
uŜyteczności publicznej 

▫ Zmniejszenie wydatków na 
bieŜącą eksploatację 

▫ Poprawa estetyki przestrzeni 

wykorzystanie 
pomieszczeń budynku 

▫ obniŜenie kosztów 
ogrzewania 

▫ podwyŜszenie 
wizerunku budynku i 
terenu wokół niego 

 
 
40% 
 
70% 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel główny: Podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli  
i rodzin 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 

▫ Priorytet 2a: Infrastruktura społeczna, Infrastruktura edukacji (zwiększyć dostępność do edukacji) 

▫ Priorytet 3: Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel horyzontalny 5: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel 2: Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego 

▫ Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013 
▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów poprzez wsparcie obszarów wymagających aktywizacji i 

zagroŜonych marginalizacją. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel główny: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej województwa 

▫ Cel szczegółowy 4: Poprawa infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego w 
regionie 

▫ Priorytet VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 

▫ Priorytet VII, cel główny: Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równowaŜenie rozwoju społeczno-gospodarczego  
w regionie podstawą poprawy jakości Ŝycia mieszkańców 

▫ Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach 
zrównowaŜonego rozwoju 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Budowa społeczeństwa informacyjnego i poprawa jakości Ŝycia mieszkańców 
województwa 

▫ Działanie 1.6. Intensyfikacja działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych 

▫ Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Radomskiego 2007-2013 

▫ Priorytet II, cel: Poprawa jakości wyposaŜenia i stanu budynków uŜyteczności publicznej 



▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Cel strategiczny 2: Ulepszanie istniejących i wprowadzenie nowych form pomocy celem zwalczania 
negatywnych skutków istniejących problemów i mobilizowania ludzi do działania oraz zapobieganie 
marginalizacji osób i rodzin poprzez wyrównywanie szans oraz włączanie zagroŜonych środowisk w 
Ŝycie społeczne 

▫ Cel strategiczny 2, sposób realizacji: Zagospodarowanie czasu wolnego, w szczególności dzieci i 
młodzieŜy 

▫ Program „Bezpieczny Radom” na lata 2006-2010 

▫ Cel 1: Ochrona dzieci i młodzieŜy 

▫ Cel 2: Ograniczenie zjawisk kryminogennych, chuligaństwa i wandalizmu 

▫ Cel 3: Przeciwdziałanie patologiom społecznym tj. alkoholizmowi, narkomani i przemocy domowej 
▫ Regionalny Program Operacyjny województwa mazowieckiego 2007- 2013  
▫ Priorytet V Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Remont i modernizacja Amfiteatru w Radomiu 
▫ Odnowienie i remont pomieszczeń Klubu Środowisk Twórczych „Łaźnia” przy ul. 

śeromskiego 56. 
▫ Adaptacja budynku dla organizacji pozarządowych, remont i termomodernizacja OkiSz 
▫ NSP na miarę XXI wieku- inwestycją w edukację i sport inwestujemy w przyszłość. 
▫ Remont i modernizacja pomieszczeń Miejskiego Centrum Kultury i Informacji 

Międzynarodowej Traugutta 31/33, 26-600 Radom 
▫ Plenerowa pracownie rzeźby Wydziału Sztuki 
▫ Przebudowa MłodzieŜowego Domu Kultury przy ul. Słowackiego 17 w Radomiu 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

W trakcie realizacji projektu 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Właścicielem nieruchomości jest Parafia Najświętszego Serca Jezusowego  
ul. Kościelna 3  26-604 Radom. Umowa uŜyczenia na czas nieokreślony z Caritas Diecezji 
Radomskiej 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana wartość inwestycji 
w tym: 950 000 zł 

Udział własny 142 500 zł 

 

Projekt 74 

Tytuł projektu: Odnowienie i remont pomieszczeń Klubu 
Środowisk Twórczych „Łaźnia” przy ul. 
śeromskiego 56. 

Instytucja realizująca projekt: Klub Środowisk Twórczych „Łaźnia” śeromskiego 
56.  

Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu 
projektu: 

Klub Środowisk Twórczych „Łaźnia” śeromskiego 
56. 26-600 Radom 

Lokalizacja projektu: województwo Mazowieckie, powiat Radom, 
miejscowość Radom. 

Czas realizacji projektu:  2009 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 



Placówka zajmuje się integracją środowisk twórczych i upowszechnianiem ich dorobku 
artystycznego oraz inspirowaniem róŜnych dziedzin sztuki. Organizuje Ogólnopolskie przeglądy, 
festiwale, wystawy tematyczne, spotkania autorskie i benefisy. Placówkę odwiedzają wybitne i 
szanowane osoby z dziedziny kultury i sztuki zarówno z Polski jak i zagranicy. Realizacja projektu 
jest szansą na poprawienie komfortu pracy w instytucji oraz komfortu dla widzów imprez 
kulturalnych. Realizacja projektu umoŜliwi przede wszystkim rozszerzenie oferty kulturalnej dla 
róŜnych środowisk, co przyczyni się do podniesienia konkurencyjności Radomia na rynku kultury 
oraz turystyki. W wyniku przeprowadzonych w ramach projektu działań zwiększona zostanie 
równieŜ estetyka budynku, co przyczyni się do uporządkowania przestrzeni miasta.  
Cel projektu: 
Projekt polegać będzie na remoncie i odmalowaniu pomieszczeń Klubu Środowisk Twórczych 
„Łaźnia”. Remont obejmował będzie wymianę stolarki okiennej, drzwi oraz remont świetlika na 
klatce schodowej i częściową wymianę izolacji elektrycznej. W wyniku tych działań nastąpi 
znacząca poprawa warunków funkcjonowania Klubu. 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 

wartość wskaźnika: 
Wyremontowane  pomieszczenia 
placówki. 

Okna 
CO 
Drzwi 
Świetlik 

7 szt. 
5 szt. 
2 szt. 
1 szt. 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 
wartość wskaźnika: 

Poprawa funkcjonowania placówki. Dzięki 
wymianie drzwi i okien moŜliwa 
oszczędność na ogrzewaniu. 

Ograniczenie kosztów 
ogrzewania budynku w 
okresie 1 roku po 
zakończeniu inwestycji. 

Ok. 10 % 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel główny: Podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i 
rodzin 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel horyzontalny 5: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel główny: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej województwa 

▫ Cel szczegółowy 4: Poprawa infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego w 
regionie 

▫ Priorytet VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 

▫ Priorytet VII, cel główny: Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 3: Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie 



▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 

▫ Priorytet VI, cel szczegółowy: Promocja i zwiększanie atrakcyjności turystycznej regionu 

▫ Priorytet VI, cel szczegółowy: Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Działanie 5.3. Promocja i zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej regionu w oparciu o 
walory środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego 

▫ Działanie 5.4. Kształtowanie toŜsamości regionu oraz kreowanie i promocja jego produktu. 

▫ Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Radomskiego 2007-2013 

▫ Priorytet II, cel: Poprawa jakości wyposaŜenia i stanu budynków uŜyteczności publicznej 

▫ Program „Bezpieczny Radom” na lata 2006-2010 

▫ Działanie 3.1, obszar działania: Propagowanie wśród dzieci i młodzieŜy pozytywnych form spędzania 
czasu wolnego, tworzenie miejsc moŜliwości aktywnego, aprobowanego społecznie spędzania czasu 
wolnego, np. boiska osiedlowe, kluby osiedlowe, siłownie, kawiarenki internetowe 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Cel strategiczny 2: Ulepszanie istniejących i wprowadzenie nowych form pomocy celem zwalczania 
negatywnych skutków istniejących problemów i mobilizowania ludzi do działania oraz zapobieganie 
marginalizacji osób i rodzin poprzez wyrównywanie szans oraz włączanie zagroŜonych środowisk w 
Ŝycie społeczne 

▫ Cel strategiczny 2, sposób realizacji: Zagospodarowanie czasu wolnego, w szczególności dzieci i 
młodzieŜy 

▫ Narodowa Strategia Spójności na lata 2007 – 2013 
▫ Priorytet 1: inwestycje w kulturę 
▫ Priorytet 2: inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz w infrastrukturę społeczną 
▫ Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004 – 2020 
▫ Priorytet 1: rozwój najwaŜniejszych wydarzeń kulturalnych 
▫ Priorytet 2: edukacja kulturalna i kształcenie kadr kultury 
▫ Priorytet 3: rozwój inicjatyw lokalnych 
▫ Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Radomia na lata 2005 – 2013 

Priorytet 1: w planie uznano Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” jako miejsce organizacji imprez 
masowych  
o istotnym znaczeniu dla miasta,  podregionu i zaplanowano jego rozbudowę w okresie 2005 - 2009  

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Adaptacja i Modernizacja budynku Caritas Diecezji Radomskiej na Centrum Aktywności 
Lokalnej dla osób zagroŜonych marginalizacją społeczną. 

▫ Remont i modernizacja Amfiteatru w Radomiu, 
▫ Adaptacja budynku dla organizacji pozarządowych, remont i termomodernizacja OkiSz 
▫ Plenerowa pracownie rzeźby Wydziału Sztuki 
▫ NSP na miarę XXI wieku- inwestycją w edukację i sport inwestujemy w przyszłość. 
▫ Remont i modernizacja pomieszczeń Miejskiego Centrum Kultury i Informacji 

Międzynarodowej Traugutta 31/33, 26-600 Radom 
▫ Przebudowa MłodzieŜowego Domu Kultury przy ul. Słowackiego 17 w Radomia 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Wymagane uzgodnienia z konserwatorem Zabytków. 
Wymagane pozwolenie na budowę. 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Właściciel budynku Gmina Miasta Radomia 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana wartość inwestycji w 
tym: 

90 000 zł 

Udział własny 30 000 zł 

 



Projekt 75 
 
Tytuł projektu Wyrównanie podłoŜa i ułoŜenie kostki brukowej 

wokół budynku Świetlicy oraz  na drodze 
dojazdowej do posesji.  

I   Instytucja realizująca projekt Zgromadzenie Sióstr Świętego Michała 
Archanioła- Katolicka Świetlica Profilaktyczno – 
Wychowawcza Oratorium ul. Wernera 7A 26 – 
600 Radom 

Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu 
projektu 

Zgromadzenie Sióstr Świętego Michała 
Archanioła- Katolicka Świetlica Profilaktyczno – 
Wychowawcza Oratorium ul. Wernera 7A 26 – 
600 Radom 

Lokalizacja projektu Województwo mazowieckie, powiat Radom 
26 – 600 Radom  ul. Wernera 7A 

Czas realizacji projektu 2009-2010 
Tło realizacji projektu ( uzasadnienie potrzeby realizacji); 
 Świetlica działa na rzecz dzieci ubogich i dotkniętych patologią społeczną. Dzieci w Świetlicy 
spędzają czas po zajęciach szkolnych odrabiając lekcje i uczestnicząc w róŜnorodnych zajęciach 
wspomagających ich rozwój intelektualny, emocjonalny, duchowy. Mają moŜliwość rozwijania 
swoich zainteresowań oraz w sposób pozytywny spędzać wolny czas, co zapobiega ich 
demoralizacji i patologii społecznej. Lokal Świetlicy mieści się w budynku wyremontowanym przed 
dwoma laty po dawnej Izbie Wytrzeźwień. Teren wokół budynku pozostał do tej pory bez zmian i 
wyłoŜony jest zniszczoną trylinką, a częściowo wylany jest nierówny beton. Jednocześnie teren ten 
jest miejscem przebywania i zabaw dla dzieci, a więc wyrównanie go i połoŜenie nowej nawierzchni 
posłuŜy do bezpiecznej zabawy dzieci. Przyczyni się równieŜ do podniesienia estetyki otoczenia 
budynku świetlicy, a przez to ma duŜy wpływ na kształtowanie w dzieciach harmonii, estetyki i 
piękna, których często są pozbawione w środowiskach własnych domów. PołoŜenie nowej 
nawierzchni będzie stanowiło estetyczną całość z nowo wyremontowanym obiektem, a przez to 
podniesie wartość estetyczną naszego osiedla.  
    Cel projektu; 
Celem tego projektu jest zapewnienie dzieciom bezpiecznego i estetycznego miejsca ich 
przebywania i zabaw. 

Produkty Wskaźniki Szacowana docelowa wartość 
wskaźnika 

 Wyrównana i odnowiona 
nawierzchnia wokół budynku 
Świetlicy oraz pas drogi 
dojazdowej  

- nawierzchnia do 
wyłoŜenia kostka 
brukową 

- 850 m  

Rezultaty Wskaźniki Szacowana wartość wskaźnika 
 Poprawa funkcjonowania 
Świetlicy oraz wykorzystanie 
terenu wokół budynku.  

- podniesienie 
bezpieczeństwa i 
funkcjonalności terenu 
wokół budynku 

- 50% 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych; 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel główny: Podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli  
i rodzin 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 

▫ Priorytet 2a: Infrastruktura społeczna, Infrastruktura edukacji (zwiększyć dostępność do edukacji) 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 



znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel horyzontalny 5: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013 
▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów poprzez wsparcie obszarów wymagających aktywizacji i 

zagroŜonych marginalizacją. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel główny: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej województwa 

▫ Cel szczegółowy 4: Poprawa infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego w 
regionie 

▫ Priorytet VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 

▫ Priorytet VII, cel główny: Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równowaŜenie rozwoju społeczno-gospodarczego  
w regionie podstawą poprawy jakości Ŝycia mieszkańców 

▫ Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach 
zrównowaŜonego rozwoju 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Budowa społeczeństwa informacyjnego i poprawa jakości Ŝycia mieszkańców 
województwa 

▫ Działanie 1.6. Intensyfikacja działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych 

▫ Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Radomskiego 2007-2013 

▫ Priorytet II, cel: Poprawa jakości wyposaŜenia i stanu budynków uŜyteczności publicznej 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  

▫ i społecznych 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Cel strategiczny 2: Ulepszanie istniejących i wprowadzenie nowych form pomocy celem zwalczania 
negatywnych skutków istniejących problemów i mobilizowania ludzi do działania oraz zapobieganie 
marginalizacji osób i rodzin poprzez wyrównywanie szans oraz włączanie zagroŜonych środowisk w 
Ŝycie społeczne 

▫ Cel strategiczny 2, sposób realizacji: Zagospodarowanie czasu wolnego, w szczególności dzieci i 
młodzieŜy 

▫ Program „Bezpieczny Radom” na lata 2006-2010 

▫ Cel 1: Ochrona dzieci i młodzieŜy 

▫ Cel 2: Ograniczenie zjawisk kryminogennych, chuligaństwa i wandalizmu 

▫ Cel 3: Przeciwdziałanie patologiom społecznym tj. alkoholizmowi, narkomani i przemocy domowej 
▫ Regionalny Program Operacyjny województwa mazowieckiego 2007- 2013  
▫ Priorytet V Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu 

Powiązanie projektu z innymi projektami 
▫ Nadbudowa i rozbudowa Arki 

Wymagane uzgodnienia / pozwolenia/ decyzje; 
Nie dotyczy 
Stan prawny nieruchomości objętej projektem; 
Właścicielem nieruchomości jest Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła 
BudŜet projektu i źródła finansowania 
Pozycja; Kwota PLN 



Szacowana wartość inwestycji w tym: 120 000  zł w tym: w 2009r. – 60 000zł, w 2010r. – 
60 000zł 

Udział własny: 17 250  zł w tym w 2009r. - 8625zł, w 2010r. - 
8625zł 

 
 
Projekt 76 
 
Tytuł projektu: Modernizacja terenów KWP zs. w Radomiu 

(termomodernizacja budynków, remont 
pomieszczeń biurowych i sanitariatów, budowa 
boiska, remont stacji paliw i agregatorowi, 
utylizacja azbestu), budowa parkingu 

Instytucja realizująca projekt: KWP zs. w Radomiu 
Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu 
projektu: 

Projekt realizowany będzie samodzielnie 

Lokalizacja projektu: województwo mazowieckie, Radom, ul. 11 
listopada 37/59 

Czas realizacji projektu: 2008-2013 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Większość budynków zajmowanych przez Policję mazowiecką pochodzi z lat siedemdziesiątych, 
główne budynki biurowe zajmowane przez KMP Radom i KWP wybudowane zostały z 1978r. 
Zarówno budynki jak i cały teren wymaga dostosowania do wymogów i standardów europejskich.  
Od czasu oddania budynków do uŜytkowania nie były one poddane kompleksowym remontom, 
wykonywane były jedynie prace niezbędne i remonty doraźne, awaryjne. Wydzielone byłyby 
równieŜ strefy ppoŜ. na klatkach schodowych i wykonania byłaby instalacja sygnalizacyjna ppoŜ. w 
budynku 1 i 3. Ponadto ponad 60% powierzchni działki zajmowanej przez Policję jest terenem 
niezagospodarowanym (adoptowanym na parkingi)  wymagającym generalnej przebudowy i 
uporządkowania. Projekt przewiduje równieŜ wykonanie małej architektury. 
Dzięki realizacji planowanych przedsięwzięć powstrzymana zostanie degradacja terenów 
niezagospodarowanych, ułatwiony zostanie dostęp do usług świadczonych przez Policję dla 
mieszkańców miasta, poprawi się standard obsługi tych mieszkańców, co w konsekwencji wpłynie 
na poprawę wizerunku Policji. 
Cel projektu: 
Celem projektu jest poprawa warunków przyjęć interesantów, poprawa estetyki przestrzennej oraz 
uporządkowanie i adaptacja terenów przyległych 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 

wartość wskaźnika: 
powierzchnia obszaru poddana 
rewitalizacji 

m2 61.887 m2 

stworzenie bezpiecznych miejsc 
parkingowych  

Ilość miejsc parkingowych  250 miejsc parkingowych 

utylizacja azbestu m2 691 m2 
remont pomieszczeń/budynków  Powierzchnia 

pomieszczeń/budynków m2 
16.830 m2 

budowa boiska ilość 1 
Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 

wartość wskaźnika: 
Podniesienie standardu obsługi 
mieszkańców  

Opinie petentów  

Poprawa standardów pracy 
funkcjonariuszy i pracowników Policji 

Opinie pracowników policji i 
funkcjonariuszy 

 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  



i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 

▫ Tworzenie estetycznej i uporządkowanej przestrzeni zgodnie z zasadami ładu przestrzennego, 
respektującą zróŜnicowane kulturowo i historycznie tradycje architektoniczne oraz w moŜliwie jak 
największym stopniu zachowującą walory naturalnego krajobrazu przyrodniczego. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel główny: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej województwa 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach 
zrównowaŜonego rozwoju 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 3: Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Działanie 5.4. Kształtowanie toŜsamości regionu oraz kreowanie i promocja jego produktu. 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Adaptacja budynków poprzemysłowych - poprawa stanu infrastruktury Policji 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Na wykonanie planowanych prac niezbędne jest uzyskanie zgłoszenia robót oraz 
pozwolenia na budowę, pozwolenia będą uzyskane po wykonaniu dokumentacji. 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Teren naleŜy do Skarbu Państwa w trwałym zarządzie KWP zs. w Radomiu 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana wartość 
inwestycji w tym: 

ok. 7 700 000 zł 
2008r.-700.000zł 
2009r.- 1.500.000zł 
2010r.- 1.500.000zł 
2011r.- 1.500.000zł 
2012r.-1.500.000zł 
2013r.-1.000.000zł 

Udział własny: 1 155 000 zł 
 
 
Projekt 77 



Tytuł projektu: Adaptacja budynków poprzemysłowych - 
poprawa stanu infrastruktury Policji 

Instytucja realizująca projekt: KWP zs. w Radomiu 
Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu 
projektu: 

Projekt realizowany będzie samodzielnie 

Lokalizacja projektu: województwo mazowieckie, Radom,  
ul. Młodzianowska 24 

Czas realizacji projektu: 2008-2012 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Działka przy ulicy Młodzianowskiej naleŜała kiedyś do Fabryki Kuchni ACANTA S.A. Na jej terenie 
znajdują się budynki o konstrukcji stalowej z lekką obudową ścian i dachu. W chwili obecnej 
budynki kwalifikują się do remontu: brak jest wydzielonej strefy ppoŜ.  na klatkach schodowych, 
instalacji oddymiania, instalacji ppoŜ. Wraz z remontem budynków konieczne jest uporządkowanie 
terenu, wybudowanie parkingów i dróg dojazdowych itp. Dzięki realizacji planowanych 
przedsięwzięć teren poprzemysłowy zostanie uporządkowany i odpowiednio zagospodarowany tak 
by spełniać nowe funkcje uŜytkowe. 
Cel projektu: 
Celem projektu jest poprawa funkcjonalności budynku, poprawa warunków pracy pracowników oraz 
zmniejszenie zuŜycia energii elektrycznej. 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 

wartość wskaźnika: 
Wymiana osprzętu elektrycznego Powierzchnia uŜytkowa m2 Ok.2558 m2 
Remont budynków Powierzchnia całkowita m2 Ok. 2752 m2 
Wydzielenie strefy p.poŜ na klatkach 
schodowych  

Klatka schodowa 2 

Zagospodarowanie terenu, remont dróg 
i parkingów, budowa zieleńców 

Długość drogi 
Powierzchnia parkingu 

0,5 km 
Ok.1000 m2 

Przyłącze wodociągowe  Długość m 50 
Instalacja wentylacyjna Pow. uŜytkowa  1676 m2 
Powierzchnia obszarów poddanych 
rewitalizacji 

m2 7.188 m2 

Wykonanie ogrodzenia Długość m 150 m  
Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 

wartość wskaźnika: 
Poprawa standardów pracy 
pracowników Policji 

Opinie pracowników policji i 
funkcjonariuszy 

 

Poprawa stanu bezpieczeństwa 
p.poŜarowego  

Opinie pracowników policji i 
funkcjonariuszy 

 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 



▫ Tworzenie estetycznej i uporządkowanej przestrzeni zgodnie z zasadami ładu przestrzennego, 
respektującą zróŜnicowane kulturowo i historycznie tradycje architektoniczne oraz w moŜliwie jak 
największym stopniu zachowującą walory naturalnego krajobrazu przyrodniczego. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel główny: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej  

▫ i przestrzennej województwa 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach 
zrównowaŜonego rozwoju 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 3: Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Działanie 5.4. Kształtowanie toŜsamości regionu oraz kreowanie i promocja jego produktu. 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Modernizacja terenów KWP zs. w Radomiu 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Na wykonanie planowanych prac niezbędne jest uzyskanie zgłoszenia robót oraz 
pozwolenia na budowę, pozwolenia będą uzyskane po wykonaniu dokumentacji. 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Teren naleŜy do Skarbu Państwa w trwałym zarządzie KWP zs. w Radomiu 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana wartość 
inwestycji w tym: 

ok. 5 000 000 zł 
2008r- 160.000  
2010r.- 1.000.000 
2011r.- 1.000.000 
2012r. – 2.840.000 

Udział własny: 750 000 zł 
 
 
 
 
Projekt 78 
 
Tytuł projektu: Konserwacja neogotyckiego kościoła 

katedralnego w Radomiu- etap II – elewacja 
wschodnia, frontowa i prezbiterium oraz 
ograniczenie kosztów eksploatacji i 
zanieczyszczeń poprzez wybudowanie 
nowoczesnego – proekologicznego systemu 
ogrzewania.  

Instytucja realizująca projekt: Parafia Katedralna p.w. Opieki Najświętszej 
Maryi Panny w Radomiu 

Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu 
projektu: 

- 

Lokalizacja projektu: Radom, ul. Henryka Sienkiewicza 13 



Czas realizacji projektu: 2008-2012 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
W ciągu prawie 100 lat, jakie upłynęły od zakończenia budowy znacznym zniszczeniom uległy 
części tej budowli. Największe dotyczyły pokrycia dachowego oraz konstrukcji wieŜ, zniszczeniu 
uległy teŜ znaczne fragmenty elewacji świątyni, a takŜe część posadzki naw kościoła. 
Dokładna ocena stanu technicznego budynku wykazała pilną konieczność przeprowadzenia prac 
remontowych elewacji świątyni wraz z koniecznością rekonstrukcji i zabezpieczenia okien 
witraŜowych. 
Stwierdzono ponadto konieczność dokonania modernizacji systemu ogrzewania świątyni oraz 
ułatwienia dostępu do wnętrza budynku osobom niepełnosprawnym ruchowo oraz z małymi 
dziećmi. 
Głównym celem realizacji projektu jest uratowanie przed postępującym niszczeniem zabytkowej 
świątyni- neogotyckiej katedry, trwale wpisanej w krajobraz kulturowy Radomia. Ponadto, poprzez 
działania zmierzające do wykorzystania odnawialnych źródeł energii – pompa cieplna – przyczyni 
się do poprawy warunków ekologicznych oraz upowszechni, dzięki swojej skali i oddziaływaniu, 
zalety takich rozwiązań w regionie. 
Cele szczegółowe obejmują: 
- odnowienie zabytkowej budowli ii nadanie impulsu do prac rewaloryzacyjnych w całym kwartale 
zabudowy, w którym usytuowana jest Katedra; 
- ograniczenie kosztów eksploatacji oraz zanieczyszczeń poprzez wybudowanie nowoczesnego 
– proekologicznego systemu ogrzewania. 
Projektowane prace obejmą: 
- konserwację zniszczonych elementów elewacji budynku katedry; 
- wzmocnienie wieŜy kościelnej; 
- wymianę przeszkleń w zniszczonych oknach witraŜowych; 
- wykonanie opaski drenaŜowej wokół budynku katedry wraz z odprowadzeniem wód opadowych do 
miejskiej kanalizacji burzowej; 
- wykonanie ogrzewania z wykorzystaniem pompy cieplnej; 
- wymianę zdeformowanej i zniszczonej posadzki w nawach katedry; 
- dostosowanie budynku katedry do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo oraz z małymi 
dziećmi. 
Przeprowadzone prace spowodują poprawę warunków eksploatacji budynku, zniosą groźbę 
katastrofy budowlanej i – w konsekwencji – zamknięcia świątyni dla wiernych i odwiedzających. 
Poprawią teŜ moŜliwość dostępu do budynku przez osoby niepełnosprawne oraz z małymi dziećmi, 
a zamontowane urządzenia do ogrzewania za pomocą pompy ciepłą spowodują rzeczywiste 
obniŜenie kosztów eksploatacji budynku jak tez w istotny sposób przyczynią się do zmniejszenia 
emisji substancji szkodliwych do atmosfery. 
Cel projektu: 
Celem projektu jest powstrzymanie degradacji technicznej budynku świątyni poprzez wykonanie 
prac remontowo-konserwatorskich oraz poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych ruchowo 
i z małymi dziećmi, a takŜe zmniejszenie kosztów eksploatacji i zmniejszenie ilości zanieczyszczeń 
emitowanych do atmosfery. Projekt przyczyni się do poprawy estetyki miasta a tym samym 
podniesie wartość turystyczną miasta. 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość wskaźnika: 
Zrewaloryzowana elewacja 
świątyni 

Powierzchnia elewacji 
– m2 

8000 m2 

Wzmocniona konstrukcja wieŜy 
katedry 

Ilość wieŜ – szt. 2 szt. 

Opaska drenaŜowa wokół 
budowli 

Długość opaski - mb 230  

System zbierania i 
odprowadzania wód 
opadowych z terenu 
posadowienia budynku katedry 

Długość instalacji - 
mb 

480  

Nowa posadzka w nawach 
świątyni 

powierzchnia posadzki 
- m2 

1300 m2 

Rampa umoŜliwiająca osobom 
niepełnosprawnych ruchowo 
dostanie się do wnętrza 
budynku 

Ilość podjazdów – szt. 1 

System ogrzewania oparty o 
pompę ciepła 

Ilość instalacji – szt. 1 



Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość wskaźnika: 
Zwiększenie dostępności do 
budynku świątyni dla osób 
niepełnosprawnych ruchowo 
oraz z małymi dziećmi 

Zwiększenie 
uczestnictwa w 
okresie 1 roku po 
zakończeniu inwestycji 

5% 

Poprawa funkcjonowania i 
zmniejszenie kosztów 
eksploatacji budynku świątyni 

Ograniczenie kosztów 
ogrzewania budynku 
w okresie 1 roku po 
zakończeniu inwestycji 

15% 

Redukcja emisji 
zanieczyszczeń emitowanych 
do atmosfery 

Ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń do 
atmosfery w okresie 1 
roku po zakończeniu 
inwestycji 

100% 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel główny: Podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i 
rodzin 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel horyzontalny 5: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel główny: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej województwa 

▫ Priorytet VII, cel główny: Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 3: Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 

▫ Priorytet VI, cel szczegółowy: Promocja i zwiększanie atrakcyjności turystycznej regionu 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Działanie 5.4. Kształtowanie toŜsamości regionu oraz kreowanie i promocja jego produktu. 

