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1. WPROWADZENIE 

1.1. Metodologia - podstawowe prawna. 
Konieczność wykonania BILANSU TERENÓW PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ 
wprowadzono Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, która stanowiła zmianę 
Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
(obecnie t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.).  

Zapisy ustawy o rewitalizacji, które zaczęły obowiązywać od dnia 18 listopada 2015 
roku mają powstrzymać chaotyczne rozlewanie się zabudowy powodujące 
niewspółmierne zwiększanie kosztów realizacji infrastruktury komunikacyjnej i 
 technicznej oraz kosztów funkcjonowania układów osadniczych. 

Art. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uzupełniono miedzy innymi o 
następujące przepisy ogólne (ust. 3 i 4): 

3. Ustalając przeznaczenie terenu lub określając potencjalny sposób zagospodarowania i 
korzystania z terenu, organ waży interes publiczny i interesy prywatne, w tym zgłaszane w 
postaci wniosków i uwag, zmierzające do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania 
terenu, jak i zmian w zakresie jego zagospodarowania, a także analizy ekonomiczne, 
środowiskowe i społeczne. 

4. W przypadku sytuowania nowej zabudowy, uwzględnienie wymagań ładu przestrzennego, 
efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni 
następuje poprzez: 

1) kształtowanie struktur przestrzennych przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania 
transportochłonności układu przestrzennego; 

2) lokalizowanie nowej zabudowy mieszkaniowej w sposób umożliwiający mieszkańcom 
maksymalne wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego środka 
transportu; 

3) zapewnianie rozwiązań przestrzennych, ułatwiających przemieszczanie się pieszych i 
rowerzystów; 

4) dążenie do planowania i lokalizowania nowej zabudowy: 

a) na obszarach o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, w 
granicach jednostki osadniczej w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o 
urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 
oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141), w szczególności poprzez uzupełnianie istniejącej zabudowy, 

b) na terenach położonych na obszarach innych niż wymienione w lit. a, wyłącznie w sytuacji 
braku dostatecznej ilości terenów przeznaczonych pod dany rodzaj zabudowy położonych na 
obszarach, o których mowa w lit. a; przy czym w pierwszej kolejności na obszarach w 
najwyższym stopniu przygotowanych do zabudowy, przez co rozumie się obszary 
charakteryzujące się najlepszym dostępem do sieci komunikacyjnej oraz najlepszym 
stopniem wyposażenia w sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, gazowe, 
ciepłownicze oraz sieci i urządzenia telekomunikacyjne, adekwatnych dla nowej, planowanej 
zabudowy. 

 

BILANS TERENÓW PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ jest od 2015 roku integralną 
częścią STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO GMINY, zwanego „STUDIUM”, które sporządza się, zgodnie z  Art.9 
ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: w celu określenia polityki 
przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego.  

Do art. 10 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustalając 
zakres studium, dodano pkt 7) nakazujący uwzględnić w studium gminy 
uwarunkowania wynikające z: 
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potrzeb i możliwości rozwoju gminy, uwzględniających w szczególności:  

a) analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne,  

b) prognozy demograficzne, w tym uwzględniające, tam gdzie to uzasadnione, migracje w 
ramach miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodka wojewódzkiego,  

c) możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury 
technicznej, a także infrastruktury społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy,  

d) bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę;  

W dalszej części art. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
określono szczegółowo zakres i metodologię sporządzania BILANSU, dodając m.in. 
ust.5,7: 

 5. Dokonując bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę, kolejno:  

1) formułuje się, na podstawie analiz ekonomicznych, środowiskowych, społecznych, 
prognoz demograficznych oraz możliwości finansowych gminy, o których mowa w ust. 1 pkt 
7 lit. a–c, maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę, wyrażone w ilości 
powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy; 

2) szacuje się chłonność, położonych na terenie gminy, obszarów o w pełni wykształconej 
zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostki osadniczej w rozumieniu 
art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów 
fizjograficznych, rozumianą jako możliwość lokalizowania na tych obszarach nowej 
zabudowy, wyrażoną w powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy;  

3) szacuje się chłonność, położonych na terenie gminy, obszarów przeznaczonych w 
planach miejscowych pod zabudowę, innych niż wymienione w pkt 2, rozumianą jako 
możliwość lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy, wyrażoną w powierzchni 
użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy;  

4) porównuje się maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę, o którym 
mowa w pkt 1, oraz sumę powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje 
zabudowy, o której mowa w pkt 2 i 3, a następnie, gdy maksymalne w skali gminy 
zapotrzebowanie na nową zabudowę, o którym mowa w pkt 1:  

a) nie przekracza sumy powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy – 
nie przewiduje się lokalizacji nowej zabudowy poza obszarami, o których mowa w pkt 2 i 3,  

b) przekracza sumę powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy – 
bilans terenów pod zabudowę uzupełnia się o różnicę tych wielkości wyrażoną w powierzchni 
użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy, i przewiduje się lokalizację nowej 
zabudowy poza obszarami, o których mowa w pkt 2 i 3, maksymalnie w ilości wynikającej z 
uzupełnionego bilansu;  

5) określa się:  

a) możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnych i infrastruktury 
technicznej oraz społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy,  

b) potrzeby inwestycyjne gminy wynikające z konieczności realizacji zadań własnych, 
związane z lokalizacją nowej zabudowy na obszarach, o których mowa w pkt 2 i 3, oraz w 
przypadku, o którym mowa w pkt 4 lit. a, poza tymi obszarami; 

6) w przypadku gdy potrzeby inwestycyjne, o których mowa w pkt 5 lit. b, przekraczają 
możliwości finansowania, o których mowa w pkt 5 lit. a, dokonuje się zmian w celu 
dostosowania zapotrzebowania na nową zabudowę do możliwości finansowania przez gminę 
wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz społecznej. 

7. Określając zapotrzebowanie na nową zabudowę, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, bierze się 
pod uwagę:  

1) perspektywę nie dłuższą niż 30 lat;  

2) niepewność procesów rozwojowych wyrażającą się możliwością zwiększenia 
zapotrzebowania w stosunku do wyników analiz nie więcej niż o 30%. 
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Zacytowane wyżej zapisy art. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ust.5,7 określają zakres niniejszego opracowania pod nazwą: 

BILANS TERENÓW PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ NA TERENIE GMINY 
RADZIEJOWICE. 

 

W przypadku gdyby niniejszy BILANS był włączony w przyszłości do studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (przyjmowanego 
w formie uchwały Rady Gminy),  stałby się jednym z elementów studium  wiążących 
gminę przede wszystkim odnośnie sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, które nie mogą naruszać ustaleń studium (Art.20 ust.1 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym). 

 

Jeżeli do opracowywania nowego studium gminy Radziejowice dojdzie w przeciągu 
najbliższych miesięcy, bilans niniejszy może być włączony do części uwarunkowań 
studium bez zmian i aktualizacji. 

Na jego podstawie będą określane (zgodnie z Art.10, ust.2, pkt.1 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym): 

uwzględniające bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę, o którym mowa w ust. 1 pkt 
7 lit. d: 

a) kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów (…) 

b) kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny 
przeznaczone pod zabudowę oraz tereny wyłączone spod zabudowy; 

 

Jeżeli jednak opracowanie studium będzie odsunięte w czasie, należałoby dokonać 
aktualizacji bilansu, w szczególności sprawdzić: 

-  jak zmienia się liczba ludności (w porównaniu z określoną w BILANSIE prognozą 
demograficzną)  

- jakie jest tempo powstawania nowych obiektów budowlanych (w porównaniu z 
prognozowanymi wskaźnikami ruchu inwestycyjnego) 

- jak kształtuje się stan finansów gminy (w porównaniu z sytuacją zaobserwowaną w 
2019 roku) 
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1.2. Podstawowe informacje o Gminie Radziejowice. 
Rys. 1  Lokalizacja Gminy Radziejowice 

 

Gmina Radziejowice jest położona w powiecie żyrardowskim, w województwie mazowieckim, 
w odległości około 40 km od centrum Warszawy. 

Większość obszaru gminy stanowią tereny rolnicze, istotną powierzchnię zajmują też lasy. 
Gmina jest położona częściowo na Równinie Łowicko-Błońskiej, a częściowo na 
Wysoczyźnie Rawskiej. Rzeźba jest urozmaicona, tereny najwyżej położone znajdują się na 
wysokości do 177,5 m n.p.m., a najniżej położone na wysokości 121,8 m.n.p.m. Teren opada 
w kierunku północno-zachodnim, w tym kierunku płyną także rzeki Pisia Gągolina, Pisia 
Tuczna i Okrzesza, wpadające do Bzury, będącej w dorzeczu Wisły. 

Gmina Radziejowice jest położona w bezpośrednim sąsiedztwie miasta powiatowego 
Żyrardowa i intensywnie rozwijającego się miasta Mszczonów (z istniejącym i nowo-
budowanym w pobliżu parkiem wodnym), a także w zasięgu oddziaływania miasta Grodzisk 
Mazowiecki.  
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Liczba ludności zamieszkującej teren gminy dnia 31.12.2018 roku wynosiła 5789 osób; 
powierzchnia wynosi 7301 ha (73 km2), a gęstość zaludnienia 73 osoby/km2 (dane GUS). 
Z danych urzędu gminy wynika, że zameldowanych było pod koniec 2018 roku 5630 
mieszkańców (w tym 5540 stałych, a 90 czasowych). W skład gminy wchodzą 24 sołectwa, 
Najważniejszymi ośrodkami mieszkalnictwa i usług są wsie Radziejowice, Korytów A, W 
miejscowościach tych oraz w Kuklówce Radziejowickiej znajdują się szkoły podstawowe. 

Przez Żyrardów i Grodzisk Mazowiecki przebiega linia kolejowa Warszawa-Skierniewice-
Łódź z dużą liczbą pociągów pasażerskich. Odległość do stacji w Żyrardowie z Korytowa 
wynosi tylko około 3 km, ale pozostały obszar gminy jest położony w odległości od 3 km do 
10 km od stacji z ruchem pasażerskim. Stacja kolejowa znajduje się też w Mszczonowie, ale 
nie obsługuje ruchu pociągów osobowych. W obrębie Gminy Radziejowice znajduje się też 
stacja towarowa na przebiegającej tędy Centralnej Magistrali Kolejowej.  

Władze gminy, wraz z samorządem Mszczonowa zabiegają od lat o przeprowadzenie przez 
teren gminy linii kolejowej prowadzącej ruch pasażerski w kierunku Warszawy (np. 
przedłużenie linii WKD). Wprowadzenie komunikacji szynowej na teren gminy umożliwiłoby 
wykształcenie skupionych wokół stacji ośrodków urbanizacji i mogłoby ograniczyć 
rozpraszanie zabudowy, tworząc alternatywę dla samochodu, który jest obecnie głównym 
środkiem komunikacji (w tym dojazdu do pracy w otaczających miastach i w Warszawie). 

Atrakcyjność samochodu, względem transportu publicznego, wzrasta z powodu kończonej 
obecnie modernizacji drogi ekspresowej S8 (Warszawa-Wrocław) przebiegającej tuż przy 
centrum gminy w Radziejowicach i przez południową część gminy. Wzdłuż południowo-
zachodniej granicy  biegnie droga krajowa nr 50 stanowiąca tzw. Dużą Obwodnicę 
Warszawy i umożliwiająca szybkie dostanie się na autostradę A2.  

Drogi krajowe zapewniają sprawne połączenia samochodowe z Warszawą i innymi miastami 
oraz stanowią osie aktywności gospodarczej. Najwięcej firm położonych jest przy trasie S8 w 
miejscowościach Radziejowice, Radziejowice-Parcel i Krze Duże. Sąsiedztwo ruchliwych 
dróg wiąże się jednak także z uciążliwościami hałasowymi, zanieczyszczeniem powietrza itp.  

Walory krajobrazowe gminy sprzyjają powstawaniu obiektów turystyczno-rekreacyjnych. 
Grupują się one przede wszystkim w pobliżu zbiorników i cieków wodnych. Przeważająca 
część gminy jest objęta ustanowionymi prawnie obszarami chronionego krajobrazu.  

Największą atrakcją gminy jest Pałac w Radziejowicach, miejsce licznych wydarzeń 
kulturalnych, ośrodek pracy twórczej. Pałac wraz z parkiem i całym założeniem 
urbanistycznym jest zabytkiem architektonicznym wysokiej klasy i stanowi duży potencjał do 
ukształtowania wokół w przyszłości ośrodka kultury i nauki.  

Na rozwój gminy w przyszłości może mieć wpływ planowany Centralny Port Komunikacyjny 
w Stanisławowie, w gminie Baranów, powiecie grodziskim, który ma składać się ze 
zintegrowanych węzłów: lotniczego, kolejowego i drogowego. Bezpośrednio przy 
Autostradzie A2 miałoby powstać międzynarodowe lotnisko, do którego przedłużona byłaby 
Centralna Magistrala Kolejowa. 

 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw%C3%B3w_(powiat_grodziski)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Baran%C3%B3w_(gmina_w_wojew%C3%B3dztwie_mazowieckim)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_grodziski_(wojew%C3%B3dztwo_mazowieckie)
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2. ANALIZY EKONOMICZNE I FINANSOWE ORAZ ŚRODOWISKOWE 
I SPOŁECZNE  

2.1. Sytuacja finansowa gminy 
Dochody i Wydatki budżetu gminy Radziejowice systematycznie wzrastają. Zmiany w 
strukturze budżetu w ciągu ostatnich 10 lat przedstawia poniższa tabela.  

Tab. 1.  Dochody i wydatki  budżetowe  Gminy Radziejowice ogółem w tysiącach złotych (opracowanie własne na 
podstawie sprawozdań rocznych z wykonania budżetu Gminy Radziejowice i danych GUS) 

 2009 r 2010 r 2011 r 2012 r 2013 r 2014 r 2015 r 2016 r 2017 r 2018 r 

Dochody 
ogółem 

13 102 16 349 14 682 22 099 21 960 23 413 24 548 27 891 30 724 46 046 

Dochody 
bieżące  

12 706 15 373 14 385 17 159 18 227 20 502 21 969 27 406 30 081 32 937 

w tym podatki 
dochodowe  

2 629 2 793 3 123 3 482 3 812 4 426 5 165 6 173 7 130
 
 8 419 

w tym podatki 
od 
nieruchomości  

2 502 2 591 3 015 4 090  4 433 4 538 5 645 4 736  5 093 5 604 

w tym 
subwencje 
(oświatowa i 
wyrównawcza) 

3 649 3 813 3 677 4 074 4 284 4 561  5 068 6 134 7 047 7 081 

Dochody 
majątkowe  

396 976 279 4 940 3 733 2 911 2 580 485 643 13 109 

w tym dotacje i 
inne środki na 
inwestycje 

300 0
 
 111 0

 
 47 83 116 106 367 13 098 

Wydatki 
ogółem 

14 840 15 280 19 930 20 846 23 168 22 716 21 404 25 891 30 493 48 001 

Wydatki 
majątkowe -
inwestycyjne  

3 570 1 471 7 287 6 700 7 531 6 004 3 289 2 617 4 033 20 520 

udział 
wydatków 
inwestycyjnyc
h w wydatkach  

24,1 % 9,6 % 36,6 % 32,1%
 
 32,5%

 
 26,4%

 
 15,4%

 
 10,1 % 13,2 % 42,7% 

wydatki 
bieżące  

11 270 13 809 12 643 14 146 15 637 16 713 18 115 23 274 26 460 27 481 

Wpływy z podatków (dochodowego i od nieruchomości) stanowią zwykle prawie połowę 
budżetu gminy. Wyjątkowa sytuacja nastąpiła w 2018 roku ponieważ gmina otrzymała 
dotacje na budowę drogi do Parku Wodnego w gminie Mszczonów, a przebiegającej przez 
teren gminy Radziejowice. 

