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1. WSTĘP  

1.1. Podstawy formalno-prawne opracowania dokumentu 

 

Niniejsza Strategiczna prognoza oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Plan 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Radomia” (zwany też dalej „Planem…”) wykonana została na 

podstawie umowy nr BZP.272.271.2014.EF z dnia 19 listopada 2014 r., zawartej pomiędzy Gminą 

Miasta Radomia, reprezentowaną przez Pana Andrzeja Kosztowniaka – Prezydenta Miasta Radomia  

a Fundacją na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach. 

 

Podstawą prawną opracowania Strategicznej prognozy oddziaływania na środowisko dla 

dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Radomia” (zwana też dalej „Prognozą”) jest 

Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 1235 z późn. zm.), zwana też dalej Ustawą. W świetle zapisów Artykułu 46 i 47 Ustawy, 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają projekty dokumentów 

strategicznych (m. in. polityk, strategii, planów, programów) „mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko lub realizacja postanowień tych dokumentów może spowodować znaczące oddziaływanie 

na środowisko”.  

 

Przepisy Ustawy z dnia 3 października 2008 r. dokonują transpozycji do prawodawstwa 

polskiego postanowień następujących dyrektyw Unii Europejskiej: 

 

� Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków 

wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne;  

� Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory; 

� Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r.  

w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko; 

� Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie 

publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylającej dyrektywę Rady 

90/313/EWG; 

� Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 r. 

przewidującej udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów  

i programów w zakresie środowiska oraz zmieniającej w odniesieniu do udziału 

społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG  

i 96/61/WE; 

� Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. dotyczącej 

zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli; 

� Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. 

ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego 

(dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej. 
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1.2. Cel i zakres Prognozy 

 

Prognoza jest dokumentem wspierającym proces decyzyjny i procedurę konsultacji. Wskazuje 

na możliwe negatywne skutki realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej i przedstawia zalecenia 

dotyczące przeciwdziałania ewentualnym negatywnym skutkom oraz przedstawia sposoby ich 

minimalizacji. 

 

Zakres przedmiotowej Prognozy zgodny jest z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia  

3 października 2008 r. Zgodnie z zapisami Art. 51 Ustawy, prognoza oddziaływania na środowisko 

powinna: 

 

1. zawierać: 

a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego 

powiązaniach z innymi dokumentami, 

b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 

c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 

projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 

d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 

e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym; 

 

2.  określać, analizować i oceniać: 

a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji 

projektowanego dokumentu, 

b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, 

c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego 

dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym  

i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te 

cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu, 

e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, 

wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe  

i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 

oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na: 

� różnorodność biologiczną, 

� ludzi, 

� zwierzęta, 

� rośliny, 

� wodę, 

� powietrze, 

� powierzchnię ziemi, 

� krajobraz, 

� klimat, 

� zasoby naturalne, 
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� zabytki,  

� dobra materialne,  

z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami 

na te elementy; 

 

3.  przedstawiać: 

a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 

negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji 

projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 

2000 oraz integralność tego obszaru,  

b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony 

obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do 

rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz 

opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań 

alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków 

techniki lub luk we współczesnej wiedzy.1 

 

Ponadto uwzględniono uzgodniony zakres i stopień szczegółowości opracowania wynikający  

z pisma: 

� Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, nr WOOŚ-I.411.34.2015.JD  

z dnia 13 lutego 2015 r. 

� Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, 

nr ZNS.9022.1.00031.2015.DB z dnia 3 marca 2015 r. 

 

1.3. Informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu Prognozy 

 

Przy opracowywaniu Strategicznej prognozy oddziaływania na środowisko dla dokumentu 

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Radomia” posłużono się następującymi metodami: 

 

� oceniono komplementarność „Planu…” z dokumentami strategicznymi wyższego szczebla 

(wspólnotowymi, krajowymi, wojewódzkimi), aby stwierdzić czy poddawany prognozie 

dokument zawiera elementy zapewniające ochronę środowiska z poszanowaniem zasad 

zrównoważonego rozwoju, 

� w bezpośrednim badaniu prognozy „Planu…” oceniono wpływ proponowanych  

w opracowaniu działań na poszczególne komponenty środowiska naturalnego. 

 

Dokonując oceny istniejącego stanu środowiska na obszarze objętym projektem Planu 

gospodarki niskoemisyjnej oraz na obszarze, na który realizacja ustaleń może wywierać wpływ 

uwzględniono istniejący system obszarów chronionych z uwzględnieniem wszystkich form ochrony 

występujących na terenie miasta Radomia. W trakcie opracowania korzystano z następujących 

dokumentów źródłowych:  

                                                           
1 Art. 51 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) 
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� Standardowy Formularz Danych dla obszaru Natura 2000 „Ostoja Kozienicka” , data 

aktualizacji: 2014-04 

� Standardowy Formularz Danych dla obszaru Natura 2000 „Puszcza Kozienicka” , data 

aktualizacji: 2014-04 

� Opracowanie ekofizjograficzne do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Radom 

� Program Ochrony Środowiska dla miasta Radomia na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 

2017 – 2020 

� Program ochrony środowiska dla miasta Radomia na lata 2009-2012 z uwzględnieniem lat 

2013-2016 

� Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla miasta Radomia 

na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017-2020 

� Program obniżania niskiej emisji na terenie miasta Radomia na lata 2010-2017 

� Strategia Rozwoju Miasta Radomia na lata 2008-2020 

� Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Radomia 

� mapy z portalu http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy. 