▫ Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Radomskiego 2007-2013 

▫ Priorytet II, cel: Poprawa jakości wyposaŜenia i stanu budynków uŜyteczności publicznej 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Cel strategiczny 2: Ulepszanie istniejących i wprowadzenie nowych form pomocy celem zwalczania 
negatywnych skutków istniejących problemów i mobilizowania ludzi do działania oraz zapobieganie 
marginalizacji osób i rodzin poprzez wyrównywanie szans oraz włączanie zagroŜonych środowisk w 
Ŝycie społeczne 

▫ Narodowa Strategia Spójności na lata 2007 – 2013 



▫ Priorytet 2: inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz w infrastrukturę społeczną 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Konserwacja neogotyckiego kościoła katedralnego w Radomiu - etap II - elewacja 
zachodnia nawy głównej i zachodnie ramię transeptu. 

▫ Prace konserwatorskie w zabytkowym kościele katedralnym p.w. ONMP w Radomiu – 
kontynuacja – zakup i montaŜ instalacji systemów wykrywania poŜaru, sygnalizacji 
włamania i napadu, telewizji przemysłowej oraz ochronę otoczenia poprzez monitoring 
miejski. 

▫ Prace remontowo-konserwatorskie we wnętrzu kościoła p.w. św. Rodziny w Radomiu. 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Zalecenia konserwatora zabytków co do  zakresu koniecznych prac konserwatorskich przy obiekcie 
zabytkowym 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Właściciel – Parafia Katedralna p.w. Opieki Najświętszej Maryi Panny w Radomiu 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana 
wartość 
inwestycji 
w tym: 

10 500 000 zł w tym: w 2009r. – 300 000PLN, 2010r.-  3 000 000PLN, 2011r. – 3 000 
000PLN, 2012r. – 4 200 000PLN 

Udział 
własny 

1 995 000 zł w tym 2009r. – 57 000PLN, w 2010r. – 570 000PLN, w 2011r. – 
570 000PLN, 2012r. 798 000PLN 

 
 
Projekt 79 
 
Tytuł projektu: Adaptacja budynku Wydziału Transportu na 

nowe laboratoria i sale wykładowe z 
dobudową drogi dojazdowej do laboratoriów. 

Instytucja realizująca projekt: Politechnika Radomska im. Kazimierza 
Pułaskiego w Radomiu 

Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu 
projektu: 

 

Lokalizacja projektu: Radom, ul. Malczewskiego 29 
Czas realizacji projektu: 2009 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Dynamicznie rozwijający się Wydział Transportu Politechniki Radomskiej odczuwa brak 
pomieszczeń dydaktycznych. Pracownicy Wydziału pracują w kilku odległych od siebie obiektach. W 
wyniku planowanych przemieszczeń słuŜb administracyjnych  uczelni do innych obiektów zwalnia 
się w tym budynku około 1 000 m2  powierzchni. Ma być ona zaadaptowana na nowe laboratoria  i 
sale wykładowe. Do jednego z laboratoriów niezbędny jest bezpośredni wjazd z ulicy, co wymagać 
będzie nowego zagospodarowania przyległych terenów łącznie z wymiana ogrodzenia. Obiekt ma 
być przystosowany dla niepełnosprawnych poprzez wybudowanie podjazdu i zainstalowanie windy. 
Realizacja projektu juŜ rozpoczęta. 
Cel projektu: 
Celem zamierzenia jest adaptacja  budynku  pod potrzeby funkcjonowania bazy dydaktycznej 
i laboratoryjnej Wydziału Transportu. –Umiejscowienie w jednym kompleksie wszystkich  jednostek 
Wydziału poprawi warunki studiowania, pracy kadry naukowo – technicznej oraz zmniejszy koszty 
utrzymania Wydziału.. 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 

wskaźnika: 
Adaptowana powierzchnia Powierzchnia uŜytkowa 1 000 m2 
Dźwig osobowy sztuk 1 



przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych 
Bufet sztuk 1 
Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 

wskaźnika: 
Poprawa funkcjonowania 
Wydziału 

Zmniejszenie kosztów 
ogólno-
administracyjnych 
Wydziału  
 

2% 

Nowe pomieszczenia 
laboratoryjne i sale 
dydaktyczne 

szt. 22 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel główny: Podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i 
rodzin 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel horyzontalny 5: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 4: Poprawa infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego w 
regionie 

▫ Priorytet VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 

▫ Priorytet VII, cel główny: Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 3: Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 

▫ Priorytet VI, cel szczegółowy: Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Działanie 5.4. Kształtowanie toŜsamości regionu oraz kreowanie i promocja jego produktu. 

▫ Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Radomskiego 2007-2013 

▫ Priorytet II, cel: Poprawa jakości wyposaŜenia i stanu budynków uŜyteczności publicznej 

▫ Program „Bezpieczny Radom” na lata 2006-2010 

▫ Działanie 3.1, obszar działania: Propagowanie wśród dzieci i młodzieŜy pozytywnych form spędzania 
czasu wolnego, tworzenie miejsc moŜliwości aktywnego, aprobowanego społecznie spędzania czasu 
wolnego, np. boiska osiedlowe, kluby osiedlowe, siłownie, kawiarenki internetowe 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Cel strategiczny 2: Ulepszanie istniejących i wprowadzenie nowych form pomocy celem zwalczania 
negatywnych skutków istniejących problemów i mobilizowania ludzi do działania oraz zapobieganie 
marginalizacji osób i rodzin poprzez wyrównywanie szans oraz włączanie zagroŜonych środowisk w 
Ŝycie społeczne 



▫ Cel strategiczny 2, sposób realizacji: Zagospodarowanie czasu wolnego, w szczególności dzieci i 
młodzieŜy 

▫ Narodowa Strategia Spójności na lata 2007 – 2013 
▫ Priorytet 1: inwestycje w kulturę 
▫ Priorytet 2: inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz w infrastrukturę społeczną 
▫ Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004 – 2020 
▫ Priorytet 2: edukacja kulturalna i kształcenie kadr kultury 
▫ Priorytet 3: rozwój inicjatyw lokalnych 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Śniadeckich 5 w 
Radomiu 

▫ Termomodernizacja budynków IV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Mariackiej 25 w 
Radomiu 

▫ Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr-1 przy ul. Staromiejskiej 11w 
Radomiu 

▫ Termomodernizacja budynku II LO im. M. Konopnickiej przy ul. Kusocińskiego 8 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Publiczne Gimnazjum nr 11przy ul Kujawskiej 19 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Sowińskiego 1  

w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynków Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa nr 3 im. J. Korczaka ul. Grzecznarowskiego 15 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Publiczne Gimnazjum nr 6 przy ul. Sadkowskiej 16 w 

Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły podstawowej nr 13 przy ul. Sienkiewicza 30  

w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 32 przy ul. Jarzyńskiego 3  

w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku V LO im. Traugutta 52a w Radomiu 
▫ termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Elektronicznych przy ul. Sadkowskiej 19 w 

Radomiu 
▫ Adaptacja budynku na Rektorat i wszystkie słuŜby administracyjne uczelni 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Pozwolenie na budowę Decyzja nr 267/2007 z 02.04.2007r. 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Własność 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana 
wartość 
inwestycji 
w tym: 

2 100 000 zł 

Udział 
własny 

315 000 zł 

 
 
Projekt 80 
 
Tytuł projektu: Plenerowa pracownia rzeźby Wydziału Sztuki 
Instytucja realizująca projekt: Politechnika Radomska im. Kazimierza 

Pułaskiego w Radomiu 
Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu 
projektu: 

- 

Lokalizacja projektu: Radom, ul. Malczewskiego 22 
Czas realizacji projektu: 2009 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Z dniem 1.10.2007r. powstał w Politechnice Radomskiej nowy Wydział Sztuki, którego siedzibą jest 
budynek przy ul. Malczewskiego 22 zlokalizowany na działce o powierzchni  około 9 154 m2 . 



Granica działki w wyniku budowy „ Centrum Słoneczne” w pobliŜu Wydziału zostanie w najbliŜszym 
okresie zmieniona i cały teren będzie musiał  być przeorganizowany łączne ze zmianą dróg 
komunikacyjnych i ogrodzeniem.  
Powstaną moŜliwości zorganizowania  niezbędnej plenerowej Pracowni Rzeźby, będącej jedną ze 
specjalności kształcenia na Wydziale oraz mini amfiteatru z 85 miejscami siedzącymi do 
prowadzenia zajęć na otwartej przestrzeni. MoŜliwa będzie organizacja stałej wystawy prac 
studenckich dostępnych dla społeczności lokalnych . 
Cel projektu: 
Celem projektu jest zagospodarowanie  ternu przyległego do budynku na cele edukacyjne i 
rekreacyjne poprzez stworzenie przyjaznego dla studentów i środowiska otoczenia budynku 
Wydziału Sztuki w samym centrum Radomia. Podniesie to równieŜ jakość Ŝycia społeczności 
lokalnych mogących na bieŜąco obcować ze sztuką. 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 

wskaźnika: 
Ogrodzenie terenu mb 400 
Zagospodarowanie: 
- układ komunikacji pieszej,               
- stanowiska rzeźbiarskie i 
ekspozycyjne, 
- amfiteatr 

 
m2 
 
sztuk 
ilość miejsc 

 
600 m2 
 
10 
85 

Przebudowa parkingu i 
dobudowa drogi 
 

m2 600 m2 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 
wskaźnika: 

Uatrakcyjnienie warunków 
studiowania 

Wzrost liczby 
studentów- % 

10% 

Poprawa estetyki otoczenia 
Wydziału 

Uatrakcyjnienie działki - 
m² 

9000 m2 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel główny: Podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i 
rodzin 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel horyzontalny 5: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 4: Poprawa infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego w 
regionie 

▫ Priorytet VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 

▫ Priorytet VII, cel główny: Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 3: Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 



▫ Priorytet VI, cel szczegółowy: Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Działanie 5.4. Kształtowanie toŜsamości regionu oraz kreowanie i promocja jego produktu. 

▫ Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Radomskiego 2007-2013 

▫ Priorytet II, cel: Poprawa jakości wyposaŜenia i stanu budynków uŜyteczności publicznej 

▫ Program „Bezpieczny Radom” na lata 2006-2010 

▫ Działanie 3.1, obszar działania: Propagowanie wśród dzieci i młodzieŜy pozytywnych form spędzania 
czasu wolnego, tworzenie miejsc moŜliwości aktywnego, aprobowanego społecznie spędzania czasu 
wolnego, np. boiska osiedlowe, kluby osiedlowe, siłownie, kawiarenki internetowe 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Cel strategiczny 2: Ulepszanie istniejących i wprowadzenie nowych form pomocy celem zwalczania 
negatywnych skutków istniejących problemów i mobilizowania ludzi do działania oraz zapobieganie 
marginalizacji osób i rodzin poprzez wyrównywanie szans oraz włączanie zagroŜonych środowisk w 
Ŝycie społeczne 

▫ Cel strategiczny 2, sposób realizacji: Zagospodarowanie czasu wolnego, w szczególności dzieci i 
młodzieŜy 

▫ Narodowa Strategia Spójności na lata 2007 – 2013 
▫ Priorytet 1: inwestycje w kulturę 
▫ Priorytet 2: inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz w infrastrukturę społeczną 
▫ Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004 – 2020 
▫ Priorytet 2: edukacja kulturalna i kształcenie kadr kultury 
▫ Priorytet 3: rozwój inicjatyw lokalnych 
 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Remont i modernizacja Amfiteatru w Radomiu, 
▫ Odnowienie i remont pomieszczeń Klubu Środowisk Twórczych „Łaźnia” przy ul. 

śeromskiego 56. 
▫ Adaptacja budynku dla organizacji pozarządowych, remont i termomodernizacja OkiSz 
▫ NSP na miarę XXI wieku- inwestycją w edukację i sport inwestujemy w przyszłość. 
▫ Remont i modernizacja pomieszczeń Miejskiego Centrum Kultury i Informacji 

Międzynarodowej Traugutta 31/33, 26-600 Radom 
▫ Przebudowa MłodzieŜowego Domu Kultury przy ul. Słowackiego 17 w Radomiu 
 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Zgłoszenie o wykonaniu robót 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Własność 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana 
wartość 
inwestycji 
w tym: 

1 100 000 zł 

Udział 
własny 

165 000 zł 

 
 
Projekt 81 
 
Tytuł projektu: Adaptacja budynku na Rektorat i wszystkie 

słuŜby administracyjne Uczelni 
Instytucja realizująca projekt: Politechnika Radomska im. Kazimierza 

Pułaskiego w Radomiu 
Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu  



projektu: 
Lokalizacja projektu: Radom, ul. Malczewskiego 29 
Czas realizacji projektu: 2009 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Budynek przeznaczony na administrację Uczelni, to bardzo ładny architektonicznie obiekt 
wybudowany w 1951r. w którym do niedawna oprócz słuŜb administracji i Studenckiej Przychodni 
Zdrowia mieścił się jeden z oddziałów Biblioteki.  
Aktualnie oddział Biblioteki został przeniesiony do nowej siedziby. Pozostała niewykorzystana część 
obiektu.  
W przyjętym przez Uczelnię Strategicznym Programie Rozwoju do roku 2010, Senat Uczelni 
postanowił budynek ten adaptować na siedzibę Rektoratu i wszystkich słuŜb administracyjnych 
Uczelni. 
W budynku tym po adaptacji znajdzie równieŜ miejsce reprezentacyjna sala Senatu z Izbą Pamięci. 
Od podstaw ma być  zagospodarowany dziedziniec i otoczenie z układem komunikacyjnym w tym 
parkingi. Budynek ma być przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Realizacja projektu jest 
rozpoczęta w 2008r. 
Cel projektu: 
Adaptacja budynku w którym moŜliwa będzie komasacja wszystkich słuŜb Uczelni,  poprawi to 
warunki pracy i obsługi administracyjnej, przyczyni się do zmniejszenia kosztów funkcjonowania 
Uczelni. 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 

wskaźnika: 
Roboty adaptacyjne Powierzchnia uŜytkowa 3 144 m2 
Dźwig osobowy sztuk 1  
Parking 
 

ilość miejsc 90 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 
wskaźnika: 

Poprawa funkcjonowania  
jednostek administracyjnych 
uczelni 

Zmniejszenie kosztów 
ogólno-
administracyjnych 
% 

0,5 

Powstanie moŜliwość poprawy 
warunków dydaktycznych 
Wydziału Transportu 

Pozyskanie 
dodatkowych 
powierzchni na 
działalność dydaktyczną 
– m2 

1000 m2 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel główny: Podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i 
rodzin 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel horyzontalny 5: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 4: Poprawa infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego w 
regionie 

▫ Priorytet VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 



▫ Priorytet VII, cel główny: Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 3: Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 

▫ Priorytet VI, cel szczegółowy: Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Działanie 5.4. Kształtowanie toŜsamości regionu oraz kreowanie i promocja jego produktu. 

▫ Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Radomskiego 2007-2013 

▫ Priorytet II, cel: Poprawa jakości wyposaŜenia i stanu budynków uŜyteczności publicznej 

▫ Program „Bezpieczny Radom” na lata 2006-2010 

▫ Działanie 3.1, obszar działania: Propagowanie wśród dzieci i młodzieŜy pozytywnych form spędzania 
czasu wolnego, tworzenie miejsc moŜliwości aktywnego, aprobowanego społecznie spędzania czasu 
wolnego, np. boiska osiedlowe, kluby osiedlowe, siłownie, kawiarenki internetowe 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Cel strategiczny 2: Ulepszanie istniejących i wprowadzenie nowych form pomocy celem zwalczania 
negatywnych skutków istniejących problemów i mobilizowania ludzi do działania oraz zapobieganie 
marginalizacji osób i rodzin poprzez wyrównywanie szans oraz włączanie zagroŜonych środowisk w 
Ŝycie społeczne 

▫ Cel strategiczny 2, sposób realizacji: Zagospodarowanie czasu wolnego, w szczególności dzieci i 
młodzieŜy 

▫ Narodowa Strategia Spójności na lata 2007 – 2013 
▫ Priorytet 1: inwestycje w kulturę 
▫ Priorytet 2: inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz w infrastrukturę społeczną 
▫ Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004 – 2020 
▫ Priorytet 2: edukacja kulturalna i kształcenie kadr kultury 
▫ Priorytet 3: rozwój inicjatyw lokalnych 
 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Śniadeckich 5 w 
Radomiu 

▫ Termomodernizacja budynków IV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Mariackiej 25 w 
Radomiu 

▫ Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr-1 przy ul. Staromiejskiej 11w 
Radomiu 

▫ Termomodernizacja budynku II LO im. M. Konopnickiej przy ul. Kusocińskiego 8 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Publiczne Gimnazjum nr 11przy ul Kujawskiej 19 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Sowińskiego 1 w 

Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynków Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa nr 3 im. J. Korczaka ul. Grzecznarowskiego 15 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Publiczne Gimnazjum nr 6 przy ul. Sadkowskiej 16 w 

Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły podstawowej nr 13 przy ul. Sienkiewicza 30  

w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 32 przy ul. Jarzyńskiego 3  

w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku V LO im. Traugutta 52a w Radomiu 
▫ termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Elektronicznych przy ul. Sadkowskiej 19 w 

Radomiu 
▫ Adaptacja budynku Wydziału Transportu na nowe laboratoria i sale wykładowe z dobudową 

drogi dojazdowej do laboratoriów 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Pozwolenie na budowę Decyzja Nr 267/2007 z 02.04. 2007r. 



Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Własność 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana 
wartość 
inwestycji 
w tym: 

8 000 000 zł 

Dotacja 
MNiSW 4 500 000zł 

Udział 
własny 

525 000 zł 

 
 
Projekt 82 
 
Tytuł projektu: Przebudowa pionów instalacji gazowej i 

kanalizacji ściekowej wraz z instalacją 
wodomierzy w budynku przy ulicy Witolda 
6/8 w Radomiu 

Instytucja realizująca projekt: Spółdzielnia Mieszkaniowa „EKO” w 
Radomiu 

Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu projektu: Wykonanie samodzielne-  
Lokalizacja projektu: 26-600 Radom, ul. Witolda 6/8, 

województwo mazowieckie 
Czas realizacji projektu: 2008 - 2010 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Budynek mieszkalny wielorodzinny posiadający 39 lokali mieszkalnych, zamieszkiwany przez ok. 
111 osób posiada piony instalacyjne zamknięte w tzw. szachtach murowanych. To uniemoŜliwia 
konserwację rur. 
W wyniku wieloletnich zaniedbań spowodowanych ww. okolicznościami, szachty są zawilgocone, 
zachodzi obawa całkowitej degradacji rur – obecnie skorodowanie obejmuje znaczną część 
instalacji. Przyczyną powyŜszego jest fakt, iŜ w fazie budowy zastosowano materiały niewłaściwej 
jakości, wskutek czego występują częste rozszczelnienia rur, co w przypadku pogłębiającej się z 
czasem dewastacji rur moŜe stanowić zagroŜenie dla mieszkańców budynku (szczególnie rur 
instalacji gazowej). 
Cel projektu: 
Celem projektu jest poprawa warunków Ŝycia mieszkańców budynku przy ulicy Witolda 6/8 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 

wskaźnika: 
Przebudowana instalacja 
gazowa 

Długość przebudowanej 
instalacji gazowej 

600mb 

wymienione piece gazowe liczba pieców 
wymienionych  

2 szt. 

Wymieniona instalacja 
ściekowa 

Długość wymienionej 
instalacji ściekowej 

17 mb 

Wymienione wodomierze Liczna wymienionych 
wodomierzy 

39 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 
wskaźnika: 

Poprawa funkcjonowania 
instalacji gazowej i grzewczej  

Ograniczenie kosztów 
obsługi technicznej  i 
utrzymania instalacji 
gazowej i sanitarnej  

10% 

Poprawa pomiaru zuŜycia 
wody w budynku 

Oszczędność zuŜycia 
wody 

7% 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 



▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel główny: Podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i 
rodzin 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Narodowa Strategia Spójności na lata 2007 – 2013 
▫ Priorytet 2: inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz w infrastrukturę społeczną 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 4: Poprawa infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego w 
regionie 

▫ Priorytet VII, cel główny: Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Budowa społeczeństwa informacyjnego i poprawa jakości Ŝycia mieszkańców 
województwa 

▫ Działanie 1.6. Intensyfikacja działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych 

▫ Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Radomskiego 2007-2013 

▫ Priorytet II, cel: Poprawa jakości wyposaŜenia i stanu budynków uŜyteczności publicznej 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych i społecznych 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Remont dachu, renowacja delegacji i fasad budynku przy ulicy Piłsudskiego 8 w Radomiu 
▫ Wymiana pokrycia dachowego i adaptacja powierzchni strychowej na lokale mieszkalne 
▫ Wymiana instalacji gazowej 
▫ Wymiana grzejników 
▫ Termomodernizacja, monitoring, wymiana instalacji wod-kan, naprawa kominów 
▫ Wymiana instalacji elektrycznej i gazowej budynku Traugutta 31/33 w Radomiu 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Pozwolenie na budowę, zgoda konserwatora zabytków, projekt techniczny kosztorys. 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Własność Spółdzielni Mieszkaniowej „EKO” – budynek i grunt 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana 
wartość 
inwestycji 
w tym: 

240 000,00zł, w tym: w 2008r. – 40 000 PLN, w 2009r. – 10 000 PLN, w 2010r. – 
190 000 PLN. 

Udział 
własny 

36 000,00 zł, w tym: w 2008r. – 6 000 PLN, w 2009r. – 1 500 PLN  
w 2010 r. 28 500 PLN  

 
 
Projekt 83 



 
Tytuł projektu: Ogrodzenie terenu Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Eko” w Radomiu przy ulicy 
Witolda 6/8 wraz z montaŜem bramy 
wejściowej, instalacją domofonów 
zewnętrznych, elewacją z ociepleniem 
części handlowo-usługowej budynku w 
poziomie parteru i oświetleniem posesji. 

Instytucja realizująca projekt: Spółdzielnia Mieszkaniowa „EKO” w 
Radomiu 

Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu projektu: Wykonanie samodzielne-  
Lokalizacja projektu: 26-600 Radom, ul. Witolda 6/8, 

województwo mazowieckie 
Czas realizacji projektu: 2008 - 2009 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Posesja, na której znajduje się budynek mieszkalny wielorodzinny posiadający 39 lokali 
mieszkalnych, zamieszkiwany przez ok. 111 osób nie jest ogrodzony, nie ma zamykanej bramy 
wejściowej i podwórko nie jest oświetlone. Z uwagi na lokalizacje budynku w ścisłym centrum 
miasta, podwórko jest nagminnie wykorzystywane na „parking ogólnodostępny” dla przypadkowych 
mieszkańców Radomia. Często zdarza się, Ŝe podwórko stanowi miejsce spotkań lub bazę 
wypadową dla patologii społecznej zamieszkującej bezpośrednie sąsiedztwo budynku. Stwarza to 
ogromny dyskomfort dla mieszkańców przedmiotowego budynku, a nawet wzbudza strach i 
poczucie zagroŜenia. 
Cel projektu: 
Celem projektu jest poprawa warunków Ŝycia i bezpieczeństwa mieszkańców budynku przy ulicy 
Witolda 6/8 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 

wskaźnika: 
Ogrodzona posesja przy ulicy 
Witolda 6/8  

Długość ogrodzenia 30mb z bramą 

Zainstalowane domofony 
zewnętrzne  

Liczba domofonów 42 szt. 

Zainstalowane oświetlenie Liczba lamp 4 szt. 
Wykonana elewacja 
zewnętrzna części usługowo-
handlowej budynku w 
poziomie parteru wraz z 
ociepleniem 

Powierzchnia elewacji 544,75m², w tym: 261m² z marmolitu. 
198,75 m² ocieplenie z malowaniem, 
85m² sufity 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 
wskaźnika: 

Poprawione bezpieczeństwo 
mieszkańców budynku 

Poprawa 
bezpieczeństwa 
mieszkańców budynku 

80% 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 
▫ Priorytet 2b: Infrastruktura mieszkaniowa i przygotowanie terenów pod inwestycje 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 



znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 

▫ Tworzenie estetycznej i uporządkowanej przestrzeni zgodnie z zasadami ładu przestrzennego, 
respektującą zróŜnicowane kulturowo i historycznie tradycje architektoniczne oraz w moŜliwie jak 
największym stopniu zachowującą walory naturalnego krajobrazu przyrodniczego. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel główny: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej województwa 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach 
zrównowaŜonego rozwoju 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 3: Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 

▫ Działanie 5.4. Kształtowanie toŜsamości regionu oraz kreowanie i promocja jego produktu. 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

▫ Działanie: Poprawa warunków mieszkaniowych 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i rozbudowę  kamienicy przy 
ul.Rwańskiej 8 w Radomiu wraz z otoczeniem   

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienic przy ul. 
Rynek 12 i Wałowa 22 wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego  w Radomiu poprzez remont i przebudowę 
zabytkowego budynku Kamienicy Starościńskiej na  ul. Grodzkiej 8 wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienicy przy ul. 
Rwańskiej 16 wraz z nową zabudową od ul. Wałowej 4 w Radomiu wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienicy przy ul. 
Rwańskiej 17 wraz z nową zabudową od ul. Szewskiej 20 w Radomiu wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja DOMU TECHNIKA w Radomiu, ul. Struga 7a 
▫ Remont i modernizacja V- cio kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

przy  
ul. Olsztyńskiej 31 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI- to  kondygnacyjnego  wielorodzinnego budynku  mieszkalno- 
usługowego przy ul.Niedziałkowskiego 19/21 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Kolberga 20 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Czachowskiego 21 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Szklanej 33 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Zbrowskiego 29 w Radomiu 

▫ Rewitalizacja renowacja budynku Broni 1 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku ul. Kościuszki 8a w Radomiu  
▫ Rewitalizacja kamienicy przy ul. Mickiewicza 11 



▫ Rewitalizacja elewacji zewnętrznej kamienicy ul. J. Piłsudskiego 4 
▫ Rewitalizacja  Nieruchomości Wspólnej Szewska 5 w Radomiu 
▫ Bezpieczne miasto, ogrodzenie terenu + monitoring. Wykonanie placu zabaw dla dzieci. 
▫ Izolacja i remont elewacji i dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
▫ Monitoring Osiedla „ XV Lecia” i Osiedla „Planty” w Radomiu 
▫ Remont i modernizacja zabytkowego budynku Domu Rzemiosła oraz przylegającego 

dziedzińca 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Pozwolenie na budowę, zgoda konserwatora zabytków 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Własność Spółdzielni Mieszkaniowej „EKO” – budynek i grunt 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana 
wartość 
inwestycji 
w tym: 

140 000 PLN, w tym: w 2008r. – 60 000 PLN, w 2009r. – 80 000 PLN. 

Udział 
własny 21 000 PLN, w tym w 2008r. – 9 000 PLN, w 2009r. – 12 000 PLN. 