W grupie wydatków przeważają wydatki bieżące. Wydatki inwestycyjne wzrosły znacząco w 
latach 2011-2014, (budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych); w latach 2015-2017 
powróciły do poziomu  około 3-4 mln. złotych rocznie. Wyjątkowa suma wydatków 
inwestycyjnych w roku 2018 roku wiąże się z wykonaniem drogi do Parku Wodnego kosztem 
12,6 milionów złotych. 

Dominującą pozycję w wydatkach budżetu gminy (kilkanaście milionów złotych) stanowią 
zadania oświatowe.  

Kilka milionów złotych rocznie wydaje gmina w działach: Transport (w 2018 roku aż 14 mln. 
zł), Rolnictwo i łowiectwo,  Administracja publiczna, Pomoc społeczna, Gospodarka 
komunalna i ochrona środowiska. 
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Wysoko zrealizowanym działem jest od 2017 roku także dział Rodzina, w tym świadczenie 
rodzinne 500+.  

Tab. 2. Wydatki ogółem wg działów Klasyfikacji Budżetowej w tysiącach złotych (opracowanie własne na 
podstawie sprawozdań rocznych z wykonania budżetu Gminy Radziejowice i danych GUS). 

 2009 r 2010 r 2011 r 2012 r 2013 r 2014 r 2015 r 2016 r 2017 r 2018 r 

Wydatki ogółem 14 840 15 280 19 930 20 846 23 168 22 716 21 404 25 891 30 493 48 001 

Dział 010 - Rolnictwo 
i łowiectwo 

266 589 6 926 6 818 7 173 4 590 1 096 1 465 773 2 128 

Dział 400 - 
Wytwarzanie i 
zaopatrywanie w 
energię elektryczną, 
gaz i wodę 

148 330 269 375
 
 442 413 590 494 534 537 

Dział 600 - Transport 
i łączność 

1 586 2 215 850 681 1 257 1 715 2 176 1 671 2 734 14 273 

 Dział 630 - Turystyka 0
 
 13 0

 
 0

 
 0

 
 0

 
 24 0

 
 0

 
 0  

Dział 700 - 
Gospodarka 
mieszkaniowa 

123 158 135 254 152 234 138 64 139 41 

Dział 710 - Działalność 
usługowa 

130 105 76 94 145 61 100
 
 110 166 103 

Dział 720 - 
Informatyka 

0
 
 0

 
 0

 
 0

 
 0

 
 741 427 0

 
 0

 
 0  

 Dział 750 - 
Administracja 
publiczna 

1 737 2 092 2 279 2 338 2 405 2 602 2 915 2 937 3 711 3 927 

 Dział 751 - Urzędy 
naczelnych organów 
władzy państwowej, 
kontroli i ochrony 
prawa oraz 
sądownictwa 

9 48 10 23 5 55 56 7 1 67 

 Dział 752 - Obrona 
narodowa 

0
 
 1 0

 
 0

 
 0

 
 1

 
 0

 
 0

 
 1

 
 0  

Dział 754 - 
Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

213 449 1394
 
 147 132 122 160 250 966 413 

Dział 756 Dochody od 
osób prawnych, od 
osób fizycznych i od 
innych jednostek 
nieposiadających 
osobowości prawnej 
oraz wydatki związane 
z ich poborem 

59 57 67 0
 
 0

 
 0

 
 0

 
 0

 
 0

 
 0  

Dział 757 - Obsługa 
długu publicznego 

41 87 138 263 143 145 109 61 36 26 

Dział 801 - Oświata i 
wychowanie 

7 247 6 318 6 308 6 905 7 562 7 964 8 634 9 261 10 664 15 365 

Dział 851 - Ochrona 
zdrowia 

73 78 67 97 81 74 112 125 131 118 
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 2009 r 2010 r 2011 r 2012 r 2013 r 2014 r 2015 r 2016 r 2017 r 2018 r 

 Dział 852 - Pomoc 
społeczna 

1 658 1 612 1 552 1 516 1 653 1 783 1 915 5 551 912 1 112 

Dział 853 - Pozostałe 
zadania w zakresie 
polityki społecznej 

0
 
 78 92 89 106 108 0

 
 0

 
 0

 
 0  

Dział 854 - Edukacyjna 
opieka wychowawcza 

666 61 37 37 51 49 79 27 26 30 

Dział 855 - Rodzina -
 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 5 918 5 924 

Dział 900 - 
Gospodarka 
komunalna i ochrona 
środowiska 

604 656 607 773 1 063 1 560 2 123 2 647 2 941 3 010 

Dział 921 - Kultura i 
ochrona dziedzictwa 
narodowego 

182 218 270 398 778 433 585 1 055 652 651 

 Dział 926 - Kultura 
fizyczna i sport 

99 114 -
 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -  

Dział 926 - Kultura 
fizyczna 

-
 
 -

 
 109 38 18 68 165 167 189 272 

 

 

Na sumy wydatków majątkowych w Dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo składają się przede 
wszystkim wydatki na budowę infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. W latach 2011-
2014 wynosiły one 5-7 mln złotych. Od 2015 roku gmina inwestuje w budowę sieci wod-kan 
około 1-2 mln złotych rocznie. 

Tab. 3.  Wydatki w Dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo w tysiącach złotych (opracowanie własne na podstawie 
sprawozdań rocznych z wykonania budżetu Gminy Radziejowice i danych GUS). 

 2009 r 2010 r 2011 r 2012 r 2013 r 2014 r 2015 r 2016 r 2017 r 2018 r 

Rolnictwo i 
łowiectwo. Wydatki 
ogółem 

266 589 6 926 6 818 7 173 4 590 1 096 1 465 773 2 128 

Rolnictwo i łowiectwo. 
Wydatki bieżące 

27  26 23 190 199 201 150 43 45  42 

Rolnictwo i łowiectwo. 
Wydatki majątkowe 

239 563 
6 90

3 
6 62

8 
6 97

4 
4 38

9 
947  

1 42
2 

728 2 087 

 

Z zestawień dotyczących wydatków w Dziale 600 - Transport i łączność wynika, że gmina 
wydaje średnio po około milion złotych zarówno na bieżące utrzymanie dróg jak i na 
inwestycje drogowe. Kosztowna budowa nowej drogi do Parku Wodnego pod Mszczonowem 
w 2018 roku, jak już wskazywano wcześniej, była sytuacją wyjątkową. 

Tab. 4.  Wydatki w Dziale 600 – Transport i łączność w tysiącach złotych (opracowanie własne na podstawie 
sprawozdań rocznych z wykonania budżetu Gminy Radziejowice i danych GUS). 

 2009 r 2010 r 2011 r 2012 r 2013 r 2014 r 2015 r 2016 r 2017 r 2018 r 

Transport i łączność 
Wydatki ogółem 

1 586 2 215 850 681 1 257 1 715 2 176 1 671 2 734 
14 

273 

Transport i łączność. 
Wydatki bieżące 

354 1 925 643 681 1 165 913  477 787 1 112
 
 706 

Transport i łączność. 
Wydatki majątkowe 

1 232 290 207 0 93 802 1 699 884 1 622 13 567 
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Zestawienia dotyczące wydatków w Dziale 801 - Oświata i wychowanie wskazują na wzrost 
kosztów bieżących edukacji w gminie – w ciągu ostatnich 10 lat nastąpiło podwojenie 
wydatków bieżących na szkoły i przedszkola, które zbliżają się do sumy 11 milionów złotych 
rocznie i stanowią największe obciążenia budżetu gminy . W tym okresie gmina 2 razy 
zaangażowała się w kosztowne inwestycje. W 2009 roku wybudowano salę sportową 
w Radziejowicach, a w 2018 roku kosztem ok. 3,5 mln. zł. rozbudowano szkołę w Korytowie 
(oraz kosztem około 0,3 mln ją wyposażono), a także rozpoczęto rozbudowę szkoły w 
Kuklówce Radziejowickiej.  

Tab. 5. Wydatki w Dziale 801 - Oświata i wychowanie w tysiącach złotych (opracowanie własne na podstawie 
sprawozdań rocznych z wykonania budżetu Gminy Radziejowice i danych GUS). 

 2009 r 2010 r 2011 r 2012 r 2013 r 2014 r 2015 r 2016 r 2017 r 2018 r 

Oświata i 
wychowanie 
Wydatki ogółem 

7 247 6 318 6 308 6 905 7 562 7 964 8 634 9 261 
10 

664 
15 

365 

Oświata i wychowanie. 
Wydatki bieżące 

5 342 6 147 6 180 6 905 7 562 7 964 8 612 9 261 10 253 10 854 

Oświata i wychowanie. 
Wydatki majątkowe 

1 905 172 128 0
 
 0

 
 0

 
 22 0

 
 411 4 491 

 

W grupie wydatków związanych z infrastrukturą i obsługą istniejącej zabudowy należy 
zwrócić też uwagę na wydatki w Dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. 
Wydatki majątkowe-inwestycyjne w tym dziale są minimalne. Istotnym obciążeniem dla 
budżetu jest obecnie gospodarka odpadami (wydatki przekraczają milion złotych rocznie) 
oraz gospodarka ściekowa i ochrona wód – gmina ponosi koszty ok 0,5 mln. złotych rocznie 
za zrzut ścieków do oczyszczalni ścieków w Żyrardowie. 

Tab. 6. Wydatki w Dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tysiącach złotych (opracowanie 
własne na podstawie sprawozdań rocznych z wykonania budżetu Gminy Radziejowice i danych GUS). 

 2009 r 2010 r 2011 r 2012 r 2013 r 2014 r 2015 r 2016 r 2017 r 2018 r 

Gospodarka 
komunalna i ochrona 
środowiska Wydatki 
ogółem 

604 656 607 773 1 063 1 560 2 123 2 647 2 941 3 010 

Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska. 
Wydatki bieżące 

409 525 570 711 1 033 1 465 1 956 2 416 2 603 2 994 

Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska. 
Wydatki majątkowe 

196 132 38 63 30 95
 
 166 230 338 16 

Oczyszczanie miast i 
wsi 

29 48 50
 
 39

 
 0 0 0 0 0 0 

Oświetlenie ulic, placów 
i dróg 

540 466 458 473 314 348 433 415 596 579 

 Gospodarka ściekowa i 
ochrona wód 

0 0 0 189 331 713 751 887 855 767 

 Gospodarka odpadami 
komunalnymi 

0 0 0 0 298  396 805 960 1 085 1 272 
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2.2. Wieloletnia Prognoza Finansowa 
Wieloletnia prognoza finansowa WPF na lata 2019-2033 została przyjęta Uchwałą Nr 
III/17/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 27 grudnia 2018 r. W 2019 dokonano zmian w 
WPF, ostatnio Uchwałą Nr XI/94/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 28 czerwca 2019 r. 

 

W okresie objętym prognozą, przyjęto wzrosty w dochodach bieżących, średnio między 0 % - 
2 %, w roku 2019 i w latach następnych.  

 

Dochody ogółem zaplanowano w 2019 roku na około 33,9 mln. zł. (w tym bieżące ok. 33,1 
mln. zł., sprzedaż majątku 0,5 mln. zł., oraz dotacje majątkowe i środki przeznaczone na 
inwestycje ok. 0,3 mln. zł.) 

W kolejnych latach Dochody będą wynosiły około 34-38,5 mln. zł. Najwyższe w 2033 roku. 

 

Wydatki ogółem w 2019 roku zaplanowano w kwocie około 47,4 mln zł, w tym wydatki 
bieżące około 32,0 mln zł i wydatki majątkowe około 15,4 mln zł. 

W kolejnych latach Wydatki ogółem będą wynosiły około 33-37,5 mln. zł.. Wydatki 
majątkowe mają kształtować się na poziomie około 3,5-6,5 mln zł. Najwyższe wydatki 
spodziewane są w 2033 roku. 

 

W roku 2019 planuje się deficyt budżetu w wysokości około 13 mln. zł. natomiast w kolejnych 
latach nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań. 

Przychody budżetu Gminy w 2019 r. w kwocie około 14 mln. zł. zostaną przeznaczone na 
spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek oraz 
pokrycie deficytu. 

W latach 2020 - 2033 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, tak więc w 
planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty 
rat kredytów wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych. 

 

 

W 2019 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono na wydatki majątkowe kwotę ok. 
13,1 mln. zł.      

ze środków własnych  - w 2019 r. realizowane będzie pięć przedsięwzięć: 

- budowa przyszkolnego obiektu sportowego w Radziejowicach przy ul. Kubickiego 3A 

- budowa przedszkola w Radziejowicach,  

- modernizacja Al. Lipowej w Radziejowicach Parcel, 

- budowa tłoczni ścieków sanitarnych raz z przebudową fragmentów rurociągów dosyłowych  
   i tłocznych 

- rozbudowa szkoły podstawowej w Kuklówce Radziejowickiej. 

ze środków własnych z udziałem środków pchodzących z budżetu Unii Europejskiej  - w 
2019 r. realizowane będą dwa przedsięwzięcia: 

- budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjno – wypoczynkowego, 

- projekt ASI – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla Aktywizacji 
społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-adminiastracji i geoinformacji. 

  



BILANS TERENÓW PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ NA TERENIE GMINY RADZIEJOWICE–2019 ROK 

 

 

13 

2.3. Sytuacja gospodarcza. 
Ilość podmiotów gospodarczych w Gminie Radziejowice w ciągu ostatnich 10 lat 
systematycznie wzrasta – dotyczy to przede wszystkim zwiększającej się liczby osób 
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 

Tab. 7. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON wg sektorów własnościowych w Gminie 
Radziejowice (dane GUS). 

 2009 r 2010 r 2011 r 2012 r 2013 r 2014 r 2015 r 2016 r 2017 r 2018 r 

podmioty gospodarki 
narodowej ogółem 

562
 
 616 619 640 659 663 689

 
 681

 
 719 750

 
 

sektor publiczny - 
ogółem 

13
 
 14

 
 15

 
 15

 
 15

 
 15 14

 
 15

 
 13

 
 13

 
 

sektor prywatny - 
ogółem 

549
 
 602

 
 604

 
 625

 
 644

 
 648 668

 
 662

 
 697

 
 726

 
 

sektor prywatny - osoby 
fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą 

475
 
 523

 
 525

 
 535

 
 551

 
 552 567

 
 554

 
 584

 
 612

 
 

sektor prywatny - spółki 
handlowe 

23
 
 23

 
 22

 
 23

 
 25

 
 27 30

 
 36

 
 42

 
 42

 
 

sektor prywatny - spółki 
handlowe z udziałem 
kapitału zagranicznego 

8
 
 8

 
 7

 
 7

 
 6

 
 6 6

 
 6

 
 7

 
 7

 
 

sektor prywatny - 
spółdzielnie 

2
 
 2

 
 2

 
 2

 
 2

 
 2 2

 
 2

 
 2

 
 1

 
 

sektor prywatny - 
fundacje 

2
 
 2

 
 2

 
 2

 
 2

 
 2 2

 
 2

 
 1

 
 1

 
 

sektor prywatny - 
stowarzyszenia i 
organizacje społeczne 

10
 
 10

 
 10

 
 11

 
 13

 
 11 13

 
 14

 
 14

 
 15

 
 

 

Wzrasta przede wszystkim ilość podmiotów gospodarczych w grupie „pozostała działalność” 
czyli przede wszystkim działalności usługowe. Od 2015 roku notowany jest  wzrost Ilości 
podmiotów w dziale „przemysł i budownictwo”. W 2014 roku wyraźnie zmniejszyła się ilość 
podmiotów w dziale „rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo”. 

Tab. 8. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON wg grup rodzajów działalności w Gminie 
Radziejowice (dane GUS). 