 

Przy opracowywaniu Prognozy zastosowano metodę macierzy interakcji. Przyjęta tu macierz 

jest wykresem siatki, w której w wierszach wpisano działania planowane do realizacji,  a w kolumnach 

wpisano komponenty środowisko. Występowanie wzajemnego oddziaływania pomiędzy składnikami 

przeciwstawnych osi zaznaczono symbolem: 

 

PB PB  wpływ pozytywny bezpośredni  

PP PP  wpływ pozytywny pośredni  

N N  wpływ negatywny  

O 0  brak wpływu  

 

Dodatkowo, w osobnej tabeli szczegółowo opisano poszczególne działania, z wyjaśnieniami 

przewidywanych oddziaływań i skutków w podziale na: bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 

skumulowane, krótkoterminowe, długoterminowe. 
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2. ZAKRES OCENIANEGO DOKUMENTU  

2.1. Wstęp 

 

Projekt pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Radomia” jest współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej – Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura  

i Środowisko. Dokument zawiera następujące informacje:   

 

� charakterystyka stanu istniejącego, 

� identyfikacja obszarów problemowych, 

� metodologia opracowania Planu, 

� cele strategiczne i szczegółowe, 

� ocena stanu aktualnego i przewidywanych zmian w zakresie inwentaryzacji zanieczyszczeń, 

gazów cieplarnianych, 

� plan gospodarki niskoemisyjnej - plan przedsięwzięć, 

� opis realizacji działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych oraz monitorowanie 

efektów. 

 

2.2. Projekt „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Radomia” – 

analiza zawartości 

 

Projekt „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Radomia” został opracowany przez 

Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w marcu 2015 r., zgodnie z obowiązującymi 

wówczas przepisami prawa i wytycznymi. Celem dokumentu jest przedstawienie zakresu działań 

możliwych do realizacji w związku z ograniczeniem zużycia energii finalnej oraz zmniejszeniem emisji 

zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych do atmosfery. Cel ten jest zbieżny z dotychczasową 

polityką energetyczną miasta Radomia i wpisuje się w dotychczasową funkcjonalność poszczególnych 

wydziałów Urzędu Miasta. Opracowanie zawiera wyniki inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń gazów 

cieplarnianych oraz analizę działań przyjętych do realizacji. 

 

Plan ten może być, w miarę potrzeb, weryfikowany i uaktualniany w oparciu o monitoring 

jego realizacji i zmian. Jednakże ustalone założenia główne, dotyczące głównie sposobu realizacji 

planu, źródeł finansowania inwestycji, metody poprawy jakości powietrza i kontroli efektów 

wdrażania przedsięwzięć inwestycyjnych, uznaje się za właściwe dla całego planu. 

 

 

2.2.1. Cele projektowanego dokumentu 

 

Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie zakresu działań możliwych do realizacji  

w związku z ograniczeniem zużycia energii finalnej oraz zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń oraz 

gazów cieplarnianych do atmosfery. Cel ten jest zbieżny z dotychczasową polityką energetyczną 
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miasta Radomia i wpisuje się w dotychczasową funkcjonalność poszczególnych wydziałów Urzędu 

Miasta w Radomiu. Celem dokumentu jest przedstawienie wyników inwentaryzacji emisji 

zanieczyszczeń gazów cieplarnianych oraz analiza działań proponowanych do realizacji. Do celów 

szczegółowych należą:  

 

� ugruntowanie pozycji miasta Radomia w grupie polskich miast rozwijających koncepcję miast 

zrównoważonych energetycznie, wyróżniających się w zakresie koncepcji niskoemisyjnych 

obszarów miejskich, 

� rozwój planowania energetycznego oraz zarządzania energią w mieście, 

� optymalizacja działań związanych z produkcją i wykorzystaniem energii na terenie miasta, 

� zmniejszenie zużycia energii w poszczególnych sektorach odbiorców energii, 

� zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza (w tym gazów cieplarnianych) związanej 

ze zużyciem energii na terenie miasta, 

� realizacja koncepcji „wzorcowej roli sektora publicznego” w zakresie racjonalnego 

gospodarowania energią, 

� zaangażowanie poszczególnych uczestników lokalnego rynku energii w działania 

ograniczające emisję gazów cieplarnianych. 

 

Niniejszy dokument rozważa realizację skutecznego monitorowania efektów podejmowanych 

działań przedstawiając szereg możliwych do wykorzystania wskaźników oraz propozycję 

harmonogramu monitoringu.  