 
 
Projekt 84 
 
Tytuł projektu: Rewitalizacja renowacja budynku Broni 1  

w Radomiu  
Instytucja realizująca projekt: Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Broni 1  

w Radomiu 
Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu projektu: Wspólnota Mieszkaniowa Broni 1 w 

Radomiu, Której budynek połoŜony jest na 
obszarze zabytkowego Układu 
Urbanistyczno – Architektonicznego w 
Radomiu Nr rej.410/A/89 

Lokalizacja projektu: Radom ul. Broni 1 woj. mazowieckie 
Czas realizacji projektu: 2009-2010 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji):Budynek wybudowany w 1928 roku 
stanowiący część historyczną miasta, wzniesiony dla potrzeb mieszkaniowych powstających 
Zakładów Metalowych WALTERA, wymagający po latach eksploatacji stosownej renowacji. 
Cel projektu: 
Poprawa stanu technicznego obiektu, uwypuklenie walorów architektonicznych, poprawa estetyki, 
poprawa ciepłochronności. 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 

wskaźnika: 
odnowiona elewacja zew. 
budynku 

Pow. elewacji 3200 m2 

ocieplenie budynku Ilość lok. mieszkalnych 76 
wymiana instalacji 
elektrycznej i wod-kan 

Ilość lok. uŜytkowych 3 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 
wskaźnika: 

Poprawa ciepłochronności i 
estetyki budynku, poprawa 
warunków Ŝycia mieszkańców 

Odnowiona elewacja, 
zmniejszenie kosztów 
związanych z 
ogrzewaniem, 
likwidacja zagroŜeń 

20% 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 



▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 
▫ Priorytet 2b: Infrastruktura mieszkaniowa i przygotowanie terenów pod inwestycje 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 

▫ Tworzenie estetycznej i uporządkowanej przestrzeni zgodnie z zasadami ładu przestrzennego, 
respektującą zróŜnicowane kulturowo i historycznie tradycje architektoniczne oraz w moŜliwie jak 
największym stopniu zachowującą walory naturalnego krajobrazu przyrodniczego. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel główny: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej województwa 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach 
zrównowaŜonego rozwoju 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 3: Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 

▫ Działanie 5.4. Kształtowanie toŜsamości regionu oraz kreowanie i promocja jego produktu. 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

▫ Działanie: Poprawa warunków mieszkaniowych 

 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i rozbudowę  kamienicy przy 
ul.Rwańskiej 8 w Radomiu wraz z otoczeniem   

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienic przy ul. 
Rynek 12 i Wałowa 22 wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego  w Radomiu poprzez remont i przebudowę 
zabytkowego budynku Kamienicy Starościńskiej na  ul. Grodzkiej 8 wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienicy przy ul. 
Rwańskiej 16 wraz z nową zabudową od ul. Wałowej 4 w Radomiu wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienicy przy ul. 
Rwańskiej 17 wraz z nową zabudową od ul. Szewskiej 20 w Radomiu wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja DOMU TECHNIKA w Radomiu, ul. Struga 7a 
▫ Remont i modernizacja V- cio kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 



przy  
ul. Olsztyńskiej 31 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI- to  kondygnacyjnego  wielorodzinnego budynku  mieszkalno- 
usługowego przy ul.Niedziałkowskiego 19/21 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Kolberga 20 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Czachowskiego 21 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Szklanej 33 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Zbrowskiego 29 w Radomiu 

▫ Ogrodzenie terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Eko” w Radomiu przy ulicy Witolda 6/8 wraz  
z montaŜem bramy wejściowej, instalacją domofonów zewnętrznych, elewacją z 
ociepleniem części handlowo-usługowej budynku w poziomie parteru i oświetleniem 
posesji. 

▫ Termomodernizacja budynku ul. Kościuszki 8a w Radomiu  
▫ Rewitalizacja kamienicy przy ul. Mickiewicza 11 
▫ Rewitalizacja elewacji zewnętrznej kamienicy ul. J. Piłsudskiego 4 
▫ Rewitalizacja  Nieruchomości Wspólnej Szewska 5 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Młodzianowska 5 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku i modernizacja instalacji elektrycznej i gazowej budynku 

Traugutta 31/33 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku i modernizacja instalacji grzewczej  oraz wymiana pokrycia 

dachowego z azbestu na blachę budynku Broni 1a w Radomiu  
▫ Termomodernizacja budynku Kościuszki 16 w Radomiu  
▫ Termomodernizacja budynku w trybie Ustawy Nr 162 z dn. 18.XII.1998 w Radomiu 
▫ Izolacja i remont elewacji i dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
▫ Remont i modernizacja zabytkowego budynku Domu Rzemiosła oraz przylegającego 

dziedzińca 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Audyt energetyczny, projekt termomodernizacji uzgodniony z woj. konserwatorem Zabytków, proj. 
tech. inst. elek. I wod-kan 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Wspólnota Mieszkaniowa  30,91%, Gmina m. Radom 69,09% 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana 
wartość 
inwestycji 
w tym: 

700 000 PLN, w tym w 2009r. – 150 000PLN, w 2010r. – 550 000PLN  

Udział 
własny: 105 000 zł  

 
 
Projekt 85 
 
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku  

ul. Kościuszki 8a w Radomiu 
Instytucja realizująca projekt: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościuszki 

8a w Radomiu 
Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu projektu: Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 8a   

w Radomiu, Której budynek połoŜony 



jest na obszarze objętym rewitalizacją 
Lokalizacja projektu: Radom ul. Kościuszki 8a woj. 

mazowieckie 
Czas realizacji projektu: 2010 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Budynek konstrukcji Ŝelbetowej, ściany wypełnione pustakiem siporeks gr. 20 cm. Przy 
kaŜdym deszczu ściany przemiękają na wskroś, w mieszkaniach wilgoć. Budynek 
wybudowany  w 1957 r.  posiada 8 kondygnacji, tynk odpada ze ścian. 
Cel projektu: 
Usunięcie istniejących zagroŜeń, oszczędność na ogrzewaniu, sprostanie normom 
unijnym. 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 

wskaźnika: 
Ocieplenie budynku, 
odnowiona elewacja zew. 
budynku, ocieplenie 
budynku mieszkalnego 

Pow. Elewacji do 
ocieplenia i 
odnowienia 

2783,6 m2 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 
wskaźnika: 

Usunięcie przemakania 
ścian, poprawa stanu 
ogrzewania mieszkań 

ograniczenie 
kosztów ogrzewania 
budynku w okresie 
1 roku po 
zakończeniu 
inwestycji 

15% wg. opracowanego audytu 
energetycznego budynku 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 
▫ Priorytet 2b: Infrastruktura mieszkaniowa i przygotowanie terenów pod inwestycje 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 

▫ Tworzenie estetycznej i uporządkowanej przestrzeni zgodnie z zasadami ładu przestrzennego, 
respektującą zróŜnicowane kulturowo i historycznie tradycje architektoniczne oraz w moŜliwie jak 
największym stopniu zachowującą walory naturalnego krajobrazu przyrodniczego. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel główny: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej województwa 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach 
zrównowaŜonego rozwoju 



▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 3: Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 

▫ Działanie 5.4. Kształtowanie toŜsamości regionu oraz kreowanie i promocja jego produktu. 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

▫ Działanie: Poprawa warunków mieszkaniowych 

 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i rozbudowę  kamienicy przy 
ul.Rwańskiej 8 w Radomiu wraz z otoczeniem   

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienic przy ul. 
Rynek 12 i Wałowa 22 wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego  w Radomiu poprzez remont i przebudowę 
zabytkowego budynku Kamienicy Starościńskiej na  ul. Grodzkiej 8 wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienicy przy ul. 
Rwańskiej 16 wraz z nową zabudową od ul. Wałowej 4 w Radomiu wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienicy przy ul. 
Rwańskiej 17 wraz z nową zabudową od ul. Szewskiej 20 w Radomiu wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja DOMU TECHNIKA w Radomiu, ul. Struga 7a 
▫ Remont i modernizacja V- cio kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

przy ul. Olsztyńskiej 31 w Radomiu 
▫ Remont i modernizacja XI- to  kondygnacyjnego  wielorodzinnego budynku  mieszkalno- 

usługowego przy ul.Niedziałkowskiego 19/21 w Radomiu 
▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

przy ul. Kolberga 20 w Radomiu 
▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

przy ul. Czachowskiego 21 w Radomiu 
▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

przy ul. Szklanej 33 w Radomiu 
▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

przy ul. Zbrowskiego 29 w Radomiu 
▫ Ogrodzenie terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Eko” w Radomiu przy ulicy Witolda 6/8 wraz  

z montaŜem bramy wejściowej, instalacją domofonów zewnętrznych, elewacją z 
ociepleniem części handlowo-usługowej budynku w poziomie parteru i oświetleniem 
posesji. 

▫ Rewitalizacja renowacja budynku Broni 1 w Radomiu 
▫ Rewitalizacja kamienicy przy ul. Mickiewicza 11 
▫ Rewitalizacja elewacji zewnętrznej kamienicy ul. J. Piłsudskiego 4 
▫ Rewitalizacja  Nieruchomości Wspólnej Szewska 5 w Radomiu 
▫ Rewitalizacja – renowacja budynku Młodzianowska 5 w Radomiu 
▫ Rewitalizacja – renowacja budynku Planty 16 w Radomiu 
▫ Rewitalizacja – renowacja budynku Staszica 34 w Radomiu 
▫ Rewitalizacja – renowacja budynku Traugutta 32a w Radomiu 
▫ Rewitalizacja – renowacja budynku Moniuszki 7a w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku śeromskiego 57 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Młodzianowska 5 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku i modernizacja instalacji elektrycznej i gazowej budynku 

Traugutta 31/33 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku i modernizacja instalacji grzewczej  oraz wymiana pokrycia 

dachowego z azbestu na blachę budynku Broni 1a w Radomiu  
▫ Termomodernizacja budynku Kościuszki 16 w Radomiu  
▫ Izolacja i remont elewacji i dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
▫ Remont i modernizacja zabytkowego budynku Domu Rzemiosła oraz przylegającego 

dziedzińca 



Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Opracowany Audyt energetyczny budynku wg. Ustawy  Nr 162 z dnia 18.XII.1998r oraz proj. tech. 
opracowany przez wydz. Architektury, projekt techniczny realizacji inwestycji. 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Budynek stanowi własność w 30% Gminy Radom i 70% Wspólnoty Mieszkaniowej 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana 
wartość 
inwestycji 
w tym: 

500 000 PLN 

Udział 
własny: 75 000PLN 

 
 
Projekt 86 
 
Tytuł projektu: Remont dachu, renowacja elewacji i fasad 

budynku przy ulicy Piłsudskiego 8 w 
Radomiu 

Instytucja realizująca projekt: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości 
Wspólnej przy ul. Piłsudskiego 8 w Radomiu 

Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu projektu: - 
Lokalizacja projektu: 26-600 Radom, ul. Piłsudskiego 8, 

województwo mazowieckie 
Czas realizacji projektu: 2008-2011  
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Budynek przy ulicy Piłsudskiego 8 w Radomiu jest wpisany do rejestru zabytków byłego 
województwa radomskiego oraz znajduje się na terenie zabytkowego układu urbanistyczno-
architektonicznego miasta Radomia. Jest to budynek o wysokich walorach historycznych i 
architektonicznych. Budynek jest w bardzo złym stanie technicznym, dach przecieka w kilku 
miejscach, fasada jest mocno zdewastowana i potrzebuje szybkiego odnowienia. Konieczne są 
prace restauratorskie. 
Cel projektu: 
Przeprowadzenie wymienionych robót remontowych poprawi stan techniczni i estetyczny 
zabytkowego obiektu. 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 

wskaźnika: 
Remont dachu kamienicy - Wymiana pokrycia 

dachowego z papy 
asfaltowej na 
blachodachówkę 

ok. 800 m2 

Odnowa elewacji Renowacja elewacji, 
malowanie 

2000 m2 

Renowacja 5 klatek 
schodowych 

Malowanie klatek 
schodowych wraz 
wymianą okien, 
odnowienie –
uzupełnienie 
brakujących 
elementów schodów, 
poręczy, oraz drzwi 
wejściowych i głównej 
bramy wjazdowej  

5 klatek o pow. ok.  
1500 m³, 10 okien, 1 brama zewnętrzna, 
drzwi do klatek schodowych  

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 
wskaźnika: 

Poprawa stanu technicznego i 
estetycznego zabytkowego 

ZapobieŜenie 
dewastacji budynku 

75 % 



budynku 
Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 
▫ Priorytet 2b: Infrastruktura mieszkaniowa i przygotowanie terenów pod inwestycje 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 

▫ Tworzenie estetycznej i uporządkowanej przestrzeni zgodnie z zasadami ładu przestrzennego, 
respektującą zróŜnicowane kulturowo i historycznie tradycje architektoniczne oraz w moŜliwie jak 
największym stopniu zachowującą walory naturalnego krajobrazu przyrodniczego. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel główny: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej województwa 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach 
zrównowaŜonego rozwoju 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 3: Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 

▫ Działanie 5.4. Kształtowanie toŜsamości regionu oraz kreowanie i promocja jego produktu. 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

▫ Działanie: Poprawa warunków mieszkaniowych 

 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Przebudowa pionów instalacji gazowej i kanalizacji ściekowej wraz z instalacją wodomierzy 
w budynku przy ulicy Witolda 6/8 w Radomiu  

▫ Wymiana pokrycia dachowego i adaptacja powierzchni strychowej na lokale mieszkalne 
▫ Wymiana instalacji gazowej 
▫ Wymiana grzejników 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Pozwolenie na budowę 



Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Wspólnota mieszkaniowa-Akt  notarialny (repetytorium A nr 2660) 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana 
wartość 
inwestycji 
w tym: 

400 000 zł w tym 2008r. – 130 000zł, w 2009r. – 70 000zł, w 2010r. – 50 000zł, w 
2011- 150 000zł 

Udział 
własny: 60 000 zł 

 
 
Projekt 87 
 
Tytuł projektu: Wymiana pokrycia dachowego i adaptacja 

powierzchni strychowej na lokale 
mieszkalne 

Instytucja realizująca projekt: Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości 
wspólnej przy ul. Kościuszki 4 w Radomiu, 
Miasto Radom 

Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu projektu: Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości 
wspólnej przy ul. Kościuszki 4 w Radomiu, 
administrator budynku Spółdzielnia 
Mieszkaniowa Budowlani ul. Plany 15 w 
Radomiu 

Lokalizacja projektu: 26-600 Radom, budynek 
czterokondygnacyjny przy ul. Kościuszki 4, 
województwo mazowieckie 

Czas realizacji projektu: Inwestycja w realizacji od miesiąca lipca do 
końca września 2008r.  

Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Dach budynku znajduje się w złym stanie technicznym, wymaga wzmocnienia i wymiany eternitu 
ba blachę. Eternit jest bardzo szkodliwy i wymaga wymiany, dach jest nieszczelny i zalewa 
mieszkańcom lokale, wymaga wymiany. Adaptacja strychu na lokale mieszkalne zwiększy rynek 
mieszkaniowy, obecnie brak jest w naszym regionie mieszkań. 
Cel projektu: 
Bezpieczeństwo mieszkańców, poprawa estetyki budynku i atrakcyjności. 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 

wskaźnika: 
Dach Pokrycie dachowe, 

więźby dachowe 
745 m2 

Strych Ocieplenie 
stropodachu 

340 m2 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 
wskaźnika: 

Naprawa nieszczelności dachu, 
bezpieczeństwo mieszkańców, 
poprawie funkcjonowania 
budynku,  

Szczelność dachu 100% 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 
▫ Priorytet 2b: Infrastruktura mieszkaniowa i przygotowanie terenów pod inwestycje 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  



i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 

▫ Tworzenie estetycznej i uporządkowanej przestrzeni zgodnie z zasadami ładu przestrzennego, 
respektującą zróŜnicowane kulturowo i historycznie tradycje architektoniczne oraz w moŜliwie jak 
największym stopniu zachowującą walory naturalnego krajobrazu przyrodniczego. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel główny: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej województwa 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach 
zrównowaŜonego rozwoju 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 3: Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

▫ Działanie: Poprawa warunków mieszkaniowych 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Przebudowa pionów instalacji gazowej i kanalizacji ściekowej wraz z instalacją wodomierzy 
w budynku przy ulicy Witolda 6/8 w Radomiu  

▫ Remont dachu, renowacja delegacji i fasad budynku przy ulicy Piłsudskiego 8 w Radomiu 
▫ Wymiana instalacji gazowej 
▫ Wymiana grzejników 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Wymagane pozwolenie na budowę 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Właściciel Gmina Miasta Radomia, Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości wspólnej przy ul. 
Kościuszki 4 w Radomiu 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana 
wartość 
inwestycji 
w tym: 

300 000 zł 

Udział 
własny: 100 000 zł 

 
 



Projekt 88 
 
Tytuł projektu: Rewitalizacja kamienicy przy ul. Mickiewicza 

11 
Instytucja realizująca projekt: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości  

przy ul. Mickiewicza 11 w Radomiu 
Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu projektu: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości  

przy ul. Mickiewicza 11 w Radomiu 
Lokalizacja projektu: Mazowieckie, Radom, ul. Mickiewicza 11 
Czas realizacji projektu: 2008 - 2010 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Budynek – Kamienica wybudowana w 1939 roku, znajdująca się w obszarze objętym strefą 
konserwatorską. Kamienica znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Katedry Radomskiej i 
zabytkowego parku im. T. Kościuszki. Budynek wymaga pilnych prac termomodernizacyjnych ścian 
oraz dachu, wymiany stolarki okiennej, wymiany drzwi zewnętrznych, wymiany instalacji wodno – 
kanalizacyjnej, gazowej.    

Cel projektu: 
Poprawa wizerunku kamienicy znajdującej się w ścisłym centrum Radomia, ochrona budynku przed 
dalszym systematycznym niszczeniem, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, oszczędność energii 
potrzebnej do ogrzania kamienicy, zmniejszenie emisji CO2. 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 

wskaźnika: 
Wymiana stolarki okiennej na 
klatce schodowej 

Ilość stolarki 
okiennej 

12 m2 

Wymiana stolarki drzwiowej w 
częściach wspólnych  

Ilość stolarki 
drzwiowej  

9 m2 

Nowa elewacja budynku wraz z 
dociepleniem ścian. 

Powierzchnia elewacji 600 m2 

Dociepleniem dachu  Powierzchnia dachu 250 m2 
Wymiana bramy wjazdowej do 
kamienicy  

Powierzchnia bramy 10 m2 

Wymiana instalacji gazowej  Długość instalacji  100 m2 
Wymiana instalacji wodno – 
kanalizacyjnej  

Długość instalacji 100 m2 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 
wskaźnika: 

Poprawa warunków 
energetycznych kamienicy 

Zmniejszenie 
kosztów ogrzewania 
budynku okres 1 
roku po realizacji 
inwestycji 

15 % 

Zmniejszenie strat ciepła w 
częściach wspólnych budynku. 

Oszczędność energii 
cieplnej 

15 % 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 
▫ Priorytet 2b: Infrastruktura mieszkaniowa i przygotowanie terenów pod inwestycje 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 



▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 

▫ Tworzenie estetycznej i uporządkowanej przestrzeni zgodnie z zasadami ładu przestrzennego, 
respektującą zróŜnicowane kulturowo i historycznie tradycje architektoniczne oraz w moŜliwie jak 
największym stopniu zachowującą walory naturalnego krajobrazu przyrodniczego. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel główny: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej województwa 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach 
zrównowaŜonego rozwoju 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 3: Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 

▫ Działanie 5.4. Kształtowanie toŜsamości regionu oraz kreowanie i promocja jego produktu. 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

▫ Działanie: Poprawa warunków mieszkaniowych 

 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i rozbudowę  kamienicy przy 
ul.Rwańskiej 8 w Radomiu wraz z otoczeniem   

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienic przy ul. 
Rynek 12 i Wałowa 22 wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego  w Radomiu poprzez remont i przebudowę 
zabytkowego budynku Kamienicy Starościńskiej na  ul. Grodzkiej 8 wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienicy przy ul. 
Rwańskiej 16 wraz z nową zabudową od ul. Wałowej 4 w Radomiu wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienicy przy ul. 
Rwańskiej 17 wraz z nową zabudową od ul. Szewskiej 20 w Radomiu wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja DOMU TECHNIKA w Radomiu, ul. Struga 7a 
▫ Remont i modernizacja V- cio kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

przy ul. Olsztyńskiej 31 w Radomiu 
▫ Remont i modernizacja XI- to  kondygnacyjnego  wielorodzinnego budynku  mieszkalno- 

usługowego przy ul.Niedziałkowskiego 19/21 w Radomiu 
▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

przy ul. Kolberga 20 w Radomiu 
▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

przy ul. Czachowskiego 21 w Radomiu 
▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

przy ul. Szklanej 33 w Radomiu 
▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

przy ul. Zbrowskiego 29 w Radomiu 
▫ Ogrodzenie terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Eko” w Radomiu przy ulicy Witolda 6/8 wraz  

z montaŜem bramy wejściowej, instalacją domofonów zewnętrznych, elewacją z 
ociepleniem części handlowo-usługowej budynku w poziomie parteru i oświetleniem 
posesji. 

▫ Rewitalizacja renowacja budynku Broni 1 w Radomiu 



▫ Termomodernizacja budynku ul. Kościuszki 8a w Radomiu  
▫ Rewitalizacja elewacji zewnętrznej kamienicy ul. J. Piłsudskiego 4 
▫ Rewitalizacja  Nieruchomości Wspólnej Szewska 5 w Radomiu 
▫ Izolacja i remont elewacji i dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
▫ Remont i modernizacja zabytkowego budynku Domu Rzemiosła oraz przylegającego 

dziedzińca 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Pozwolenie na budowę 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Mickiewicza 11 w Radomiu 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana 
wartość 
inwestycji 
w tym: 

250 000 zł w tym : w 2008r.- 15 000 PLN, w 2009r. – 45 000 PLN, 2010r. – 190 000 
PLN. 

Udział 
własny: 62 500 zł 

 
 
Projekt 89 
 
Tytuł projektu: Rewitalizacja elewacji zewnętrznej 

kamienicy ul. J. Piłsudskiego 4 
Instytucja realizująca projekt: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości 

Piłsudskiego 4  w Radomiu 
Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu projektu: Gmina Miasta Radomia (wyk. proj. kolor.) 

Wspólnota Mieszkaniowa Piłsudskiego 4 
Lokalizacja projektu: Radom, ul. Piłsudskiego 4, Gmina Radom, 

województwo mazowieckie 
Czas realizacji projektu:  2010 (60 dni) 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Projekt powinien uzyskać dofinansowanie poniewaŜ: kamienica jest zabytkiem wybudowanym 110 
lat temu , ostatnia odnowa elewacji miała miejsce 35 lat temu ,  skorzysta na tym wygląd ul. 
Piłsudskiego  
i centrum miasta Radomia. 
Cel projektu: 
Celem projektu jest odnowa elewacji a co za tym idzie poprawa estetyki budynku i ulicy. 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 

wskaźnika: 
Odnowiona elewacja budynku Powierzchnia 

elewacji 
360 m2 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 
wskaźnika: 

Poprawa estetyki budynku 
zabytków. 

poczucie estetyki 100% 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 
▫ Priorytet 2b: Infrastruktura mieszkaniowa i przygotowanie terenów pod inwestycje 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 



▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 

▫ Tworzenie estetycznej i uporządkowanej przestrzeni zgodnie z zasadami ładu przestrzennego, 
respektującą zróŜnicowane kulturowo i historycznie tradycje architektoniczne oraz w moŜliwie jak 
największym stopniu zachowującą walory naturalnego krajobrazu przyrodniczego. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel główny: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej województwa 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach 
zrównowaŜonego rozwoju 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 3: Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 

▫ Działanie 5.4. Kształtowanie toŜsamości regionu oraz kreowanie i promocja jego produktu. 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

▫ Działanie: Poprawa warunków mieszkaniowych 

 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i rozbudowę  kamienicy przy 
ul.Rwańskiej 8 w Radomiu wraz z otoczeniem   

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienic przy ul. 
Rynek 12 i Wałowa 22 wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego  w Radomiu poprzez remont i przebudowę 
zabytkowego budynku Kamienicy Starościńskiej na  ul. Grodzkiej 8 wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienicy przy ul. 
Rwańskiej 16 wraz z nową zabudową od ul. Wałowej 4 w Radomiu wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienicy przy ul. 
Rwańskiej 17 wraz z nową zabudową od ul. Szewskiej 20 w Radomiu wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja DOMU TECHNIKA w Radomiu, ul. Struga 7a 
▫ Remont i modernizacja V- cio kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

przy ul. Olsztyńskiej 31 w Radomiu 
▫ Remont i modernizacja XI- to  kondygnacyjnego  wielorodzinnego budynku  mieszkalno- 

usługowego przy ul.Niedziałkowskiego 19/21 w Radomiu 
▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

przy ul. Kolberga 20 w Radomiu 
▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

przy ul. Czachowskiego 21 w Radomiu 
▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

przy ul. Szklanej 33 w Radomiu 



▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy ul. Zbrowskiego 29 w Radomiu 

▫ Ogrodzenie terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Eko” w Radomiu przy ulicy Witolda 6/8 wraz  
z montaŜem bramy wejściowej, instalacją domofonów zewnętrznych, elewacją z 
ociepleniem części handlowo-usługowej budynku w poziomie parteru i oświetleniem 
posesji. 