 2009 r 2010 r 2011 r 2012 r 2013 r 2014 r 2015 r 2016 r 2017 r 2018 r 

ogółem 562
 
 616 619 640 659 663 689

 
 681

 
 719 750

 
 

rolnictwo, leśnictwo, 
łowiectwo i rybactwo 

15
 
 16

 
 15

 
 12

 
 12

 
 5 5

 
 5

 
 5

 
 5

 
 

przemysł i budownictwo 146
 
 159

 
 154

 
 158

 
 147

 
 149 150

 
 158

 
 169

 
 171

 
 

pozostała działalność 401
 
 441

 
 450

 
 470

 
 500

 
 509 534

 
 518

 
 545

 
 574

 
 

 

Od 2014 roku zmniejsza się istotnie liczba bezrobotnych, obecnie wynosi 5,2 % ludności w 
wieku produkcyjnym. Szczególnie zauważalny jest spadek procentowego udziału 
bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym - wiąże się to z wzrastającą liczbą 
ludności gminy. Trend spadkowy liczby bezrobotnych występuje od 5 lat w gminie 
Radziejowice wyraźniej niż w całym powiecie Żyrardowskim, chociaż we wcześniejszej 5-
latce w gminie Radziejowice był większy problem z bezrobociem niż w reszcie powiatu. 
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Tab. 9. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym (dane GUS). 

 2009 r 2010 r 2011 r 2012 r 2013 r 2014 r 2015 r 2016 r 2017 r 2018 r 

Gmina Radziejowice  7,1  7,0  8,0  8,8  9,6  8,5  7,3  6,6  5,5  5,2  

Powiat Żyrardowski 7,0  7,3  7,5  8,4  9,2  8,8  8,0  7,6  6,5  6,2  

 

Tab. 10. Bezrobotni zarejestrowani w Gminie Radziejowice (dane GUS). 

 2009 r 2010 r 2011 r 2012 r 2013 r 2014 r 2015 r 2016 r 2017 r 2018 r 

Gmina Radziejowice 
ogółem 

227
 
 232

 
 268

 
 300

 
 332

 
 297

 
 253

 
 229

 
 193

 
 181

 
 

 

 

2.4. Ruch budowalny. 
GUS publikuje dane dotyczące oddanych do użytkowania budynków w podziale na 
budownictwo mieszkaniowe, domy letnie i budynki niemieszkalne  

Poniżej podano statystyki dotyczące oddanych do użytkowania mieszkań 
przystosowanych do stałego zamieszkania. 

Tab. 11. Mieszkania oddane do użytkowania w Gminie Radziejowice – liczba i powierzchnie użytkowe - (dane 
GUS) 

 2009 r 2010 r 2011 r 2012 r 2013 r 2014 r 2015 r 2016 r 2017 r 2018 r 

Mieszkania oddane do 
użytkowania  ogółem 

57 43 56 42 60 46 45 59 62 49 

powierzchnia użytkowa 
mieszkań [m

2
] 

8352 6426 7856 5505 9740 6181 6600 8233 8929 7273 

przeciętna 
powierzchnia użytkowa 

1 mieszkania [m
2
] 

146,5 149,4 140,3 131,1 162,3 134,4 146,7 139,5 144,0 148,4 

Powierzchnia użytkowa mieszkań oddawanych do użytkowania w  Gminie 
Radziejowice w ciągu ostatnich 10 lat wyniosła 75 095 m2p.u. (czyli średnio 7 509,5 m2 
rocznie) 

W tym okresie oddawano do użytku średnio 51,9 mieszkań rocznie, a przeciętna 
powierzchnia użytkowa poszczególnych mieszkań wynosiła średnio 144,26 m2. 

Nowe mieszkania powstają przede wszystkim w nowych budynkach. Liczba mieszkań 
uzyskiwanych w wyniku rozbudowy, przebudowy lub adaptacji jest znikoma 

Tab. 12. Mieszkania oddawane w danym roku  do użytkowania w Gminie Radziejowice – w podziale na budynki 
nowe, rozbudowywane i przebudowywane lub adaptowane - (dane GUS) 

 2009 r 2010 r 2011 r 2012 r 2013 r 2014 r 2015 r 2016 r 2017 r 2018 r 

Mieszkania oddane do 
użytkowania  ogółem 

57 43 56 42 60 46 45 59 62 49 

mieszkania w nowych 
budynkach  

57  42  55  41  56  44  43  57  61  b.d. 

mieszkania uzyskane 
w wyniku rozbudowy  

0  1  1  1  4  2  2  1  1  b.d. 

mieszkania uzyskane 
z przebudowy lub 

adaptacji  
0  0  0  0  0  0  0  1  0  b.d. 
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Większość nowych budynków mieszkalnych stałego zamieszkania to zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna. W gminie w zasadzie nie powstaje nowa zabudowa 
zagrodowa, ani wielorodzinna. 

 

 

Statystyki dotyczące domów letnich podano w zestawieniu dotyczącym  budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych nieprzystosowanych do stałego zamieszkania 
(budynki z kodu PKOB 1110). 

Tab. 13. budynki mieszkalne jednorodzinne nieprzystosowane do stałego zamieszkania (PKOB 1110) oddawane 
w danym roku  do użytkowania w Gminie Radziejowice (dane GUS) 

 2009 r 2010 r 2011 r 2012 r 2013 r 2014 r 2015 r 2016 r 2017 r 2018 r 

domy letnie ogółem; liczba 3  5  2  1  2  0  0  2  1  0  

domy letnie ogółem; 
powierzchnia użytkowa [m

2
] 

128  475  237  18  154  0  0  99  135  0  

nowe domy letnie; liczba 3  5  2  0  2  0  0  1  1  0 

rozbudowane domy letnie; liczba 0  0  0  1  0  0  0  1  0  0 

Powyższe statystyki obrazują spadek popularności indywidualnego budownictwa 
letniskowego; ostatnio budowany lub rozbudowywany jest średnio jeden taki dom rocznie. 
Łączna powierzchnia użytkowa domów letnich oddawanych do użytkowania w Gminie 
Radziejowice w ciągu ostatnich 10 lat wyniosła tylko 1246 m2. 

 

Powierzchnia użytkowa budynków niemieszkalnych oddawanych do użytkowania w 
 Gminie Radziejowice w ciągu ostatnich 10 lat wyniosła 52 835 m2 (czyli średnio 5283,5 
m2 rocznie). 

po roku 2015 nastąpiło wyraźne ożywienie gospodarcze i liczba oddawanych do 
użytku budynków niemieszkalnych osiąga wielkość od ok. 4 tys. m2p.u. rocznie do 
nawet 12,5 m2p.u. rocznie (rekordowym był rok 2017). 

 

Z podawanych przez GUS statystyk z ostatnich 10 lat wynika, że udział procentowy 
poszczególnych rodzajów oddawanych do użytkowania budynków niemieszkalnych 
w Gminie Radziejowice był następujący: 

- 6% - budynki handlowo usługowe – średnio ok. 0,3 tys. m2p.u. rocznie;  

- 4% - usługi społeczne (rozbudowy szkół) - średnio ok. 0,2 tys. m2p.u. rocznie; 

- 17% - hotele - średnio ok. 0,9 tys. m2p.u. rocznie; 

- 43% - bud. produkcyjne, składowe i magazynowe – średnio ok. 2,3 tys. m2p.u.rocznie; 

- 30% - budynki gospodarstw rolnych i garaże (lokalizowane zwykle na terenach 
istniejącej zabudowy zagrodowej) - średnio ok. 1,6 tys. m2p.u. rocznie. 

 

W latach 2009-2018 Powstawały budynki z następujących grup wg. Polskiej Klasyfikacji  
Obiektów Budowlanych (PKOB): 

- budynki hoteli (PKOB 1211), 

- budynki handlowo-usługowe (PKOB 1230), 

- budynki przemysłowe (PKOB 1251), 

- zbiorniki, silosy i budynki magazynowe – nierolnicze  (PKOB 1252) , 

- budynki garaży (PKOB 1242), 

- budynki szkół i instytucji badawczych (PKOB 1263), 

- budynki kultury fizycznej (PKOB 1265), 
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- budynki gospodarstw rolnych (PKOB 1271), 

- pozostałe budynki niemieszkalne, gdzie indziej niewymienione (PKOB 1274). 

 

Tab. 14. Budynki niemieszkalne (PKOB od 1211 do 1274) oddawane w danym roku do użytkowania w Gminie 
Radziejowice łącznie (dane GUS) 

 2009 r 2010 r 2011 r 2012 r 2013 r 2014 r 2015 r 2016 r 2017 r 2018 r 

budynki 
niemieszkalne; liczba 

13 9 9 7 10 2 15 8 17 11 

budynki 
niemieszkalne 
ogółem; powierzchnia 
użytkowa [m2] 

4 186 6 505 7 939 3 068 2 590 500 6 860 4 704 12 532 3 951 

budynki niemieszkalne 
nowe; liczba 

13 9 6 6 9 2 13 5 13 9 

budynki niemieszkalne 
nowe; powierzchnia 
użytkowa [m2] 

4 186 6 505 4 954 2 970 1 537 500  6 621 1 399 4 329 2 862 

budynki niemieszkalne 
rozbudowane; liczba 

0  0  3  1  1  0  2  3  4  2 

budynki niemieszkalne 
rozbudowane; powierz-
chnia użytkowa [m2] 

0  0  2 985 98 1 053 0  239  3 305 8 203 1 089 

 

 

Oznaczona na wykresie na czarno linia trendu wskazuje na stopniowy wzrost rocznej 
sumy powierzchni budynków niemieszkalnych oddawanych do użytkowania w  Gminie 
Radziejowice.  

Jeżeli trend ten byłby utrzymany, to należałoby się spodziewać, w najbliższych latach 
powstawania w gminie około 6-10 tys. m2 powierzchni użytkowej nowych budynków 
niemieszkalnych. 
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Powierzchnia użytkowa oddawanych do użytkowania hoteli (PKOB 1211) w ciągu ostatnich 
10 lat wyniosła 9 078 m2. (czyli średnio 907,8 m2 rocznie). W grupie tej są hotele, motele, 
gospody, pensjonaty i podobne budynki oferujące zakwaterowanie 

Tab. 15. Budynki hoteli (PKOB 1211) oddawane w danym roku do użytkowania w Gminie Radziejowice (dane 
GUS) 

 2009 r 2010 r 2011 r 2012 r 2013 r 2014 r 2015 r 2016 r 2017 r 2018 r 

budynki hoteli ogółem; powierzchnia 
użytkowa [m2] 

0  0  6 544 318  0  0  77  481  1 658 0  

nowe; liczba 0  0  1  1  0  0  1  0  1  0  

nowe; powierzchnia użytkowa [m2] 0  0  3 985 318  0  0  77  0  1 658 0  

rozbudowane; liczba 0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  

rozbudowane; powierzchnia 
użytkowa [m2] 

0  0  2 559 0  0  0  0  481  0  0  

 

Powierzchnia użytkowa oddawanych do użytkowania budynków handlowo-usługowych 
(PKOB 1230) w ciągu ostatnich 10 lat wyniosła 3 074 m2. (czyli średnio 307,4 m2 rocznie). 

Tab. 16. Budynki handlowo-usługowe (PKOB 1230) oddawane w danym roku do użytkowania w Gminie 
Radziejowice (dane GUS) 

 2009 r 2010 r 2011 r 2012 r 2013 r 2014 r 2015 r 2016 r 2017 r 2018 r 

budynki handlowo-usługowe 
ogółem; powierzchnia użytkowa [m2] 

303 45 189 1 095 0 0 1 090 0 352 0 

nowe; liczba 1 1 2 1 0 0 2 0 1 0 

nowe; powierzchnia użytkowa [m2] 303 45 189 1 095 0 0 955 0 352 0 

rozbudowane; liczba 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

rozbudowane; powierzchnia 
użytkowa [m2] 

0 0 0 0 0 0 135 0 0 0 

 

Powierzchnia użytkowa oddawanych do użytkowania budynków garaży (PKOB 1242) 
w ciągu ostatnich 10 lat wyniosła 2 013 m2. Powstały w tym czasie 33 nowe garaże i został 
rozbudowany 1 garaż. 

 

Powierzchnia użytkowa oddawanych do użytkowania budynków przemysłowych 
(PKOB 1251) w ciągu ostatnich 10 lat wyniosła 5 665 m2. (czyli średnio 566,5 m2 rocznie). 

Tab. 17. Budynki przemysłowe (PKOB 1251) oddawane w danym roku do użytkowania w Gminie Radziejowice 
(dane GUS) 

 2009 r 2010 r 2011 r 2012 r 2013 r 2014 r 2015 r 2016 r 2017 r 2018 r 

budynki przemysłowe ogółem; 
powierzchnia użytkowa [m2] 

0  205  682  0  0  0  0  1 157 3 621 0  

nowe; liczba 0  1  1  0  0  0  0  1  0  0  

nowe; powierzchnia użytkowa [m2] 0  205  682  0  0  0  0  1 157 0  0  

rozbudowane; liczba 0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  

rozbudowane; powierzchnia 
użytkowa [m2] 

0  0  0  0  0  0  0  0  3 621 0  
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Powierzchnia użytkowa oddawanych do użytkowania zbiorników (na ciecze i gazy), silosów 
(na zboże, cement i inne towary sypkie) chłodni i budynków składowych oraz budynków 
magazynowych (PKOB 1252) - w ciągu ostatnich 10 lat wyniosła 17 073 m2 (czyli średnio 
1707,3 m2 rocznie). Klasa nie obejmuje budynków gospodarstw rolnych. 

Tab. 18. Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe (PKOB 1252) oddawane w danym roku do użytkowania w 
Gminie Radziejowice (dane GUS) 

 2009 r 2010 r 2011 r 2012 r 2013 r 2014 r 2015 r 2016 r 2017 r 2018 r 

Zbiorniki, silosy i budynki 
magazynowe ogółem; powierzchnia 
użytkowa [m2] 

0  227  200  1 449 1 865 0  4 967 2 765 5 600 0  

nowe; liczba 0  1  0  1  1  0  2  0  3  0  

nowe; powierzchnia użytkowa [m2] 0  227  0  1 449 812  0  4 967 0  1 352 0  

rozbudowane; liczba 0  0  1  0  1  0  0  1  2  0  

rozbudowane; powierzchnia 
użytkowa [m2] 

0  0  200  0  1 053 0  0  2 765 4 248 0  

 

Powierzchnia użytkowa oddawanych do użytkowania budynków szkół i instytucji badawczych 
(PKOB 1263) w ciągu ostatnich 10 lat wyniosła 932 m2. Składa się na to jedna inwestycja – 
w  2018 roku została rozbudowana szkoła w Korytowie. 

 

Powierzchnia użytkowa oddawanych do użytkowania budynków kultury fizycznej (PKOB 
1265) w ciągu ostatnich 10 lat wyniosła 1032m2. Została przeprowadzona tylko jedna taka 
inwestycja – budowa hali sportowej przy szkole w Radziejowicach w 2009 roku. 

 

Powierzchnia użytkowa oddawanych do użytkowania budynków gospodarstw rolnych (PKOB 
1271) w ciągu ostatnich 10 lat wyniosła 13 663 m2 (czyli średnio aż 1 366,3 m2 rocznie).  

W grupie tej znajdują się nowe i rozbudowywane budynki dla działalności rolniczej np. obory, 
stajnie, budynki inwentarskie, magazynowe, gospodarcze. Budynki te powstają przede 
wszystkim na terenach istniejącej już wcześniej zabudowy zagrodowej. 

Tab. 19. Budynki gospodarstw rolnych (PKOB 1271) oddawane w danym roku do użytkowania w Gminie 
Radziejowice (dane GUS) 

 2009 r 2010 r 2011 r 2012 r 2013 r 2014 r 2015 r 2016 r 2017 r 2018 r 

budynki gospodarstw rolnych 
ogółem; powierzchnia użytkowa [m2] 

2 637 5 820 226  125  544  500  516  73  725  2 497 

nowe; liczba 7  2  0  1  4  2  4  1  2  2  

nowe; powierzchnia użytkowa [m2] 2 637 5 820 0  27  544  500  412  73  391  2 497 

rozbudowane; liczba 0  0  1  1  0  0  1  0  1  0  

rozbudowane; powierzchnia 
użytkowa [m2] 

0  0  226  98  0  0  104  0  334  0  

 

Powierzchnia użytkowa oddawanych do użytkowania budynków niemieszkalnych, gdzie 
indziej niewymienionych (PKOB 1274)  w ciągu ostatnich 10 lat wyniosła 305 m2. W 2018 
roku powstały 3 nowe takie obiekty i 1 został rozbudowany. 