 

2.2.2. Zawartość projektowanego dokumentu 

 

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Radomia” zawiera następujące informacje: 

 

1. Podstawy formalne opracowania  

2. Polityka energetyczna na szczeblu międzynarodowym  

� Polityka UE oraz świata  

� Dyrektywy Unii Europejskiej  

� Cel i zakres opracowania  

3. Dotychczasowe działania miasta Radomia w zakresie efektywności energetycznej, gospodarki 

niskoemisyjnej oraz wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych  

4. Charakterystyka społeczno-gospodarcza miasta Radomia  

� Lokalizacja miasta 

� Warunki naturalne  

� Sytuacja społeczno-gospodarcza  

� Ogólna charakterystyka infrastruktury budowlanej  

5. Charakterystyka nośników energetycznych zużywanych na terenie miasta Radomia  

� System ciepłowniczy  

� System gazowniczy  

� System elektroenergetyczny  

� Pozostałe nośniki energii  
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� System transportowy  

6. Stan środowiska na obszarze miasta  

� Charakterystyka głównych zanieczyszczeń atmosferycznych  

� Ocena stanu atmosfery na terenie województwa oraz miasta Radomia  

� Emisja substancji szkodliwych i dwutlenku węgla na terenie miasta Radomia  

� Ocena jakości powietrza na terenie miasta Radomia  

7. Metodologia opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej  

� Struktura PGN  

� Metodyka  

� Informacje od przedsiębiorstw energetycznych  

� Ankietyzacja obiektów budynków śródmieścia  

� Ankietyzacja obiektów pozostałych obiektów  

� Pozostałe źródła danych  

8. Inwentaryzacja emisji CO2  

� Podstawowe założenia  

� Charakterystyka głównych sektorów odbiorców energii  

� Obiekty użyteczności publicznej  

� Obiekty mieszkalne  

� Handel, usługi, przedsiębiorstwa  

� Oświetlenie uliczne  

� Transport  

� Bazowa inwentaryzacja emisji CO2 - rok 2013  

� Inwentaryzacja emisji – prognoza na rok 2020  

� Inwentaryzacja emisji – podsumowanie  

9. Plan gospodarki niskoemisyjnej  

� Wizja i cele strategiczne  

� Cele szczegółowe  

� Opis strategii  

� Obszary interwencji  

� Analiza potencjału redukcji emisji gazów cieplarnianych.  

� Identyfikacja możliwych do wdrożenia przedsięwzięć wraz z ich opisem i analizą 

społeczno-ekonomiczną. 

� Wskaźniki ekonomiczne przedsięwzięć  

� Efekt ekologiczny 

10. Realizacja planu  

� Harmonogram działań  

� Finansowanie przedsięwzięć  

� System monitoringu i oceny - wytyczne  

� Analiza ryzyka realizacji planu.  
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2.3. Powiązania z innymi dokumentami strategicznymi 

 

Projekt „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Radomia” został przygotowany  

w powiązaniu z innymi opracowaniami strategicznymi szczebla krajowego, wojewódzkiego oraz 

gminnego. 

 

 

DOKUMENTY KRAJOWE, MIĘDZYNARODOWE 

 

Protokół z Kioto ustalony na forum Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu. 

Jest on prawnie wiążącym porozumieniem, w ramach którego kraje uprzemysłowione są zobligowane 

do redukcji ogólnej emisji gazów powodujących efekt cieplarniany.  

 

Pakiet klimatyczno-energetyczny, zawierający  następujące cele dla UE: 

� zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przynajmniej o 20 proc. w 2020 r. w porównaniu do 

bazowego 1990 r. i 30 proc. zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w 2020 r. w UE  

w przypadku, gdyby uzyskano światowe porozumienie co do redukcji gazów cieplarnianych 

� zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii końcowej do 20 proc. 

w 2020 r., w tym 10 proc. udziału biopaliw w zużyciu paliw pędnych 

� zwiększenie efektywności wykorzystania energii o 20 proc. do 2020 r. w porównaniu do 

prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię.  

 

Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku zawierająca długoterminową strategię rozwoju sektora 

energetycznego, prognozę zapotrzebowania na paliwa i energię oraz program działań. Dokument 

określa 6 podstawowych kierunków rozwoju polskiej energetyki - oprócz poprawy efektywności 

energetyczne, jest to m.in. wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii. Ma to być oparte na 

zasobach własnych - chodzi w szczególności o węgiel kamienny i brunatny, co ma zapewnić 

uniezależnienie produkcji energii elektrycznej od surowców sprowadzanych. Kontynuowane będą 

poza tym działania związane ze zróżnicowaniem dostaw paliw do Polski, a także ze zróżnicowaniem 

technologii produkcji. Wspierany ma być również rozwój technologii pozwalających na pozyskiwanie 

paliw płynnych i gazowych z surowców krajowych. Polityka zakłada także stworzenie stabilnych 

perspektyw dla inwestowania w infrastrukturę przesyłową i dystrybucyjną. Na operatorów 

sieciowych nałożony zostanie obowiązek opracowania planów rozwoju sieci, lokalizacji nowych mocy 

wytwórczych oraz kosztów ich przyłączenia. W taryfach zostaną wprowadzone zachęty do 

inwestowania w infrastrukturę przesyłową i dystrybucyjną. Program zakłada też ograniczenie wpływu 

energetyki na środowisko. 

 

Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju – Polska 2000 plus – raporty 1, 2, 3, 4 - 

podstawowy materiał studialny dotyczący polityki przestrzennej państwa. Jego celem strategicznym 

jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej zróżnicowanych potencjałów rozwojowych do 

osiągnięcia: konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia i większej sprawności państwa oraz spójności 

społecznej, gospodarczej i przestrzennej w długim okresie. 
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Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to krajowy program wspierający 

gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, 

transport i bezpieczeństwo energetyczne. Środki unijne z programu przeznaczone zostaną również  

w ograniczonym stopniu na inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego. 