▫ Rewitalizacja renowacja budynku Broni 1 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku ul. Kościuszki 8a w Radomiu  
▫ Rewitalizacja kamienicy przy ul. Mickiewicza 11 
▫ Rewitalizacja  Nieruchomości Wspólnej Szewska 5 w Radomiu 
▫ Izolacja i remont elewacji i dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
▫ Remont i modernizacja zabytkowego budynku Domu Rzemiosła oraz przylegającego 

dziedzińca 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Pozwolenie na wykonanie remontu wydane przez Wojewódzkiego konserwatora zabytków – jest 
Pozwolenie na budowę wydane przez Wydz. Architektury U.M. - jest 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Współwłasność  budynku , wieczysta dzierŜawa gruntu , zarządza Wspólnota Mieszkaniowa 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana 
wartość 
inwestycji 
w tym: 

70 000 zł 

Udział 
własny 25 000 zł 

 
 
Projekt 90 
 
Tytuł projektu: „Wymiana grzejników” 
Instytucja realizująca projekt: Placówka Wielofunkcyjna „Słoneczny Dom”  
Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu projektu: Placówka Wielofunkcyjna „Słoneczny Dom” 
Lokalizacja projektu: Mazowieckie – Radom - Radom 
Czas realizacji projektu: 2008 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
W 2007 roku zakupimy 110 grzejników wraz z zworami termostatycznymi i powrotnymi. Zakup 
zostanie dokonany ze środków „Programu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną” Z uwagi na trwający 
okres grzewczy nie będziemy mieć moŜliwości dokonania wymiany. Nowe grzejniki w placówce 
poprawią efektywność wykorzystania energii cieplnej, jak równieŜ wpłyną na wymierne 
oszczędności finansowe. Całość działań 
w placówce zmierza w kierunku zmniejszenia obciąŜeń finansowych jak równieŜ poprawieniu 
warunków mieszkalnych dla przebywających w placówce dzieci. 
Cel projektu: 
Celem projektu jest wprowadzenie oszczędności finansowych w placówce. 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 

wskaźnika: 
wymiana grzejników liczba grzejników 110 
Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 

wskaźnika: 
oszczędności w budŜecie 
placówki 

ograniczenie 
kosztów ogrzewania 
budynku w 
pierwszym roku po 
zakończeniu 
inwestycji 

- 3 % 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 



▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel główny: Podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i 
rodzin 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Narodowa Strategia Spójności na lata 2007 – 2013 
▫ Priorytet 2: inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz w infrastrukturę społeczną 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 4: Poprawa infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego w 
regionie 

▫ Priorytet VII, cel główny: Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Budowa społeczeństwa informacyjnego i poprawa jakości Ŝycia mieszkańców 
województwa 

▫ Działanie 1.6. Intensyfikacja działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych 

▫ Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Radomskiego 2007-2013 

▫ Priorytet II, cel: Poprawa jakości wyposaŜenia i stanu budynków uŜyteczności publicznej 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Przebudowa pionów instalacji gazowej i kanalizacji ściekowej wraz z instalacją wodomierzy 
w budynku przy ulicy Witolda 6/8 w Radomiu  

▫ Remont dachu, renowacja delegacji i fasad budynku przy ulicy Piłsudskiego 8 w Radomiu 
▫ Wymiana pokrycia dachowego i adaptacja powierzchni strychowej na lokale mieszkalne 
▫ Wymiana instalacji gazowej 
▫ Wymiana instalacji elektrycznej i gazowej budynku Traugutta 31/33 w Radomiu 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Niewymagane 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Własność Gmina Miasta Radomia- uŜyczający Placówka Wielofunkcyjna „Słoneczny Dom” 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana 
wartość 
inwestycji 
w tym: 

20 000 zł 

Udział 
własny: 

3 000 zł 

 
 
Projekt 91 



 
Tytuł projektu: Rozbudowa placu zabaw  
Instytucja realizująca projekt: Placówka Wielofunkcyjna „Słoneczny Dom”  
Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu projektu: Placówka Wielofunkcyjna „Słoneczny Dom” 
Lokalizacja projektu: Mazowieckie- Radom-Radom 
Czas realizacji projektu: 2008 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
W placówce znajduje się 55 miejsc dla wychowanków od 3 do 18 lat. NaleŜy stworzyć dzieciom, 
których dzieciństwo i okres zabawy został zaburzony warunki do prawidłowego i radosnego rozwoju 
poprzez zabawę i ruch. Kolorowe huśtawki, zjeŜdŜalnie, piaskownice i tor przeszkód sprawią Ŝe 
dzieci poczują się przynajmniej w czasie zabawy szczęśliwe i wolne. 
Cel projektu: 
Projekt ma na celu rozbudowę istniejącego placu zabaw a tym samym uatrakcyjnienie 
miejsca zabaw dzieci. 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 

wskaźnika: 
plac zabaw liczba dodatkowych 

urządzeń 
5 szt. 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 
wskaźnika: 

zapewnienie wychowankom 
bezpiecznej zabawy na terenie 
placówki 

bezpieczeństwo 55 os 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel główny: Podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli  
i rodzin 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 
▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 

gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel horyzontalny 5: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013 
▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów poprzez wsparcie obszarów wymagających aktywizacji  

i zagroŜonych marginalizacją. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Priorytet VII, cel główny: Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 3: Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Priorytet V, cel szczegółowy: Odnowa obszarów zdegradowanych i zagroŜonych marginalizacją 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Działanie 5.3. Promocja i zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej regionu w oparciu o 
walory środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego 



▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Działanie 1.6. Intensyfikacja działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych 

▫ Działanie 1.7. Poprawa bezpieczeństwa publicznego 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

▫ Program „Bezpieczny Radom” na lata 2006-2010 

▫ Działanie 3.1, obszar działania: Propagowanie wśród dzieci i młodzieŜy pozytywnych form spędzania 
czasu wolnego, tworzenie miejsc moŜliwości aktywnego, aprobowanego społecznie spędzania czasu 
wolnego, np. boiska osiedlowe, kluby osiedlowe, siłownie, kawiarenki internetowe 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Cel strategiczny 2: Ulepszanie istniejących i wprowadzenie nowych form pomocy celem zwalczania 
negatywnych skutków istniejących problemów i mobilizowania ludzi do działania oraz zapobieganie 
marginalizacji osób i rodzin poprzez wyrównywanie szans oraz włączanie zagroŜonych środowisk w 
Ŝycie społeczne 

▫ Cel strategiczny 2, sposób realizacji: Zagospodarowanie czasu wolnego, w szczególności dzieci i 
młodzieŜy 

▫ Program „Bezpieczny Radom” na lata 2006-2010 

▫ Cel 1: Ochrona dzieci i młodzieŜy 

▫ Cel 2: Ograniczenie zjawisk kryminogennych, chuligaństwa i wandalizmu 

▫ Cel 3: Przeciwdziałanie patologiom społecznym tj. alkoholizmowi, narkomani i przemocy domowej 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Infrastruktura zabawowo-rekreacyjna dla Osiedla XV - lecia 
▫ Rewitalizacja infrastruktury zabawowo –rekreacyjnej na terenach publicznych szkół 

podstawowych. 
▫ Rewitalizacja infrastruktury zabawowo-rekreacyjnej placówek publicznych przedszkoli 
▫ Bezpieczne miasto, ogrodzenie terenu + monitoring. Wykonanie placu zabaw dla dzieci. 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Pozwolenie na budowę 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Własność Gmina Miasta Radomia- uŜyczający Placówka Wielofunkcyjna „Słoneczny Dom” 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana 
wartość 
inwestycji 
w tym: 

60 000 zł 

Udział 
własny: 

9 000 zł 

 
 
Projekt 92 
 
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Placówki 

Wielofunkcyjnej „Słoneczny Dom” 
Instytucja realizująca projekt: Placówka Wielofunkcyjna „Słoneczny Dom”  
Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu projektu: Placówka Wielofunkcyjna „Słoneczny Dom” 
Lokalizacja projektu: Mazowieckie – Radom - Radom 
Czas realizacji projektu: 2008 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 



Odnowienie całej elewacji budynku jest konieczne, Budynek domu dziecka został wybudowany w 
1964 roku. Jest dwukondygnacyjny i pomalowany na kolor biały Ściany są obdrapane, pomazane i 
szpecą całą okolice swoim wyglądem. Poprzez termoizolacje pragniemy podnieść standard 
mieszkania wychowanków przy jednoczesnych wymiernych oszczędnościach w kosztach 
ogrzewania. 
Cel projektu: 
Projekt ma na  celu ocieplenie budynku, poprawa estetyki budynku oraz wprowadzenie 
oszczędności finansowych. 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 

wskaźnika: 
odnowiona elewacja 
zewnętrzna placówki 

powierzchnia 
elewacji 

1754 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 
wskaźnika: 

oszczędności w budŜecie 
placówki 

ograniczenie 
kosztów ogrzewania 
budynku w 
pierwszym roku po 
zakończeniu 
inwestycji 

- 5 % 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel główny: Podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli  
i rodzin 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 

▫ Priorytet 2a: Infrastruktura społeczna, Infrastruktura edukacji (zwiększyć dostępność do edukacji) 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 
▫ Cel strategiczny: Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy  

i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel horyzontalny 2: Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego i społecznego. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel horyzontalny 5: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 

▫ Cel horyzontalny: Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel 2: Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego 

▫ Cel 3: Podniesienie poziomu i jakości wykształcenia społeczeństwa 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 4: Poprawa infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego w 
regionie 

▫ Priorytet VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 

▫ Priorytet VII, cel główny: Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym 



▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel pośredni 1: Rozwój kapitału społecznego 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Zwiększenie konkurencyjności regionu w układzie międzynarodowym 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Budowa społeczeństwa informacyjnego i poprawa jakości Ŝycia mieszkańców 
województwa 

▫ Działanie 1.3. Wzrost zatrudnienia w regionie i przeciwdziałanie bezrobociu 

▫ Działanie 1.6. Intensyfikacja działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych 

▫ Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Radomskiego 2007-2013 

▫ Priorytet II, cel: Poprawa jakości wyposaŜenia i stanu budynków uŜyteczności publicznej 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Cel strategiczny 2: Ulepszanie istniejących i wprowadzenie nowych form pomocy celem zwalczania 
negatywnych skutków istniejących problemów i mobilizowania ludzi do działania oraz zapobieganie 
marginalizacji osób i rodzin poprzez wyrównywanie szans oraz włączanie zagroŜonych środowisk w 
Ŝycie społeczne 

▫ Zagospodarowanie czasu wolnego, w szczególności dzieci i młodzieŜy 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Termomodernizacja budynków IV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Mariackiej 25 w 
Radomiu 

▫ Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr-1 przy ul. Staromiejskiej 11w 
Radomiu 

▫ Termomodernizacja budynku II LO im. M. Konopnickiej przy ul. Kusocińskiego 8 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Publiczne Gimnazjum nr 11przy ul Kujawskiej 19 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Sowińskiego 1  

w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Śniadeckich 5 w 

Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynków Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa nr 3 im. J. Korczaka ul. Grzecznarowskiego 15 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Publiczne Gimnazjum nr 6 przy ul. Sadkowskiej 16 w 

Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły podstawowej nr 13 przy ul. Sienkiewicza 30  

w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 32 przy ul. Jarzyńskiego 3  

w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku V LO im. Traugutta 52a w Radomiu 
▫ termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Elektronicznych przy ul. Sadkowskiej 19 w 

Radomiu 
▫ Adaptacja budynku Wydziału Transportu na nowe laboratoria i sale wykładowe z dobudową 

drogi dojazdowej do laboratoriów 
▫ Adaptacja budynku na Rektorat i wszystkie słuŜby administracyjne uczelni 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

pozwolenie na budowę 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Własność Gmina Miasta Radomia- uŜyczający Placówka Wielofunkcyjna „Słoneczny Dom” 



BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana 
wartość 
inwestycji 
w tym: 

600 000 zł 

Udział 
własny: 90 000 zł 

 
 
Projekt 93 
 
Tytuł projektu: Zagospodarowanie terenu przy Placówce 

Wielofunkcyjnej „Słoneczny Dom” 
Instytucja realizująca projekt: Placówka Wielofunkcyjna „Słoneczny Dom”  
Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu projektu: Placówka Wielofunkcyjna „Słoneczny Dom” 
Lokalizacja projektu: Mazowieckie – Radom - Radom 
Czas realizacji projektu: 2008 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
W 2006 roku rozpoczęliśmy inwestycje polegająca na wymianie chodników na kostkę brukową. 
Podzieliliśmy inwestycje na trzy etapy. Pierwszy etap ( front) został wykonany. Udało nam się 
równieŜ zakupić potrzebne materiały budowlane do wykonania etapu II i III. Posiadamy projekt i 
kosztorysy inwestorskie .Po dokończeniu inwestycji znacznie poprawi się estetyka terenu. Dzieci 
będą mogły spędzać czas w kolorowym i ciepłym miejscu. 
Cel projektu: 
Projekt ma na celu poprawę estetyki terenu przy placówce. 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 

wskaźnika: 
wymiana chodników powierzchnia do 

wymiany 
1400 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 
wskaźnika: 

poprawa estetyki - - 
Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel główny: Podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli  
i rodzin 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 
▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 

gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel horyzontalny 5: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013 
▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów poprzez wsparcie obszarów wymagających aktywizacji  

i zagroŜonych marginalizacją. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 



▫ Priorytet VII, cel główny: Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 3: Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Priorytet V, cel szczegółowy: Odnowa obszarów zdegradowanych i zagroŜonych marginalizacją 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Działanie 5.3. Promocja i zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej regionu w oparciu o 
walory środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Działanie 1.6. Intensyfikacja działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych 

▫ Działanie 1.7. Poprawa bezpieczeństwa publicznego 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

▫ Program „Bezpieczny Radom” na lata 2006-2010 

▫ Działanie 3.1, obszar działania: Propagowanie wśród dzieci i młodzieŜy pozytywnych form spędzania 
czasu wolnego, tworzenie miejsc moŜliwości aktywnego, aprobowanego społecznie spędzania czasu 
wolnego, np. boiska osiedlowe, kluby osiedlowe, siłownie, kawiarenki internetowe 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Cel strategiczny 2: Ulepszanie istniejących i wprowadzenie nowych form pomocy celem zwalczania 
negatywnych skutków istniejących problemów i mobilizowania ludzi do działania oraz zapobieganie 
marginalizacji osób i rodzin poprzez wyrównywanie szans oraz włączanie zagroŜonych środowisk w 
Ŝycie społeczne 

▫ Cel strategiczny 2, sposób realizacji: Zagospodarowanie czasu wolnego, w szczególności dzieci i 
młodzieŜy 

▫ Program „Bezpieczny Radom” na lata 2006-2010 

▫ Cel 1: Ochrona dzieci i młodzieŜy 

▫ Cel 2: Ograniczenie zjawisk kryminogennych, chuligaństwa i wandalizmu 

▫ Cel 3: Przeciwdziałanie patologiom społecznym tj. alkoholizmowi, narkomani i przemocy domowej 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Rewitalizacja infrastruktury zabawowo-rekreacyjnej na terenach publicznych szkół 
podstawowych 

▫ Infrastruktura zabawowo-rekreacyjna dla Osiedla XV - lecia 
▫ Rewitalizacja infrastruktury zabawowo- rekreacyjnej placówek publicznych przedszkoli 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

akceptacja projektu 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Własność Gmina Miasta Radomia- uŜyczający Placówka Wielofunkcyjna „Słoneczny Dom” 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana 
wartość 
inwestycji 
w tym: 

155 000 zł 

Udział 
własny 23 250 zł 

 



 
Projekt 94 
 
Tytuł projektu: NSP na miarę XXI wieku - inwestycją w 

edukację i sport inwestujemy w przyszłość.  
Instytucja realizująca projekt: Stowarzyszenie „Sami dla Siebie” 
Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu projektu: Stowarzyszenie „Sami dla Siebie” 
Lokalizacja projektu: Radom, ul. Warszawska 3 
Czas realizacji projektu: 2008-2013 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa im Juliusza Słowackiego w Radomiu jest prowadzona przez 
stowarzyszenie poŜytku publicznego „Sami dla Siebie”, przy znacznym wsparciu społeczności 
lokalnej okolicznych osiedli, zwłaszcza osiedla Obozisko. Placówka ta jest jedynym tego rodzaju 
obiektem  
w okolicy, nieodgrodzonym od osiedla Ŝadną ruchliwą ulicą i gwarantującym bezpieczne dojście do 
szkoły. Z tego względu stanowi ona czynnik spajający miejscową społeczność, stale zaangaŜowaną 
na rzecz rozwoju lokalnego. Uczniowie do niej uczęszczający pochodzą w duŜej mierze z biednych, 
często patologicznych rodzin, toteŜ uczestnictwo w róŜnego rodzaju zajęciach organizowanych 
przez Stowarzyszenie jest dla nich niekiedy jedyną szansą na rozwijanie swojego potencjału 
intelektualnego. Ponadto, szkoła mieści się w oryginalnym, XIX – wiecznym budynku, jedynym 
tego rodzaju w okolicy. Niestety, dostosowanie go do nowoczesnych standardów jakości placówek 
oświatowych wymaga wysokich nakładów. Stowarzyszenie nie jest w stanie samodzielnie pokryć 
tych wydatków, zwłaszcza, Ŝe szkoła, mimo niepublicznego charakteru nie pobiera od uczniów 
Ŝadnych opłat. 
Cel projektu: 
Rewitalizacja obiektu, w celu pełnego przystosowania go do pełnienia roli nowoczesnej placówki 
oświatowej i miejsca umoŜliwiającego zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieŜy. 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 

wskaźnika: 
remont budynku szkolnego 
- nowa instalacja: 
grzewcza,  
elektryczna,  
 
wodno – kanalizacyjna  
 
- nowe okna 
- nowe drzwi  
 

- kubatura budynku  
- ilość punktów i 

długość kabla  
- długość rur 

wodnych  
kanalizacyjnych 

- ilość okien 
- ilość drzwi 

zewnętrznych 
- ilość drzwi 

wewnętrznych  
 

- 6200 m3 

- 370 punktów, 3900 mb kabla 
 

- 210 m 
  
- 220 m 
- 75szt. 
- 5szt. 
- 43szt. 
 

odnowiona elewacja 
zewnętrzna budynku szkoły 
 

-powierzchnia 
elewacji 

- 1100 m2 

 

adaptacja i remont 
pomieszczeń: 
- łazienek ( przebudowa, 
wymiana płytek, armatury, 
biały montaŜ)  
 - strychu na cele rekreacyjno 
oświatowe 
- piwnic na szatnię i 
pomieszczenia rekreacyjne 
- klatki schodowej 
- podłóg sale lekcyjne i 
korytarze  
- uzupełnienie tynków ścian 
wewnętrznych  
 

- powierzchnia 
łazienek 

 
- powierzchnia 
strychu 
 
- powierzchnia 

piwnic 
 
- ilość stopni  
- powierzchnia  
- powierzchnia 
 

- 80 m2 

 
 
- 75 m2 

 
 
- 277 m2 

 
- 70 stopni  
- 1043 m2 

- 700 m2 

 

zagospodarowanie terenu 
wokół  budynku  
- wymiana części ogrodzenia   

- długość ogrodzenia 
- długość bramy 
- powierzchnia 

- 160 m 
- 6 m 
- 1000 m2 



- wymiana bramy wjazdowej z 
furtką 
- wymiana nawierzchni części 
utwardzonej 
- urządzenie placu zabaw 
- budowa boiska  
 

 
- powierzchnia 
- powierzchnia 
 

 
- 80 m2 

-1250 m2 

 

budowa sali gimnastycznej i 
klatki schodowej 

- powierzchnia - 500 m2 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 
wskaźnika: 

- oszczędności w zuŜyciu 
energii, ciepła i wody; 
- poprawa funkcjonowania 
szkoły; 
- poprawa bezpieczeństwa  w 
szkole               i jej 
najbliŜszym sąsiedztwie;  

- ograniczenie 
kosztów ogrzewania 
budynków w okresie 
1 roku po 
zakończeniu 
inwestycji; 
- poprawa 
bezpieczeństwa 
(bhp, ppoŜ.) 
- poprawa 
warunków nauki i 
zwiększenie 
efektywności 
nauczania 
- poprawa 
warunków 
zdrowotnych dzieci i 
młodzieŜy 
- stworzenie 
warunków do 
rekreacji i 
uprawiania sportu 
mieszkańcom 
osiedla 
 

- 22 %; 
 
 
 
 
20% 
 
 
12% 
 
 
 
22% 
 
 
15% 
 

 

 

 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel główny: Podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i 
rodzin 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel horyzontalny 5: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel główny: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej  



i przestrzennej województwa 

▫ Cel szczegółowy 4: Poprawa infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego w 
regionie 

▫ Priorytet VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 

▫ Priorytet VII, cel główny: Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 3: Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 

▫ Priorytet VI, cel szczegółowy: Promocja i zwiększanie atrakcyjności turystycznej regionu 

▫ Priorytet VI, cel szczegółowy: Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Działanie 5.3. Promocja i zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej regionu w oparciu o 
walory środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego 

▫ Działanie 5.4. Kształtowanie toŜsamości regionu oraz kreowanie i promocja jego produktu. 

▫ Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Radomskiego 2007-2013 

▫ Priorytet II, cel: Poprawa jakości wyposaŜenia i stanu budynków uŜyteczności publicznej 

▫ Program „Bezpieczny Radom” na lata 2006-2010 

▫ Działanie 3.1, obszar działania: Propagowanie wśród dzieci i młodzieŜy pozytywnych form spędzania 
czasu wolnego, tworzenie miejsc moŜliwości aktywnego, aprobowanego społecznie spędzania czasu 
wolnego, np. boiska osiedlowe, kluby osiedlowe, siłownie, kawiarenki internetowe 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Cel strategiczny 2: Ulepszanie istniejących i wprowadzenie nowych form pomocy celem zwalczania 
negatywnych skutków istniejących problemów i mobilizowania ludzi do działania oraz zapobieganie 
marginalizacji osób i rodzin poprzez wyrównywanie szans oraz włączanie zagroŜonych środowisk w 
Ŝycie społeczne 

▫ Cel strategiczny 2, sposób realizacji: Zagospodarowanie czasu wolnego, w szczególności dzieci i 
młodzieŜy 

▫ Narodowa Strategia Spójności na lata 2007 – 2013 
▫ Priorytet 1: inwestycje w kulturę 
▫ Priorytet 2: inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz w infrastrukturę społeczną 
▫ Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004 – 2020 
▫ Priorytet 1: rozwój najwaŜniejszych wydarzeń kulturalnych 
▫ Priorytet 2: edukacja kulturalna i kształcenie kadr kultury 
▫ Priorytet 3: rozwój inicjatyw lokalnych 
▫ Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Radomia na lata 2005 – 2013 

Priorytet 1: w planie uznano Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” jako miejsce organizacji imprez 
masowych  
o istotnym znaczeniu dla miasta,  podregionu i zaplanowano jego rozbudowę w okresie 2005 - 2009  

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Remont i modernizacja Amfiteatru w Radomiu, 
▫ Odnowienie i remont pomieszczeń Klubu Środowisk Twórczych „Łaźnia” przy ul. 

śeromskiego 56. 
▫ Adaptacja budynku dla organizacji pozarządowych, remont i termomodernizacja OkiSz 
▫ Plenerowa pracownie rzeźby Wydziału Sztuki 
▫ Przebudowa MłodzieŜowego Domu Kultury przy ul. Słowackiego 17 w Radomiu 
 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Pozwolenie na budowę sali gimnastycznej. 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Właścicielem nieruchomości jest stowarzyszenie poŜytku publicznego „Sami dla Siebie”. 



BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana 
wartość 
inwestycji 
w tym: 

3 073 500 zł 

Udział 
własny 461 025 zł 

 
 
Projekt 95 
 
Tytuł projektu: Remont i modernizacja pomieszczeń 

Miejskiego Centrum Kultury i Informacji 
Międzynarodowej Traugutta 31/33 26-600 
Radom. 

Instytucja realizująca projekt: Miejskie Centrum Kultury i Informacji 
Międzynarodowej w Radomiu. 

Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu projektu: Miejskie Centrum Kultury i Informacji 
Międzynarodowej w Radomiu. 

Lokalizacja projektu: Województwo Mazowieckie, Powiat Radom, 
Miejscowość Radom ul. Traugutta 31/33 

Czas realizacji projektu:  2009-2010 (12 miesięcy) 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Projekt będzie polegał na remoncie i  modernizacji placówki. Dotyczy wymiany stolarki okiennej (25 
sztuk o zróŜnicowanych wymiarach), drzwi (15 sztuk), izolacji akustycznej (2 galerie i kawiarnia i 
sala prób), instalacji elektrycznej i co, szatni, wejścia do budynku, wymiana podłóg, montaŜ 
klimatyzacji. Planujemy równieŜ adaptacje pomieszczeń piwnicznych z przeznaczeniem na sale prób 
i pracownie plastyczną. Placówka zajmuje się propagowaniem kultury ogólnopolskiej 
i zagranicznej. Gościmy wybitnych polityków z zagranicy. Organizujemy koncerty kameralne, 
Festiwale Jazzowe. Odbywają się próby Radomskich młodych zespołów oraz spotkania 
Stowarzyszeń i Towarzystw. Pomieszczenia naszej placówki nie były remontowane od 30 lat jedynie 
odnowiona została galeria i toalety. Modernizacja ta jest niezbędna do prawidłowego 
funkcjonowania placówki. 
Cel projektu: 
Poprawa warunków funkcjonowania instytucji kultury. 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 

wskaźnika: 
Wyremontowane 
pomieszczenia placówki 

Okna  
Powierzchnia 
podłogi 
Drzwi 
Instalacja 
elektryczna 
Izolacja 
akustyczna  
Klimatyzacja 
CO 
Remont toalety 
Remont instalacji 
wodno-
kanalizacyjnej 

13 
 
171m2 
7 
 
7 pomieszczeń 
3 pomieszczenia 
 
4 pomieszczenia 
8 pomieszczeń 
1 pomieszczenie 
1 pomieszczenie 

Wyremontowane i 
zaadaptowane 
pomieszczenia piwniczne na 
pracownie  

Instalacja 
elektryczna 
Izolacja 
akustyczna  
Powierzchnia 
podłogi 

 
4 pomieszczenia 
1 pomieszczenie 
 
88 m2 
 



Drzwi 
Klimatyzacja 

5 
2 pomieszczenia 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 
wskaźnika: 

Poprawa funkcjonowania 
placówki oraz uzyskanie 
dodatkowej powierzchni 
uŜytkowej (sala prób i 
pracownia plastyczna) 

          -            - 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel główny: Podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i 
rodzin 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel horyzontalny 5: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel główny: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej województwa 

▫ Cel szczegółowy 4: Poprawa infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego w 
regionie 

▫ Priorytet VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 

▫ Priorytet VII, cel główny: Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 3: Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 

▫ Priorytet VI, cel szczegółowy: Promocja i zwiększanie atrakcyjności turystycznej regionu 

▫ Priorytet VI, cel szczegółowy: Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Działanie 5.3. Promocja i zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej regionu w oparciu o 
walory środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego 

▫ Działanie 5.4. Kształtowanie toŜsamości regionu oraz kreowanie i promocja jego produktu. 

▫ Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Radomskiego 2007-2013 

▫ Priorytet II, cel: Poprawa jakości wyposaŜenia i stanu budynków uŜyteczności publicznej 

▫ Program „Bezpieczny Radom” na lata 2006-2010 

▫ Działanie 3.1, obszar działania: Propagowanie wśród dzieci i młodzieŜy pozytywnych form spędzania 
czasu wolnego, tworzenie miejsc moŜliwości aktywnego, aprobowanego społecznie spędzania czasu 



wolnego, np. boiska osiedlowe, kluby osiedlowe, siłownie, kawiarenki internetowe 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Cel strategiczny 2: Ulepszanie istniejących i wprowadzenie nowych form pomocy celem zwalczania 
negatywnych skutków istniejących problemów i mobilizowania ludzi do działania oraz zapobieganie 
marginalizacji osób i rodzin poprzez wyrównywanie szans oraz włączanie zagroŜonych środowisk w 
Ŝycie społeczne 

▫ Cel strategiczny 2, sposób realizacji: Zagospodarowanie czasu wolnego, w szczególności dzieci i 
młodzieŜy 

▫ Narodowa Strategia Spójności na lata 2007 – 2013 
▫ Priorytet 1: inwestycje w kulturę 
▫ Priorytet 2: inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz w infrastrukturę społeczną 
▫ Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004 – 2020 
▫ Priorytet 1: rozwój najwaŜniejszych wydarzeń kulturalnych 
▫ Priorytet 2: edukacja kulturalna i kształcenie kadr kultury 
▫ Priorytet 3: rozwój inicjatyw lokalnych 
▫ Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Radomia na lata 2005 – 2013 

Priorytet 1: w planie uznano Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” jako miejsce organizacji imprez 
masowych o istotnym znaczeniu dla miasta,  podregionu i zaplanowano jego rozbudowę w okresie 
2005 - 2009  

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Remont i modernizacja Amfiteatru w Radomiu, 
▫ Odnowienie i remont pomieszczeń Klubu Środowisk Twórczych „Łaźnia” przy ul. 

śeromskiego 56. 
▫ Adaptacja budynku dla organizacji pozarządowych, remont i termomodernizacja OkiSz 
▫ NSP na miarę XXI wieku- inwestycją w edukację i sport inwestujemy w przyszłość. 
▫ Plenerowa pracownie rzeźby Wydziału Sztuki 
▫ Przebudowa MłodzieŜowego Domu Kultury przy ul. Słowackiego 17 w Radomiu 
 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Nie wymagane 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Gmina Miasta Radomia 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana 
wartość 
inwestycji 
w tym: 

410 000 zł 

Udział 
własny 60 000 zł 

 
 
Projekt 96 
 
Tytuł projektu: Rewitalizacja  Nieruchomości Wspólnej 

Szewska 5 w Radomiu. 
Instytucja realizująca projekt: Wspólnota Mieszkaniowa Szewska 5  

w Radomiu 
Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu projektu: Wspólnota Mieszkaniowa Szewska 5  

w Radomiu, miasto Radom 
Lokalizacja projektu: 26-600 Radom ul. Szewska 5 , Gmina 

Radom województwo mazowieckie 
Czas realizacji projektu: 2010- 2011 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Nieruchomość znajduje się w zabytkowej części miasta Radomia - Mieście Kazimierzowskim, w 
sąsiedztwie Ratusza (w odległości zaledwie 20 m) i zabytkowych kamienic. Jest doskonale widoczna  
z Rynku Starego Miasta. 



Z powodu niestarannego wykonania oraz zaniechania bieŜących remontów przez poprzedniego 
administratora, kamienica jest bardzo droga w eksploatacji (średni koszt ogrzania 1m² w ostatnich 
latach był duŜo wyŜszy w porównaniu do innych budynków), a wynika to bezpośrednio ze złego 
stanu technicznego kamienicy, a w szczególności: 
-  brak docieplenia ścian oraz dachu budynku (duŜe straty ciepła); 
-  urządzenia kotłowni starego typu o niskiej sprawności (wysoki pobór gazu); 
- nieszczelne pokrycie dachowe (przeciekanie dachu powoduje znaczne zwilgocenie ścian oraz 
drewnianej konstrukcji wsporczej dachu); 
-  obsypujące się kominy o złej wysokości (słaba wentylacja); 
-  brak izolacji przeciwwilgociowej (zawilgocenie fundamentów); 
-  brak termoizolacji rurociągów technologicznych (straty ciepła). 
Ze względu na plany rewitalizacji Miasta Kazimierzowskiego i odpowiednią stylizację nowo 
powstających budynków chcielibyśmy aby i nasza kamienica dobrze komponowała się z zabytkową 
częścią miasta. Rewitalizacja naszej kamienicy oprócz oczywistych korzyści energetycznych, a co 
za tym idzie pozytywnego wpływu na środowisko, spowoduje poprawę wizerunku miasta, a w 
dalszej perspektywie przyczyni się do wzrostu społeczno-gospodarczego, czyniąc ten zdegradowany 
obszar bardziej przyjaznym i atrakcyjnym zarówno dla inwestorów▫ jak i mieszkańców. 
Cel projektu: 
obniŜenie poboru gazu, zmniejszenie strat ciepła, estetyczny wygląd budynku. 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 

wskaźnika: 
Odnowione następujące główne 
elementy konstrukcji budynku: 
dach (wraz z dociepleniem, 
orynnowaniem i naprawą 
kominów), elewacja 
zewnętrzna (wraz z 
dociepleniem ścian) 

Powierzchnia dachu 
 
Powierzchnia 
elewacji 

450 m2  

 
900 m2 

Instalacje techniczne: 
modernizacja instalacji c.o. 
wraz z wymianą kotłów o 
niskiej sprawności na 
nowoczesne 

Ilość urządzeń 
kotłowni 

1 kpl. 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 
wskaźnika: 

zmniejszenie poboru gazu m³/miesiąc 340 
Zmniejszenie emisji spalin Kg/s Brak danych szacunkowych 
Wzrost atrakcyjności miasta Brak niemierzalne 
Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 
▫ Priorytet 2b: Infrastruktura mieszkaniowa i przygotowanie terenów pod inwestycje 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 



▫ Tworzenie estetycznej i uporządkowanej przestrzeni zgodnie z zasadami ładu przestrzennego, 
respektującą zróŜnicowane kulturowo i historycznie tradycje architektoniczne oraz w moŜliwie jak 
największym stopniu zachowującą walory naturalnego krajobrazu przyrodniczego. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel główny: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej województwa 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach 
zrównowaŜonego rozwoju 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 3: Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 

▫ Działanie 5.4. Kształtowanie toŜsamości regionu oraz kreowanie i promocja jego produktu. 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

▫ Działanie: Poprawa warunków mieszkaniowych 

▫ Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miasta  Radomia na  lata 2007 – 2010 
▫ Cel 4: Podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, 

turystycznych  
i edukacyjnych. 

