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Igor MARSZAŁKIEWICZ 

ROZWÓJ TRANSPORTU DROGOWEGO 
W RADOMIU W LATACH 2009-2012 – 

WYBRANE PRZYKŁADY 

Streszczenie 
W artykule przedstawiono trzy projekty przebudowy ulic w Radomiu, które zaliczaj� si� do układu 

podstawowego miasta oraz zró�nicowany monta� finansowy tych inwestycji w zale�no�ci od kategorii 
ulicy to jest drog� krajow�, powiatow�, gmin�. 

WST�P 
Układ drogowy miasta Radom jest bardzo zło�ony i trudny do przebudowania, gdy�

składa si� z wielu w�skich ulic zlokalizowanych w bezpo�rednim s�siedztwie budynków. 
Ponadto popełnione bł�dy w planowaniu osiedli mieszkaniowych i brak przez wiele lat 
wi�kszych inwestycji drogowych spowodowały ogromne zaniedbania w układzie 
podstawowym miasta. Aby poprawi� bezpiecze�stwo na drogach Radomia, zachowa�
odpowiednie ci�gi piesze, zbudowa� odpowiedni układ �cie�ek rowerowych a jednocze�nie 
usprawni� przepływ samochodów nale�y nie tylko zmieni� układy jezdne dróg, ale tak�e 
poprawi� warunki dla pieszych i rowerzystów. Przedstawiony poni�ej inwestycji z układu 
podstawowego miasta pokazuj� udane mo�liwo�ci przekształcenia wa�nych ulic w Radomiu 
dla wszystkich jej u�ytkowników.  

1. PODJ�TE DZIAŁANIA W SFERZE ROZWI�ZA� SIECI 
DROGOWEJ W RADOMIU 
a) Przebudowa ulicy 1905 r 
Jedn� z najwa�niejszych i najwi�kszych inwestycji zako�czonych w ostatnich latach 

w Radomiu była przebudowa miejskiego odcinka drogi krajowej numer 12, czyli ulicy 1905 
Roku (około 1,7 kilometra). Całkowita warto�� tego projektu wyniosła prawie 44,4 miliona 
złotych, za� warto�� dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
przekroczyła 37,7 miliona złotych. (1) 
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Fot. 1. Wiadukt w ci�gu ul. 1905 r.

Jedna z najwa�niejszych dróg w mie�cie, zapewniaj�ca w du�ej mierze komunikacj�
mi�dzy północnymi i południowymi dzielnicami i stanowi�ca dojazd do kilku du�ych osiedli 
- Borki, Wo�niki, Południe, przez kilka dziesi�cioleci była obj�ta jedynie dora�nymi 
naprawami bie��cymi. W efekcie uległa degradacji. Zakres prac był bardzo szeroki 
i obejmował całkowit� wymian� infrastruktury podziemnej, a tak�e budow� nowych jezdni 
wraz ze skrzy�owaniami z drogami podrz�dnymi, zatok autobusowych, chodników, �cie�ek 
rowerowych oraz o�wietlenia.  

Na etapie aplikowania do dofinansowanie z EFRR zało�ono rezultat, �e zmodernizowanie 
ulicy 1905 Roku pozwoli zredukowa� liczb� zdarze� drogowych o wska�nik 0,32 (roczna 
liczba wypadków na 1 milion pojazdokilometrów) (4). Inwestycja zako�czyła si� w roku 
2010. Według statystyk uzyskanych z policji za 2012 rok, na omawianym odcinku drogi nie 
doszło do �adnego wypadku, zatem wska�nik został osi�gni�ty. Bezpiecze�stwo ruchu 
drogowego na przebudowanej drodze zostało zapewnione w du�ej mierze dzi�ki poprawie 
jako�ci nawierzchni, ale równie� odpowiedniemu oznakowaniu. Ponadto 
w zwi�zku ze wzrostem przepustowo�ci ruchu oraz popraw� płynno�ci ruchu pojazdów 
znacz�co zmniejszyły si� czas i koszty podró�y (ulic� 1905 Roku obsługuje a� siedem linii 
komunikacji miejskiej). Oszcz�dno�� czasu w przewozach pasa�erskich wyniosła w roku 
2011 prawie 1,3 miliona złotych, natomiast oszcz�dno�� czasu w przewozach towarowych 
w tym samym roku wyniosła a� 5,9 miliona złotych. Nie bez znaczenia jest du�a poprawa 
dost�pno�ci komunikacyjnej oraz stworzenie lepszych warunków dla rozwoju gospodarczego 
miasta. Wzdłu� omawianego odcinka drogi s� zlokalizowane instytucje bankowe, placówki 
usługowo - handlowe oraz wiele pr��nie działaj�cych firm prywatnych.  
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Tab. 1. Rezultaty przebudowy ulicy 1905 roku w Radomiu (4), (5).
Wska�nik Jednostka miary �ródło informacji 2008 2011 

Liczba kolizji i 
wypadków 

Os./rok Ewidencja KWP w Radomiu 90 0 

Liczba zabitych Os./rok Ewidencja KWP w Radomiu 1 0

  
b) Przebudowa ulicy Warszawskiej: 
W roku 2010 zako�czyła si� przebudowa ulicy Warszawskiej w Radomiu na odcinku od 

ronda Narodowych Sił Zbrojnych do ulicy Kusoci�skiego (około 1,8 kilometra). Ten wydatek 
był współfinansowany przez Uni� Europejsk� ze �rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2007-2013 dla rozwoju Mazowsza. Przebudowa pochłon�ła 10,8 miliona 
złotych, kwota dofinansowania wyniosła 85 procent warto�ci inwestycji (2). Wykonano 
przebudow� nawierzchni oraz zatok autobusowych. Ponadto zbudowano obustronne �cie�ki 
rowerowe, wykonano przebudow� chodnika i modernizacj� pi�ciu przej�� dla pieszych. 
Dokonano regulacji studzienek kanalizacji deszczowej, przebudowy o�wietlenia 
i koliduj�cych z inwestycj� sieci energetycznych. 