 

Polityka Ekologiczna Polski na lata 2007-2010 z perspektywą do roku 2016, której nadrzędnym, 

strategicznym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego kraju i tworzenie podstaw do 

zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Istotne dla jakości powietrza w Polsce są 

następujące cele średniookresowe do 2016 r., określone w ww. dokumencie: 

� rozwijanie trwale zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, 

� wzrost efektywności wykorzystania surowców, w tym zasobów wodnych w gospodarce, 

� zwiększenie efektywności energetycznej gospodarki, zaoszczędzenie 9 proc. energii finalnej  

w ciągu 9 lat, do roku 2017, 

� wspieranie budowy nowych odnawialnych źródeł energii, tak by udział energii z OZE  

w zużyciu energii pierwotnej oraz w krajowym zużyciu energii elektrycznej brutto osiągnął  

w roku 2010 co najmniej 7,5 proc. oraz utrzymanie tego udziału na poziomie nie niższym  

w latach 2011-2017, przy przewidywanym wzroście konsumpcji energii elektrycznej w Polsce,  

� dalsze zwiększenie udziału biopaliw w odniesieniu do paliw używanych w transporcie, 

� spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza, 

� spełnienie standardów emisyjnych z instalacji, wymaganych przepisami prawa, 

� redukcja emisji z obiektów energetycznego spalania w kierunku pułapów emisyjnych 

określonych w Traktacie Akcesyjnym, 

� zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, zgodnego  

z wymaganiami ochrony środowiska, 

� konsekwentne wdrażanie krajowych programów redukcji emisji, tak aby perspektywie 

długoterminowej osiągnąć redukcję emisji w odniesieniu do emisji w roku bazowym 

wynikającą z porozumień międzynarodowych. 

 

Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020  

z perspektywą do roku 2030 - rząd polski podjął prace nad SPA2020 zarówno w celu uniknięcia 

kosztów wynikających z zaniechania działań na rzecz adaptacji, jak również z myślą o ograniczeniu 

gospodarczych i społecznych ryzyk związanych ze zmianami klimatycznymi. W dokumencie 

wymienione są następujące cele działań: 

� zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu środowiska, m.in. poprzez  

adaptację do zamian klimatu w gospodarce przestrzennej i budownictwie  

� rozwój transportu w warunkach zmian klimatu  

� zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego z uwzględnieniem zmian 

klimatu, m.in. poprzez monitoring stanu środowiska i systemy wczesnego ostrzegania  

i reagowania w kontekście zmian klimatu (miasta i obszary wiejskie)  

� stymulowanie innowacji sprzyjających adaptacji do zmian klimatu  

� kształtowanie postaw społecznych sprzyjających adaptacji do zmian klimatu, m.in. poprzez 

zwiększenie świadomości odnośnie ryzyka związanego ze zjawiskami ekstremalnymi  

i metodami ograniczania ich wpływu.  
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Krajowy plan działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych został przyjęty przez Radę 

Ministrów w dniu 7 grudnia 2010 r. Określa on krajowe cele w zakresie udziału energii ze źródeł 

odnawialnych zużyte w sektorze transportowym, sektorze energii elektrycznej, sektorze ogrzewania  

i chłodzenia w 2020 r., uwzględniając wpływ innych środków polityki efektywności energetycznej na 

końcowe zużycie energii oraz odpowiednie środki, które należy podjąć dla osiągnięcia krajowych 

celów ogólnych w zakresie udziału OZE w wykorzystaniu energii finalnej. Dokument określa ponadto 

współpracę między organami władzy lokalnej, regionalnej i krajowej, szacowaną nadwyżkę energii ze 

źródeł odnawialnych, która mogłaby zostać przekazana innym państwom członkowskim, strategię 

ukierunkowaną na rozwój istniejących zasobów biomasy i zmobilizowanie nowych zasobów biomasy 

do różnych zastosowań. 

 

Strategia rozwoju energetyki odnawialnej (przyjęta przez Sejm 23 sierpnia 2001r.) zakładająca 

wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie paliwowo-energetycznym kraju do 7,5 proc.  

w 2010 r. i do 14 proc. w 2020 r., w strukturze zużycia nośników pierwotnych. Wzrost wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii (OZE) ułatwi przede wszystkim osiągnięcie założonych w polityce 

ekologicznej celów w zakresie obniżenia emisji zanieczyszczeń odpowiedzialnych za zmiany 

klimatyczne. 

 

Polityka Klimatyczna Polski (przyjęta przez Radę Ministrów w listopadzie 2003 r.) zawierająca 

strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2020. Dokument ten określa m.in. 

cele i priorytety polityki klimatycznej Polski. 

 

Krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski, który zawiera opis 

planowanych środków poprawy efektywności energetycznej określających działania mające na celu 

poprawę efektywności energetycznej w poszczególnych sektorach gospodarki, niezbędnych dla 

realizacji krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią na 2016 r., a także 

środków służących osiągnięciu ogólnego celu w zakresie efektywności energetycznej rozumianego, 

jako uzyskanie 20 proc. oszczędności w zużyciu energii pierwotnej w Unii Europejskiej do 2020 r. 