▫ Cel 6:  Rewitalizacja historycznego centrum miasta.  
▫ Zadania szczegółowe: Rewitalizacja miasta Kazimierzowskiego 
▫ Cel zadania: tworzenie warunków dla zgodnej z zasadami konserwatorskimi rewitalizacji, konserwacji  

i adaptacji zabytków połoŜonych w tym obszarze. 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i rozbudowę  kamienicy przy 
ul.Rwańskiej 8 w Radomiu wraz z otoczeniem   

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienic przy ul. 
Rynek 12 i Wałowa 22 wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego  w Radomiu poprzez remont i przebudowę 
zabytkowego budynku Kamienicy Starościńskiej na  ul. Grodzkiej 8 wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienicy przy ul. 
Rwańskiej 16 wraz z nową zabudową od ul. Wałowej 4 w Radomiu wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienicy przy ul. 
Rwańskiej 17 wraz z nową zabudową od ul. Szewskiej 20 w Radomiu wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja DOMU TECHNIKA w Radomiu, ul. Struga 7a 
▫ Remont i modernizacja V- cio kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

przy ul. Olsztyńskiej 31 w Radomiu 
▫ Remont i modernizacja XI- to  kondygnacyjnego  wielorodzinnego budynku  mieszkalno- 

usługowego przy ul.Niedziałkowskiego 19/21 w Radomiu 
▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

przy ul. Kolberga 20 w Radomiu 
▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

przy ul. Czachowskiego 21 w Radomiu 
▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

przy ul. Szklanej 33 w Radomiu 
▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

przy ul. Zbrowskiego 29 w Radomiu 
▫ Ogrodzenie terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Eko” w Radomiu przy ulicy Witolda 6/8 wraz  

z montaŜem bramy wejściowej, instalacją domofonów zewnętrznych, elewacją z 
ociepleniem części handlowo-usługowej budynku w poziomie parteru i oświetleniem 
posesji. 

▫ Rewitalizacja renowacja budynku Broni 1 w Radomiu 



▫ Termomodernizacja budynku ul. Kościuszki 8a w Radomiu  
▫ Rewitalizacja kamienicy przy ul. Mickiewicza 11 
▫ Rewitalizacja elewacji zewnętrznej kamienicy ul. J. Piłsudskiego 4 
▫ Rewitalizacja zabytkowego zespołu budynków Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Radomiu 
▫ Izolacja i remont elewacji i dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Pozwolenie na budowę 
Uzgodnienie projektu elewacji z konserwatorem zabytków 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Właścicielem obiektu jest Wspólnota Mieszkaniowa Szewska 5 
Siedziba Zarządu Wspólnoty: Szewska 5/2, 26-610 Radom 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana 
wartość 
inwestycji 
w tym: 

300 000 zł w tym: w 2010 r. – 60 000,00zł, w 2011r. 240 000,00zł 

Udział 
własny 

18% to jest 54 000,00zł 

 
 
Projekt 97 
 
Tytuł projektu: Rewitalizacja-Renowacja budynku  

Malczewskiego 20 w Radomiu 
Instytucja realizująca projekt: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Malczewskiego 

20 w Radomiu 
Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu projektu: Wspólnota Mieszkaniowa Malczewskiego 20   

w Radomiu, której budynek połoŜony jest 
na obszarze zabytkowego układu 
urbanistyczno-architektonicznego miasta 
Radom, nr rejestru 410/A/89  

Lokalizacja projektu: Radom ul. Malczewskiego 20 woj. 
mazowieckie 

Czas realizacji projektu: 2010-2011 rok  
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Budynek wybudowany w 1936r, wymagający po latach eksploatacji stosownej renowacji, 
budynek wyposaŜony w piece węglowe. Z uwagi na względy ekologiczne i bezpieczeństwo 
mieszkańców zasadnym byłoby  podłączenie budynku do sieci miejskiej c.o. 
Cel projektu: 
Projekt ma na celu poprawa stanu obiektu, poprawa ciepłochronności budynku, walorów 
estetycznych, bezpieczeństwa. 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 

wskaźnika: 
Ocieplenie budynku, 
odnowienie elewacji, 
ogrzewanie z sieci miejskiej  

Powierzchnia 
elewacji do 
docieplenia 

1330 m2 

 Ilość lokali 
mieszkalnych i 
uŜytkowych do 
c.o. 

12 lok. mieszkalnych 
2 lok. uŜytkowe 
 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 
wskaźnika: 

Poprawa ciepłochronności i 
estetyki budynku, likwidacja 
zagroŜeń, likwidacja emisji 

Zmniejszenie 
kosztów 
związanych 

30%  



zanieczyszczeń do 
atmosfery 

ogrzewaniem, 
likwidacja 
zagroŜeń, 
odnowiona 
elewacja. elewacja 
budynku 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 
▫ Priorytet 2b: Infrastruktura mieszkaniowa i przygotowanie terenów pod inwestycje 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 

▫ Tworzenie estetycznej i uporządkowanej przestrzeni zgodnie z zasadami ładu przestrzennego, 
respektującą zróŜnicowane kulturowo i historycznie tradycje architektoniczne oraz w moŜliwie jak 
największym stopniu zachowującą walory naturalnego krajobrazu przyrodniczego. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel główny: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej województwa 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach 
zrównowaŜonego rozwoju 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 3: Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 

▫ Działanie 5.4. Kształtowanie toŜsamości regionu oraz kreowanie i promocja jego produktu. 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

▫ Działanie: Poprawa warunków mieszkaniowych 

 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i rozbudowę  kamienicy przy 
ul.Rwańskiej 8 w Radomiu wraz z otoczeniem   

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienic przy ul. 
Rynek 12 i Wałowa 22 wraz z otoczeniem 



▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego  w Radomiu poprzez remont i przebudowę 
zabytkowego budynku Kamienicy Starościńskiej na  ul. Grodzkiej 8 wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienicy przy ul. 
Rwańskiej 16 wraz z nową zabudową od ul. Wałowej 4 w Radomiu wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienicy przy ul. 
Rwańskiej 17 wraz z nową zabudową od ul. Szewskiej 20 w Radomiu wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja DOMU TECHNIKA w Radomiu, ul. Struga 7a 
▫ Remont i modernizacja V- cio kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

przy ul. Olsztyńskiej 31 w Radomiu 
▫ Remont i modernizacja XI- to  kondygnacyjnego  wielorodzinnego budynku  mieszkalno- 

usługowego przy ul. Niedziałkowskiego 19/21 w Radomiu 
▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

przy ul. Kolberga 20 w Radomiu 
▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

przy ul. Czachowskiego 21 w Radomiu 
▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

przy ul. Szklanej 33 w Radomiu 
▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

przy ul. Zbrowskiego 29 w Radomiu 
▫ Ogrodzenie terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Eko” w Radomiu przy ulicy Witolda 6/8 wraz  

z montaŜem bramy wejściowej, instalacją domofonów zewnętrznych, elewacją z 
ociepleniem części handlowo-usługowej budynku w poziomie parteru i oświetleniem 
posesji. 

▫ Rewitalizacja renowacja budynku Broni 1 w Radomiu 
▫ Rewitalizacja kamienicy przy ul. Mickiewicza 11 
▫ Rewitalizacja elewacji zewnętrznej kamienicy ul. J. Piłsudskiego 4 
▫ Rewitalizacja  Nieruchomości Wspólnej Szewska 5 w Radomiu  
▫ Rewitalizacja – renowacja budynku Moniuszki 7a w Radomiu 
▫ Rewitalizacja – renowacja budynku Planty 16 w Radomiu 
▫ Rewitalizacja – renowacja budynku Staszica 34 w Radomiu 
▫ Rewitalizacja – renowacja budynku Traugutta 32a w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku śeromskiego 57 w Radomiu 
▫ Rewitalizacja – renowacja budynku Broni 1 w Radomiu 
▫ Wymiana pokrycia dachu budynku Planty 7 w Radomiu  
▫ Termomodernizacja budynku i modernizacja instalacji elektrycznej i gazowej budynku 

Traugutta 31/33 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Młodzianowska 5 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku w trybie Ustawy Nr 162 z dn. 18.XII.1998 w Radomiu 
▫ Remont i modernizacja zabytkowego budynku Domu Rzemiosła oraz przylegającego 

dziedzińca 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Audyt energetyczny, projekt termomodernizacji, projekt inst. c.o. z podłączeniem do sieci 
miejskiej. 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Wspólnota Mieszkaniowa 66,73%, Gmina m Radom 33,27%. 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana 
wartość 
inwestycji 
w tym: 

500 000PLN, w tym 2010r. – 200 000PLN, w 2011r. – 300 000PLN 

Udział 
własny 75 000 zł 

 
 
Projekt 98 
 
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku 



Młodzianowska 5 w Radomiu 
Instytucja realizująca projekt: Wspólnota Mieszkaniowa ul. 

Młodzianowska 5 w Radomiu 
Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu projektu: Wspólnota Mieszkaniowa 

Młodzianowska 5  w Radomiu, której 
budynek połoŜony jest na obszarze 
objętym rewitalizacją.   

Lokalizacja projektu: Radom ul. Młodzianowska 5 woj. 
mazowieckie 

Czas realizacji projektu: 2010 rok  
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Budynek IV kondygnacyjny, wybudowany w 1959r strop Ŝelbetowy, ściany z cegły, 
fundamenty wylewane, dach-stropodach. W celu poprawy warunków mieszkalnych 
budynek wymaga renowacji m.in. termomodernizacji. 
Cel projektu: 
Projekt ma na celu poczynienie oszczędności na ogrzewaniu oraz wzrost atrakcyjności 
wizualnej budynku. 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 

wskaźnika: 
Ocieplenie budynku, 
odnowienie zewnętrznej 
elewacji 

Powierzchnia 
elewacji do 
ocieplenia i 
odnowienia 

765 m2 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 
wskaźnika: 

Likwidacja przemarzania, 
poprawa stanu ogrzewania 
mieszkań, poprawa  estetyki 
budynku 

Zmniejszenie 
kosztów 
związanych z 
ogrzewaniem w 
okresie 1 roku po 
zakończeniu 
inwestycji  

15%  

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 
▫ Priorytet 2b: Infrastruktura mieszkaniowa i przygotowanie terenów pod inwestycje 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 

▫ Tworzenie estetycznej i uporządkowanej przestrzeni zgodnie z zasadami ładu przestrzennego, 
respektującą zróŜnicowane kulturowo i historycznie tradycje architektoniczne oraz w moŜliwie jak 
największym stopniu zachowującą walory naturalnego krajobrazu przyrodniczego. 



▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel główny: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej województwa 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach 
zrównowaŜonego rozwoju 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 3: Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 

▫ Działanie 5.4. Kształtowanie toŜsamości regionu oraz kreowanie i promocja jego produktu. 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

▫ Działanie: Poprawa warunków mieszkaniowych 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Wymiana pokrycia dachu budynku Planty 7 w Radomiu  
▫ Termomodernizacja budynku i modernizacja instalacji elektrycznej i gazowej budynku 

Traugutta 31/33 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku i modernizacja instalacji grzewczej  oraz wymiana pokrycia 

dachowego z azbestu na blachę budynku Broni 1a w Radomiu  
▫ Termomodernizacja budynku Kościuszki 16 w Radomiu  
▫ Termomodernizacja budynku w trybie Ustawy Nr 162 z dn. 18.XII.1998 w Radomiu 
▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i rozbudowę  kamienicy przy 

ul.Rwańskiej 8 w Radomiu wraz z otoczeniem   
▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienic przy ul. 

Rynek 12 i Wałowa 22 wraz z otoczeniem 
▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego  w Radomiu poprzez remont i przebudowę 

zabytkowego budynku Kamienicy Starościńskiej na  ul. Grodzkiej 8 wraz z otoczeniem 
▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienicy przy ul. 

Rwańskiej 16 wraz z nową zabudową od ul. Wałowej 4 w Radomiu wraz z otoczeniem 
▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienicy przy ul. 

Rwańskiej 17 wraz z nową zabudową od ul. Szewskiej 20 w Radomiu wraz z otoczeniem 
▫ Rewitalizacja DOMU TECHNIKA w Radomiu, ul. Struga 7a 
▫ Remont i modernizacja V- cio kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

przy  
ul. Olsztyńskiej 31 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI- to  kondygnacyjnego  wielorodzinnego budynku  mieszkalno- 
usługowego przy ul. Niedziałkowskiego 19/21 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Kolberga 20 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Czachowskiego 21 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Szklanej 33 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Zbrowskiego 29 w Radomiu 

▫ Ogrodzenie terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Eko” w Radomiu przy ulicy Witolda 6/8 wraz  
z montaŜem bramy wejściowej, instalacją domofonów zewnętrznych, elewacją z 
ociepleniem części handlowo-usługowej budynku w poziomie parteru i oświetleniem 
posesji. 



▫ Rewitalizacja renowacja budynku Broni 1 w Radomiu 
▫ Rewitalizacja kamienicy przy ul. Mickiewicza 11 
▫ Rewitalizacja elewacji zewnętrznej kamienicy ul. J. Piłsudskiego 4 
▫ Rewitalizacja  Nieruchomości Wspólnej Szewska 5 w Radomiu  
▫ Izolacja i remont elewacji i dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
▫ Remont i modernizacja zabytkowego budynku Domu Rzemiosła oraz przylegającego 

dziedzińca 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Projekt termomodernizacji, audyt energetyczny budynku. 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Wspólnota Mieszkaniowa 79,60%, Gmina m Radom 20,40% 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana 
wartość 
inwestycji 
w tym: 

550 000PLN 

Udział 
własny 82 500PLN 

 
 
Projekt 99 
 
Tytuł projektu: Rewitalizacja-Renowacja budynku 

Moniuszki 7a w Radomiu 
Instytucja realizująca projekt: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Moniuszki 

7a w Radomiu 
Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu projektu: Wspólnota Mieszkaniowa Moniuszki 7a   

w Radomiu, której budynek połoŜony 
jest na obszarze zabytkowego układu 
urbanistyczno-architektonicznego 
miasta Radom, nr rejestru 410/A/89  

Lokalizacja projektu: Radom ul. Moniuszki 7a woj. 
mazowieckie 

Czas realizacji projektu: 2011 rok  
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Budynek wybudowany w 1948r wymagający po latach eksploatacji stosownej renowacji.  
Cel projektu: 
Projekt ma na celu poprawa stanu obiektu, poprawę ciepłochronności budynku oraz 
walorów uŜytkowych i estetycznych. 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 

wskaźnika: 
Renowacja-rewitalizacja 
budynku. 

Powierzchnia 
elewacji do 
odnowienia 

680 m2 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 
wskaźnika: 

Poprawa estetyki budynku Odnowiona 
elewacja budynku 

10%  

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 
▫ Priorytet 2b: Infrastruktura mieszkaniowa i przygotowanie terenów pod inwestycje 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 



▫ PO Infrastruktura i Środowisko 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 

▫ Tworzenie estetycznej i uporządkowanej przestrzeni zgodnie z zasadami ładu przestrzennego, 
respektującą zróŜnicowane kulturowo i historycznie tradycje architektoniczne oraz w moŜliwie jak 
największym stopniu zachowującą walory naturalnego krajobrazu przyrodniczego. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel główny: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej województwa 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach 
zrównowaŜonego rozwoju 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 3: Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 

▫ Działanie 5.4. Kształtowanie toŜsamości regionu oraz kreowanie i promocja jego produktu. 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

▫ Działanie: Poprawa warunków mieszkaniowych 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i rozbudowę  kamienicy przy 
ul.Rwańskiej 8 w Radomiu wraz z otoczeniem   

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienic przy ul. 
Rynek 12 i Wałowa 22 wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego  w Radomiu poprzez remont i przebudowę 
zabytkowego budynku Kamienicy Starościńskiej na  ul. Grodzkiej 8 wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienicy przy ul. 
Rwańskiej 16 wraz z nową zabudową od ul. Wałowej 4 w Radomiu wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienicy przy ul. 
Rwańskiej 17 wraz z nową zabudową od ul. Szewskiej 20 w Radomiu wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja DOMU TECHNIKA w Radomiu, ul. Struga 7a 
▫ Remont i modernizacja V- cio kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

przy ul. Olsztyńskiej 31 w Radomiu 
▫ Remont i modernizacja XI- to  kondygnacyjnego  wielorodzinnego budynku  mieszkalno- 

usługowego przy ul. Niedziałkowskiego 19/21 w Radomiu 
▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

przy ul. Kolberga 20 w Radomiu 
▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 



przy ul. Czachowskiego 21 w Radomiu 
▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

przy ul. Szklanej 33 w Radomiu 
▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

przy ul. Zbrowskiego 29 w Radomiu 
▫ Ogrodzenie terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Eko” w Radomiu przy ulicy Witolda 6/8 wraz  

z montaŜem bramy wejściowej, instalacją domofonów zewnętrznych, elewacją z 
ociepleniem części handlowo-usługowej budynku w poziomie parteru i oświetleniem 
posesji. 

▫ Rewitalizacja renowacja budynku Broni 1 w Radomiu 
▫ Rewitalizacja kamienicy przy ul. Mickiewicza 11 
▫ Rewitalizacja elewacji zewnętrznej kamienicy ul. J. Piłsudskiego 4 
▫ Rewitalizacja  Nieruchomości Wspólnej Szewska 5 w Radomiu  
▫ Rewitalizacja – renowacja budynku Malczewskiego 20 w Radomiu 
▫ Rewitalizacja – renowacja budynku Planty 16 w Radomiu 
▫ Rewitalizacja – renowacja budynku Staszica 34 w Radomiu 
▫ Rewitalizacja – renowacja budynku Traugutta 32a w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku śeromskiego 57 w Radomiu 
▫ Rewitalizacja – renowacja budynku Broni 1 w Radomiu 
▫ Wymiana pokrycia dachu budynku Planty 7 w Radomiu  
▫ Termomodernizacja budynku i modernizacja instalacji elektrycznej i gazowej budynku 

Traugutta 31/33 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Młodzianowska 5 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku w trybie Ustawy Nr 162 z dn. 18.XII.1998 w Radomiu 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Projekt kolorystyki uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Wspólnota Mieszkaniowa 69,36%, Gmina m Radom 30,64% 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana 
wartość 
inwestycji 
w tym: 

200 000 zł 

Udział 
własny 30 000 zł 

 
 
Projekt 100 
 
Tytuł projektu: Wymiana pokrycia dachu budynku 

Planty 7 w Radomiu 
Instytucja realizująca projekt: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Planty 7  

w Radomiu 
Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu projektu: Wspólnota Mieszkaniowa Planty 7   

w Radomiu, której budynek połoŜony 
jest na obszarze objętym rewitalizacją.  

Lokalizacja projektu: Radom ul. Planty 7 woj. mazowieckie 
Czas realizacji projektu: 2009 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Budynek wybudowany w 1929r, dach kryty eternitem, więźba dachu drewniana. W celu 
poprawy warunków mieszkalnych budynek wymaga renowacji. 
Cel projektu: 
Projekt ma na celu likwidację azbestu oraz wzrost atrakcyjności budynku  
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 

wskaźnika: 



Wymiana pokrycia dachu Powierzchnia 
dachu  

1697 m2 

   
Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 

wskaźnika: 
Likwidacja azbestu  Uwypuklenie 

walorów 
zabytkowych 
budynku 

10%  

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 
▫ Priorytet 2b: Infrastruktura mieszkaniowa i przygotowanie terenów pod inwestycje 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 

▫ Tworzenie estetycznej i uporządkowanej przestrzeni zgodnie z zasadami ładu przestrzennego, 
respektującą zróŜnicowane kulturowo i historycznie tradycje architektoniczne oraz w moŜliwie jak 
największym stopniu zachowującą walory naturalnego krajobrazu przyrodniczego. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel główny: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej województwa 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach 
zrównowaŜonego rozwoju 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 3: Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 

▫ Działanie 5.4. Kształtowanie toŜsamości regionu oraz kreowanie i promocja jego produktu. 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

▫ Działanie: Poprawa warunków mieszkaniowych 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Termomodernizacja budynku Młodzianowska 5 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku i modernizacja instalacji elektrycznej i gazowej budynku 



Traugutta 31/33 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku i modernizacja instalacji grzewczej  oraz wymiana pokrycia 

dachowego z azbestu na blachę budynku Broni 1a w Radomiu  
▫ Termomodernizacja budynku Kościuszki 16 w Radomiu  
▫ Termomodernizacja budynku w trybie Ustawy Nr 162 z dn. 18.XII.1998 w Radomiu 
▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i rozbudowę  kamienicy przy 

ul.Rwańskiej 8 w Radomiu wraz z otoczeniem   
▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienic przy ul. 

Rynek 12 i Wałowa 22 wraz z otoczeniem 
▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego  w Radomiu poprzez remont i przebudowę 

zabytkowego budynku Kamienicy Starościńskiej na  ul. Grodzkiej 8 wraz z otoczeniem 
▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienicy przy ul. 

Rwańskiej 16 wraz z nową zabudową od ul. Wałowej 4 w Radomiu wraz z otoczeniem 
▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienicy przy ul. 

Rwańskiej 17 wraz z nową zabudową od ul. Szewskiej 20 w Radomiu wraz z otoczeniem 
▫ Rewitalizacja DOMU TECHNIKA w Radomiu, ul. Struga 7a 
▫ Remont i modernizacja V- cio kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

przy ul. Olsztyńskiej 31 w Radomiu 
▫ Remont i modernizacja XI- to  kondygnacyjnego  wielorodzinnego budynku  mieszkalno- 

usługowego przy ul. Niedziałkowskiego 19/21 w Radomiu 
▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

przy ul. Kolberga 20 w Radomiu 
▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

przy ul. Czachowskiego 21 w Radomiu 
▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

przy ul. Szklanej 33 w Radomiu 
▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

przy ul. Zbrowskiego 29 w Radomiu 
▫ Ogrodzenie terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Eko” w Radomiu przy ulicy Witolda 6/8 wraz  

z montaŜem bramy wejściowej, instalacją domofonów zewnętrznych, elewacją z 
ociepleniem części handlowo-usługowej budynku w poziomie parteru i oświetleniem 
posesji. 

▫ Rewitalizacja renowacja budynku Broni 1 w Radomiu 
▫ Rewitalizacja kamienicy przy ul. Mickiewicza 11 
▫ Rewitalizacja elewacji zewnętrznej kamienicy ul. J. Piłsudskiego 4 
▫ Rewitalizacja  Nieruchomości Wspólnej Szewska 5 w Radomiu 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Kosztorys inwestorski-uzgodnień , decyzji na obecną chwilę brak 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Wspólnota Mieszkaniowa i Gmina m Radom 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana 
wartość 
inwestycji 
w tym: 

424 618 PLN 

Udział 
własny 

65  000 PLN 

 
 
Projekt 101 
 
Tytuł projektu: Likwidacja indywidualnego ogrzewania 

węglowego lokali mieszkalnych oraz 
piecyków gazowych w bud. Plany 16 w 
Radomiu. Podłączenie budynku do sieci 
miejskiej c.o., wykonanie węzła 
wymiennikowego c.o. i c.c.w., wykonanie 



wew. inst.  c.o. oraz ciepłej wody. 
Termomodernizacja budynku oraz 
wykonanie utwardzenia terenu wokół 
budynku. 

Instytucja realizująca projekt: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Planty 16  
w Radomiu 

Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu projektu: Wspólnota Mieszkaniowa Planty 16  w 
Radomiu, której budynek połoŜony jest na 
obszarze zabytkowego układu 
urbanistyczno-architektonicznego, decyzja 
WKZ w Radomiu nr rejestru 410/A/89 z 
14.09.1989r.objętym rewitalizacją 

Lokalizacja projektu: Radom ul. Planty 16 woj. mazowieckie 
Czas realizacji projektu: 2009 - 2011  
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Budynek wybudowany w 1926r stanowiący część historii miasta, wzniesiony dla potrzeb 
mieszkaniowych powstających Zakładów Metalowych ,,Łucznik” wymagający po latach eksploatacji 
stosownej renowacji. 
Cel projektu: 
Poprawa stanu obiektu, uwypuklenie walorów architektonicznych, poprawa estetyki, poprawa 
walorów uŜytkowych obiektu w postaci poprawy ciepłochronności oraz walorów turystycznych 
miasta. 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 

wskaźnika: 
Renowacja-rewitalizacja 
budynku Planty 16 w Radomiu. 

Wymiana okienek 
piwnicznych 

42 szt. 

 Renowacja-
termomodernizacja 
elewacji 

2200 m2 

 Utwardzenie terenu 
wokół budynku 

350 m2 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 
wskaźnika: 

Poprawa ciepłochronności i 
estetyki budynku, 
zabezpieczenie 
fundamentów przed 
zawilgoceniem 

Odnowiona 
elewacja budynku, 
ograniczenie strat 
ciepła, poprawa 
estetyki. 

10%  

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 
▫ Priorytet 2b: Infrastruktura mieszkaniowa i przygotowanie terenów pod inwestycje 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 



▫ Tworzenie estetycznej i uporządkowanej przestrzeni zgodnie z zasadami ładu przestrzennego, 
respektującą zróŜnicowane kulturowo i historycznie tradycje architektoniczne oraz w moŜliwie jak 
największym stopniu zachowującą walory naturalnego krajobrazu przyrodniczego. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel główny: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej województwa 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach 
zrównowaŜonego rozwoju 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 3: Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 

▫ Działanie 5.4. Kształtowanie toŜsamości regionu oraz kreowanie i promocja jego produktu. 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

▫ Działanie: Poprawa warunków mieszkaniowych 

 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i rozbudowę  kamienicy przy 
ul.Rwańskiej 8 w Radomiu wraz z otoczeniem   

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienic przy ul. 
Rynek 12 i Wałowa 22 wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego  w Radomiu poprzez remont i przebudowę 
zabytkowego budynku Kamienicy Starościńskiej na  ul. Grodzkiej 8 wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienicy przy ul. 
Rwańskiej 16 wraz z nową zabudową od ul. Wałowej 4 w Radomiu wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienicy przy ul. 
Rwańskiej 17 wraz z nową zabudową od ul. Szewskiej 20 w Radomiu wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja DOMU TECHNIKA w Radomiu, ul. Struga 7a 
▫ Remont i modernizacja V- cio kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

przy  
ul. Olsztyńskiej 31 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI- to  kondygnacyjnego  wielorodzinnego budynku  mieszkalno- 
usługowego przy ul. Niedziałkowskiego 19/21 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Kolberga 20 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Czachowskiego 21 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Szklanej 33 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Zbrowskiego 29 w Radomiu 

▫ Ogrodzenie terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Eko” w Radomiu przy ulicy Witolda 6/8 wraz  
z montaŜem bramy wejściowej, instalacją domofonów zewnętrznych, elewacją z 
ociepleniem części handlowo-usługowej budynku w poziomie parteru i oświetleniem 
posesji. 