 

W ciągu ostatnich 10 lat w Gminie Radziejowice nie powstał żaden nowy budynek, ani nie 
został rozbudowany żaden  budynek niemieszkalny z następujących rodzajów: 

- budynki zbiorowego zamieszkania (PKOB 1130); 

- budynki zakwaterowania turystycznego pozostałe (PKOB 1212); 

- budynki biurowe (PKOB 1220); 
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- budynki łączności, dworców i terminali (PKOB 1241); 

- ogólnodostępne obiekty kulturalne (PKOB 1261); 

- budynki muzeów i bibliotek (PKOB 1262); 

- budynki szpitali i zakładów opieki medycznej (PKOB 1264); 

- budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych (PKOB 
1272); 

- obiekty budowlane wpisane do rejestru zabytków i objęte indywidualną ochroną 
konserwatorską oraz nieruchome, archeologiczne dobra kultury (PKOB 1273); 

 

 

 

2.5. Stan środowiska. 
W granicach Gminy znajdują się następujące formy ochrony przyrody: 

- Rezerwat przyrody – Dąbrowa Radziejowska, 

- Obszar Chronionego Krajobrazu – Bolimowsko-Radziejowicki z doliną Środkowej Rawki, 

- Obszar Natura 2000 Dąbrowa Radziejowska. 

Ponadto zlokalizowane są tu pomniki przyrody – pojedyncze drzewa oraz aleje drzew, 

Formami ochrony przyrody objęte jest 56,6 km2 (77,5 % obszaru gminy Radziejowice) 

Teren Gminy posiada sprzyjające warunki naturalne i liczne walory krajoznawcze. Jest to 
również obszar atrakcyjny pod względem turystycznym, znajdują się tu bowiem ośrodki 
wodne, zalewy, a także obiekty architektury, wśród których najciekawszym jest Pałac w 
Radziejowicach – XVII wieczny Pałac z dworkiem modrzewiowym, spełniający obecnie rolę 
Domu Pracy Twórczej Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Muzeum Lwowa i Kresów w 
Kuklówce Radziejowickiej. Przez teren Gminy przebiegają liczne szlaki turystyczne 
wyznaczone przez PTTK: 

Walory krajobrazowe i ustanowione już formy ochrony przyrody stanowią przesłankę do 
powstrzymywania rozpraszania zabudowy, tak aby większość obszaru gminy zachowała 
otwarty charakter krajobrazów rolniczo-leśnych.  

Wartości przyrodniczo-krajobrazowe i kulturowe stanowią także przesłankę do rezerwowania 
terenów przeznaczonych na funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe i turystyczne, które w 
przyszłości mogą okazać się szczególnie pożądane w gminie położonej w bezpośrednim 
sąsiedztwie aglomeracji warszawskiej (ok. 40 km od Warszawy). 
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2.6. Pomoc społeczna. 
Świadczenia na rzecz osób fizycznych dominowały do 2016 roku w grupie wydatków gminy 
związanych z pomocą społeczną. Od 2017 roku nastąpiło zmniejszenie tych wydatków dzięki 
rządowemu programowi wsparcia dla rodzin 500+. 

 

Tab. 20 Struktura wydatków w tysiącach  złotych  w dziale 852 Pomoc społeczna (dane GUS) 

 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 

ogółem 1 516
 
 1 653 1 783 1 915 5 551 912 

świadczenia na rzecz osób 
fizycznych 

1 082 1 139 1 201
 
 1 283

 
 4 784

 
 237 

Domy pomocy społecznej 69 76 123 143
 
 173

 
 236 

Placówki opiekuńczo-
wychowawcze 

0 0 0 6 12
 
 -

 
 

Zasiłki okresowe, celowe i 
pomoc w naturze oraz 
składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 

52
 
 55 52 63 78 71 

Usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 

16 16 18 45
 
 50 90 

Ośrodki pomocy 
społecznej 

305 351 356 327 323 334 

Rodziny zastępcze 0 0 0 0 1  -  

 

Od 2017 roku nastąpiło zmniejszenie świadczeń na rzecz osób fizycznych – obciążenie 
wsparcia w tym zakresie przejął program wsparcia rodzin 500+. Wydatki w pozostałych 
grupach stopniowo wzrastają wraz ze zwiększającą się liczbą ludności gminy. 

 

W 2018 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  udzielił pomocy 115 rodzinom, w tym 46 
osobom prowadzącym jednoosobowe gospodarstwo domowe. Rodziny, którym przyznano 
wsparcie, liczyły 344 osoby. 
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2.7. Mieszkalnictwo. 
Tab. 21 Zasoby mieszkaniowe w Gminie Radziejowice (dane GUS) 

 2009 r 2010 r 2011 r 2012 r 2013 r 2014 r 2015 r 2016 r 2017 r 2018 r 

ogółem; 
mieszkania 

1709
 
 1765

 
 1862

 
 1912

 
 1940

 
 1993

 
 2031

 
 2069

 
 2124

 
 2181 

ogółem; 
powierzchnia 
użytkowa 
mieszkań  [m

2
] 

145 62
1  

153 89
3  

170 97
0  

178 16
7  

182 11
8  

190 80
0  

195 69
8  

201 42
2  

208 85
6  

217 06
5  

 

Tab. 22 Zasoby mieszkaniowe w Gminie Radziejowice - wskaźniki (dane GUS) 

 2008 r 2009 r 2010 r 2011 r 2012 r 2013 r 2014 r 2015 r 2016 r 2017 r 

przeciętna 
powierzchnia 
użytkowa 1 
mieszkania [m

2
] 

85,2 87,2 91,8 93,2 93,9 95,7 96,4 97,4 98,3 99,5 

przeciętna 
powierzchnia 
użytkowa 
mieszkania na 1 
osobę [m

2
] 

30,0 31,0 33,0 34,1 34,2 35,3 35,7 36,3 37,2 38,0 

przeciętna liczba 
osób na 1 
mieszkanie 

2,84  2,81  2,78  2,73  2,74  2,72  2,70  2,68  2,64  2,62  

Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania wynosi obecnie około 100 m2. Zauważalna jest 
tendencja wzrostu powierzchni użytkowej mieszkań o około 5m2 w ciągu 10 lat. Można 
szacować, że za około 30 lat średni powierzchnia mieszkania w Gminie Radziejowice będzie 
wynosić około 115 m2 

Wskaźnik liczby osób na mieszkanie wynosi obecnie około 2,6 i wciąż się obniża o około 
0,02 osoby rocznie. Można zakładać, że za około 30 lat na jedno mieszkanie w gminie 
Radziejowice będzie przypadać około 2 mieszkańców. 

 

Tab. 23. Korzystający z instalacji w % ogółu ludności Gminy Radziejowice (dane GUS): 

 2008 r 2009 r 2010 r 2011 r 2012 r 2013 r 2014 r 2015 r 2016 r 2017 r 

wodociąg 41,2  44,6  50,2  52,5  54,6  56,5  87,8  88,2  88,7  88,9  

kanalizacja 0,0  0,0  0,0  0,0  19,2  18,9  35,7  35,8  37,5  37,8  

gaz 33,2  32,7  34,1  34,6  34,0  33,6  35,0  35,2  40,3  40,4 

 

Po 2014 roku znacznie poprawił się stan wyposażenia mieszkań w wodociąg i kanalizację. 
Obecnie blisko 90% mieszkań jest wyposażonych w wodociąg, około 40% w kanalizację 
i sieć gazową 

 

  

http://stat.gov.pl/bdl/app/slow_katgrupg.pgru_opis?p_pgru_id=2433
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3. OBECNA SYTUACJA DEMOGRAFICZNA GMINY 
Tab.24 Liczba ludności zgodnie z faktycznym miejscem zamieszkania na dzień 31 XII(na podstawie danych GUS) 

 2008 r 2009 r 2010 r 2011 r 2012 r 2013 r 2014 r 2015 r 2016 r 2017 r 2018 r 

Gmina 
Radzie-
jowice  

4 851 4 962 5 174  5 228 5 318  5 411  5 483  5 547  5 616  5 710 5 789 

Powiat 
żyrardowski 

75136 75408 76509 76590 76573 76391 76420 76138 76164 76056 75848 

Wsie 
powiatu 
żyrardowski
ego 

-  - - 28823 28835 28972 29067 29232 29380 29470 

 

W ciągu ostatnich 10 lat liczba ludności gminy systematycznie wzrastała, średnio o 104 
osoby rocznie (średnio o 1,9 % rocznie) 

obliczenia: [(5798 os. - 4851 os.) / 10 lat = 104 os./ rok]   [104 os./rok / 4851 os. x 100% = 1,93%/rok] 

Wzrost liczby mieszkańców, biorąc pod uwagę ostatnie 5 lat (2014, 2015, 2016, 2017 i 2018) 
wynosił średnio 76 osób rocznie (średnio 1,4 % rocznie) 

obliczenia: [(5798 os. - 5411 os.) / 5 lat = 76 os./ rok]    [76 os./ rok /  5411 os. x 100%=1,40%/rok] 

 

W całym powiecie żyrardowskim od 2011 roku liczba ludności zmniejsza się. We wsiach 
powiatu żyrardowskiego obserwowana jest tendencja wzrostu liczby ludności, przy czym nie 
tak szybka jak w gminie Radziejowice 

 

Przyrost liczby mieszkańców gminy Radziejowice jest przede wszystkim skutkiem migracji 
nowych mieszkańców osiedlających się na terenie gminy.  

Saldo migracji (różnica pomiędzy liczbą zameldowań i wymeldowań) wynosiło w ostatnich 
latach, według danych Urzędu Gminy Radziejowice: 

+66 -  w 2016 roku (161 zameldowań – 95 wymeldowań) 

+101 -  w 2017 roku (200 zameldowań – 99 wymeldowań) 

+ 79 -  w 2018 roku (197 zameldowań – 118 wymeldowań) 
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Przyrost naturalny w tym samym okresie wynosił, według danych Urzędu Gminy 
Radziejowice: 

+10 -  w 2016 roku (63 urodzenia żywe – 53 zgony) 

-11 -  w 2017 roku (50 urodzeń żywych – 61 zgonów) 

- 7 -  w 2018 roku (65 urodzeń żywych – 72 zgony) 

 

Tab. 25 Ekonomiczne grupy mieszkańców Gminy Radziejowice w 2012 i 2018 roku, na dzień 31.XII (opracowanie 
własne na podstawie danych GUS): 

 2012 r. 

liczba 

2012 r. 

udział % 

2018 r.  

liczba 

2018 r. 

udział % 

Gmina Radziejowice - ogółem 5 318 100% 5 789 100% 

w wieku przedprodukcyjnym: 17 lat i mniej 1 085 20,4% 1 200 20,7% 

w wieku produkcyjnym mobilnym:18–44 lata 2 116 39,8% 2 192 37,9% 

w wieku produkcyjnym niemobilnym: 45–64 
lata mężczyźni i 45–59 lat kobiety 

1 296 24,3% 1 321 22,8% 

w wieku poprodukcyjnym 821 15,4% 1 076 18,6% 

Zauważalny jest w Gminie Radziejowice proces starzenia się społeczeństwa, przy czym 
pozytywnym zjawiskiem jest nieznaczny wzrost udziału ludności w wieku przedprodukcyjnym 
(dzieci i młodzieży). 

 

Przyrost ludności gminy w latach 2008-2018 dotyczył przede wszystkim miejscowości 
z zabudową rozproszoną. Najwięcej procentowo przybyło ludności w miejscowościach 
Adamów-Parcel, Kamionka (obręby ewidencyjne Kamionka i Pieński Radziejowickie), Budy 
Mszczonowskie, Radziejowice Parcel, Zazdrość. 

Z miejscowości ze zwartą zabudową i placówkami usługowymi (w tym szkołami) większy 
przyrost ludności zanotowano w Tartaku Brzózki i Korytowie A. Liczba mieszkańców 
Radziejowic (centralnej miejscowości gminy) oraz Kuklówki Zarzecznej i Kuklówki 
Radziejowickiej zwiększa się nieznacznie. 

Rys.2.Procentowy przyrost ludności w poszczególnych miejscowościach Gminy Radziejowice w latach 2008-2018 
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Tab. 26 Liczba mieszkańców wg. miejsca zamieszkania na dzień 31.XII (opracowanie własne na podstawie 
danych meldunkowych Gminy Radziejowice): 

miejscowość 

2008 2018 zmiana liczby 
ludności w % 
w latach 2008-

2018 

Meldunk
i stałe 

Meldunki 
czasowe 

2008 r. 
łącznie 

Meldunk
i stałe  

Meldunki 
czasowe 

2018 r. 
łącznie 

Adamów-Parcel 140 3 143 210 10 220 + 77 + 54% 

Adamów-Wieś 148 7 155 186 3 189 + 34 + 22% 

Benenard 106 4 110 132 2 134 + 24 + 22% 

Budy 
Józefowskie 

198 1 199 197 2 199 0 0 

Budy 
Mszczonowskie 

87 1 88 116 3 119 + 31 + 35% 

Chroboty 155 1 156 178 2 180 + 24 + 15% 

Kamionka 
(z obr. Pieński 
Radziejowickie) 

101 8 109 153 10 163 + 54 + 50% 

Korytów 433 2 435 465 2 467 + 32 + 7% 

Korytów A 650 15 665 772 6 778 + 113 + 17% 

Krze Duże 283 1 284 318 5 323 + 39 + 14% 

Krzyżówka 91 1 92 92 2 94 + 2 + 2% 

Kuklówka 
Radziejowicka 

134 4 138 140 1 141 + 3 + 2% 

Kuklówka 
Zarzeczna 

222 4 226 256 5 261 + 35 + 15% 

Kuranów 62 3 65 64 1 65 0 0 

Nowe Budy 126 4 130 161 1 162 + 32 + 25% 

Pieńki-
Towarzystwo 

38 0 38 19 1 20 -18 - 47% 

Podlasie 55 2 57 67 1 68 + 11 + 19% 

Radziejowice 694 26 720 717 10 727 + 7 + 1% 

Radziejowice-
Parcel 

222 14 236 312 5 317 + 81 + 34% 

Słabomierz 171 2 173 194 1 195 + 22 + 13% 

Stare Budy 
Radziejowskie 

53 0 53 62 0 62 + 9 + 17% 

Tartak Brzózki 318 14 332 410 8 418 + 86 + 26% 

Zazdrość 114 1 115 151 1 152 + 37 + 32% 

Zboiska 137 2 139 170 4 174 + 35 + 25% 

 
Razem 
 

4738 120 4858 5542 86 5628 770 + 16% 
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4. PROGNOZY DEMOGRAFICZNE  

4.1. Prognozy GUS dla powiatów i miast na prawie powiatu 
na lata 2014-2050. 

W 2014 r GUS sporządził Prognozy ludności Polski na lata 2014-2050 oraz Prognozy dla 
powiatów i miast na prawie powiatu na lata 2014-2050. Podstawę obliczeń stanowiły stany 
ludności według płci, wieku i powiatów w dniu 31.XII.2013 r. 

Prognozy te mają perspektywę obejmującą najbliższe 30 lat (tak jak niniejsze 
opracowywanie), ale nie zawierają danych dla poszczególnych gmin wiejskich.  

Trendy zmian liczby ludności gminy Radziejowice można odczytać z prognozowanej liczby 
ludności we wsiach powiatu  żyrardowskiego. 

 

Tab. 27 Porównanie liczby ludności we wsiach powiatu  żyrardowskiego wg prognozy GUS z na lata 2014-2050, 
na dzień 31.XII z rzeczywistymi zmianami ludności w latach 2014-2019, na dzień 31.XII (opracowanie własne na 
podstawie danych GUS). 

 2013 r 2014 r 2015 r 2016 r 2017 r 2018 r 2028 r 2038 r 2048 r 2050 r 

Liczba ludności 
prognozowana 
w  2014 roku 

28835 28960 29068 29169 29267 29366 30297 30757 30862 30856 

 rzeczywista 
liczba ludności 

28835 28972 29067 29232 29380 29470 ? ? ? ? 

 

 

W prognozie GUS z 2014 roku założono, że tempo wzrostu  liczby ludności będzie się 
stopniowo zmniejszać.  