 

Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r., której celem jest stworzenie ram 

prawnych dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej oraz promocja innowacyjnych 

technologii zmniejszających szkodliwe oddziaływanie sektora energetycznego na środowisko. 

Głównym założeniem ustawy jest wprowadzenie systemu tzw. białych certyfikatów. Obowiązek 

uzyskania oszczędności nałożono na dwie grupy: przedsiębiorstwa energetyczne produkujące, 

sprzedające lub dystrybuujące energię, ciepło lub gaz oraz na jednostki samorządów terytorialnych.  

 

 

DOKUMENTY WOJEWÓDZKIE 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, którego 

głównym celem jest inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną  

i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy, stanowi narzędzie realizacji 

polityki rozwoju prowadzonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Cele: 

� Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach poprzez: 
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� Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 

� Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią  

i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych  

i w sektorze mieszkaniowym, 

� Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów,  

w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej 

multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie 

łagodzące na zmiany klimatu. 

� Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem, 

� Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz promowanie efektywnego 

gospodarowania zasobami 

� Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości  

w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowe. 

 

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku Innowacyjne Mazowsze, w której 

zaproponowane działania będą służyły pobudzaniu aktywności gospodarczej i wspieraniu 

konkurencyjności we wszystkich subregionach. Będą także sprzyjały włączeniu społecznemu oraz 

racjonalnemu gospodarowaniu przestrzenią i środowiskiem. Scenariusz wyrównywania różnic zakłada 

bezpieczeństwo energetyczne i poprawę jakości środowiska. Scenariusz zrównoważonego rozwoju 

zakłada: 

� w obszarze „Przestrzeń i transport”: po 2020 roku włączenie regionu w europejską sieć kolei 

dużej prędkości, rozwój krajowych dróg tranzytowych; dynamiczny wzrost spójności regionu; 

rozwój slow cities; rozwój multimodalności połączeń transportowych 

� w obszarze „Środowisko i energetyka”: bezpieczeństwo energetyczne, rozbudowa  

i modernizacja energetycznych systemów przesyłowych i dystrybucyjnych, inwestycje w OZE, 

wysoka jakość środowiska; bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. 

 

Program Ochrony Środowiska na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy do 2018 roku, 

którego celem jest  określenie polityki ekologicznej dla województwa Mazowieckiego oraz realizacja 

polityki ekologicznej państwa. Zidentyfikowanych zostało 5 obszarów priorytetowych dla Mazowsza, 

do których należą: 

� Poprawa jakości środowiska 

� Racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych 

� Ochrona przyrody 

� Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego 

� Edukacja ekologiczna społeczeństwa 

oraz obszar działań dotyczący Zagadnień systemowych. 

 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, którego celem jest 

„stworzenie warunków do osiągania spójności terytorialnej oraz trwałego i zrównoważonego rozwoju 

województwa mazowieckiego, poprawy warunków życia jego mieszkańców, stałego zwiększania 

efektywności procesów gospodarczych i konkurencyjności regionu”.  
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Program możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla województwa mazowieckiego 

wskazuje na możliwości wykorzystania na terenie województwa, w tym miasta Radomia: energii 

solarnej w kolektorach słonecznych oraz pomp ciepła. 

 

Program ochrony powietrza dla stref województwa mazowieckiego, w których został przekroczony 

poziom docelowy benzo(a)pirenu w powietrzu, który zawiera listę działań krótkoterminowych 

zmierzających do ograniczenia ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego  

i dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5. 

Proponowane działania: 

� Realizacja zadań zapisanych w Programach Ograniczania Niskiej Emisji 

� Zmiana sposobu ogrzewania na proekologiczny 

� Zmiana sposobu ogrzewania w miastach strefy mazowieckiej – podłączenie do sieci cieplnej 

budynków na ulicach, na których sieć istnieje 

� Prowadzenie kampanii edukacyjnych uświadamiających społeczeństwo 

� Stopniowa wymiana taboru autobusowego komunikacji miejskiej na pojazdy wyposażone  

w silniki spełniające normy emisji spalin Euro 5. 

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2007-2011 z uwzględnieniem lat 

2012-2015, którego celem jest przedstawienie działań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie 

gospodarki odpadami poprzez usprawnienie istniejącego systemu gospodarowania odpadami  

w województwie. 

 

 

DOKUMENTY LOKALNE 

 

Program ochrony środowiska dla miasta Radomia na lata 2009-2012 z uwzględnieniem lat 2013-

2016, którego nadrzędnym celem jest: „Osiągnięcie zrównoważonego i trwałego rozwoju Miasta 

Radomia poprzez poprawę stanu środowiska przyrodniczego, zachowanie jego istotnych walorów, 

utrzymanie ładu przestrzennego i rozwój infrastruktury ochrony środowiska”. Ustanowiono też 

kryteria środowiskowe dla inwestycji. Są to m.in.: 

� możliwość likwidacji lub ograniczenia najpoważniejszych zagrożeń dla środowiska i zdrowia 

ludzi 

� zgodność z celami ekologicznymi i zasadniczymi kierunkami zadań wynikających ze Strategii 

Rozwoju Miasta Radomia oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

Przestrzennego 

� zgodność z celami i priorytetami ekologicznymi określonymi w “Polityce ekologicznej państwa 

na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2007-2010” 

� zgodność z międzynarodowymi zobowiązaniami Polski w zakresie ochrony środowiska. 