▫ Rewitalizacja renowacja budynku Broni 1 w Radomiu 
▫ Rewitalizacja kamienicy przy ul. Mickiewicza 11 
▫ Rewitalizacja elewacji zewnętrznej kamienicy ul. J. Piłsudskiego 4 



▫ Rewitalizacja  Nieruchomości Wspólnej Szewska 5 w Radomiu 
▫ Rewitalizacja – renowacja budynku Malczewskiego 20 w Radomiu 
▫ Rewitalizacja – renowacja budynku Moniuszki 7a w Radomiu 
▫ Rewitalizacja – renowacja budynku Staszica 34 w Radomiu 
▫ Rewitalizacja – renowacja budynku Traugutta 32a w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku śeromskiego 57 w Radomiu 
▫ Rewitalizacja – renowacja budynku Broni 1 w Radomiu 
▫ Wymiana pokrycia dachu budynku Planty 7 w Radomiu  
▫ Termomodernizacja budynku i modernizacja instalacji elektrycznej i gazowej budynku 

Traugutta 31/33 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Młodzianowska 5 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku w trybie Ustawy Nr 162 z dn. 18.XII.1998 w Radomiu 
▫ Remont i modernizacja zabytkowego budynku Domu Rzemiosła oraz przylegającego 

dziedzińca 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Działania zgodne z decyzjami Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Obiekt stanowi własność członków Wspólnoty Mieszkaniowej Planty 16 w Radomiu i 
Gminy Miasta Radomia. 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana 
wartość 
inwestycji 
w tym: 

 983  000 zł w tym w 2009r. – 53 000zł, w 2010r. – 600 000zł, w 2011r. – 
330 000zł 

Udział 
własny 

148 000 zł 

 
 
Projekt 102 
 
Tytuł projektu: Rewitalizacja-Renowacja budynku Staszica 

34 w Radomiu 
Instytucja realizująca projekt: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Staszica 34  

w Radomiu 
Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu projektu: Wspólnota Mieszkaniowa Staszica 34  w 

Radomiu, której budynek połoŜony jest na 
obszarze zabytkowego układu 
urbanistyczno-architektonicznego miasta 
Radom, nr rejestru 410/A/89  

Lokalizacja projektu: Radom ul. Staszica 34 woj. mazowieckie 
Czas realizacji projektu: 2009 rok  
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Budynek wybudowany w 1948r, wymagający po latach eksploatacji stosownej renowacji, brak 
tynku na elewacji od strony kl. schodowej, na pozostałej części tynk uszkodzony. 
Cel projektu: 
Poprawa stanu obiektu, poprawa ciepłochronności budynku oraz walorów uŜytkowych 
i estetycznych./budynek połoŜony przy Urzędzie Miejskim w Radomiu 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 

wskaźnika: 
Ocieplenie budynku, odnowiona 
elewacja zew.  

Powierzchnia 
elewacji do 
ocieplenia i 
odnowienia 

1211 m2 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 
wskaźnika: 

Poprawa ciepłochronności i Zmniejszenie 15%  



estetyki budynku, likwidacja 
zagroŜeń, oszczędności na 
ogrzewaniu 

kosztów związanych 
z ogrzewaniem, 
likwidacja zagroŜeń, 
odnowiona elewacja  

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 
▫ Priorytet 2b: Infrastruktura mieszkaniowa i przygotowanie terenów pod inwestycje 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 

▫ Tworzenie estetycznej i uporządkowanej przestrzeni zgodnie z zasadami ładu przestrzennego, 
respektującą zróŜnicowane kulturowo i historycznie tradycje architektoniczne oraz w moŜliwie jak 
największym stopniu zachowującą walory naturalnego krajobrazu przyrodniczego. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel główny: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej województwa 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach 
zrównowaŜonego rozwoju 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 3: Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 

▫ Działanie 5.4. Kształtowanie toŜsamości regionu oraz kreowanie i promocja jego produktu. 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

▫ Działanie: Poprawa warunków mieszkaniowych 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i rozbudowę kamienicy przy ul. 
Rwańskiej 8 wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienic przy ul. 
Rynek 12 i Wałowa 22 wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego  w Radomiu poprzez remont i przebudowę 
zabytkowego budynku Kamienicy Starościńskiej na  ul. Grodzkiej 8 wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienicy przy ul. 



Rwańskiej 16 wraz z nową zabudową od ul. Wałowej 4 w Radomiu wraz z otoczeniem 
▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienicy przy ul. 

Rwańskiej 17 wraz z nową zabudową od ul. Szewskiej 20 w Radomiu wraz z otoczeniem 
▫ Rewitalizacja DOMU TECHNIKA w Radomiu, ul. Struga 7a 
▫ Remont i modernizacja V- cio kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

przy  
ul. Olsztyńskiej 31 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI- to  kondygnacyjnego  wielorodzinnego budynku  mieszkalno- 
usługowego przy ul. Niedziałkowskiego 19/21 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Kolberga 20 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Czachowskiego 21 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Szklanej 33 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Zbrowskiego 29 w Radomiu 

▫ Ogrodzenie terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Eko” w Radomiu przy ulicy Witolda 6/8 wraz  
z montaŜem bramy wejściowej, instalacją domofonów zewnętrznych, elewacją z 
ociepleniem części handlowo-usługowej budynku w poziomie parteru i oświetleniem 
posesji. 

▫ Rewitalizacja renowacja budynku Broni 1 w Radomiu 
▫ Rewitalizacja kamienicy przy ul. Mickiewicza 11 
▫ Rewitalizacja elewacji zewnętrznej kamienicy ul. J. Piłsudskiego 4 
▫ Rewitalizacja  Nieruchomości Wspólnej Szewska 5 w Radomiu 
▫ Rewitalizacja – renowacja budynku Malczewskiego 20 w Radomiu 
▫ Rewitalizacja – renowacja budynku Planty 16 w Radomiu 
▫ Rewitalizacja – renowacja budynku Moniuszki 7a w Radomiu 
▫ Rewitalizacja – renowacja budynku Traugutta 32a w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku śeromskiego 57 w Radomiu 
▫ Rewitalizacja – renowacja budynku Broni 1 w Radomiu 
▫ Wymiana pokrycia dachu budynku Planty 7 w Radomiu  
▫ Termomodernizacja budynku i modernizacja instalacji elektrycznej i gazowej budynku 

Traugutta 31/33 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Młodzianowska 5 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku w trybie Ustawy Nr 162 z dn. 18.XII.1998 w Radomiu 
▫ Remont i modernizacja zabytkowego budynku Domu Rzemiosła oraz przylegającego 

dziedzińca 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Audyt energetyczny, projekt termomodernizacji budynku w uzgodnieniu z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków. 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Wspólnota Mieszkaniowa 94,64%, RZPS ,,Radoskór” w upadłości 5,36% 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana 
wartość 
inwestycji 
w tym: 

250 000 zł 

Udział 
własny 

37 500 zł 

 
 
Projekt 103 
 



Tytuł projektu: Rewitalizacja-Renowacja budynku 
Traugutta 32a w Radomiu 

Instytucja realizująca projekt: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Traugutta 32a  
w Radomiu 

Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu projektu: Wspólnota Mieszkaniowa Traugutta 32a  w 
Radomiu, której budynek połoŜony jest na 
obszarze zabytkowego układu 
urbanistyczno-architektonicznego miasta 
Radom, nr rejestru 410/A/89  

Lokalizacja projektu: Radom ul. Traugutta 32a woj. mazowieckie 
Czas realizacji projektu: 2010 rok  
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Budynek wybudowany w 1940r stanowiący część historii miasta, wymagający po latach eksploatacji 
stosownej renowacji. 
Cel projektu: 
Projekt ma na celu poprawę stanu obiektu, poprawę ciepłochronności budynku oraz walorów 
uŜytkowych i estetycznych. 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 

wskaźnika: 
Renowacja-rewitalizacja 
budynku. 

Powierzchnia 
elewacji do 
termomodernizacji 

1100 m2 

   
Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 

wskaźnika: 
Poprawa ciepłochronności i 
estetyki budynku 

Ograniczenie strat 
ciepła, odnowiona 
elewacja budynku 

15%  

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 
▫ Priorytet 2b: Infrastruktura mieszkaniowa i przygotowanie terenów pod inwestycje 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 

▫ Tworzenie estetycznej i uporządkowanej przestrzeni zgodnie z zasadami ładu przestrzennego, 
respektującą zróŜnicowane kulturowo i historycznie tradycje architektoniczne oraz w moŜliwie jak 
największym stopniu zachowującą walory naturalnego krajobrazu przyrodniczego. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel główny: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej województwa 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach 



zrównowaŜonego rozwoju 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 3: Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 

▫ Działanie 5.4. Kształtowanie toŜsamości regionu oraz kreowanie i promocja jego produktu. 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

▫ Działanie: Poprawa warunków mieszkaniowych 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i rozbudowę kamienicy przy ul. 
Rwańskiej 8 wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienic przy ul. 
Rynek 12 i Wałowa 22 wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego  w Radomiu poprzez remont i przebudowę 
zabytkowego budynku Kamienicy Starościńskiej na  ul. Grodzkiej 8 wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienicy przy ul. 
Rwańskiej 16 wraz z nową zabudową od ul. Wałowej 4 w Radomiu wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienicy przy ul. 
Rwańskiej 17 wraz z nową zabudową od ul. Szewskiej 20 w Radomiu wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja DOMU TECHNIKA w Radomiu, ul. Struga 7a 
▫ Remont i modernizacja V- cio kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

przy  
ul. Olsztyńskiej 31 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI- to  kondygnacyjnego  wielorodzinnego budynku  mieszkalno- 
usługowego przy ul. Niedziałkowskiego 19/21 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Kolberga 20 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Czachowskiego 21 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Szklanej 33 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Zbrowskiego 29 w Radomiu 

▫ Ogrodzenie terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Eko” w Radomiu przy ulicy Witolda 6/8 wraz  
z montaŜem bramy wejściowej, instalacją domofonów zewnętrznych, elewacją z 
ociepleniem części handlowo-usługowej budynku w poziomie parteru i oświetleniem 
posesji. 

▫ Rewitalizacja renowacja budynku Broni 1 w Radomiu 
▫ Rewitalizacja kamienicy przy ul. Mickiewicza 11 
▫ Rewitalizacja elewacji zewnętrznej kamienicy ul. J. Piłsudskiego 4 
▫ Rewitalizacja  Nieruchomości Wspólnej Szewska 5 w Radomiu 
▫ Rewitalizacja – renowacja budynku Malczewskiego 20 w Radomiu 
▫ Rewitalizacja – renowacja budynku Planty 16 w Radomiu 
▫ Rewitalizacja – renowacja budynku Staszica 34 w Radomiu 
▫ Rewitalizacja – renowacja budynku Moniuszki 7a w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku śeromskiego 57 w Radomiu 
▫ Rewitalizacja – renowacja budynku Broni 1 w Radomiu 
▫ Wymiana pokrycia dachu budynku Planty 7 w Radomiu  
▫ Termomodernizacja budynku i modernizacja instalacji elektrycznej i gazowej budynku 

Traugutta 31/33 w Radomiu 



▫ Termomodernizacja budynku Młodzianowska 5 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku w trybie Ustawy Nr 162 z dn. 18.XII.1998 w Radomiu 
▫ Remont i modernizacja zabytkowego budynku Domu Rzemiosła oraz przylegającego 

dziedzińca 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Audyt energetyczny, projekt termomodernizacji i kolorystyki budynku w uzgodnieniu z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Wspólnota Mieszkaniowa 47,68%, Gmina m Radom 52,32% 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana 
wartość 
inwestycji 
w tym: 

300 000 zł 

Udział 
własny 45 000 zł 

 
 
Projekt 104 
 
Tytuł projektu: Wymiana instalacji elektrycznej i gazowej  

w budynku  Traugutta 31/33 w Radomiu 
Instytucja realizująca projekt: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Traugutta 

31/33 w Radomiu 
Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu projektu: Wspólnota Mieszkaniowa  w Radomiu  

ul. Traugutta 31/33  na obszarze objętym 
rewitalizacją.  

Lokalizacja projektu: Radom ul. Traugutta 31/33 woj. 
mazowieckie 

Czas realizacji projektu: 2010-2011  
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Instalacja elektryczna, aluminiowa-40 lat eksploatacji-stanowi zagroŜenie poŜarowe. Instalacja 
gazowa- 40 lat eksploatacji skręcana z licznikami wewnątrz lokali mieszkalnych i uŜytkowych.  
Cel projektu: 
Projekt ma na celu usunięcie istniejących zagroŜeń i sprostanie normom unijnym. 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 

wskaźnika: 
Wymieniona instalacja 
elektryczna i gazowa  

Wymieniona 
instalacja 
elektryczna i gazowa 
w budynku.  

41 lokali mieszkalnych i 5 lokali uŜytkowych 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 
wskaźnika: 

Usunięcie zagroŜeń i zgodność 
z normami unijnymi 

Wyeliminowanie 
zagroŜeń dla 
mieszkańców w/w 
budynku i 
okolicznych 
budynków 

41 lokali mieszkalnych i 5 lokali uŜytkowych 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 
▫ Priorytet 2b: Infrastruktura mieszkaniowa i przygotowanie terenów pod inwestycje 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 



▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 

▫ Tworzenie estetycznej i uporządkowanej przestrzeni zgodnie z zasadami ładu przestrzennego, 
respektującą zróŜnicowane kulturowo i historycznie tradycje architektoniczne oraz w moŜliwie jak 
największym stopniu zachowującą walory naturalnego krajobrazu przyrodniczego. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel główny: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej województwa 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach 
zrównowaŜonego rozwoju 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 3: Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 

▫ Działanie 5.4. Kształtowanie toŜsamości regionu oraz kreowanie i promocja jego produktu. 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

▫ Działanie: Poprawa warunków mieszkaniowych 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Wymiana instalacji gazowej 
▫ Wymiana grzejników 
▫ Przebudowa pionów instalacji gazowej i kanalizacji ściekowej wraz z instalacją wodomierzy 

w budynku przy ulicy Witolda 6/8 w Radomiu 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Pozwolenie na roboty wydane przez Urząd Miejski-Wydział Architektury. 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Budynek stanowi własność Gminy miasta Radomia i Wspólnoty Mieszkaniowej 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 



Szacowana 
wartość 
inwestycji 
w tym: 

220 000 zł, w tym: w 2010 r. – 110 000 zł, w 2011r. – 110 000 zł 

Udział 
własny 33 000 zł 

 
 
Projekt 105 
 
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku i 

modernizacja instalacji grzewczej  oraz 
wymiana pokrycia dachowego z azbestu na 
blachę budynku Broni 1a w Radomiu. 

Instytucja realizująca projekt: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Broni 1a  
w Radomiu 

Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu projektu: Wspólnota Mieszkaniowa w Radomiu przy  
ul. Broni 1a - budynek połoŜony jest na 
obszarze objętym rewitalizacją 

Lokalizacja projektu: Radom ul. Broni 1a woj. mazowieckie 
Czas realizacji projektu: 2010 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Budynek murowany 4-ro kondygnacyjny, dach kryty eternitem. Budynek wybudowany  w 1951r. 
Aktualny stan budynku wymaga renowacji poprzez m.in. termomodernizację i modernizację 
instalacji grzewczej. 
Cel projektu: 
Projekt ma na celu poczynienie oszczędności na ogrzewaniu, poprawienie estetyki, sprostanie 
normom unijnym, likwidacja azbestu. 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 

wskaźnika: 
Ocieplenie budynku, odnowiona 
elewacja zewnętrzna, 
wymienione pokrycie dachowe 

Pow. elewacji do 
ocieplenia i 
odnowienia 

2230 m2 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 
wskaźnika: 

likwidacja przemarzania ścian, 
poprawa stanu ogrzewania, 
poprawa estetyki, likwidacja 
azbestu 

zmniejszenie  
kosztów związanych 
z  ogrzewaniem 
budynku w okresie 1 
roku po zakończeniu 
inwestycji 

15%  

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 
▫ Priorytet 2b: Infrastruktura mieszkaniowa i przygotowanie terenów pod inwestycje 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 



▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 

▫ Tworzenie estetycznej i uporządkowanej przestrzeni zgodnie z zasadami ładu przestrzennego, 
respektującą zróŜnicowane kulturowo i historycznie tradycje architektoniczne oraz w moŜliwie jak 
największym stopniu zachowującą walory naturalnego krajobrazu przyrodniczego. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel główny: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej województwa 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach 
zrównowaŜonego rozwoju 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 3: Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 

▫ Działanie 5.4. Kształtowanie toŜsamości regionu oraz kreowanie i promocja jego produktu. 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

▫ Działanie: Poprawa warunków mieszkaniowych 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Wymiana pokrycia dachu budynku Planty 7 w Radomiu  
▫ Termomodernizacja budynku i modernizacja instalacji elektrycznej i gazowej budynku 

Traugutta 31/33 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Młodzianowska 5 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Kościuszki 16 w Radomiu  
▫ Termomodernizacja budynku w trybie Ustawy Nr 162 z dn. 18.XII.1998 w Radomiu 
▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i rozbudowę kamienicy przy ul. 

Rwańskiej 8 wraz z otoczeniem 
▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienic przy ul. 

Rynek 12 i Wałowa 22 wraz z otoczeniem 
▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego  w Radomiu poprzez remont i przebudowę 

zabytkowego budynku Kamienicy Starościńskiej na  ul. Grodzkiej 8 wraz z otoczeniem 
▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienicy przy ul. 

Rwańskiej 16 wraz z nową zabudową od ul. Wałowej 4 w Radomiu wraz z otoczeniem 
▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienicy przy ul. 

Rwańskiej 17 wraz z nową zabudową od ul. Szewskiej 20 w Radomiu wraz z otoczeniem 
▫ Rewitalizacja DOMU TECHNIKA w Radomiu, ul. Struga 7a 
▫ Remont i modernizacja V- cio kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

przy  
ul. Olsztyńskiej 31 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI- to  kondygnacyjnego  wielorodzinnego budynku  mieszkalno- 
usługowego przy ul. Niedziałkowskiego 19/21 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy ul. Kolberga 20 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy ul. Czachowskiego 21 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy ul. Szklanej 33 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy ul. Zbrowskiego 29 w Radomiu 

▫ Ogrodzenie terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Eko” w Radomiu przy ulicy Witolda 6/8 wraz  
z montaŜem bramy wejściowej, instalacją domofonów zewnętrznych, elewacją z 



ociepleniem części handlowo-usługowej budynku w poziomie parteru i oświetleniem 
posesji. 

▫ Rewitalizacja renowacja budynku Broni 1 w Radomiu 
▫ Rewitalizacja kamienicy przy ul. Mickiewicza 11 
▫ Rewitalizacja elewacji zewnętrznej kamienicy ul. J. Piłsudskiego 4 
▫ Rewitalizacja  Nieruchomości Wspólnej Szewska 5 w Radomiu 
▫ Izolacja i remont elewacji i dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
▫ Remont i modernizacja zabytkowego budynku Domu Rzemiosła oraz przylegającego 

dziedzińca 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Opracowany audyt energetyczny budynku wg. Ustawy  Nr 162 z dnia 18.XII.1998r, proj. 
techniczny termomodernizacji budynku. 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Budynek stanowi własność w 41,96% Gminy Radom i 58,04% Wspólnoty Mieszkaniowej 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana 
wartość 
inwestycji 
w tym: 

700 000 zł 

Udział 
własny 

105 000 zł 

 
 
Projekt 106 
 
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Kościuszki 16 

w Radomiu 
Instytucja realizująca projekt: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościuszki 16  

w Radomiu 
Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu projektu: Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 16   

w Radomiu, budynek połoŜony jest na 
obszarze objętym rewitalizacją 

Lokalizacja projektu: Radom ul. Kościuszki 16 woj. mazowieckie 
Czas realizacji projektu: 2010 rok  
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Budynek konstrukcji Ŝelbetowej, ściany wypełnione pustakiem siporeks gr. 20cm, występuje 
przemarzanie ścian. Budynek wybudowany  w 1958r posiada 8 kondygnacji. Aktualny stan budynku 
wymaga termomodernizacji w celu poprawy warunków mieszkalnych. 
Cel projektu: 
Projekt ma na celu poczynienie oszczędności na ogrzewaniu, poprawienie estetyki, 
sprostanie normom unijnym. 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 

wskaźnika: 
Ocieplenie budynku, odnowiona 
elewacja zew. 

Pow. Elewacji do 
ocieplenia i 
odnowienia 

2800 m2 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 
wskaźnika: 

Likwidacja przemarzania ścian, 
poprawa stanu ogrzewania 
mieszkań, poprawa estetyki 

Zmniejszenie 
kosztów związanych 
z ogrzewaniem 
budynku w okresie 1 
roku po zakończeniu 
inwestycji 

15%  

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 



▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 
▫ Priorytet 2b: Infrastruktura mieszkaniowa i przygotowanie terenów pod inwestycje 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 

▫ Tworzenie estetycznej i uporządkowanej przestrzeni zgodnie z zasadami ładu przestrzennego, 
respektującą zróŜnicowane kulturowo i historycznie tradycje architektoniczne oraz w moŜliwie jak 
największym stopniu zachowującą walory naturalnego krajobrazu przyrodniczego. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel główny: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej województwa 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach 
zrównowaŜonego rozwoju 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 3: Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 

▫ Działanie 5.4. Kształtowanie toŜsamości regionu oraz kreowanie i promocja jego produktu. 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

▫ Działanie: Poprawa warunków mieszkaniowych 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Wymiana pokrycia dachu budynku Planty 7 w Radomiu  
▫ Termomodernizacja budynku i modernizacja instalacji elektrycznej i gazowej budynku 

Traugutta 31/33 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Młodzianowska 5 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku w trybie Ustawy Nr 162 z dn. 18.XII.1998 w Radomiu 
▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i rozbudowę kamienicy przy ul. 

Rwańskiej 8 wraz z otoczeniem 
▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienic przy ul. 

Rynek 12 i Wałowa 22 wraz z otoczeniem 
▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego  w Radomiu poprzez remont i przebudowę 

zabytkowego budynku Kamienicy Starościńskiej na  ul. Grodzkiej 8 wraz z otoczeniem 
▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienicy przy ul. 

Rwańskiej 16 wraz z nową zabudową od ul. Wałowej 4 w Radomiu wraz z otoczeniem 



▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienicy przy ul. 
Rwańskiej 17 wraz z nową zabudową od ul. Szewskiej 20 w Radomiu wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja DOMU TECHNIKA w Radomiu, ul. Struga 7a 
▫ Remont i modernizacja V- cio kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

przy  
ul. Olsztyńskiej 31 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI- to  kondygnacyjnego  wielorodzinnego budynku  mieszkalno- 
usługowego przy ul. Niedziałkowskiego 19/21 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Kolberga 20 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Czachowskiego 21 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Szklanej 33 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Zbrowskiego 29 w Radomiu 

▫ Ogrodzenie terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Eko” w Radomiu przy ulicy Witolda 6/8 wraz  
z montaŜem bramy wejściowej, instalacją domofonów zewnętrznych, elewacją z 
ociepleniem części handlowo-usługowej budynku w poziomie parteru i oświetleniem 
posesji. 

▫ Rewitalizacja renowacja budynku Broni 1 w Radomiu 
▫ Rewitalizacja kamienicy przy ul. Mickiewicza 11 
▫ Rewitalizacja elewacji zewnętrznej kamienicy ul. J. Piłsudskiego 4 
▫ Rewitalizacja  Nieruchomości Wspólnej Szewska 5 w Radomiu 
▫ Izolacja i remont elewacji i dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
▫ Remont i modernizacja zabytkowego budynku Domu Rzemiosła oraz przylegającego 

dziedzińca 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Opracowany Audyt energetyczny budynku wg. Ustawy  Nr 162 z dnia 18.XII.1998r oraz  
proj. tech. termomodernizacji budynku. 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Budynek stanowi własność w 48,12% Gminy Radom i 51,88% Wspólnoty Mieszkaniowej 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana 
wartość 
inwestycji 
w tym: 

500 000 zł 

Udział 
własny 75 000 zł 

 
 
Projekt 107 
 
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku śeromskiego 

57 w Radomiu 
Instytucja realizująca projekt: Wspólnota Mieszkaniowa ul. śeromskiego 

57 w Radomiu 
Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu projektu: Wspólnota Mieszkaniowa śeromskiego 57   

w Radomiu, budynek w wykazie obiektów 
zabytkowych, strefa konserwatorska 
Radomia  

Lokalizacja projektu: Radom ul. śeromskiego 57 woj. 
mazowieckie 



Czas realizacji projektu: 2010 rok  
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Budynek wybudowany na przełomie XIX i XX wieku stanowiący część historii Radomia, wymagający 
po latach eksploatacji stosownej renowacji 
Cel projektu: 
Poprawa stanu technicznego obiektu, poprawa warunków estetycznych budynku. 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 

wskaźnika: 
Renowacja – rewitalizacja 
budynku przy ul. śeromskiego 
57 

Pow. Elewacji do  
odnowienia 

1000 m2 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 
wskaźnika: 

Poprawa estetyki budynku odnowiona elewacja 10%  
Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 
▫ Priorytet 2b: Infrastruktura mieszkaniowa i przygotowanie terenów pod inwestycje 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 

▫ Tworzenie estetycznej i uporządkowanej przestrzeni zgodnie z zasadami ładu przestrzennego, 
respektującą zróŜnicowane kulturowo i historycznie tradycje architektoniczne oraz w moŜliwie jak 
największym stopniu zachowującą walory naturalnego krajobrazu przyrodniczego. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel główny: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej województwa 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach 
zrównowaŜonego rozwoju 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 3: Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 

▫ Działanie 5.4. Kształtowanie toŜsamości regionu oraz kreowanie i promocja jego produktu. 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 



▫ Działanie: Poprawa warunków mieszkaniowych 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i rozbudowę kamienicy przy ul. 
Rwańskiej 8 wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienic przy ul. 
Rynek 12 i Wałowa 22 wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego  w Radomiu poprzez remont i przebudowę 
zabytkowego budynku Kamienicy Starościńskiej na  ul. Grodzkiej 8 wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienicy przy ul. 
Rwańskiej 16 wraz z nową zabudową od ul. Wałowej 4 w Radomiu wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienicy przy ul. 
Rwańskiej 17 wraz z nową zabudową od ul. Szewskiej 20 w Radomiu wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja DOMU TECHNIKA w Radomiu, ul. Struga 7a 
▫ Remont i modernizacja V- cio kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

przy ul. Olsztyńskiej 31 w Radomiu 
▫ Remont i modernizacja XI- to  kondygnacyjnego  wielorodzinnego budynku  mieszkalno- 

usługowego przy ul. Niedziałkowskiego 19/21 w Radomiu 
▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

przy ul. Kolberga 20 w Radomiu 
▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

przy ul. Czachowskiego 21 w Radomiu 
▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

przy ul. Szklanej 33 w Radomiu 
▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

przy ul. Zbrowskiego 29 w Radomiu 
▫ Ogrodzenie terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Eko” w Radomiu przy ulicy Witolda 6/8 wraz  

z montaŜem bramy wejściowej, instalacją domofonów zewnętrznych, elewacją z 
ociepleniem części handlowo-usługowej budynku w poziomie parteru i oświetleniem 
posesji. 