Wzrost liczby mieszkańców wsi powiatu  żyrardowskiego miał w latach 2014–2018 wynosić 
średnio 106 osób rocznie  (0,37 % rocznie) 

obliczenia: [(29366 os. - 28835 os.) / 5 lat = 106 os./rok]   [106 os./rok / 28835 os. x 100% = 0,37%/rok] 
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Rzeczywisty przyrost liczby ludności we wsiach powiatu  żyrardowskiego w latach 2014-2018 
okazał się większy od prognozowanego i wynosił średnio 127 osób rocznie (0,44% rocznie) 

obliczenia: [(29470 os. - 28835 os.) / 5 lat = 127 os./rok]   [127 os./rok /  28835 os. x 100% = 0,44%/rok] 

 

Dalszy przyrost liczby mieszkańców we wsiach powiatu żyrardowskiego miałby, wg. 
prognozy GUS z 2014 roku, kształtować się następująco: 

- w latach 2019-2028 średnio 93 osoby rocznie (0,32 % rocznie) 

obliczenia: [(30297 os. – 29366 os.) / 10 lat = 93 os./rok]   [93 os./rok / 29366 os. x 100% = 0,32%/rok] 

- w latach 2029-2038 średnio 46 osób rocznie (0,15 % rocznie)  

obliczenia: (30757 os. – 30297 os.) / 10 lat = 46 os./rok]   [46 os./rok / 30297osób x 100% = 0,15%/rok] 

- w latach 2039-2048 średnio już tylko 10,5 osoby rocznie (0,03 % rocznie)  

obliczenia: (30862 os. – 30757 os.) / 10 lat = 10,5 os./rok]   [10,5 os./rok / 30757osób x 100% = 0,03%/rok] 

Od 2049 roku, liczba ludności wsi w powiecie żyrardowskim miałaby według tej prognozy 
zacząć maleć (w latach 2049 i 2050 o około 3 osoby rocznie). 

Tak niekorzystne zmiany liczby ludności najprawdopodobniej nie będą dotyczyć Gminy 
Radziejowice.  Należy zauważyć, że rzeczywiste dane demograficzne wykazują dużo 
większy przyrost liczby mieszkańców Gminy Radziejowice w porównaniu z resztą wsi 
powiatu (przyrost liczby ludności Gminy Radziejowice w ostatnich 5 latach wynosił średnio 
1,4% rocznie, podczas gdy we wszystkich wsiach powiatu średnio 0,44%). 

Ma na to wpływ prawdopodobnie większa niż w innych wsiach powiatu migracja z ośrodków 
miejskich. Gmina Radziejowice, jest położona najbliżej Warszawy ze wszystkich gmin 
powiatu żyrardowskiego. Gmina jest ponadto położona pomiędzy dobrze rozwijającymi się 
ośrodkami miejskimi (Żyrardów, Mszczonów i Grodzisk Mazowiecki). 

 

 

4.2. Monitoring GUS wyników prognozy ludności Polski dla 
2017 r. i Prognoza dla gmin na lata 2017-2030 (opracowanie 
eksperymentalne GUS z 2017 r.) 

W 2017 roku GUS przeprowadził monitoring wyników Prognozy ludności Polski na lata 2014-
2050. Jak podaje GUS:  

W skali kraju błąd względny prognozy wyniósł 0,31%. (…)  Rozbieżności między 
rzeczywistymi, a prognozowanymi wielkościami obserwowane w ciągu kolejnych lat 
wymagały dokonania korekty danych wejściowych i  aktualizacji założeń na poziomie kraju 
(…). Do wykonania prognozy dla gmin konieczne było ponowne obliczenie prognozy 
ludności dla powiatów (przy wykorzystaniu nowych założeń na poziomie kraju). (…) 
Prezentowana prognoza ludności gmin do 2030 r.  jako punkt wyjścia przyjmuje stan 
ludności w dniu 31.12.2016 r. (…). Ze względu na dużą zmienność współczynników 
demograficznych w czasie w poszczególnych gminach, podjęto decyzję o skróceniu 
horyzontu prognozy. Ostatnim rokiem prognozy ludności gmin jest rok 2030, a nie 2050 jak w 
(...) prognozach opracowanych dla kraju, województw i powiatów. 

W efekcie w 2017 roku GUS sporządził prognozę demograficzną dla gminy 
Radziejowice, przy czym jej perspektywa czasowa kończy się w 2030 roku (jest to 
opracowanie eksperymentalne) 

Tab. 28 Prognoza liczby ludności Gminy Radziejowice na lata 2017-2030, na dzień 31.XII (dane GUS) 

rok 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

osoby 5616 5692 5770 5846 5924 5998 6069 6140 6210 6281 6347 6412 6475 6538 6605 

Rzeczywista liczba mieszkańców, w dniu 31.XII (na podstawie danych GUS) wyniosła: 
5710 osób w 2017 roku i 5789 osób w 2018 roku, czyli nieco więcej niż zakładano 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-gmin-na-lata-2017-2030-opracowanie-eksperymentalne,10,1.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-gmin-na-lata-2017-2030-opracowanie-eksperymentalne,10,1.html
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Liczba mieszkańców Gminy Radziejowice miała (według prognozy GUS z 2017 roku) 
wzrosnąć od 2016 do 2018 roku średnio o 77 osób rocznie (1,4% rocznie). 

obliczenia: [(5770 os. - 5616 os.) / 2 lata = 77 os./rok]  [77 os./rok / 5616 os. x 100% = 1,4%/rok] 

Rzeczywisty przyrost liczby mieszkańców Gminy Radziejowice w latach 2017 i 2018 wyniósł 
średnio 86,5 osób rocznie (1,5% rocznie) 

obliczenia: [(5789 os.- 5616 os.) / 2 lata = 86,5 os./rok]  [86,5 os./rok /  5616 os. x 100% = 1,5%/rok] 

Procentowa zmiana liczby mieszkańców Gminy Radziejowice (według prognozy GUS z 2017 
roku) miała kształtować się następująco: 

- w latach 2018-2023 średnio 74 osoby rocznie (1,3 % rocznie) 

obliczenia: [(6140 osób - 5770 osób) / 5 lat = 74 os./rok]  [74 os./rok / 5770 osób x 100% = 1,3%/rok] 

- w latach 2024-2028 średnio 67 osób rocznie (1,1 % rocznie) 

obliczenia: [(6475 osób - 6140 osób) / 5 lat = 67 os./rok]  [67 os./rok / 6140 osób x 100%= 1,1%/rok] 

- w latach 2029, 2030 średnio 65 osób rocznie (1,0 % rocznie) 

obliczenia: [(6605 osób - 6475 osób) / 2 lata = 65 os./rok]  [65 os./rok / 6475 osób x 100%= 1,0%/rok] 

 

Jak wskazuje powyższe porównanie, prognoza z 2017 roku zakładała wolniejszy niż 
okazało się w rzeczywistości przyrost liczby mieszkańców Gminy Radziejowice, 
Można więc zakładać, że prawdopodobnie nie nastąpi prognozowane wyhamowywanie 
tempa wzrostu liczby mieszkańców. 
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4.3. Szacowane zmiany liczby ludności Gminy Radziejowice 
w ciągu najbliższych 30 lat 

Na podstawie dokonanych wcześniej porównań rzeczywistego przyrostu liczby ludności z 
prognozami GUS z 2014 i 2017 roku można zakładać, że: 

- przyrost liczby mieszkańców Gminy Radziejowice utrzyma się na poziomie około 80 
osób rocznie, czyli w ciągu najbliższych 30 lat wyniesie około 2400 osób. 

 

Z powyższego założenia wynika, że jeżeli 31.12.2018 roku w gminie mieszkało około 5789 
osób, to można szacować, że 

- 31.12.2019 roku w Gminie Radziejowice będzie mieszkać około 5870 osób. 

- 31.12.2049 roku w Gminie Radziejowice będzie mieszkać około 8270 osób. 
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5. SZACOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA NOWĄ ZABUDOWĘ 
 

5.1. Rodzaje zabudowy powstającej w gminie Radziejowice  
 

Na podstawie przeprowadzonych w poprzednich rozdziałach analiz przyjęto, że w Gminie 
Radziejowice będzie w najbliższych 30 lat występować zapotrzebowanie na następujące 
rodzaje zabudowy: 

- zabudowa mieszkaniowa (jednorodzinna i wielorodzinna); 

- budynki handlowo-usługowe,  

- usługi społeczne (oświata, kultura, służba zdrowia itp.),  

- usługi turystyki, sportu, rekreacji i wypoczynku oraz centra konferencyjno-szkoleniowe 
i edukacyjno-naukowe; 

- zabudowa produkcyjna, składowa i magazynowa; 

- budynki gospodarstw rolnych i garaże lokalizowane zwykle na terenach istniejącej 
zabudowy zagrodowej (przy czym w zasadzie nie będą powstawały nowe zagrody). 

Przyjęto, że w ciągu najbliższych 30 lat wystąpi znikome zapotrzebowanie na domy letnie. 

 

 

 

5.2. Obliczenie zapotrzebowania na powierzchnię użytkową 
budynków mieszkalnych 

 

Do obliczenia zapotrzebowania na powierzchnię użytkową budynków mieszkalnych przyjęto 
uśrednione wartości na podstawie statystyk przytoczonych w poprzednich rozdziałach: 

- liczba ludności gminy 31.12.2019 r.  ok. 5870 osób, a 31.12.2049 r. ok. 8270 osób; 

- wskaźnik liczby osób na mieszkanie w 2019 roku około 2,6, a w 2049 roku około 2,0; 

- liczba mieszkań istniejących w gminie w 2019 roku – około 2250; 

- średnia powierzchnia użytkowa nowych mieszkań oddanych do użytkowania w ciągu 
najbliższych 30 lat - około 140 m2p.u. / mieszkanie.  

 

Obliczenie ilości osób, które pozostaną w istniejących mieszkaniach po ich rozgęszczeniu:  
ok. 2250 mieszkań x ok. 2,0 os./mieszkanie. = ok. 4500 osób 

 

Obliczenie ilości osób z rozgęszczanych mieszkań, które będą potrzebowały nowych  
mieszkań: ok.5870 osób - ok.4500 osób = ok. 1370 osób 

 

Obliczenie ilości osób, które będą potrzebowały nowych mieszkań: ok.1370 osób z mieszkań 
rozgęszczanych + ok.2400 nowych mieszkańców = ok.3770 osób 

 

Obliczenie ilości potrzebnych nowych mieszkań: ok.3770 osób / ok.2,0 osób/mieszkanie =  
ok.1885 nowych mieszkań 
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Powyższe obliczenia w uproszczony sposób przedstawia poniższa tabela: 

Tab. 29 Szacowane uśrednione zapotrzebowanie na nowe mieszkania w Gminie Radziejowice w ciągu 
najbliższych 30 lat (opracowanie własne) 

Rok  Liczba ludności w gminie  Liczba osób/mieszkanie  Liczba mieszkań  

 a b = a / b 

2019  ok. 5870 osób ok. 2,6  ok. 2250 

2049  ok. 8270 osób ok. 2,0  ok. 4135 

Saldo:  + ok. 2400   + ok. 1885 

 

Obliczenie powierzchni użytkowej nowych budynków mieszkalnych, które powstaną w ciągu 
najbliższych 30 lat: Około 1885 nowych mieszkań x około 140 m2 p.u./mieszkanie = około 
264 tys. m2 powierzchni użytkowej nowych mieszkań 

 

Obliczenie łącznej powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych za 30 lat:  

Około 225 tys. m2 p.u. mieszkań istniejących + około 264 tys m2 p.u. nowych mieszkań = 
= około 489 tys. m2 powierzchni użytkowej wszystkich mieszkań za 30 lat 

 

Sprawdzenie jaka miałyby być średnia roczna powierzchnia użytkowa oddawanych do 
użytku nowych mieszkań w ciągu najbliższych 30 lat:  

Około 264 tys. m2p.u. nowych mieszkań / 30 lat = średnio około 8,8 tys. m2 powierzchni 
użytkowej nowych mieszkań oddawanych do użytkowania rocznie w ciągu najbliższych 30 
lat. Obliczony wskaźnik jest zbliżony do powierzchni użytkowej nowych mieszkań 
oddawanych do użytkowania, która w ostatnich latach przekracza często 8 tys. m2  rocznie. 

 

Sprawdzenie ile miałoby powstawać rocznie nowych mieszkań w ciągu najbliższych 30 lat: 

Około 8,8 tys. m2p.u. nowych mieszkań rocznie / około 140 m2p.u./mieszkanie = średnio 
około 63  nowe mieszkania oddawane do użytkowania rocznie w ciągu najbliższych 30 lat. 

Obliczony wskaźnik wydaje jest zbliżony do liczby mieszkań 50-60 mieszkań oddawanych w 
gminie do użytkowania rocznie w ostatnich latach.  

 

 

5.3. Obliczenie zapotrzebowania na powierzchnię użytkową 
nowych domów letnich 

Na podstawie przytoczonych wcześniej danych GUS dotyczących  ruchu budowlanego 
(rozdział 2.4), założono, że w gminie Radziejowice nadal będzie oddawany do użytkowania 
rocznie około 1 dom letni o powierzchni użytkowej około 120 m2pu, co oznacza, że: 

w ciągu najbliższych 30 lat powstanie w Gminie Radziejowice zaledwie około 4 tys. m2pu 
domów letnich 
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5.4. Obliczenie zapotrzebowania na powierzchnię użytkową 
nowych budynków niemieszkalnych 

Na podstawie wcześniejszych analiz, w szczególności danych GUS dotyczących  ruchu 
budowlanego (rozdział 2.4), potwierdzonych przez zaobserwowane pozytywne trendy w 
rozwoju gospodarczym gminy Radziejowice, oszacowano, że zapotrzebowanie na nową 
zabudowę niemieszkalną w ciągu najbliższych 30 lat może wynieść około 6-10 tys. m2 
powierzchni użytkowej rocznie 

 

Na potrzeby obliczeń oszacowano, że zapotrzebowanie na nową zabudowę niemieszkalną w 
ciągu najbliższych 30 lat wyniesie średnio około 8 tys. m2 powierzchni użytkowej rocznie,  

w tym: 

- około połowę (50%) zabudowy niemieszkalnej będzie stanowiła zabudowa produkcyjna, 
składowa i magazynowa (około 4 tys. m2p.u.) – założono utrzymanie tendencji z ostatniego 
10-lecia z nieznaczną tendencją wzrostową; 

- około 20% zabudowy niemieszkalnej będą stanowić hotele, pensjonaty, ośrodki turystyki, 
sportu, rekreacji i wypoczynku oraz centra konferencyjno-szkoleniowe i edukacyjno-naukowe 
(około 1,6 tys.m2p.u. rocznie) – założono wzrost atrakcyjności tej formy zabudowy usługowej; 

- nadal około 6% zabudowy niemieszkalnej będą stanowiły budynki handlowo-usługowe 
(około 0,5 tys.m2p.u. rocznie),  

- a około 4% - usługi społeczne taki jak oświata, kultura, służba zdrowia itp. 
(około 0,3 tys.m2p.u. rocznie); 

- około 20% - budynki gospodarstw rolnych i garaże lokalizowane zwykle na terenach 
istniejącej zabudowy zagrodowej (około 1,6 tys. m2p.u.) – założono stopniowe 
zmniejszanie się tempa rozwoju tych form zabudowy. 

 

Obliczenie powierzchni użytkowej nowych budynków niemieszkalnych, które powstaną w 
ciągu najbliższych 30 lat – wartość uśredniona:  

Około 8 tys. m2 powierzchni użytkowej rocznie x 30 lat = około 240 tys. m2 powierzchni 
użytkowej nowych budynków niemieszkalnych - wartość uśredniona 

 

 

5.5. Obliczenie maksymalnego zapotrzebowania na 
powierzchnię użytkową nowej zabudowy w Gminie 
Radziejowice w ciągu najbliższych 30 lat 

 

Metodologia sporządzania  BILANSU TERENÓW PRZEZNACZONYCH POD 
ZABUDOWĘ określona w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
dopuszcza powiększenie zapotrzebowania  na powierzchnię użytkową nowej 
zabudowy do 30% ze względu na niepewność procesów rozwojowych. 