 

Kierując się podanymi powyżej kryteriami, wyznaczono następujące cele i zadania priorytetowe dla 

Miasta Radomia: 

� Priorytet 1. Poprawa jakości wód powierzchniowych oraz poprawa stosunków wodnych 

� Priorytet 2. Osiągnięcie wymaganych standardów jakości powietrza atmosferycznego 

� Priorytet 3. Ograniczenie uciążliwości hałasu komunikacyjnego 
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� Priorytet 4. Utworzenie spójnego systemu przyrodniczego Miasta wraz z ochroną cennych 

elementów przyrodniczych 

� Priorytet 5. Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa Miasta poprzez 

zintegrowany system edukacji ekologicznej 

� Priorytet 6. Wdrożenie zintegrowanego systemu gospodarki odpadami. 

 

Program obniżania niskiej emisji na terenie miasta Radomia na lata 2010-2017, w którym 

przewiduje się przeprowadzenie działań prowadzących do obniżenia emisji zanieczyszczeń do 

atmosfery poprzez: 

� ograniczenie niskiej emisji komunalno-bytowej ze spalania paliw do roku 2017, 

� uspokojenie ruchu komunikacyjnego w centrum miasta do roku 2015. 

� wymianę niskosprawnych i nieekologicznych węglowych źródeł ciepła na źródła 

proekologiczne, 

� działania zmniejszające zużycie energii w obiekcie poprzez prace termorenowacyjne 

(wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian, ocieplenie stropodachów, montaż 

instalacji wewnętrznej c.o. na potrzeby ogrzewania itp.). 

 

Strategia Rozwoju Miasta Radomia na lata 2008-2020, gdzie Cel kierunkowy dotyczący środowiska 

przyrodniczego przewiduje wspieranie inicjatyw proekologicznych, poprawiających jakość środowiska 

i bezpieczeństwo ekologiczne. Cele szczegółowe: 

� Cel 2 – Zwiększenie dostępności komunikacyjnej miasta i poprawa układu komunikacyjnego 

poprzez: 

� Opracowanie i wdrożenie kompleksowej koncepcji rozwoju transportu w ramach 

„Radomskiego Regionalnego Obszaru Metropolitalnego” (ze szczególnym 

uwzględnieniem systemu komunikacji publicznej); 

� Poprawę jakości infrastruktury drogowej w Radomiu; 

� Usprawnienie układu komunikacyjnego Radomia ze szczególnym uwzględnieniem 

wyprowadzenia ruchu tranzytowego z centrum miasta; 

� Cel 4 – Wspieranie inicjatyw proekologicznych, poprawiających jakość środowiska  

i bezpieczeństwo ekologiczne. Działania: 

� Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście; 

� Poprawa warunków akustycznych w mieście; 

� Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; 

� Zmniejszenie zużycia energii. 
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3. STAN ŚRODOWISKA  
 

Ocena istniejącego stanu środowiska na terenie miasta dokonana została w oparciu o informacje 

zawarte w „Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Radomia” oraz innych dokumentach 

opisanych w rozdziale 1.3. 

 

3.1. Położenie geograficzne 

 

Miasto Radom położone jest w centralnej Polsce oraz w południowej części województwa 

mazowieckiego. Według podziału fizyczno-geograficznego J. Kondrackiego (2001) większość terenu 

Radomia położona jest w obrębie Wzniesień Południowomazowieckich na Równinie Radomskiej. 

Północna część miasta wkracza zaś na obszar Równiny Kozienickiej należącej do Niziny 

Środkowomazowieckiej. 

źrodło: www.gminy.pl 

 

Rysunek 1. Położenie miasta Radomia na tle województwa mazowieckiego oraz powiatu 

radomskiego 
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Miasto leży na przecięciu głównych szlaków komunikacyjnych ze wschodu na zachód  

i z północy na południe, prowadzących do granic państwa. Krzyżuje się tu 5 dróg krajowych, w tym 

dwie międzynarodowego znaczenia: droga nr 7 (Gdańsk-Kraków, połączenie Europy Północnej  

z Adriatykiem), nr 44 (Poznań-Lublin, najkrótsze połączenie między Berlinem - Niemcy a Kijowem - 

Ukraina). 

 

3.2. Klimat  

 

Teren miasta położony jest w rejonie o wpływach klimatu kontynentalnego. Głównymi 

czynnikami kształtującymi warunki klimatyczne tego rejonu są: położenie geograficzne, 

ukształtowanie powierzchni, wysokość bezwzględna i względna, pokrycie terenu, stopień 

zurbanizowania itp. Obszar Radomia wyróżnia się następującymi parametrami meteorologicznymi: 

 

� średnia temperatura powietrza: 7,8°C, 

� średnia temperatura najchłodniejszego miesiąca (styczeń): - 3,5 °C, 

� średnia temperatura najcieplejszego miesiąca (lipiec): 18,4 °C, 

� przeciętna roczna suma opadów: 590 mm, 

� roczne parowanie terenowe: 500-520 mm, 

� wilgotność względna: 78-82 proc.  

� dni z przymrozkami: 110-125 dni, 

� czas trwania pokrywy śnieżnej: do 75 dni, 

� okres wegetacyjny: około 200 dni. 