▫ Rewitalizacja renowacja budynku Broni 1 w Radomiu 
▫ Rewitalizacja kamienicy przy ul. Mickiewicza 11 
▫ Rewitalizacja elewacji zewnętrznej kamienicy ul. J. Piłsudskiego 4 
▫ Rewitalizacja  Nieruchomości Wspólnej Szewska 5 w Radomiu 
▫ Rewitalizacja – renowacja budynku Malczewskiego 20 w Radomiu 
▫ Rewitalizacja – renowacja budynku Planty 16 w Radomiu 
▫ Rewitalizacja – renowacja budynku Staszica 34 w Radomiu 
▫ Rewitalizacja – renowacja budynku Traugutta 32a w Radomiu 
▫ Rewitalizacja – renowacja budynku Moniuszki 7a w Radomiu 
▫ Rewitalizacja – renowacja budynku Broni 1 w Radomiu 
▫ Wymiana pokrycia dachu budynku Planty 7 w Radomiu  
▫ Termomodernizacja budynku i modernizacja instalacji elektrycznej i gazowej budynku 

Traugutta 31/33 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Młodzianowska 5 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku w trybie Ustawy Nr 162 z dn. 18.XII.1998 w Radomiu 
▫ Remont i modernizacja zabytkowego budynku Domu Rzemiosła oraz przylegającego 

dziedzińca 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Projekt odnowienia elewacji w uzgodnieniu z Wojewódzkim konserwatorem Zabytków 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

osoby fizyczne – 100% 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 



Szacowana 
wartość 
inwestycji 
w tym: 

170 000 zł 

Udział 
własny: 26 000 zł 

 
 
Projekt 108 
 
Tytuł projektu: Rewitalizacja zabytkowego zespołu 

budynków Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
w Radomiu 

Instytucja realizująca projekt: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Radomiu  
Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu projektu: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Radomiu 
Lokalizacja projektu: Województwo mazowieckie, Powiat Radom, 

Miasto Radom 
Czas realizacji projektu: 2008-2013 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Przyczyną realizowania projektu jest zły stan substancji budynków. Spore zawilgocenie i zasolenie 
ścian. Ostatnie większe remonty obiektów miały miejsce w latach 70-tych. Obiekty te to: dawny 
kościół pobenedyktyński będący od 1827 roku parafialnym kościołem ewangelickim, dom pastorski 
wybudowany  
w roku 1824 oraz budynek dawnej szkoły ewangelickiej. Miejsca te są związane z działalnością 
wielu waŜnych postaci w historii miasta, w tym twórców radomskiego przemysłu. Kościół 
ewangelicki jest obiektem posiadającym najstarsze organy w mieście, cechuje się wyjątkową 
akustyką, dzięki czemu jest chętnie wykorzystywany przez wielu wykonawców jako miejsce 
koncertów. 
Cel projektu: 
Celem projektu jest rewitalizacja trzech obiektów wpisanych do rejestru zabytków 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 

wskaźnika: 
Zrewitalizowane budynki 
zarówno wewnątrz jak i na 
zewnątrz 

Odnowione 
elewacje, usunięta 
wilgoć i sól z 
murów, 
zabezpieczenie 
fundamentów przed 
ponownym 
zawilgoceniem i 
zasoleniem, 
odnowienie wnętrz. 
Termomodernizacja 
obiektów. 
Wymiana pokryć 
dachowych. 

3000 m3 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 
wskaźnika: 

Poprawa funkcjonowania 
obiektów, zabezpieczenie 
obiektów przed zniszczeniem 

Zmniejszenie 
kosztów utrzymania 
budynków 

5% 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel główny: Podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i 
rodzin 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 



▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel horyzontalny 5: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel główny: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej województwa 

▫ Priorytet VII, cel główny: Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 3: Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 

▫ Priorytet VI, cel szczegółowy: Promocja i zwiększanie atrakcyjności turystycznej regionu 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Działanie 5.4. Kształtowanie toŜsamości regionu oraz kreowanie i promocja jego produktu. 

▫ Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Radomskiego 2007-2013 

▫ Priorytet II, cel: Poprawa jakości wyposaŜenia i stanu budynków uŜyteczności publicznej 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Cel strategiczny 2: Ulepszanie istniejących i wprowadzenie nowych form pomocy celem zwalczania 
negatywnych skutków istniejących problemów i mobilizowania ludzi do działania oraz zapobieganie 
marginalizacji osób i rodzin poprzez wyrównywanie szans oraz włączanie zagroŜonych środowisk w 
Ŝycie społeczne 

▫ Narodowa Strategia Spójności na lata 2007 – 2013 

▫ Priorytet 2: inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz w infrastrukturę społeczną 

▫ Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miasta  Radomia na  lata 2007 – 2010 
▫ Cel 4: Podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, 

turystycznych  
i edukacyjnych. 

▫ Cel 6:  Rewitalizacja historycznego centrum miasta.  
▫ Zadania szczegółowe: Rewitalizacja miasta Kazimierzowskiego 

▫ Cel zadania: tworzenie warunków dla zgodnej z zasadami konserwatorskimi rewitalizacji, konserwacji  
i adaptacji zabytków połoŜonych w tym obszarze. 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i rozbudowę kamienicy przy ul. 
Rwańskiej 8 wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienic przy ul. 
Rynek 12 i Wałowa 22 wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego  w Radomiu poprzez remont i przebudowę 
zabytkowego budynku Kamienicy Starościńskiej na  ul. Grodzkiej 8 wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja kamienicy ul. Rwańska 16 wraz z nową zabudową od ul. Wałowa 4 
▫ Rewitalizacja kamienicy ul. Rwańska 17 wraz z nową zabudową od ul. Szewskiej 20 
▫ Rewitalizacja  Nieruchomości Wspólnej Szewska 5 w Radomiu  

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Pozwolenie na budowę 



Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Właścicielem obiektów jest Parafia Ewangelicko-Augsburska, ul. Reja 6, 26-600 Radom 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana 
wartość 
inwestycji 
w tym: 

ok.750 000 zł 

Udział 
własny: 112 500 zł 

 
 
 
 
Projekt 109 
 
Tytuł projektu: Rewitalizacja posesji przy ul. śeromskiego 

58 w Radomiu poprzez remont dachu, 
renowacja elewacji i fasad budynku oraz 
podpiwniczenia wraz z rekonstrukcją bruku 
w podwórku. 

Instytucja realizująca projekt: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości 
Wspólnej Nr 04-26 przy ul. śeromskiego 58  
w Radomiu 

Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu projektu: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości 
Wspólnej Nr 04-26 przy ul. śeromskiego 58  
w Radomiu 

Lokalizacja projektu: Woj. Mazowieckie, miasto Radom 
Czas realizacji projektu: 2008-2013  
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Przedmiotowy budynek przy ulicy śeromskiego 58 w Radomiu jest objęty rejestrem opieki 
konserwatora zabytków byłego województwa radomskiego. PołoŜony jest w zabytkowej  części 
układu urbanistyczno-architektonicznego śródmieścia Radomia. Jest to budynek o wysokich 
wartościach historycznych 
i architektonicznych na mapie turystycznej Radomia. Bardzo zły stan technicznym: dach przecieka, 
niedroŜny układ odprowadzania wody (rynny) powoduje permanentne  zawilgocenia i przecieki na 
kondygnacjach oraz podmywanie tynku elewacji. fasada jest mocno zdewastowana i potrzebuje 
szybkiego odnowienia. Zabytkowe podpiwniczenie nie posiada wentylacji, co skutkuje stałym, 
pogłębiającym się zawilgoceniem fundamentów a ponadto zdewastowany bruk podwórka nie 
odprowadza wody deszczowej, która przesiąka z zewnątrz do fundamentów budynku. W związku z 
powyŜszym koniecznością stają się prace restauratorskie posesji połoŜonej w atrakcyjnej dla 
centrum Radomia u zbiegu ulic Słowackiego a śeromskiego. 
Cel projektu: 
Przeprowadzenie wymienionych robót remontowych i konserwatorskich poprawi stan techniczni 
i estetyczny zabytkowego obiektu oraz przyczyni się do wizerunku turystycznego Radomia. 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 

wskaźnika: 
Remont dachu kamienicy - 
posesji 

Wymiana pokrycia 
dachowego z papy 
asfaltowej na 
blachodachówkę 

ok. 1700 m2 

Odnowa i rekonstrukcja 
elewacji 

Rekonstrukcja, 
renowacja elewacji, 
montaŜ rynien, 
malowanie. 

1950 m2 

Remont  podpiwniczenia Rekonstrukcja 
piwnic, izolacja 
pionowa 

450 m2, drzwi do piwnic 10 szt. 

Renowacja 5 klatek Remont, malowanie 5 klatek o pow. ok. 750 m2  



schodowych klatek schodowych 
wraz z wymianą 
okien, odnowienie –
uzupełnienie 
brakujących 
elementów schodów, 
poręczy, oraz drzwi 
wejściowych  

12 okien, 
8 szt. drzwi do klatek schodowych  

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 
wskaźnika: 

Poprawa stanu technicznego i 
estetycznego zabytkowego 
budynku 

ZapobieŜenie 
dewastacji budynku 
i zachowanie 
historycznego 
dorobku 
architektonicznego 

75 % 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 
▫ Priorytet 2b: Infrastruktura mieszkaniowa i przygotowanie terenów pod inwestycje 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 

▫ Tworzenie estetycznej i uporządkowanej przestrzeni zgodnie z zasadami ładu przestrzennego, 
respektującą zróŜnicowane kulturowo i historycznie tradycje architektoniczne oraz w moŜliwie jak 
największym stopniu zachowującą walory naturalnego krajobrazu przyrodniczego. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel główny: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej województwa 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach 
zrównowaŜonego rozwoju 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 3: Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 

▫ Działanie 5.4. Kształtowanie toŜsamości regionu oraz kreowanie i promocja jego produktu. 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  



i społecznych 

▫ Działanie: Poprawa warunków mieszkaniowych 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫  Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i rozbudowę kamienicy przy ul. 
Rwańskiej 8 wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienic przy ul. 
Rynek 12 i Wałowa 22 wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego  w Radomiu poprzez remont i przebudowę 
zabytkowego budynku Kamienicy Starościńskiej na  ul. Grodzkiej 8 wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienicy przy ul. 
Rwańskiej 16 wraz z nową zabudową od ul. Wałowej 4 w Radomiu wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienicy przy ul. 
Rwańskiej 17 wraz z nową zabudową od ul. Szewskiej 20 w Radomiu wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja DOMU TECHNIKA w Radomiu, ul. Struga 7a 
▫ Remont i modernizacja V- cio kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

przy  
ul. Olsztyńskiej 31 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI- to  kondygnacyjnego  wielorodzinnego budynku  mieszkalno- 
usługowego przy ul. Niedziałkowskiego 19/21 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Kolberga 20 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Czachowskiego 21 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Szklanej 33 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Zbrowskiego 29 w Radomiu 

▫ Ogrodzenie terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Eko” w Radomiu przy ulicy Witolda 6/8 wraz  
z montaŜem bramy wejściowej, instalacją domofonów zewnętrznych, elewacją z 
ociepleniem części handlowo-usługowej budynku w poziomie parteru i oświetleniem 
posesji. 

▫ Rewitalizacja renowacja budynku Broni 1 w Radomiu 
▫ Rewitalizacja kamienicy przy ul. Mickiewicza 11 
▫ Rewitalizacja elewacji zewnętrznej kamienicy ul. J. Piłsudskiego 4 
▫ Rewitalizacja  Nieruchomości Wspólnej Szewska 5 w Radomiu 
▫ Rewitalizacja – renowacja budynku Malczewskiego 20 w Radomiu 
▫ Rewitalizacja – renowacja budynku Planty 16 w Radomiu 
▫ Rewitalizacja – renowacja budynku Staszica 34 w Radomiu 
▫ Rewitalizacja – renowacja budynku Traugutta 32a w Radomiu 
▫ Rewitalizacja – renowacja budynku Moniuszki 7a w Radomiu 
▫ Rewitalizacja – renowacja budynku Broni 1 w Radomiu 
▫ Wymiana pokrycia dachu budynku Planty 7 w Radomiu  
▫ Termomodernizacja budynku i modernizacja instalacji elektrycznej i gazowej budynku 

Traugutta 31/33 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Młodzianowska 5 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku w trybie Ustawy Nr 162 z dn. 18.XII.1998 w Radomiu 
▫ Remont i modernizacja zabytkowego budynku Domu Rzemiosła oraz przylegającego 

dziedzińca 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Pozwolenie na budowę, konsultacja konserwatorska 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Wspólnota mieszkaniowa 



BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana 
wartość 
inwestycji 
w tym: 

720 000 zł 

Udział 
własny: 108 000 zł 

 
 
Projekt 110 
 
Tytuł projektu: Izolacja i remont elewacji i dachu budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego. 
Instytucja realizująca projekt: Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa 

„SAMOPOMOC” w Radomiu ul. Kilińskiego 
10 

Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu projektu: - 
Lokalizacja projektu: 26-600 Radom, ul. Kilińskiego 10, 

województwo mazowieckie 
Czas realizacji projektu: 2009-2010 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Remont i odnowa głównych strukturalnych części budynku połoŜonego w ścisłej konserwatorskiej 
strefie ochronnej miasta z uwzględnieniem oszczędności zuŜycia energii cieplnej i redukcji emisji 
toksyn, a tym samym zapobieganie degradacji środowiska. Poprawa estetyki budynku 
znajdującego się na rewitalizowanym terenie. Poprawa jakości Ŝycia mieszkańców. 
Cel projektu: 
Projekt ma na celu wykonanie termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 

wskaźnika: 
Renowacja i izolacja ścian 
zewnętrznych 

Ocieplenie ścian 993m2 

Renowacja i izolacja stropów Ocieplenie stropów 387m2 
Izolacja dachu Ocieplenie dachu 415m2 
Remont elewacji  Wykonanie tynków 

zewn. 
993m2 

Remont nawierzchni dachu Wymiana pokrycia 
dachu 

415m2 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 
wskaźnika: 

Zmniejszenie zapotrzebowania 
ciepła 

584GJ/rok 38,4% 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 
▫ Priorytet 2b: Infrastruktura mieszkaniowa i przygotowanie terenów pod inwestycje 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 



▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 

▫ Tworzenie estetycznej i uporządkowanej przestrzeni zgodnie z zasadami ładu przestrzennego, 
respektującą zróŜnicowane kulturowo i historycznie tradycje architektoniczne oraz w moŜliwie jak 
największym stopniu zachowującą walory naturalnego krajobrazu przyrodniczego. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel główny: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej województwa 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach 
zrównowaŜonego rozwoju 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 3: Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 

▫ Działanie 5.4. Kształtowanie toŜsamości regionu oraz kreowanie i promocja jego produktu. 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

▫ Działanie: Poprawa warunków mieszkaniowych 

 

▫ Termomodernizacja budynku Młodzianowska 5 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku i modernizacja instalacji elektrycznej i gazowej budynku 

Traugutta 31/33 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku i modernizacja instalacji grzewczej  oraz wymiana pokrycia 

dachowego z azbestu na blachę budynku Broni 1a w Radomiu. 
▫ Termomodernizacja budynku Kościuszki 16 w Radomiu  
▫ Termomodernizacja budynku w trybie Ustawy Nr 162 z dn. 18.XII.1998 w Radomiu 
▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i rozbudowę kamienicy przy ul. 

Rwańskiej 8 wraz z otoczeniem 
▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienic przy ul. 

Rynek 12 i Wałowa 22 wraz z otoczeniem 
▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego  w Radomiu poprzez remont i przebudowę 

zabytkowego budynku Kamienicy Starościńskiej na  ul. Grodzkiej 8 wraz z otoczeniem 
▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienicy przy ul. 

Rwańskiej 16 wraz z nową zabudową od ul. Wałowej 4 w Radomiu wraz z otoczeniem 
▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienicy przy ul. 

Rwańskiej 17 wraz z nową zabudową od ul. Szewskiej 20 w Radomiu wraz z otoczeniem 
▫ Rewitalizacja DOMU TECHNIKA w Radomiu, ul. Struga 7a 
▫ Remont i modernizacja V- cio kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

przy  
ul. Olsztyńskiej 31 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI- to  kondygnacyjnego  wielorodzinnego budynku  mieszkalno- 
usługowego przy ul. Niedziałkowskiego 19/21 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Kolberga 20 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Czachowskiego 21 w Radomiu 



▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Szklanej 33 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Zbrowskiego 29 w Radomiu 

▫ Ogrodzenie terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Eko” w Radomiu przy ulicy Witolda 6/8 wraz  
z montaŜem bramy wejściowej, instalacją domofonów zewnętrznych, elewacją z 
ociepleniem części handlowo-usługowej budynku w poziomie parteru i oświetleniem 
posesji. 

▫ Rewitalizacja renowacja budynku Broni 1 w Radomiu 
▫ Rewitalizacja kamienicy przy ul. Mickiewicza 11 
▫ Rewitalizacja elewacji zewnętrznej kamienicy ul. J. Piłsudskiego 4 
▫ Rewitalizacja  Nieruchomości Wspólnej Szewska 5 w Radomiu 
▫ Remont i modernizacja zabytkowego budynku Domu Rzemiosła oraz przylegającego 

dziedzińca  

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

- 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Uzyskanie zgody konserwatora zabytków i pozwolenia na budowę wydz. Architektury i urbanistyki 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana 
wartość 
inwestycji 
w tym: 

357 000,00 zł w tym: w2009r. – 120 000,00zł, w 2010r. – 237 000,00zł 

Udział 
własny: 61 245 zł 

 
 
 
Projekt 111 
 
Tytuł projektu: Przebudowa budynków poprzemysłowych po 

Radomskiej Fabryce Telefonów  
Instytucja realizująca projekt: Radomska Szkoła WyŜsza 
Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu 
projektu: 

Radomska Szkoła WyŜsza 

Lokalizacja projektu: Radom, ul. Struga 60, województwo 
mazowieckie 

Czas realizacji projektu: 2009 – 2010r. 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Realizacja projektu umoŜliwi poprawienie całej infrastruktury nieruchomości. Obecny budynek 
poprzemysłowy po RWT jest częściowo odnowiony. Strona zewnętrzna i wewnętrzna tego budynku 
oraz zagospodarowanie terenu wymaga jeszcze duŜo nakładu finansowego, ponad to budynek ten  
chcemy rozbudować i zmodernizować na potrzeby hospicjum z całodobową opieką stacjonarną 
połączone z rehabilitacją i domem pomocy społecznej na potrzeby praktyk zawodowych dla 
studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu na kierunkach pielęgniarstwo i fizykoterapia. Budynek 
znajduje się w centrum miasta przy jednej z głównych arterii drogowych w sąsiedztwie znajduje się 
Sąd oraz stadion Radomiaka. Rozbudowa i modernizacja istniejącego budynku w znaczny sposób 
poprawi wizerunek miasta, co umoŜliwi wyeksponowanie walorów estetycznych centrum Radomia. 
Realizacja Projektu umoŜliwi takŜe przystosowanie budynku na potrzeby rehabilitacji hospicjum 
całodobowego stacjonarnego i domu pomocy społecznej dla mieszkańców Radomia i okolic, takŜe 
dla osób niepełnosprawnych oraz dzieci. W budynkach przy ul. Struga powstanie kompleks 
nowoczesnych zabiegów rehabilitacyjnych w oparciu, o które studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu 
będą mogli zdobywać praktykę zawodową. Jest to bardzo istotne dla rozwoju miasta, gdyŜ jedną z 
grup zagroŜonych wykluczeniem społecznym i wymagających szczególnego wsparcia są osoby: 



starsze, niepełnosprawne, młodzieŜ i dzieci. 
Cel projektu: 
Zmiana sposobu uŜytkowania oraz funkcji budynku poprzemysłowego oraz wyeksponowanie 
walorów estetycznych budynków i zwiększenie ładu przestrzeni miejskiej. 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 

wartość wskaźnika: 
▫ Rozbudowa i modernizacja 

budynku; 
▫ Wykonanie elewacji zewnętrznej 

budynku; 
▫ Modernizacja i adaptacja wnętrza 

istniejącego budynku; 
▫ Infrastruktura:  
▫ Oświetlenie,  
▫ Ławki,  
▫ Utwardzone drogi, 
▫ Zagospodarowanie terenu 

zielenią 

powierzchnia kubatury 
 
powierzchnia elewacji 
 
 
 
 
ilość sztuk lamp 
liczba ławek 
ciągi komunikacji pieszej 
 i samochodowej 
krzewy, trawniki, drzewa 

20 000 m ³ 
 
800 m² 
 
 
 
 
15 sztuk lamp 
20 sztuk ławek 
3000 m² 
 
według norm 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 
wartość wskaźnika: 

Poprawa funkcjonowania szkoły oraz 
estetyki otoczenia 

Zmniejszenie kosztów  
ogrzewania budynków, w 
okresie 2 lat po zakończeniu 
inwestycji 

 10% 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel główny: Podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli  
i rodzin 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 

▫ Priorytet 2a: Infrastruktura społeczna, Infrastruktura edukacji (zwiększyć dostępność do edukacji) 

▫ Priorytet 3: Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel horyzontalny 5: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel 2: Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego 

▫ Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013 
▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów poprzez wsparcie obszarów wymagających aktywizacji i 

zagroŜonych marginalizacją. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel główny: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej województwa 

▫ Cel szczegółowy 4: Poprawa infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego w 
regionie 



▫ Priorytet VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 

▫ Priorytet VII, cel główny: Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równowaŜenie rozwoju społeczno-gospodarczego  
w regionie podstawą poprawy jakości Ŝycia mieszkańców 

▫ Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach 
zrównowaŜonego rozwoju 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Budowa społeczeństwa informacyjnego i poprawa jakości Ŝycia mieszkańców 
województwa 

▫ Działanie 1.6. Intensyfikacja działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych 

▫ Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Radomskiego 2007-2013 

▫ Priorytet II, cel: Poprawa jakości wyposaŜenia i stanu budynków uŜyteczności publicznej 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Cel strategiczny 2: Ulepszanie istniejących i wprowadzenie nowych form pomocy celem zwalczania 
negatywnych skutków istniejących problemów i mobilizowania ludzi do działania oraz zapobieganie 
marginalizacji osób i rodzin poprzez wyrównywanie szans oraz włączanie zagroŜonych środowisk w 
Ŝycie społeczne 

▫ Cel strategiczny 2, sposób realizacji: Zagospodarowanie czasu wolnego, w szczególności dzieci i 
młodzieŜy 

▫ Program „Bezpieczny Radom” na lata 2006-2010 

▫ Cel 1: Ochrona dzieci i młodzieŜy 

▫ Cel 2: Ograniczenie zjawisk kryminogennych, chuligaństwa i wandalizmu 

▫ Cel 3: Przeciwdziałanie patologiom społecznym tj. alkoholizmowi, narkomani i przemocy domowej 
▫ Regionalny Program Operacyjny województwa mazowieckiego 2007- 2013  
▫ Priorytet V Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i rozbudowę kamienicy przy ul. 
Rwańskiej 8 wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienic przy ul. 
Rynek 12 i Wałowa 22 wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego  w Radomiu poprzez remont i przebudowę 
zabytkowego budynku Kamienicy Starościńskiej na  ul. Grodzkiej 8 wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienicy przy ul. 
Rwańskiej 16 wraz z nową zabudową od ul. Wałowej 4 w Radomiu wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienicy przy ul. 
Rwańskiej 17 wraz z nową zabudową od ul. Szewskiej 20 w Radomiu wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja DOMU TECHNIKA w Radomiu, ul. Struga 7a 
▫ Remont i modernizacja V- cio kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

przy ul. Olsztyńskiej 31 w Radomiu 
▫ Remont i modernizacja XI- to  kondygnacyjnego  wielorodzinnego budynku  mieszkalno- 

usługowego przy ul. Niedziałkowskiego 19/21 w Radomiu 
▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

przy ul. Kolberga 20 w Radomiu 
▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

przy ul. Czachowskiego 21 w Radomiu 
▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

przy ul. Szklanej 33 w Radomiu 
▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

przy ul. Zbrowskiego 29 w Radomiu 
▫ Ogrodzenie terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Eko” w Radomiu przy ulicy Witolda 6/8 wraz  



z montaŜem bramy wejściowej, instalacją domofonów zewnętrznych, elewacją z 
ociepleniem części handlowo-usługowej budynku w poziomie parteru i oświetleniem 
posesji. 

▫ Rewitalizacja renowacja budynku Broni 1 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku ul. Kościuszki 8a w Radomiu  
▫ Rewitalizacja kamienicy przy ul. Mickiewicza 11 
▫ Rewitalizacja elewacji zewnętrznej kamienicy ul. J. Piłsudskiego 4 
▫ Rewitalizacja  Nieruchomości Wspólnej Szewska 5 w Radomiu 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Nie dotyczy 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Radomska Szkoła WyŜsza ul. Zubrzyckiego 2 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana wartość inwestycji w 
tym: 

15 000 000 zł, w tym: 2009r. –, 2010r. –  

Udział własny 2 000 000 zł 
 
 
Projekt 112 
 
Tytuł projektu: 
  

Remont i modernizacja zabytkowego budynku 
Domu Rzemiosła oraz przylegającego dziedzińca. 

Instytucja realizująca projekt: Organizacja pozarządowa  - Cech Rzemiosł 
RóŜnych w Radomiu, ul. Kilińskiego 15 / 17 

Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu projektu: Organizacja pozarządowa  - Cech Rzemiosł 
RóŜnych w Radomiu, ul. Kilińskiego 15 / 17 

Lokalizacja projektu: Województwo mazowieckie, miasto Radom. 
Czas realizacji projektu: 2009 - 2010 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Budynek Cechu Rzemiosł RóŜnych jest wpisany do rejestru zabytków województwa mazowieckiego. 
Jest połoŜony w centrum Radomia i przedstawia ogromną wartość architektoniczną i historyczną. 
Jest jedynym obiektem w Radomiu, który od ponad 100 lat słuŜy tej samej instytucji zrzeszającej 
radomskich rzemieślników.  
W tym zabytkowym gmachu kultywowane są tradycje, przekazywane określone wartości  kolejnym 
pokoleniom radomskich rzemieślników i młodzieŜy uczącej się zawodu. Ocalenie budynku i 
przywrócenie mu dawnej świetności słuŜyć będzie kolejnej społeczności, pozwoli na zachowanie 
ciągłości tradycji. 
Budynek jest wartościowym elementem krajobrazu architektonicznego centrum Radomia. 
Odnowienie elewacji zewnętrznej przyczyni się do zachowania zabytkowej substancji wraz z jej 
charakterem uŜytkowym. 
Poprawa funkcjonalności budynku przełoŜy się na poprawę zewnętrznego i wewnętrznego wyglądu 
ulic w centrum Radomia, co przyczyni się do wzrostu atrakcyjności miasta i regionu. Dach budynku 
wymaga remontu, gdyŜ w czasie deszczu przecieka do pomieszczeń.  
Cel projektu: 
Wymiana elewacji zewnętrznej, remont dachu przyczyni się do odnowienia istniejącego budynku, 
przywróci mu dawne piękno i estetykę. Poprawi wizerunek ulic i miasta Radomia. Pozwoli na 
zachowanie substancji zabytkowej. 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 

wartość wskaźnika: 
1. Wymiana elewacji zewnętrznej Starego 
Budynku Domu Rzemiosła oraz remont 
dachu. 

Odnowiony Budynek Domu 
Rzemiosła. 

Elewacja 900m². 
Dach 700 m². 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 
wartość wskaźnika: 

Zapobieganie przed postępującym 
niszczeniem, zmniejszenie kosztów 

Ograniczenie kosztów 
ogrzewania budynku. 

10% 



ogrzewania. Poprawa funkcjonowania 
obiektu oraz wzrost atrakcyjności imprez 
kulturalno – oświatowych rzemiosła 
radomskiego. 
   
   
Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel główny: Podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych 
obywateli i rodzin 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej 
podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich 
marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 
Projekt: 

▫ Cel horyzontalny 5: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich 
marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel główny: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej województwa 

▫ Cel szczegółowy 4: Poprawa infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału 
ludzkiego w regionie 

▫ Priorytet VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 

▫ Priorytet VII, cel główny: Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze 
społecznym 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 3: Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i 
rekreacji 

▫ Priorytet VI, cel szczegółowy: Promocja i zwiększanie atrakcyjności turystycznej regionu 

▫ Priorytet VI, cel szczegółowy: Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Działanie 5.3. Promocja i zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej regionu w 
oparciu o walory środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego 

▫ Działanie 5.4. Kształtowanie toŜsamości regionu oraz kreowanie i promocja jego produktu. 