Sporządzając niniejszy BILANS TERENÓW PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ W 
GMINIE RADZIEJOWICE zastosowano możliwość powiększenia zapotrzebowania 
sformułowanego na podstawie, przeprowadzonych wcześniej, analiz ekonomicznych, 
środowiskowych, społecznych, prognoz demograficznych oraz możliwości finansowych 
gminy. 

Czynnikiem, który może w sposób trudny do przewidzenia wpłynąć na rozwój gminy jest los 
projektowanego w sąsiedztwie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Także niepewna 
sytuacja gospodarcza regionu oraz całego kraju może wpłynąć w sposób zarówno 
pozytywny jak i negatywny na rozwój gminy, a więc także na związane z tym 
zapotrzebowania  na powierzchnię użytkową nowej zabudowy. 
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Tab. 30 Obliczenie łącznego zapotrzebowania na powierzchnię użytkową nowej zabudowy w Gminie 
Radziejowice – uśrednionego i maksymalnego (opracowanie własne) 

 UŚREDNIONE 
Zapotrzebowanie na 

powierzchnię użytkową nowej 
zabudowy w ciągu 
najbliższych 30 lat   

- obliczone na podstawie 
dotychczasowych trendów 

rozwojowych  

MAKSYMALNE 
Zapotrzebowanie na 

powierzchnię użytkową -
powiększone o 30% ze 

względu na niepewność 
procesów rozwojowych  

– zakładający przyspieszenie 
tempa rozwoju gminy, regionu 

i kraju 

 a a x 1,3 

Budynki  mieszkalne 
(jednorodzinne, 
wielorodzinne) 

około 264 tys. m2 p.u. 

czyli około 1885 mieszkań 

około 343 tys.m2p.u. mieszkań 

czyli około 2450 mieszkań 

Domy letnie 
około 4 tys. m2 p.u.  

domów letnich 

około 5 tys.m2p.u.  

domów letnich 

Nowe budynki 
niemieszkalne  

W tym:  

- około 50% - zabudowa 
produkcyjna, składowa i 
magazynowa; 

- około 20% - usługi turystyki 
sportu, rekreacji 
i wypoczynku oraz centra 
konferencyjno-naukowe; 

- około 6% - budynki 
usługowo-handlowe; 

- około 4% - usługi 
społeczne; 

- około 20% - budynki 
gospodarstw rolnych i 
garaże. 

około 240 tys. m2 p.u. 
budynków niemieszkalnych 

w tym:  

- około 120 tys.m
2 

p.u.  - zabudowa 
produkcyjna, składowa i 
magazynowa; 

- około 48 tys.m
2 

p.u. - usługi turystyki 
sportu, rekreacji i wypoczynku oraz 
centra konferencyjno-naukowe;          
.     

- około 14 tys.m
2 

p.u.  - budynki 
usługowo-handlowe; 

- około 10 tys.m
2 

p.u. - usługi 
społeczne; 

- około 48 tys.m
2 

p.u.  - budynki 
gospodarstw rolnych i garaże. 

około 312 tys. m2 p.u. 
budynków niemieszkalnych 

w tym:  

- około 156 tys.m
2 

p.u.  - zabudowa 
produkcyjna, składowa i 
magazynowa; 

- około 62 tys.m
2 

p.u. - usługi 
turystyki sportu, rekreacji 
i wypoczynku oraz centra 
konferencyjno-naukowe; 

- około 19 tys.m
2 

p.u.  - budynki 
usługowo-handlowe; 

- około 12 tys.m
2 

p.u. - usługi 
społeczne; 

- około 62 tys.m
2 

p.u.  - budynki 
gospodarstw rolnych i garaże. 

 

Nowa zabudowa 
łącznie  

 

WARIANT UŚREDNIONY  

około 508 tys. m2 p.u. 

WARIANT MAKSYMALNY 

około 660 tys. m2 p.u. 
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Poniżej podano obliczenia dotyczące maksymalnego wariantu rozwoju Gminy 
Radziejowice.  Założono, że 

- wskaźnik liczby osób na mieszkanie w 2019 roku około 2,6, a w 2049 roku około 2,0; 

- liczba mieszkań istniejących w gminie w 2019 roku – około 2250; 

- średnia powierzchnia użytkowa nowych mieszkań oddanych do użytkowania w ciągu 
najbliższych 30 lat - około 140 m2p.u. / mieszkanie.  

 

Obliczenie ilości mieszkań, które mogłyby maksymalnie zaistnieć w gminie za 30 lat:  

Około 2250 mieszkań istniejących + około 2450  nowych mieszkań =  

około 4700 wszystkich mieszkań za 30 lat. 

 

Obliczenie ilości osób, które mogłyby maksymalnie zamieszkiwać gminę za 30 lat:  

Około 4700 mieszkań x około 2 osoby./mieszkanie =  

maksymalnie około 9400 osób zamieszkujących gminę za 30 lat. 

 

Obliczenie maksymalnej łącznej powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych za 30 lat:  

Około 225 tys. m2 p.u. mieszkań istniejących + około 343 tys m2 p.u. nowych mieszkań =  

maksymalnie około 568 tys. m2 powierzchni użytkowej wszystkich mieszkań za 30 lat 

 

Sprawdzenie jaka miałyby być średnia roczna powierzchnia użytkowa oddawanych do 
użytku nowych mieszkań w ciągu najbliższych 30 lat – wariant maksymalny: 

Około 343 tys. m2p.u. nowych mieszkań / 30 lat =  

średnio około 11,4 tys. m2 powierzchni użytkowej nowych mieszkań oddawanych do 
użytkowania rocznie w ciągu najbliższych 30 lat – wariant maksymalny. 

 

Sprawdzenie ile miałoby powstawać rocznie nowych mieszkań w ciągu najbliższych 30 lat – 
wariant maksymalny (prawdopodobnie przede wszystkim mieszkania nowe):  

Około 11,4 tys. m2p.u. nowych mieszkań rocznie / około 140 m2p.u./mieszkanie =  

średnio około 82  nowe mieszkania oddawane do użytkowania rocznie w ciągu 
najbliższych 30 lat – wariant maksymalny. 

 

Sprawdzenie jaka miałyby być średnia powierzchnia użytkowa wszystkich mieszkań 
w gminie za 30 lat (istniejących w pod koniec 2019 roku i nowych) – wariant maksymalny: 

Około 568 tys. m2p.u.wszystkich mieszkań za 30 lat / około 4700 mieszkań za 30 lat = 
średnia powierzchnia użytkowa wszystkich mieszkań w gminie za 30 lat około 
121 m2p.u. – wariant maksymalny. 

 

 

Dla wariantu maksymalnego rozwoju sprawdzono także jaka miałyby być średnia 
roczna powierzchnia użytkowa oddawanych do użytku nowych budynków 
niemieszkalnych w ciągu najbliższych 30 lat: 

Około 312 tys. m2p.u. nowych mieszkań / 30 lat =  

średnio około 10,4 tys. m2 powierzchni użytkowej nowych budynków niemieszkalnych 
oddawanych do użytkowania rocznie w ciągu najbliższych 30 lat - przy założeniu 
wariantu maksymalnego rozwoju gospodarczego Gminy Radziejowice.  
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6. SZACOWANIE CHŁONNOŚĆI  OBSZARÓW O W PEŁNI 
WYKSZTAŁCONEJ ZWARTEJ STRUKTURZE FUNKCJONALNO-
PRZESTRZENNEJ I OBSZARÓW PRZEZNACZONYCH W 
PLANACH MIEJSCOWYCH POD ZABUDOWĘ 

 

6.1. Przyjęta metoda szacowania chłonności terenów 

Cały obszar gminy Radziejowice jest pokryty obowiązującymi miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego. Dotyczy to zarówno:  

- obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej,  

- pozostałych obszarów przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę  

- oraz terenów, na których plany miejscowe nie dopuszczają zabudowy. 

 

W kolejnych podrozdziałach będzie wykonywane oszacowanie chłonności: 

- terenów istniejącej zabudowy; 

- terenów obecnie niezabudowanych – luk w „obszarach o w pełni wykształconej 
zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej”; 

- terenów obecnie niezabudowanych – poza „obszarami o w pełni wykształconej 
zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej”. 

 

Analiz istniejącej zabudowy dokonano wykorzystując dane „Bazy Danych Obiektów 
Topograficznych, BDOT10k” o szczegółowości odpowiadającej mapie topograficznej w skali 
1:10 000 pozyskane od Głównego Geodety Kraju. 

Dane BDOT zaktualizowano: 

- w oparciu o Dane Geodezyjne i Kartograficzne udostępnione w usłudze WMS przez Powiat 
Żyrardowski  

- oraz w trakcie wizji terenowych.  

Chłonności oszacowano na podstawie ustaleń obowiązujących Miejscowych Planów 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radziejowice.  

 

Szacując powierzchnię użytkową zabudowy założono, że: 

- powierzchnia użytkowa zabudowy mieszkaniowej lub usługowej wynosi około 75% 
powierzchni całkowitej zabudowy (powierzchnia zabudowy x liczba kondygnacji x 0,75) 

- powierzchnia użytkowa zabudowy produkcyjnej, składowej i magazynowej, gospodarczej 
lub inwentarskiej wynosi około 85% powierzchni całkowitej zabudowy (powierzchnia 
zabudowy x liczba kondygnacji x 0,85) 
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6.2. Szacowanie chłonności terenów  istniejącej  zabudowy 

Dane dotyczące istniejącej zabudowy przedstawiono w poniższej tabeli 

Tab. 31 Tereny istniejącej zabudowy w gminie Radziejowice (opracowanie własne) 

 Szacunkowa Powierzchnia 
terenów  

Szacunkowa powierzchnia 
użytkowa budynków  

Szacunkowy udział 
% pow. użytkowej w 

pow. terenów 

Zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna 

ok. 2 500 tys. m
2 
terenów 

ok. 1600 domów 
jednorodzinnych 

średnia powierzchnia działki: 
ok. 1500 m

2
 

ok. 160 tys.m
2
p.u. mieszkań 

ok. 10 tys.m
2
p.u. usług 

oraz ok. 100 tys. m
2
p.u. 

budynków gosp. i garaży 

łącznie ok. 270 tys. m
2
p.u. 

ok. 11% 

Zabudowa 
mieszkaniowa 
wielorodzinna 

3 budynki na jednym terenie 
o powierzchni      ok. 6 tys. 
m

2 
 

ok. 2 tys.m
2
p.u. mieszkań  

(34 mieszkania po ok. 60 
m

2
p.u). 

ok. 33% 

Zabudowa 
zagrodowa 

ok. 1 500  tys. m
2 
terenów 

około 600 domów 
jednorodzinnych 

 

ok. 60 tys.m
2
p.u. mieszkań 

oraz ok. 100 tys. m
2
p.u. 

budynków inwentarskich,  
gospodarczych i garaży 

łącznie ok. 160 m
2
p.u. 

ok. 11% 

Zabudowa 
letniskowa   

ok. 1 100  tys. m
2 
terenów 

około 700 domów letnich 
ok. 40 tys.m

2
p.u.  ok. 4% 

obiekty 
produkcyjne i 
magazynowe 

ok. 400  tys. m
2 
terenów 

około 20 obiektów 
ok. 70 tys.m

2
p.u.  ok. 18% 

gospodarstwa 
hodowlane  

ok. 70  tys. m
2 
terenów         

2 obiekty 
ok. 15 tys.m

2
p.u.  ok. 21% 

usługi 
turystyki  

ok. 140  tys. m
2 
terenów 

około 10 obiektów 
ok. 20 tys.m

2
p.u.  ok. 14% 

drobne usługi i 
handel 

ok. 50  tys. m
2 
terenów   

około 15 obiektów 
ok. 5 tys.m

2
p.u.  ok. 10% 

usługi 
społeczne 
(oświaty, 
kultury i kultu 
religijnego, 
zdrowia i 
administracji) 

ok. 400 tys. m
2 
terenów 

w tym: 

- oświata (4 szkoły i 2 
przedszkola) ok. 60 tys. m

2
;  

- zespół pałacowo-parkowy 
ok. 210 tys. m

2
   

- 2 ob. kultury ok. 50 tys. m
2
; 

- 2 parafie ok. 17 tys. m
2
; 

- zdrowie i opieka społeczna 
ok. 60 tys. m

2
 (2 obiekty) 

- urząd gminy i poczta ok. 3  
tys. m

2
; 

ok. 18 tys. m
2 
p.u. 

w tym: 

- oświata (szkoły i przedszk.)  
ok. 10 tys. m

2
 p.u.;  

- zespół pałacowo-parkowy ok. 
2 tys. m

2
   

- kultura ok. 2 tys. m
2
 p.u.; 

- parafie ok. 1 tys. m
2
 p.u.; 

- zdrowie i opieka społeczna 
ok. 2 tys. m

2
 p.u.;  

- urząd gminy i poczta ok. 1  
tys. m

2
 m

2
 p.u.; 

ok.5%  

w tym: 

- oświata ok. 17%  

- zespół 
pałacowo-
parkowy ok. 1%; 

- kultura ok. 4%; 

- parafie ok. 5% 

- zdrowie i opieka 
społeczna ok. 
30%;  

- admin. ok. 30%  

stacje paliw i 
infr. techniczn. 

ok. 100  tys. m
2 
terenów ok. 2 tys.m

2
p.u.  ok. 2% 

Zabudowa 
istniejąca 
łącznie 

około 6400 m
2 
terenów około 600 m

2 
powierzchni użytkowej 
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Można szacować, że największe możliwości rozbudowy występują na terenach 
istniejącej zabudowy: 

- zagrodowej (nowe budynki gospodarcze oraz agroturystyczne) 

- usług oświaty (szkoły i przedszkola) 

Mała intensywność zabudowy występuje także na terenach zabudowy mieszkaniowej 
nierolniczej, letniskowej i usług kultury (przede wszystkim park i pałac w Radziejowicach), ale 
na tych terenach sposób zagospodarowania działek można uznać przeważnie za docelowy. 

W przypadku zabudowy zagrodowej plany miejscowe stwarzają przeważnie możliwość 
uzyskania powierzchni użytkowej stanowiącej co najmniej połowę powierzchni działki, a w 
przypadku usług oświaty nawet dorównującej wielkości działki. Nie należy się jednak 
spodziewać tak dużego wzrostu intensywności zagospodarowani działek w ciągu 
najbliższych  30 lat.  

Można szacować, że udział powierzchni użytkowej w powierzchni terenów: 

- w zabudowie zagrodowej wzrośnie do około 20%, co oznacza chłonność tych 
terenów na  około 100 tys. m2p.u. nowych budynków inwentarskich, gospodarczych i 
garaży; 

- na terenach usług oświaty wzrośnie do około 30%, co oznacza chłonność tych 
terenów na około 10 tys. m2p.u. nowych lub rozbudowywanych obiektów szkolnych i 
przedszkolnych. 

Doinwestowania istniejącej zabudowy nastąpią także na pozostałych terenach, jednak 
wzrost ich chłonności ( możliwość lokalizacji nowej zabudowy) nie będzie tak znaczący.  

 
 

6.3. Szacowanie chłonności terenów przeznaczonych w 
planach miejscowych pod nową zabudowę 

W obowiązujących w Gminie Radziejowice planach miejscowych wyznaczono  nst. 
tereny nowej zabudowy (w nawiasie podano symbole terenów): 

- mieszkaniowej  jednorodzinnej (MN) lub wielorodzinnej (MW); 

- mieszanej  zabudowy mieszkaniowo-usługowej(MN/U) lub usługowo-mieszkaniowej(U/MN); 

- zagrodowej (RM); 

- domów letnich (ZR); 

- produkcyjno-składowo-magazynowej (P, PP, PG): 

- mieszanej zabudowy produkcyjno-usługowej (PU, PG/U, URu); 

- usług turystyki sportu, rekreacji i innych usług w zieleni (UT, US, U/L); 

- usług nieuciążliwych bez określania szczegółowo ich rodzaju (U); 

- usług społecznych: oświaty (UO), kultury i kultu religijnego (UK), administracji (UA); 

- parkingów i obiektów obsługi komunikacyjnej (KS), oraz infrastruktury technicznej (I), w 
których występuje znikoma powierzchnia użytkowa zabudowy 

 

Szacując chłonność obszarów nowej zabudowy w ciągu najbliższych 30 lat, na 
podstawie zapisów w planach miejscowych i analiz sposobu zagospodarowania 
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terenów istniejącej zabudowy w Gminie Radziejowice, przyjęto wymienione poniżej 
założenia: 

Średnia powierzchnia jednej działki w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej wyniesie 
około 1500 m2. Na działce będzie zrealizowane około 140-150 m2pu zab. mieszkaniowej. 