 

Rozkład kierunków wiatru w roku uwarunkowany jest ogólną cyrkulacją powietrza  

i warunkami lokalnymi (m. in. rzeźbą terenu). W środkowej Polsce przeciętnie 65 proc. czasu w roku 

zalegają masy morskiego powietrza polarnego znad Atlantyku. Fakt ten świadczy o przewadze 

cyrkulacji z kierunków zachodnich. Ukształtowanie powierzchni terenu i układ głównych dolin 

rzecznych województwa wymuszają napływ powietrza z kierunków zachodnich i wschodnich i można 

przypuszczać, że tendencja ta jest także charakterystyczna dla miasta Radom. 

 

3.3. Powierzchnia, krajobraz, złoża naturalne  

 

Współczesna rzeźba obszaru Radomia została ukształtowana w wyniku akumulacji lodowca  

i wód lodowcowych, denudacji peryglacjalnej, erozji i akumulacji rzek i wiatru. Tworzy krajobraz 

staroglacjalny, przeobrażony przez procesy peryglacjalne. W efekcie rzeźba jest łagodna i mało 

urozmaicona, gdyż przeważają tutaj formy utworzone w wyniku procesów akumulacyjnych  

i denudacyjnych. 

 

Rysy współczesnej rzeźby obszaru Radomia nawiązują do starszych struktur geologicznych. 

Płytkie występowanie utworów kredowych zaznacza się największą wysokością bezwzględną, 

występowaniem ostańców wysoczyznowych i urozmaiconą rzeźbą terenu. Te uwarunkowanie 

strukturalne szczególnie zaznacza się w części południowo-wschodniej miasta, gdzie teren wznosi się 
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do rzędnych 200-210 m n.p.m. W rejonie ul. Warsztatowej występują zagłębienia krasowe. Są to 

niewielkie zapadliska i leje tworzące się w rezultacie wypłukiwania przez wody gruntowe węglanu 

wapnia z płytko występujących skał wapiennych podłoża. Głębokość zagłębień jest niewielka – 

 0,5-2,0 m. Należy przypuszczać, że są to formy krasu martwego, ale mogą być groźne dla 

budownictwa. Najniższe wysokości występują na równinie erozyjno-denudacyjnej i wynoszą  

120-130 m n.p.m. Obszar Radomia wykazuje spadek w kierunku północnym. 

 

Wysoczyzna polodowcowa charakteryzuje się silnie zdenudowaną powierzchnią położoną na 

wysokości 150-220 m n.p.m. Zbudowana jest z gliny zwałowej, poza jej południowo-wschodnim 

fragmentem, pokrytym warstwą piasków i żwirów wodnolodowcowych. W części południowej na jej 

powierzchni występują wzgórza moren czołowych pochodzące z glaciostadiału Radomia. Są to 

zdenudowane pagórki o przeważającym nachyleniu w granicach 6-8 proc. Osiągają wysokości 

względne 10-20 m. 

 

W subregionie radomskim udokumentowane są złoża surowców energetycznych (węgla 

brunatnego) i kopalin energetycznych (fosforyty). Na obszarze Radomia udokumentowanych jest 

dziesięć złóż kopalin. Wśród nich jest jedno złoże piasków kwarcowych „Lesiów – Wincentów”  

i dziewięć złóż kruszyw naturalnych (piaski i żwiry ze zlodowacenia środkowopolskiego, piaski 

eoliczne). W dolinach Mlecznej i Pacynki udokumentowano obecność torfów. Ze względu na 

niewielką miąższość nie spełniają warunków bilansowości. Są to torfy typu niskiego, turzycowe, 

miąższości do około 2 m, średniej popielności od 17,6 do 18 proc. i stopniu rozkładu od 45 do 50 

proc. Ze względu na parametry fizyko-chemiczne mogą być przydatne dla potrzeb rolnictwa. 

 

3.4. Gleby 

 

Pokrywę glebową obszaru niezurbanizowanego Radomia tworzą głównie gleby bielicowe  

(60 proc.), w mniejszym stopniu gleby brunatne (35 proc.). Występują na obszarach 

wysoczyznowych. Pozostałą część tworzą gleby hydrogeniczne (mułowo-torfowe, torfowe, 

murszowe), gleby napływowe (mady) i gleby czarnoziemne (czarne ziemie) występujące w dolinach 

rzecznych i bezodpływowych zagłębieniach terenu. 

 

Najlepsze warunki dla rolnictwa na obszarze Radomia mają gleby zaliczane do I klasy 

bonitacyjnej. Zajmują jednak niewielką powierzchnię, dlatego też nie mają znaczenia  

w produkcji roślinnej. Gleby o dobrej i średnio dobrej przydatności rolniczej (III klasa) zajmują  

11,4 proc. powierzchni Radomia. Tworzą one kompleksy przydatności rolniczej na gruntach ornych:  

2 – kompleks pszenny dobry, 3 – kompleks pszenny wadliwy, 4 – kompleks żytni bardzo dobry 

(pszenno-żytni), 8 – kompleks zbożowo-pastewny mocny, zaś na użytkach zielonych: 2z – użytki 

zielone dobre. Do grupy tej zaliczają się:  

 

� gleby brunatne i bielicowe wytworzone z piasków gliniastych mocnych przechodzących  

w glinę lekką lub średnią, 

� czarne ziemie o składzie piasków gliniastych mocnych przechodzących w glinę lekką lub 

średnią, 
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� gleby hydrogeniczne i napływowe o właściwych stosunkach wodno-powietrznych. 