Głównym celem tego projektu była poprawa dost�pno�ci komunikacyjnej regionu 
radomskiego sprzyjaj�ca rozwojowi gospodarczemu i społecznemu. Inwestycja znacz�co 
poprawiła parametry ruchu drogowego, usprawniła poł�czenia komunikacyjne z instytucjami, 
przedsi�biorstwami, szkołami, uczelniami i osiedlami zlokalizowanymi w otoczeniu drogi, 
a tak�e umo�liwiła zapewnienie obsługi komunikacyjnej dla planowanej lokalizacji siedziby 
S�du Rejonowego (3). Przebudowa omawianego odcinka ulicy Warszawskiej usprawniła 
poł�czenia komunikacyjne z drogami krajowymi nr 7, 9 i 12, a tym samym z innymi 
regionami Polski. Nie bez znaczenia jest poprawa stanu �rodowiska naturalnego w wyniku 
poprawy przepustowo�ci ulicy, zmniejszenie emisji spalin, poziomu hałasu i wibracji poprzez 
wymian� nawierzchni. 

c) Przebudowa ulic wokół Centrum Słonecznego: 
Du�� inwestycj� drogow� maj�c� ogromny wpływ na rozwój transportu drogowego 

w mie�cie była zako�czona w roku 2011 przebudowa układu komunikacyjnego wokół 
Centrum Słonecznego (nowe centrum handlowo-usługowe wraz z kompleksem obiektów 
biurowych, aquaparkiem oraz budynkami mieszkalnymi). Przebudowa obj�ła cz��ci ulic 
Chrobrego, Struga, Kelles-Krauza, Malczewskiego, Wernera. Cz��ci�  inwestycji była tak�e 
budowa nowych ulic, obecnie Pileckiego (za budynkiem Teatru Powszechnego) oraz ulic�
Zegara Słonecznego. Roboty pochłon�ły prawie 23,4 miliona złotych. Na mocy umowy 
zawartej mi�dzy gmin� miasta Radomia a firm� AIG Lincoln Polska (inwestorem Centrum 
Słonecznego), miasto pokryło około 50 procent wydatków zwi�zanych z przebudow� ulic, 
pozostały wydatek partner prywatny. 

Przebudowa układu komunikacyjnego wokół Słonecznego Centrum wpłyn�ła na rozwój 
miasta zarówno w sferze ekonomicznej, jak i społecznej. Przebudowa dróg ułatwiła dost�p 
społecze�stwa nie tylko do instytucji znacz�cych w skali miasta, ale tak�e zapewniła dojazd 
do �cisłego centrum Radomia, co wpłyn�ło na popraw� koniunktury oraz na popraw�
warunków �ycia, nauki i wypoczynku mieszka�ców miasta. Rejon ten jest obecnie 
obsługiwany przez siedem linii komunikacji miejskiej, przebudowane przy ulicy Struga 
zatoki autobusowe stanowi� obecnie jeden z dwóch, obok rejonu dworca PKP 
najwa�niejszych w�złów komunikacyjnych Radomia. 
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Fot. 2. Kładka dla pieszych nad ulic� Struga zast�piła niebezpieczne przej�cie dla pieszych

PODSUMOWANIE  
Od prawie pi�ciu lat w Radomiu trwa realizacja programu poprawy transportu drogowego, 

realizowane s� przebudowy najwa�niejszych ulic tworz�cych podstawowy układ drogowy 
miasta. Dzi�ki pozyskanym funduszom zewn�trznym, w tym unijnym, a tak�e dzi�ki 
współpracy z prywatnymi partnerami biznesowymi oraz wsparciu finansowym z Ministerstwa 
Transportu, zmieniło si� kilkana�cie wa�nych dla miasta dróg. W efekcie poprawiło si�
bezpiecze�stwo w ruchu drogowym, spadły koszty eksploatacji pojazdów, zmalały wydatki 
miasta na bie��ce naprawy nawierzchni jezdni i chodników, które miasto musiało ponosi�
w wydatkach bie��cych, ponadto znacz�co poprawiła si� płynno�� ruchu na kluczowych 
trasach w mie�cie co spowodowało zwi�kszenie przepustowo�ci ulic, dzi�ki czemu miasto 
osi�gn�ło oszcz�dno�ci w kosztach komunikacji publicznej a prywatni przedsi�biorcy 
w działalno�ci swoich przedsi�biorstw. Przedstawione powy�ej inwestycje jednoznacznie 
pokazuj� �e poprawa podstawowego układu drogowego miasta ma ogromy wpływ na jego 
rozwój, jako�� �ycia mieszka�ców oraz bezpiecze�stwo. Wymienione inwestycje drogowe 
wpływaj� bezpo�rednio na finanse publiczne gminy jak i przedsi�biorstw. Korzystna 
dost�pno�� transportowa stanowi ten atut, który przy przebudowie kluczowych dróg 
w mie�cie daje Radomiowi szans� bardziej wszechstronnego rozwoju.
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THE DEVELOPMENT OF ROAD TRANSPORT  
IN RADOM IN 2009-2012 - CHOSEN EXAMPLES 

Abstract 
The paper presents three projects of the reconstruction of streets in Radom, which belong to the 

basic system of the city, as well as the diverse financial engineering of the investment, depending on 
the category of the street, that is the main road, county, municipality. 