Tereny przeznaczone w planach miejscowych pod zabudowę będą zajęte w około 10-15% 
przez drogi wewnętrzne – działki budowlane powstaną na około 85-90%  terenów. 

Przyjęto, że na terenach wyznaczonej w planach miejscowych mieszanej zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej (MN/U) lub usługowo-mieszkaniowej(U/MN) będą zrealizowane: 

-  zabudowa mieszkaniowa w 80%, 

-  usługi turystyki, sportu i rekreacji  w 10%, 

-  usługi handlu, biura i inne drobne usługi w 10%, 

Założono, że na około 100 tys. m2 terenów wyznaczonej w planach miejscowych zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinne (MN)  zostaną zrealizowane domy letnie. 

Założono, że na terenach wyznaczonej w planach miejscowych zabudowy zagrodowej (RM)  
nie zostaną zrealizowane już nowe zagrody – tereny te stanowią bufory pomiędzy kilkoma 
istniejącymi zagrodami we wsi Pieńki Towarzystwo. 

Przyjęto, że na terenach wyznaczonej w planach miejscowych mieszanej zabudowy 
produkcyjno-usługowej (PU, PG/U, URu) będą zrealizowane: 

-  zabudowa produkcyjna w 60%, 

-  usługi handlu, biura i inne usługi nieuciążliwe w 20%, 

-  usługi turystyki, sportu i rekreacji  w 20%, 

Przyjęto, że na terenach wyznaczonych w planach miejscowych usług nieuciążliwych bez 
określania szczegółowo ich rodzaju (U), będą zrealizowane: 

-  usługi handlu, biura i inne usługi nieuciążliwe w 70%, 

-  usługi turystyki, sportu i rekreacji  w 30%, 

 

Założono, że udział powierzchni użytkowej w powierzchni,  wyznaczonych planach, 
terenów poszczególnych rodzajów będzie wynosił: 

- 40% pow. użytkowej/pow. terenów zabudowy mieszkaniowej  wielorodzinnej 

- 30% pow. użytkowej/pow. terenów usług oświaty 

- 20% pow. użytkowej/pow. terenów pozostałej zabudowy usługowej oraz zabudowy 
produkcyjno-składowo-magazynowej, 

- 10% pow. użytkowej/pow. terenów zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej  

-  5% pow. użytkowej/pow. terenów zabudowy letniskowej,  

-  2% pow. użytkowej/pow. terenów obiektów obsługi komunikacyjnej.  

Przyjęte w planach miejscowych wskaźniki pozwalają na nawet kilkakrotnie większy udział 
powierzchni użytkowej zabudowy w powierzchni działki (wysokie wskaźniki powierzchni 
zabudowy), jednak analiza powstającej obecnie w Gminie Radziejowice zabudowy wskazuje 
na potrzebę wypośrodkowania pomiędzy  dopuszczonymi w planie wskaźnikami, a realnymi 
możliwościami inwestowania. 
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6.4. Szacowanie chłonności terenów przeznaczonych w 
planach miejscowych pod nową zabudowę – luk w 
„obszarach o w pełni wykształconej zwartej strukturze 
funkcjonalno-przestrzennej” 

Za „obszary o w pełni wykształconej strukturze funkcjonalno-przestrzennej” w Gminie 
Radziejowice można uznać jedynie fragmenty wsi: 

- Radziejowice i Tartak Brzózki – zwarta zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i 
wielorodzinna, zagrodowa, usługowa i produkcyjna w otoczeniu centrum gminy i Pałacu w 
Radziejowicach; 

- Kortów, Korytów A i Chroboty -  zwarta zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
zagrodowa i usługowa stanowiąca przedmieście sąsiedniego Żyrardowa; 

- Kuklówka Radziejowicka i Kuklówka Zarzeczna -  niewielki obszar zwartej zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i usługowej. 

Są to obszary w pełni wyposażone w infrastrukturę techniczną i społeczną (szkoły), obiekty 
kultu religijnego i inne usługi (w centrum gminy także obiekty kultury i zdrowia). 

Poza wymienionymi powyżej trzema „obszarami o w pełni wykształconej zwartej strukturze 
funkcjonalno-przestrzennej” brak jest w gminie ośrodków wyposażonych w obiekty usługowe 
zarówno komercyjne jak i społeczne (w tym m.in. usługi oświaty). 

Rys.3. Lokalizacja „obszarów o w pełni wykształconej strukturze funkcjonalno-przestrzennej” w Gminie 
Radziejowice 

 

Poniżej zostanie przeprowadzone szacowanie chłonności luk w „zwartej zabudowie” 
obszarów o w pełni wykształconej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, przeznaczonych w 
miejscowych planach pod zabudowę. 
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Tab. 32 Podział terenów zabudowy wyznaczonej w planach miejscowych na rodzaje zabudowy –  dotyczy luk w 
„obszarach o w pełni wykształconej strukturze funkcjonalno-przestrzennej” - w tys. m2 (opracowanie własne) 

Symbol terenu 
w mpzp 

Powierzch
nia terenu 
w tys. m

2 

(bez dróg 
wewn.)

 
 

W tym: 

mieszk 
wielorodzi

nna 

mieszk 
jedorodzin

na 

produkc.-
magzazyn

owa 

turystyki, 
sportu i 
rekreacji 

usługi 
nieuciążli

we 
oświata 

kultura i 
kult 

religijny 

administra
cja 

MW 8 8  
     

 

MN 1300 
 

1300 
     

 

MN/U, U/MN 70 
 

56 
 

7 7 
  

 

P, PP, PG 30 
 

 30 
    

 

PU, PG/U, Uru 6 
 

 3,6 1,2 1,2 
  

 

US, UT 80 
 

 
 

80 
   

 

U 28 
 

 
 

8,4 19,6 
  

 

UO 12 
 

 
   

12 
 

 

UK 10 
 

 
    

10  

UA 16 
 

 
     

16 

Łącznie 1560 8 1356 33,6 96,6 27,8 12 10 16 

 

Tab. 33 Szacowana chłonność terenów niezabudowanych – luk w „obszarach o w pełni wykształconej zwartej 
strukturze funkcjonalno-przestrzennej” (opracowanie własne) 

 Szacunkowa 
Powierzchnia terenów  

Szacunkowy udział 
% pow. użytkowej w 

pow. terenów 

Szacunkowa powierzchnia 
użytkowa budynków  

Zabudowa 
mieszkaniowa 
wielorodzinna 

ok. 8  tys. m
2 
terenów  ok. 40% 

ok. 3,2 tys.m
2
p.u. 

(50 mieszkań po ok. 65 m
2
p.u). 

Zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna 

ok. 1356 tys. m
2 

terenów  
ok. 10% 

ok. 135,6 tys. m
2
p.u.  

(ok. 900 domów) 

obiekty produkcyjne i 
magazynowe 

ok. 33,6  tys. m
2 

terenów 
ok. 20% ok. 6,7 tys.m

2
p.u.  

usługi turystyki sportu 
i rekreacji 

ok. 96,6  tys. m
2 

terenów  
ok. 20% ok. 19,3 tys.m

2
p.u.  

handel, biura i inne 
usługi nieuciążliwe 

ok.27,8  tys.m
2 

terenów 
ok. 20% ok. 5,6 tys.m

2
p.u.  

usługi oświaty ok.12 tys. m
2 
terenów ok.30%  ok. 3,6 tys.. m

2 
p.u. 

usługi kultury i kultu 
religijnego 

ok.10 tys. m
2 
terenów ok.20%  ok. 2 tys.. m

2 
p.u. 

usługi administracji ok.16 tys. m
2 
terenów ok.20%  ok. 3,2 tys.. m

2 
p.u. 

Chłonność luk w 
„obszarach o w pełni 
wykształconej 
strukturze 
funkcjonalno-
przestrzennej” 

około 1560 tys.  m
2 

terenów 
około 179,2 tys. m

2 
powierzchni użytkowej 
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6.5. Szacowanie chłonności terenów przeznaczonych w 
planach miejscowych pod nową zabudowę – poza „obszarami 
o w pełni  wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-
przestrzennej” 

Większość obszaru gminy stanowią obszary zabudowy rozproszonej, która w kilku wsiach 
tworzy odcinki tzw. „wsi ulicówek” lub zgrupowania kilkunastu parceli zabudowy 
jednorodzinnej, albo „wyspowe” obiekty usługowe lub produkcyjne.  

Poniżej zostanie przeprowadzone dla obszarów zabudowy rozproszonej szacowanie 
chłonności terenów niezabudowanych przeznaczonych w miejscowych planach pod 
zabudowę. 

 

Tab. 34 Podział terenów zabudowy wyznaczonej w planach miejscowych poza „obszarami o w pełni 
wykształconej strukturze funkcjonalno-przestrzennej” na rodzaje zabudowy - w tys. m2 (opracowanie własne) 

Symbol terenu 
w mpzp 

Powierzch
nia terenu 
w tys. m

2 

(bez dróg 
wewn.) 

W tym: 

mieszk 
jedorodzinn

a 
letniskowa 

produkcyj.-
magzazyno

wa 

turystyki, 
sportu i 
rekreacji 

handel i 
drobne 
usługi 

oświata 
stacje paliw 

i parkingi 

MN 11000 10900 100          

MN/U, U/MN 1100 880     110 110    

ZR 40   40          

P, PP, PG 260     260        

PU, PG/U, Uru 700     420 140 140    

US, UT, U/L 900       900      

U 700       210 490    

UO 4           4  

KS 65             65 

Łącznie 14769 11780 140 680 1360 740 4 65 

 

Tab. 35 Szacowana Chłonność terenów niezabudowanych – poza „obszarami o w pełni wykształconej zwartej 
strukturze funkcjonalno-przestrzennej” (opracowanie własne) 

 Szacunkowa 
Powierzchnia terenów  

Szacunkowy udział % pow. 
użytkowej w pow. terenów 

Szacunkowa powierzchnia 
użytkowa budynków  

Zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna 

ok. 11780 tys. m
2 

terenów  
ok.10% 

ok. 1178 tys.m
2
p.u.  

(ok. 7850 domów) 

Zabudowa letniskowa   
ok 140 tys. m

2 
 

terenów  
ok. 5% ok. 7 tys.m

2
p.u.  

obiekty produkcyjne i 
magazynowe 

ok. 680  tys. m
2 

terenów 
ok. 20% ok. 136 tys.m

2
p.u. 

usługi turystyki sportu 
i rekreacji 

ok. 1360  tys. m
2 

terenów  
ok. 20% ok. 272 tys.m

2
p.u. 

handel, biura i inne 
usługi nieuciążliwe 

ok.740  tys.m
2 
terenów ok. 20% ok. 148 tys.m

2
p.u. 
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usługi oświaty ok.4 tys. m
2 
terenów ok.30% ok. 1,2 tys. m

2 
p.u. 

stacje paliw i parkingi ok. 65 tys. m
2 
terenów ok. 2% ok. 1,3 tys.m

2
p.u.  

Chłonność terenów 
niezabudowanych  

w obszarach 
zabudowy 
rozproszonej  

(poza „obszarami o 
w pełni 
wykształconej 
zwartej strukturze 
funkcjonalno-
przestrzennej”) 

około 14769 tys.  m
2 

terenów 
około 1743,5 tys. m

2 
powierzchni użytkowej 

 
 
 
 
 

7. PORÓWNANIE MAKSYMALNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA 
NOWĄ ZABUDOWĘ ORAZ CHŁONNOŚĆI  OBSZARÓW O W 
PEŁNI WYKSZTAŁCONEJ ZWARTEJ STRUKTURZE 
FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ I POZOSTAŁYCH 
OBSZARÓW PRZEZNACZONYCH W PLANACH  MIEJSCOWYCH 
POD ZABUDOWĘ 

Ostatnim etapem sporządzania BILANSU TERENÓW PRZEZNACZONYCH POD 
ZABUDOWĘ jest porównanie: 

- maksymalnego w skali gminy zapotrzebowania na nową zabudowę (wyliczonego w 
rozdziale 5.5),  

- oraz sumy chłonności „obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-
przestrzennej” i pozostałych obszarów przeznaczonych w planach  miejscowych pod 
zabudowę,  

w podziale na funkcje zabudowy. 

 

Chłonności obszarów obecnie niezabudowanych, przeznaczonych w planach  miejscowych 
pod zabudowę, wyliczono w rozdziałach 6.4 i 6.5. 

Dodatkowo do chłonności obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-
przestrzennej należy zaliczyć chłonność istniejących terenów usług oświaty – rezerwy dla 
lokalizacji około 10 tys. m2p.u. nowych lub rozbudowywanych obiektów szkolnych i 
przedszkolnych. 

Z kolei do chłonności pozostałych obszarów przeznaczonych w planach miejscowych pod 
zabudowę (w obszarze zabudowy rozproszonej) należy zaliczyć chłonność istniejących 
terenów zabudowy zagrodowej na  około 100 tys. m2p.u. nowych budynków inwentarskich, 
gospodarczych i garaży. 
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Tab. 36 PORÓWNANIE MAKSYMALNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA POWIERZCHNIĘ UŻYTKOWĄ NOWEJ 
ZABUDOWY ORAZ CHŁONNOŚĆI  OBSZARÓW PRZEZNACZONYCH W PLANACH  MIEJSCOWYCH POD 
ZABUDOWĘ (opracowanie własne) 

 Chłonność  

obszarów o w pełni 
wykształconej 

zwartej strukturze 
funkcjonalno-
przestrzennej 

Chłonność  

pozostałych 
obszarów 

przeznaczonych w 
planach  miejscowych 

pod zabudowę 

Maksymalne 
zapotrzebo

wanie  

na nową 
zabudowę 

Wynik bilansu  

– potrzeby 
wyznaczania 

nowych terenów 
zabudowy 

 a b c d = c -  (a + b) 

Zabudowa 
mieszkaniowa 
wielorodzinna 

ok. 3,2 tys.m
2
p.u. 

(ok. 50 mieszkań 
po ok. 65 m

2
p.u). 

ok.8 tys.m
2 
terenów 

- 

około 343 
tys.m

2
p.u. 

mieszkań 

(ok. 2450 
mieszkań) 

ok. 343 tys.m
2
p.u. – 

(3,2+135,6+1178)tys.m
2
pu 

= ok. 343 tys.m
2
p.u.  

-ok.1316,8 tys.m
2
pu 

chłonność 
czterokrotnie 
przekracza 
zapotrzebowanie 

ok. 2450 mieszkań. –        
-(50+900+7850) mieszkań 
= 2450 – 8800 mieszkań 
(około 3,5 razy więcej 
mieszkań niż potrzeba) 

Zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna 

ok. 135,6 tys.m
2
p.u.  

(ok. 900 domów) 

ok. 1356 tys. m
2 

terenów  

ok.1178 tys. m
2
p.u.  

(ok. 7850 domów) 

ok. 11780 tys. m
2 

terenów  

Zabudowa 
zagrodowa 

- 

około 100 tys.m
2
p.u. 

nowych budynków 
inwentarskich, 
gospodarczych i 
garaży na terenach 
istniejących zagród 

około 62 
tys.m

2
 p.u.  

budynków 
inwentarsk., 
gospodarczy
ch i garaży 

ok. 62 tys.m
2
p.u.  