▫ Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Radomskiego 2007-2013 



▫ Priorytet II, cel: Poprawa jakości wyposaŜenia i stanu budynków uŜyteczności publicznej 

▫ Program „Bezpieczny Radom” na lata 2006-2010 

▫ Działanie 3.1, obszar działania: Propagowanie wśród dzieci i młodzieŜy pozytywnych form 
spędzania czasu wolnego, tworzenie miejsc moŜliwości aktywnego, aprobowanego 
społecznie spędzania czasu wolnego, np. boiska osiedlowe, kluby osiedlowe, siłownie, 
kawiarenki internetowe 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-
2010 

▫ Cel strategiczny 2: Ulepszanie istniejących i wprowadzenie nowych form pomocy celem 
zwalczania negatywnych skutków istniejących problemów i mobilizowania ludzi do działania 
oraz zapobieganie marginalizacji osób i rodzin poprzez wyrównywanie szans oraz włączanie 
zagroŜonych środowisk w Ŝycie społeczne 

▫ Cel strategiczny 2, sposób realizacji: Zagospodarowanie czasu wolnego, w szczególności 
dzieci i młodzieŜy 

▫ Narodowa Strategia Spójności na lata 2007 – 2013 
▫ Priorytet 1: inwestycje w kulturę 
▫ Priorytet 2: inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz w infrastrukturę społeczną 
▫ Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004 – 2020 
▫ Priorytet 1: rozwój najwaŜniejszych wydarzeń kulturalnych 
▫ Priorytet 2: edukacja kulturalna i kształcenie kadr kultury 
▫ Priorytet 3: rozwój inicjatyw lokalnych 
▫ Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Radomia na lata 2005 – 2013 
▫ Priorytet 1: w planie uznano Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” jako miejsce organizacji 

imprez masowych o istotnym znaczeniu dla miasta,  podregionu i zaplanowano jego 
rozbudowę w okresie 2005 - 2009 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i rozbudowę kamienicy przy ul. 
Rwańskiej 8 wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienic przy ul. 
Rynek 12 i Wałowa 22 wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego  w Radomiu poprzez remont i przebudowę 
zabytkowego budynku Kamienicy Starościńskiej na  ul. Grodzkiej 8 wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienicy przy ul. 
Rwańskiej 16 wraz z nową zabudową od ul. Wałowej 4 w Radomiu wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienicy przy ul. 
Rwańskiej 17 wraz z nową zabudową od ul. Szewskiej 20 w Radomiu wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja DOMU TECHNIKA w Radomiu, ul. Struga 7a 
▫ Remont i modernizacja V- cio kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

przy  
ul. Olsztyńskiej 31 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI- to  kondygnacyjnego  wielorodzinnego budynku  mieszkalno- 
usługowego przy ul. Niedziałkowskiego 19/21 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Kolberga 20 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Czachowskiego 21 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Szklanej 33 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Zbrowskiego 29 w Radomiu 

▫ Ogrodzenie terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Eko” w Radomiu przy ulicy Witolda 6/8 wraz  
z montaŜem bramy wejściowej, instalacją domofonów zewnętrznych, elewacją z 
ociepleniem części handlowo-usługowej budynku w poziomie parteru i oświetleniem 
posesji. 

▫ Rewitalizacja renowacja budynku Broni 1 w Radomiu 



▫ Rewitalizacja kamienicy przy ul. Mickiewicza 11 
▫ Rewitalizacja elewacji zewnętrznej kamienicy ul. J. Piłsudskiego 4 
▫ Rewitalizacja  Nieruchomości Wspólnej Szewska 5 w Radomiu 
▫ Rewitalizacja – renowacja budynku Malczewskiego 20 w Radomiu 
▫ Rewitalizacja – renowacja budynku Planty 16 w Radomiu 
▫ Rewitalizacja – renowacja budynku Staszica 34 w Radomiu 
▫ Rewitalizacja – renowacja budynku Traugutta 32a w Radomiu 
▫ Rewitalizacja – renowacja budynku Moniuszki 7a w Radomiu 
▫ Rewitalizacja – renowacja budynku Broni 1 w Radomiu 
▫ Wymiana pokrycia dachu budynku Planty 7 w Radomiu  
▫ Termomodernizacja budynku i modernizacja instalacji elektrycznej i gazowej budynku 

Traugutta 31/33 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Młodzianowska 5 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku w trybie Ustawy Nr 162 z dn. 18.XII.1998 w Radomiu 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Cech czyni starania o wydanie pozwolenia na wykonanie elewacji zewnętrznej oraz remontu dachu 
zabytkowego obiektu. 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Właścicielem i wieczystym uŜytkownikiem gruntów i obiektów będących przedmiotem analizy jest 
Cech Rzemiosł RóŜnych w Radomiu na podstawie wpisu w Sądzie Rejonowym VI Wydział Ksiąg 
Wieczystych KW 15899 i KW 15900. 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana wartość inwestycji w 
tym: 

200 000 zł. (2009 – 50 000, 2010 – 150 000) 

Udział własny 30 000 zł 
 
Projekt 113 
 
Tytuł projektu: Remont i modernizacja zabytkowego budynku 

Domu Rzemiosła oraz przylegającego dziedzińca. 
Instytucja realizująca projekt: Organizacja pozarządowa  - Cech Rzemiosł 

RóŜnych w Radomiu, ul. Kilińskiego 15 / 17 
Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu projektu: Organizacja pozarządowa  - Cech Rzemiosł 

RóŜnych w Radomiu, ul. Kilińskiego 15 / 17 
Lokalizacja projektu: Województwo mazowieckie, miasto Radom. 
Czas realizacji projektu: 2007 - 2008 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Stary Budynek Cechu Rzemiosł RóŜnych jest wpisany do rejestru zabytków województwa 
mazowieckiego. Jest jedynym obiektem w Radomiu, który od ponad 100 lat słuŜy tej samej 
instytucji, zrzeszającej radomskich rzemieślników. 
W tym zabytkowym gmachu kultywowane są tradycje, przekazywane określone wartości kolejnym 
pokoleniom. Tu od ponad 100 lat spotykają się kolejne pokolenia młodzieŜy uczącej się nauki 
zawodu w rzemiośle. 
Budynek w obecnym stanie nie spełnia wymogów technicznych do realizacji zamierzonych celów, 
spotkań, Ŝycia kulturalnego itp. 
Następuje niszczenie zabytkowej substancji.  
Od 100 lat Cech Rzemiosł RóŜnych sam finansował utrzymanie tego budynku w naleŜytym stanie. 
Dziś przy ograniczonych moŜliwościach finansowych przywracanie do dawnej świetności budynku 
jest bardzo trudne.  
Ocalenie budynku słuŜy lokalnej społeczności, poniewaŜ jest on wartościowym elementem 
krajobrazu architektonicznego centrum Radomia. Warto dla przyszłych pokoleń zachować obiekt 
zabytkowy tak dobrze wkomponowany w strukturę architektoniczną w centrum miasta, co będzie 
miało istotny wpływ na podniesienie jego konkurencyjności na rynku regionalnym, ogólnopolskim. 
Realizacja projektu przyczyni się równieŜ do podniesienia poziomu cywilizacyjnego organizacji 
rzemiosła radomskiego i zrzeszonych w Cechu rzemieślników – pracodawców. Wpłynie na poprawę 
ogólnego wizerunku radomskich przedsiębiorców poprawi ich konkurencyjność na rynku 
ogólnopolskim i europejskim. 



Dziedziniec wokół budynku dotychczas powierzchnia nieutwardzona, wyjątkowo nieestetyczna 
została przekształcona w elegancki plac wewnętrzny wyłoŜony kostką brukowa, co przyczyniło się 
do poprawy wyglądu ulicy w centrum Radomia. Wzrost atrakcyjności miasta poprzez poprawę jego 
estetyki. 
Cel projektu: 
Celem projektu są prace remontowo – modernizacyjne Budynku Domu Rzemiosła w Radomiu, 
obejmujące remont i modernizację Sali Konferencyjnej i holu poprzez konserwację i wymianę 
parkietu na posadzce, malowanie ścian i sufitu, wymianę instalacji elektrycznej, oświetlenia i C.O, 
konserwacja i częściowa wymiana płyt marmurowych na ścianach bocznych, wymiana sztukaterii 
na suficie. Naprawa balustrad balkonowych oraz schodów i parapetów, renowacja drzwi 
zabytkowych. 
UłoŜenie kostki brukowej na dziedzińcu i wymiana kanalizacji deszczowej. 
Efektem tego będzie poprawa funkcjonalności budynku o znaczeniu historycznym oraz przyległego 
terenu. 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 

wartość wskaźnika: 
1. Remont i modernizacja Budynku 

historycznego i zabytkowego  
Radomiu – Domu Rzemiosła. 

 

Odnowiona sala 
konferencyjna oraz hol, 
przywrócenie dawnej 
świetności. 

Sala konferencyjna 103 
m².. 
Hol 60 m². 

2. Utwardzenie dziedzińca przy budynku i 
wymiana kanalizacji deszczowej. 

Poprawa funkcjonalności 
obiektu i otoczenia. 

Dziedziniec 860 m². 

   
Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 

wartość wskaźnika: 
Odnowiona i zmodernizowana sala 
konferencyjna oraz hol. 
 
 
 
 
 
 
 
Utwardzony dziedziniec Cechu Rzemiosł 
RóŜnych. 
 
 
 
 
Wymiana kanalizacji deszczowej 

Poprawa uŜyteczności 
budynku kulturalno – 
oświatowego, zwiększenie 
estetyki, wzrost atrakcyjności 
szkoleń rzemieślniczych i 
uczniowskich zachowanie dla 
społeczeństwa substancji 
zabytkowej. 
Elegancki dziedziniec 
wewnętrzny wyłoŜony kostką 
brukową, co przyczynia się do 
atrakcyjności przyległego 
terenu w centrum miasta. 
Odprowadzenie wód 
gruntowych i deszczowych z 
powierzchni dziedzińca. 
Osuszenie terenu. 

50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
 
80-100% 

   
   
Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel główny: Podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i 
rodzin 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 

▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 



społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel horyzontalny 5: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel główny: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej województwa 

▫ Cel szczegółowy 4: Poprawa infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego w 
regionie 

▫ Priorytet VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 

▫ Priorytet VII, cel główny: Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 3: Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 

▫ Priorytet VI, cel szczegółowy: Promocja i zwiększanie atrakcyjności turystycznej regionu 

▫ Priorytet VI, cel szczegółowy: Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Działanie 5.3. Promocja i zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej regionu w oparciu o 
walory środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego 

▫ Działanie 5.4. Kształtowanie toŜsamości regionu oraz kreowanie i promocja jego produktu. 

▫ Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Radomskiego 2007-2013 

▫ Priorytet II, cel: Poprawa jakości wyposaŜenia i stanu budynków uŜyteczności publicznej 

▫ Program „Bezpieczny Radom” na lata 2006-2010 

▫ Działanie 3.1, obszar działania: Propagowanie wśród dzieci i młodzieŜy pozytywnych form spędzania 
czasu wolnego, tworzenie miejsc moŜliwości aktywnego, aprobowanego społecznie spędzania czasu 
wolnego, np. boiska osiedlowe, kluby osiedlowe, siłownie, kawiarenki internetowe 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Cel strategiczny 2: Ulepszanie istniejących i wprowadzenie nowych form pomocy celem zwalczania 
negatywnych skutków istniejących problemów i mobilizowania ludzi do działania oraz zapobieganie 
marginalizacji osób i rodzin poprzez wyrównywanie szans oraz włączanie zagroŜonych środowisk w 
Ŝycie społeczne 

▫ Cel strategiczny 2, sposób realizacji: Zagospodarowanie czasu wolnego, w szczególności dzieci i 
młodzieŜy 

▫ Narodowa Strategia Spójności na lata 2007 – 2013 
▫ Priorytet 1: inwestycje w kulturę 
▫ Priorytet 2: inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz w infrastrukturę społeczną 
▫ Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004 – 2020 
▫ Priorytet 1: rozwój najwaŜniejszych wydarzeń kulturalnych 
▫ Priorytet 2: edukacja kulturalna i kształcenie kadr kultury 
▫ Priorytet 3: rozwój inicjatyw lokalnych 
▫ Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Radomia na lata 2005 – 2013 
▫ Priorytet 1: w planie uznano Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” jako miejsce organizacji imprez 

masowych o istotnym znaczeniu dla miasta,  podregionu i zaplanowano jego rozbudowę w okresie 
2005 - 2009 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i rozbudowę kamienicy przy ul. 
Rwańskiej 8 wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienic przy ul. 
Rynek 12 i Wałowa 22 wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego  w Radomiu poprzez remont i przebudowę 
zabytkowego budynku Kamienicy Starościńskiej na  ul. Grodzkiej 8 wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienicy przy ul. 
Rwańskiej 16 wraz z nową zabudową od ul. Wałowej 4 w Radomiu wraz z otoczeniem 



▫ Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienicy przy ul. 
Rwańskiej 17 wraz z nową zabudową od ul. Szewskiej 20 w Radomiu wraz z otoczeniem 

▫ Rewitalizacja DOMU TECHNIKA w Radomiu, ul. Struga 7a 
▫ Remont i modernizacja V- cio kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

przy  
ul. Olsztyńskiej 31 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI- to  kondygnacyjnego  wielorodzinnego budynku  mieszkalno- 
usługowego przy ul. Niedziałkowskiego 19/21 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Kolberga 20 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Czachowskiego 21 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Szklanej 33 w Radomiu 

▫ Remont i modernizacja XI-to kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
przy  
ul. Zbrowskiego 29 w Radomiu 

▫ Ogrodzenie terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Eko” w Radomiu przy ulicy Witolda 6/8 wraz  
z montaŜem bramy wejściowej, instalacją domofonów zewnętrznych, elewacją z 
ociepleniem części handlowo-usługowej budynku w poziomie parteru i oświetleniem 
posesji. 

▫ Rewitalizacja renowacja budynku Broni 1 w Radomiu 
▫ Rewitalizacja kamienicy przy ul. Mickiewicza 11 
▫ Rewitalizacja elewacji zewnętrznej kamienicy ul. J. Piłsudskiego 4 
▫ Rewitalizacja  Nieruchomości Wspólnej Szewska 5 w Radomiu 
▫ Rewitalizacja – renowacja budynku Malczewskiego 20 w Radomiu 
▫ Rewitalizacja – renowacja budynku Planty 16 w Radomiu 
▫ Rewitalizacja – renowacja budynku Staszica 34 w Radomiu 
▫ Rewitalizacja – renowacja budynku Traugutta 32a w Radomiu 
▫ Rewitalizacja – renowacja budynku Moniuszki 7a w Radomiu 
▫ Rewitalizacja – renowacja budynku Broni 1 w Radomiu 
▫ Wymiana pokrycia dachu budynku Planty 7 w Radomiu  
▫ Termomodernizacja budynku i modernizacja instalacji elektrycznej i gazowej budynku 

Traugutta 31/33 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku Młodzianowska 5 w Radomiu 
▫ Termomodernizacja budynku w trybie Ustawy Nr 162 z dn. 18.XII.1998 w Radomiu 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

Decyzja nr 398/DR/08 – w sprawie pozwolenia na przeprowadzenie robót remontowych Sali 
głównej konferencyjnej oraz holu przy Sali w Budynku Cechu Rzemiosł RóŜnych. 
Decyzja nr 514 – w sprawie zatwierdzenie projekty budowlanego i udzielenia pozwolenia na roboty 
budowlane. 
Decyzja w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków pod numerem rejestru 434/A/90. 
Decyzja nr 41/R/07 – w sprawie pozwolenia na likwidację składu opału przylegającego do nowego 
budynku Domu Rzemiosła przez zasypanie, pod zabudowę tak uzyskanej powierzchni kostką 
brukową. 
Decyzja nr 843/2006 – w sprawie wydania pozwolenia na rozbiórkę istniejącego budynku 
garaŜowo- gospodarczego. 
 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Właścicielem i wieczystym uŜytkownikiem gruntów i obiektów będących przedmiotem analizy jest 
Cech Rzemiosł RóŜnych w Radomiu na podstawie wpisu w Sądzie Rejonowym VI Wydział Ksiąg 
Wieczystych KW 15899 i KW 15900. 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 



Szacowana wartość inwestycji w 
tym: 

170 000 zł.(2007-80 000, 2008 – 90 000) 

Udział własny 25 500 zł 
 
 
Projekt 114 
  
Tytuł projektu: Prace konserwatorskie w zabytkowym kościele 

katedralnym p.w. ONMP w Radomiu – 
kontynuacja – zakup i montaŜ instalacji 
systemów wykrywania poŜaru, sygnalizacji 
włamania i napadu, telewizji przemysłowej 
oraz ochronę otoczenia poprzez monitoring 
miejski 

Instytucja realizująca projekt: Parafia Katedralna p.w. Opieki Najświętszej 
Maryi Panny w Radomiu  

Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu 
projektu: 

Gmina Miasta Radomia, 
Diecezja Radomska 

Lokalizacja projektu: Radom, ul. Henryka Sienkiewicza 13 
Czas realizacji projektu: 2008-2009 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
Obszar miasta, na którym usytuowana jest radomska katedra leŜy w ścisłym centrum Radomia. 
Skupiają się tu liczne ciągi piesze oraz, w bezpośrednim sąsiedztwie, znajduje się największy park 
miejski w tej części miasta. Zainicjowany parę lat temu plan objęcia śródmieścia Radomia 
monitoringiem opartym na systemie kamer przemysłowych jest systematycznie rozwijany i 
rozbudowywany. Ten obszar, mimo centralnego połoŜenia i licznych występujących tu zagroŜeń nie 
był objęty takim systemem. Projekt jest kontynuacją działań podjętych na tym polu w latach 
minionych. Projekt ponadto spowoduje, Ŝe przeprowadzane w kościele katedralnym prace 
konserwatorskie zostaną zakończone w sposób, który zapewni ich dłuŜszą trwałość oraz ochroni 
cenne dzieła sztuki zgromadzone w świątyni. 
Cel projektu: 
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa na terenie otaczającym waŜny punkt w przestrzeni 
miasta, jakim jest bezpośrednie otoczenie radomskiej katedry oraz parku im. T. Kościuszki. 
Realizacja Projektu spowoduje teŜ poprawę bezpieczeństwa budynku kościoła katedralnego oraz 
zgromadzonych w nim cennych dzieł sztuki poprzez zainstalowanie systemu informujących o 
powstałych zagroŜeniach. 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 

wskaźnika: 
Liczba obiektów dziedzictwa 
kulturowego objętych 
wsparciem 

Szt. 1 

Liczba zabezpieczonych 
obiektów 

Szt. 1 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa wartość 
wskaźnika: 

Liczba osób korzystająca z 
infrastruktury kulturalnej 

Osoby 300.000 

Liczba osób odwiedzających 
obiekty dziedzictwa 
kulturowego objęte wsparciem 

Osoby 300.000 

Przewidywana całkowita liczba 
bezpośrednio utworzonych 
nowych miejsc pracy (EPC) 

Szt. 6 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel główny: Podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i 
rodzin 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 



▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Cel horyzontalny 5: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel główny: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej województwa 

▫ Priorytet VII, cel główny: Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 3: Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 

▫ Priorytet VI, działanie 1: Kultura 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Działanie 5.4. Kształtowanie toŜsamości regionu oraz kreowanie i promocja jego produktu. 

▫ Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Radomskiego 2007-2013 

▫ Priorytet II, cel: Poprawa jakości wyposaŜenia i stanu budynków uŜyteczności publicznej 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Cel strategiczny 2: Ulepszanie istniejących i wprowadzenie nowych form pomocy celem zwalczania 
negatywnych skutków istniejących problemów i mobilizowania ludzi do działania oraz zapobieganie 
marginalizacji osób i rodzin poprzez wyrównywanie szans oraz włączanie zagroŜonych środowisk w 
Ŝycie społeczne 

▫ Narodowa Strategia Spójności na lata 2007 – 2013 
▫ Priorytet 2: inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz w infrastrukturę społeczną 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Konserwacja neogotyckiego kościoła katedralnego w Radomiu - etap II - elewacja 
wschodnia, frontowa i prezbiterium oraz ograniczenie kosztów eksploatacji 
i zanieczyszczeń poprzez wybudowanie nowoczesnego – proekologicznego systemu 
ogrzewania. 

▫ Konserwacja neogotyckiego kościoła katedralnego w Radomiu - etap II - elewacja 
zachodnia nawy głównej i zachodnie ramię transeptu. 

▫ Prace remontowo-konserwatorskie we wnętrzu kościoła p.w. św. Rodziny w Radomiu. 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

1. Zalecenia konserwatora zabytków, co do zakresu koniecznych prac przy obiekcie 
zabytkowym. 

2. Dokumentacja techniczna. 
3. Studium wykonalności Projektu. 
4. Zgłoszenie zamiaru wykonania prac budowlanych. 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 

Właściciel – Parafia Katedralna p.w. Opieki Najświętszej Maryi Panny w Radomiu 



Termin realizacji Projektu 

Lata Zakres 
2008-2009 Cały Projekt 
BudŜet Projektu i źródła finansowania 

Kwota PLN 
Pozycja 

Razem (2008-2009) 2008 2009 
Szacowana 
wartość 
inwestycji 
w tym: 

770.750,00 30.100,00 740.650,00 

Udział 
środków 
UE (85%) 

655.137,50 25.585,00 629.552,50 

Udział 
własny 
(15%) 

115.612,50 4.515,00 111.097,50 

 
 
Projekt 115 
 
Tytuł projektu: Monitoring Osiedla „ XV Lecia” i Osiedla „Planty” 

w Radomiu 
Instytucja realizująca projekt: Gmina Miasta Radomia 
Podmioty uczestniczące we wdraŜaniu projektu: Gmina Miasta Radomia 
Lokalizacja projektu: Województwo mazowieckie, miasto Radom 
Czas realizacji projektu: 2009  rok 
Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): 
W ramach tego projektu proponujemy rozszerzenie istniejącej sieci monitoringu miejskiego o 
kolejne miejsca szczególnie cechujące się wzrostem przestępczości lub zwiększeniem zagroŜenia 
dla pieszych   spowodowanych nagminnym łamaniem przepisów drogowych. Z opracowanej mapy 
zagroŜeń na obszarze podlegającym rewitalizacji w Radomiu i  analizy stanu bezpieczeństwa 
przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Radomiu  wynika, Ŝe montaŜ 16 dodatkowych 
kamer w naszym Mieście, znacznie zwiększy realne bezpieczeństwo w tych rejonach miasta a takŜe 
w sposób prewencyjny uchroni obywateli przed potencjonalnymi zagroŜeniami.  

Fakt zainstalowania kamer zwiększy takŜe poczucie bezpieczeństwa obywateli, co nie jest bez 
znaczenia z punktu widzenia zarówno samorządu lokalnego jak i Państwa. 

Zakładamy, Ŝe system monitoringu przyczyni się do zmniejszenia przestępczości na Osiedlu „XV 
Lecia”  i Osiedlu „Planty” w Radomiu  o około 70%  

System monitoringu spełnia równieŜ funkcję prewencyjną ( odstraszającą) potencjalnych sprawców 
przestępstw. Wspomaga równieŜ słuŜby Policji i StraŜy Miejskiej poprzez przekazywanie informacji 
o wszelkiego rodzaju zagroŜeniach. 
 
Głównym spodziewanym rezultatem realizacji zamierzonego projektu będzie stworzenie szerszej 
strefy bezpieczeństwa zarówno dla mieszkańców jak i turystów odwiedzających  Radom. Poprawa 
bezpieczeństwa w tym rejonie ma szczególną wagę ze względu na zauwaŜalny wzrost drobnej 
przestępczości jak i zwiększającą się liczbę wykroczeń komunikacyjnych. Rezultatem będzie 
równieŜ spadek przestępczości na obszarze dzielnic, w których zostaną zamontowane kamery gdyŜ 
tego typu działania odnoszą bardzo dobre skutki prewencyjne. Ponadto monitoring przyczynia się 
do zatrzymania sprawców na gorącym uczynku przestępstwa i wykroczenia oraz udziela pomocy 
osobom potrzebującym np: wezwanie pogotowia ratunkowego bądź straŜy poŜarnej. 
Cel projektu: 
Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców  
Radomia a w szczególności wpłynie na: 
 
1.Poprawę ładu i porządku publicznego w mieście, 



2.Zapobieganie przestępczości kryminalnej, 
3. Poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 
4. Zapewnienie sprawnego przepływu informacji między instytucjami i organizacjami          
realizującymi programy zapobiegania przestępczości  a społeczeństwem. 
5. Przeciwdziałanie patologiom społecznym, 
6.Podjęcie działań edukacyjnych, prewencyjnych i wychowawczych w celu zapobiegania 
zagroŜeniom i ograniczenie przestępczości i demoralizacji nieletnich  itp. 
 
Produkty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 

wartość wskaźnika: 
Monitoring Osiedla „Obozisko” i Osiedla 
„Planty” w Radomiu 

16 kamer - 2 samodzielne 
stanowiska obserwacyjne po 
8 kamer kaŜde (Kamery 
powinny być załoŜone w 
systemie bezprzewodowym  
(radiowym).  
 
 

800 000 

 1. Stanowisko nr 1 – Osiedle 
„XV Lecia „ – 8 kamer. 
Kamery 
kolorowe obrotowe. Pod te 
kamery będzie utworzone  
stanowisko  
 wraz z oprzyrządowaniem  
( 1 rejestrator cyfrowy, 1 
monitor 40”, 8 monitorów 
17”, komputer wraz z 
drukarką kolorową, 8 
nadajników i odbiorników 
wizji, anteny przesyłowe, 
biurko do sterowania wraz z 
obudową monitorów, fotelem 
itp.) 
 

400 000 

 2. Stanowisko 2 – Osiedle 
„Planty” – 8 kamer.  Kamery 
kolorowe obrotowe. Pod te 
kamery będzie utworzone  
stanowisko  
 wraz z oprzyrządowaniem  
( 1 rejestrator cyfrowy, 1 
monitor 40”, 8 monitorów 
17”, komputer wraz z 
drukarką kolorową, 8 
nadajników i odbiorników 
wizji, anteny przesyłowe, 
biurko do sterowania wraz z 
obudową monitorów, fotelem  
itp.) 
 

400 000 

Rezultaty: Wskaźniki: Szacowana docelowa 
wartość wskaźnika: 

Zwiększenie bezpieczeństwa i porządku na 
terenie monitorowanym 

Spadek przestępczości o ok.  
70 % 

 

Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: 

▫ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 
▫ Priorytet 2b: Infrastruktura mieszkaniowa i przygotowanie terenów pod inwestycje 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ PO Infrastruktura i Środowisko 



▫ Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej  
i przestrzennej. 

▫ Strategia rozwoju kraju 2007-2015 Projekt:  

▫ Priorytet 2c: Infrastruktura społeczna, infrastruktura kultury, turystyki i sportu. 

▫ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Projekt: 

▫ Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

▫ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: 

▫ Cel horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 

▫ Cel horyzontalny: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

▫ Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 

▫ Tworzenie estetycznej i uporządkowanej przestrzeni zgodnie z zasadami ładu przestrzennego, 
respektującą zróŜnicowane kulturowo i historycznie tradycje architektoniczne oraz w moŜliwie jak 
największym stopniu zachowującą walory naturalnego krajobrazu przyrodniczego. 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel główny: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej województwa 

▫ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

▫ Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach 
zrównowaŜonego rozwoju 

▫ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

▫ Cel szczegółowy 3: Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie 

▫ Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

▫ Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 

▫ Działanie 5.4. Kształtowanie toŜsamości regionu oraz kreowanie i promocja jego produktu. 

▫ Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010 

▫ Misja: Radom to miasto, które stawia na harmonijny rozwój. Swoim mieszkańcom chce zapewnić jak 
najlepsze warunki Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa oraz umoŜliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych  
i społecznych 

▫ Działanie: Poprawa warunków mieszkaniowych 

▫ Program „Bezpieczny Radom” na lata 2006-2010 

▫ Cel 1: Ochrona dzieci i młodzieŜy 

▫ Cel 2: Ograniczenie zjawisk kryminogennych, chuligaństwa i wandalizmu 

▫ Cel 3: Przeciwdziałanie patologiom społecznym tj. alkoholizmowi, narkomani i 
przemocy domowej 

Powiązanie projektu z innymi projektami: 

▫ Ogrodzenie terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Eko” w Radomiu przy ulicy Witolda 6/8 wraz  
z montaŜem bramy wejściowej, instalacją domofonów zewnętrznych, elewacją z 
ociepleniem części handlowo-usługowej budynku w poziomie parteru i oświetleniem 
posesji. 

▫ Bezpieczne miasto, ogrodzenie terenu + monitoring. Wykonanie placu zabaw dla dzieci 
▫ Termomodernizacja, monitoring, wykonanie placu zabaw dla dzieci i boiska dla młodzieŜy 

Wymagane uzgodnienia/pozwolenia/ decyzje: 

- 

Stan prawny nieruchomości objętej projektem: 



 
BudŜet projektu i źródła finansowania 

Pozycja Kwota PLN 
Szacowana wartość inwestycji w 
tym: 

800 000  

Udział własny 120 000 
 