– ok. 100 tys.m
2
p.u.  

chłonność 
przekracza 
zapotrzebowanie 

Zabudowa 
letniskowa 

- 
ok. 7 tys.m

2
p.u.  

ok 140 tys. m
2 

 terenów  

około 5 
tys.m

2
p.u.  

 

ok. 5 tys.m
2
p.u.  

– ok. 7 tys.m
2
p.u.  

chłonność 
przekracza 
zapotrzebowanie 

obiekty 
produkcyjne  

i magazynowe 

ok. 6,7 tys.m
2
p.u. 

ok. 33,6  tys. m
2 

terenów 

ok. 136 tys.m
2
p.u. 

ok. 680  tys. m
2 

terenów 

około 156 
tys.m

2
 p.u. 

ok. 156 tys.m
2
p.u              

– (6,7 + 136) tys.m
2
p.u. = 

= ok. 156 tys.m
2
p.u.  

- ok. 142,7 m
2
p.u. 

= ok. 13,3  tys.m
2
 

p.u. potrzebnej 
nowej zabudowy  

usługi 
turystyki 
sportu  

i rekreacji 

ok. 19,3 tys.m
2
p.u.  

ok. 96,6  tys. m
2 

terenów  

ok. 272 tys.m
2
p.u. 

ok. 1360  tys. m
2 

terenów  

około 62 
tys.m

2
 p.u. 

ok. 62 tys.m
2
p.u.               

– (19,3 + 272) tys.m
2
p.u. = 

= ok. 62 tys.m
2
p.u.  

- ok.291,3 tys.m
2
p.u 

chłonność 
przekracza 
zapotrzebowanie 

handel, biura  

i inne usługi 
nieuciążliwe 

ok. 5,6 tys.m
2
p.u.  

ok. 27,8 tys.m
2 

terenów 

ok. 148 tys.m
2
p.u. 

ok.740  tys.m
2 

terenów 
około 19 
tys.m

2
 p.u.   

ok. 19 tys.m
2
p.u.    –     

(5,6 + 148 + 1,3) tys.m
2
pu  

= ok. 19 tys.m
2
p.u.  

- ok.154,9 tys.m
2
p.u 

chłonność 
przekracza 
zapotrzebowanie 

stacje paliw  

i parkingi 
- 

ok. 1,3 tys.m
2
p.u.  

ok.67  tys.m
2 

terenów 
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usługi oświaty 

ok. 3,6 tys.. m
2 
p.u. 

ok.12 tys. m
2 

terenów 

oraz: ok.10tys.m
2
pu 

w terenach istniejącej 
zabudowy oświatowej  

ok. 1,2 tys. m
2 
p.u.  

ok.4  tys.m
2 

terenów 

 

około 12 
tys.m

2
 p.u. 

ok. 12 tys.m
2
p.u.  

– (3,6 + 10 + 2 + 3,2 + 1,2) 
tys.m

2
p.u. = 

= ok. 12 tys.m
2
p.u.  

- ok. 20 tys.m
2
p.u. 

chłonność 
przekracza 
zapotrzebowanie 

usługi kultury i 
kultu 
religijnego 

ok. 2 tys.. m
2 
p.u. 

ok.10 tys. m
2 

terenów 
- 

usługi 
administracji 

ok. 3,2 tys.. m
2 
p.u. 

ok.16 tys. m
2 

terenów 
- 

Łącznie na 
obszarze całej 
Gminy 

ok.179,2 tys.m
2
p.u ok.1743,5 tys.m

2
p.u.  

około 660 
tys.m

2
 p.u. 

ok. 660 tys.m
2
p.u. –     

(179,2 + 1743,5 )tys.m
2
p.u 

= ok. 660 tys.m
2
p.u.  

- ok.2032,7 
tys.m

2
p.u. 

chłonność 
trzykrotnie 
przekracza 
zapotrzebowanie 

 

Z przeprowadzonego porównania zapotrzebowania na powierzchnię użytkową nowych 
budynków z chłonnością obszarów przeznaczonych pod zabudowę, wynika, że  
rezerwy zapewnione w planach miejscowych trzykrotnie przekraczają potrzeby 
rozwojowe Gminy Radziejowice na najbliższe 30 lat. Porównanie przeprowadzone w 
rozbiciu na poszczególne rodzaje zabudowy wykazuje kilkukrotne przekroczenia 
zapotrzebowania na funkcje mieszkaniowe i nieuciążliwe usługi. Zgodnie z obowiązującymi 
planami miejscowymi w gminie może powstać aż milion metrów kwadratowych powierzchni 
użytkowej mieszkań więcej niż potrzeba w ciągu najbliższych 30 lat (4 razy więcej), a ilość 
domów jednorodzinnych, które mogłyby powstać o ponad 6000 przekracza potrzeby (ok. 3,5 
krotnie). Może także powstać kilkakrotnie więcej powierzchni użytkowej usług więcej niż 
potrzeba. Można więc wnioskować, że obowiązujące plany miejscowe zaspakajają 
potrzeby rozwojowe gminy na około 100 lat. 

Potrzeba wyznaczenia terenów dla zlokalizowania nowej zabudowy dotyczy jedynie 
funkcji produkcyjno- magazynowej – potrzeby te oszacowano na ok. 13,3 tys.m2 p.u.. 
Biorąc pod uwagę szacunkowy charakter obliczeń i dokonywane zaokrąglenia, należy 
przyjąć ten wynik jako ogólną wskazówkę dalszych kierunków zagospodarowania 
przestrzennego – stanowi to uzasadnienie dla wyznaczania nowych terenów pod obiekty 
produkcyjne i magazyny. Przyjmując założony wskaźnik 20% udziału powierzchni 
użytkowej w powierzchni terenu inwestycji, powinno być wyznaczone dodatkowe 
około 66 tys.m2 terenów zabudowy produkcyjno – magazynowej, najlepiej w otoczeniu 
drogi krajowej S8 i wojewódzkiej DK50 (wielkość potrzebnych terenów jest orientacyjna). 

Zapotrzebowanie na powierzchnie użytkowe pozostałych rodzajów zabudowy ma pokrycie w 
chłonności „obszarów  o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-
przestrzennej” oraz „pozostałych obszarów przeznaczonych w planach  miejscowych pod 
zabudowę”.  

Nie powinno się więc szukać nowych potrzebnych terenów zabudowy produkcyjno-
magazynowej na wolnych terenach, ale raczej zmieniać w planach miejscowych 
przeznaczenie obecnych terenów mieszkaniowych jednorodzinnych (których jest w 
gminie o wiele za dużo)  na funkcje produkcyjno-magazynowe i innego rodzaju 
działalności gospodarczej. 
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8. MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA PRZEZ GMINĘ WYKONANIA 
SIECI KOMUNIKACYJNYCH I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
ORAZ SPOŁECZNEJ, SŁUŻĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ 
WŁASNYCH GMINY.  

W celu zminimalizowania kosztów wynikających z konieczności realizacji zadań własnych 
związanych z lokalizacją nowej zabudowy wskazane jest przede wszystkim uzupełnianie 
zabudowy w „obszarach o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-
przestrzennej”, ewentualnie poza nimi, wzdłuż istniejących dróg. 

Na podstawie Sprawozdań z wykonania budżetu i Wieloletniej prognozy finansowej (której 
zasadnicze ustalenia przytoczono w rozdziale 2) szacuje się, że w ciągu najbliższych lat 
gmina Radziejowice będzie wydawać rocznie: 

-  około 1-2 mln. zł. na rozbudowę i modernizację infrastruktury drogowej 

-  około 1-2 mln. zł. na rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej (szczególnie 
wodociągi i kanalizacja)  

- około 2 mln. zł. na rozbudowę infrastruktury społecznej (przede wszystkim rozbudowy 
obiektów oświatowych – szkół i przedszkoli). 

Nieco mniejsze sumy w tych działach będą przeznaczane na wydatki bieżące – remonty. 

 

 

9. POTRZEBY INWESTYCYJNE GMINY WYNIKAJĄCE Z 
KONIECZNOŚCI REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH, ZWIĄZANE Z 
LOKALIZACJĄ NOWEJ ZABUDOWY 

Lokalizacja nowej zabudowy przewidzianej w planach miejscowych będzie wymagała przede 
wszystkim dalszej rozbudowy systemu wodociągowo-kanalizacyjnego, a także budowy lub 
modernizacji dróg.  

Potrzeby inwestycyjne gminy związane z wypełnianiem luk „obszarach o w pełni 
wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej” będą dotyczyć: 

- modernizacji dróg (budowy chodników, ścieżek rowerowych, oświetlenia) - ważniejsze 
drogi, są w zarządzie krajowym, wojewódzkim i powiatowym, jednak prawdopodobnie 
modernizowane będą ze wsparciem finansowym Gminy; 

- rozbudowy szkół i przedszkoli (inwestycje rzędu około 2 mln złotych rocznie). 

 

Znacznie większy potrzeby inwestycyjne gminy będą wiązać się z lokalizacją nowej 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej poza „obszarami o w pełni wykształconej 
zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej”. W obszarach zabudowy rozproszonej 
wyznaczono w obowiązujących planach miejscowych około 12 km2, niezabudowanych 
obecnie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Szacuje się, że w tych obszarach 
gmina  będzie musiała uzbroić około 120 km dróg (na 1ha terenu będzie przypadać ok. 100 
m dróg wyposażonych w wodociąg i kanalizację). 

Szacuje się, że średni koszt budowy będzie wynosił: 

- sieci kanalizacyjnej ok 700zł/mb; 

- sieci wodociągowej ok 150zł/mb. 

Około 60 km nowych dróg zaplanowanych w niezabudowanych obecnie terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej ma według planów miejscowych stanowić drogi gminne. 
Zakłada się, że średni koszt budowy drogi gminnej wyniesie około 650zł/mb, ponieważ:  

- około 70%  dróg gminnych będzie budowanych za około 500zł/mb,  

- około 30%  dróg gminnych będzie budowanych za około 1000zł/mb. 
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Można więc szacować, że koszt podstawowej infrastruktury dla niezabudowanych 
obecnie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obszarach zabudowy 
rozproszonej wyniesie łącznie około 140 mln złotych, w tym: 

- 84 mln zł – budowa kanalizacji  (120.000m x 700zł/mb); 

- 18 mln zł – budowa wodociągów  (120.000m x 150zł/mb). 

- 39 mln zł – budowa dróg gminnych  (60.000m x 650zł/mb); 

W rozdziale 8 założono, że gmina będzie nadal miała możliwość wydatkować rocznie około 
3 mln złotych na budowę lub modernizację  dróg i infrastruktury  technicznej.  

Z powyższych szacunków wynika, że standardowe uzbrojenie wyznaczonych w 
obowiązujących planach miejscowych terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej poza „obszarami o w pełni wykształconej zwartej strukturze 
funkcjonalno-przestrzennej” zajmie gminie około 47 lat (ok. 140 mln / ok. 3mln/rocznie). 

W obszarach zabudowy rozproszonej może według obecnych ustaleń planów 
miejscowych powstać aż ok. 7850 domów jednorodzinnych, poza dostępem 
do podstawowych usług, generując także inne  „potrzeby inwestycyjne gminy 
wynikające z konieczności realizacji zadań własnych, związane z lokalizacją nowej 
zabudowy”, które mogą przerosnąć możliwości finansowe gminy. 
 

Realizacja zabudowy usługowej i produkcyjnej, szczególnie dużych kompleksów, 
będzie wymagała ze strony gminy przede wszystkim dalszych wydatków na 
modernizację układu drogowego. W wielu przypadkach potrzebne będzie zapewnienie 
dostępu sieci wodociągowo-kanalizacyjnej do nowych miejsc prowadzenia 
działalności gospodarczej. Lokalizacja zabudowy usługowej i produkcyjnej może mieć 
jednak bardzo pozytywny wpływ na poprawienie stanu finansów gminy, z uwagi na 
wysokie stawki podatku od nieruchomości, na których prowadzona jest działalność 
gospodarcza. Dostęp do nowych miejsc pracy wpłynie także na zmniejszenie bezrobocia 
oraz liczby rodzin objętych opieką społeczną. 

Można założyć, że koszty poniesione na uzbrojenie terenów produkcyjnych i 
usługowych zostaną rekompensowane, przez odpowiednio powiększane wpływy z 
podatków od nieruchomości. 
 

Podobnie korzystny wpływ na stan finansów Gminy może mieć realizacja jak 
największej dodatkowej ilości nowych mieszkań w formie małych domów 
wielorodzinnych. Na takiej samej powierzchni terenu może być zlokalizowanych 
kilkakrotnie więcej mieszkań w zabudowie wielorodzinnej niż w domach jednorodzinnych. 
Oznacza to dla Gminy znaczne oszczędności w zakresie wyposażenia w drogi i sieci 
infrastruktury.  

Lokalizacja małych domów wielorodzinnych jest uzasadniona ekonomicznie jedynie 
w „obszarach o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej”, 
z bliskim dostępem do infrastruktury społecznej: szkół, przedszkoli, placówek kultury, 
zdrowia i kultu religijnego. Dla finansów Gminy korzystne byłoby, gdyby całe 
zapotrzebowanie na zabudowę mieszkaniową na najbliższe 30 lat (ok. 2450 nowych 
mieszkań) było zrealizowane w pobliżu istniejących szkół, usług, przystanków autobusowych 
w Radziejowicach, Tartaku Brzózki, Korytowie, Korytowie A, Chrobotach lub Kuklówce 
Radziejowickiej i Kuklówce Zarzecznej. Chłonność tych obszarów „zwartej zabudowy” to 
możliwość zrealizowania ok. 950 mieszkań, w tym ok. 50 mieszkań na jedynym 
zarezerwowanym terenie wielorodzinnym (MW) w Radziejowicach.  
 

Możliwości finansowe gminy pozwolą wywiązać się z koniecznych zadań, ale tylko w 
przypadku utrzymania, obecnego zasięgu terenów przeznaczonych pod zabudowę w 
planach miejscowych. Uruchamianie dodatkowych terenów pod zabudowę mogłoby 
spowodować braki w budżecie w zakresie inwestycji i utrzymania infrastruktury 
drogowej, technicznej i społecznej. 
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10. WNIOSKI: 

 Łączna chłonność terenów istniejącej zabudowy i terenów 
przewidzianych  pod zabudowę w planach miejscowych trzykrotnie 
przewyższa łączne zapotrzebowanie na powierzchnię użytkową nowych 
budynków w ciągu najbliższych 30 lat, nie ma więc podstaw do 
rozszerzania obecnego zasięgu terenów przeznaczonych w planach 
miejscowych pod zabudowę, za wyjątkiem obszarów o w pełni 
wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w ramach 
uzupełnienia zabudowy.  

 Największe dysproporcje dotyczą zabudowy mieszkaniowej – w gminie 
mogłoby powstać ponad 6000 domów jednorodzinnych więcej niż 
potrzeba, nawet przy najbardziej optymistycznych wariantach rozwoju. 

 Przekroczenia zapotrzebowania na nową zabudową dotyczą także funkcji 
usługowych jednak koszty poniesione na uzbrojenie terenów 
produkcyjnych i usługowych są rekompensowane, przez odpowiednio 
powiększane wpływy z podatków od nieruchomości. 

 Stwierdzono jedynie potrzeby zamiany części terenów planowanej 
zabudowy na funkcje produkcyjno-magazynowe . 

 Można rozważać zamianę części terenów mieszkaniowych 
jednorodzinnych na dodatkowe zespoły mieszkaniowe wielorodzinne, ale 
jedynie  w „obszarach o w pełni wykształconej zwartej strukturze 
funkcjonalno-przestrzennej”, z bliskim dostępem do infrastruktury 
społecznej. 

 Analizy ekonomiczne wskazują na brak możliwości finansowania przez 
gminę realizacji dodatkowych dróg oraz infrastruktury technicznej 
i społecznej, poza przewidzianymi w planach miejscowych, potwierdza to 
brak możliwości powiększania w planach zasięgu zabudowy.  

 Zachowanie wolnych od zabudowy terenów leśnych i rolnych jest także 
warunkiem utrzymania wartości przyrodniczo-krajobrazowych 
i kulturowych, które są atutem Gminy Radziejowice.  