 

Gleby średniej jakości (IV klasa bonitacyjna) zajmują 22,1 proc. powierzchni miasta. Tworzą 

one kompleksy przydatności rolniczej na gruntach ornych: 3 – kompleks pszenny wadliwy,  

5 – kompleks żytni dobry, 6 – kompleks żytni słaby, 8 – kompleks zbożowo-pastewny mocny, zaś na 

użytkach zielonych: 2z – użytki zielone dobre. Są to: 

 

� gleby bielicowe i brunatne wytworzone z piasków słabogliniastych i gliniastych lekkich 

podścielonych średnio głęboko gliną lekką, sporadycznie gliną średnią, 

� piaszczyste czarne ziemie o składzie piasków gliniastych lekkich na piasku luźnym, głębiej 

podścielonych gliną lekką. 

Gleby słabe i najsłabsze (V i VI klasa bonitacyjna) pokrywają 26,6 proc. powierzchni miasta. 

Tworzą one kompleksy przydatności rolniczej na gruntach ornych: 6 - kompleks żytni słaby,  

7 - kompleks żytni bardzo słaby (żytnio-łubinowy), 9 - kompleks zbożowo-pastewny słaby, zaś na 

użytkach zielonych: 3z - użytki zielone słabe i bardzo słabe. Do grupy tej zaliczają się: 

 

� gleby brunatne i bielicowe lekkie, piaszczyste o składzie piasków słabogliniastych na piasku 

luźnym, 

� okresowo zalewane gleby hydrogeniczne i napływowe. 

 

Obszar zurbanizowany o zdegradowanej pokrywie glebowej zajmuje 39,9 proc. powierzchni 

Radomia. Gleby zostały tutaj przekształcone mechanicznie. Wykonanie wykopów pod istniejącą 

zabudowę miejską, sieć podziemnej infrastruktury technicznej i układ komunikacyjny przyczyniły się 

do przerwania procesu glebotwórczego, zniszczenia profili glebowych oraz zmiany cech 

morfologicznych gleb. 

 

3.5. Wody powierzchniowe i podziemne 

 

Wody powierzchniowe 

 

Obszar Radomia prawie w całości znajduje się w zlewni rzeki Mlecznej (prawobrzeżny dopływ 

Radomki). Niewielkie fragmenty w południowo-zachodniej i północno-zachodniej części miasta 

odprowadzają wody do rzeki Oronki i Bosak, dopływów Radomki. Rzeka Mleczna jest główną osią 

hydrograficzną Radomia. Przepływa przez obszar miasta z południowego zachodu na północny 

wschód. Największym dopływem rzeki Mlecznej zasilającym ją na 4,4 km jest rzeka Pacynka (zlewnia 

IV rzędu). Długość rzeki Pacynki wynosi 23,9 km, jej potokami źródłowymi są cieki wypływające  

w Makowcu i Kuczkach. 

 

W granicach administracyjnych Radomia występują obszarowe obiekty hydrograficzne. Na 

rzece Mlecznej został wybudowany Staw Malczewski i zalew „Borki”. Obecnie Staw Malczewski jest 

osuszony, co prowadzi do jego powolnej degradacji. Zalew „Borki” wybudowano w czynie 

społecznym w latach 70 XX w. na powierzchni ok. 12,2 ha (łącznie za stawami kolmatacyjnymi  

14,8 ha). Wykorzystywany jest do celów rekreacyjnych i sportowych. 
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W Wośnikach i Kosowie znajdują się stawy rybne. W dolinach rzecznych występują bagna 

fluwiogeniczne. Zasilane są wodami wezbraniowymi, a także spływem powierzchniowym ze stoków. 

Przy niskich stanach wody w rzece są zasilane wodami gruntowymi. Na obszarze Radomia występują 

zarówno bagna stałe, jak i okresowe. Przy silnym uwodnieniu uruchamia się bagienny proces 

glebotwórczy prowadzący do powstania torfowisk (dolina Pacynki). 

 

Wody podziemne 

 

Obszar Radomia znajduje się w strefie najwyższej ochrony wód podziemnych. Jest on 

położony w NW części regionu IX lubelsko-podlaskiego. Na tle głównych zbiorników wód 

podziemnych w Polsce znajduje się w całości w zasięgu górnokredowego GZWP nr 405 Niecka 

Radomska. Dodatkowo południowo-zachodnia część miasta leży w granicach jurajskiego GZWP nr 

412 Zbiornik Goszczewice. 

 

Na terenie miasta występuje czwartorzędowy, trzeciorzędowy i górnokredowy poziom 

wodonośny. Poziom czwartorzędowy tworzą zawodnione piaski i żwiry dolin rzecznych i kopalnych,  

a także powierzchniowe i śródglinowe utwory wodnolodowcowe. Poziom czwartorzędowy zasilany 

jest przez bezpośrednią infiltrację opadów atmosferycznych lub z przesączania przez warstwy trudno 

przepuszczalne wykształcone w postaci glin i iłów. Ujmowany jest jedynie przez studnie kopane na 

terenach zabudowy zagrodowej. Przydatność do celów spożywczych poziomu czwartorzędowego 

uzależniona jest od stanu sanitarnego wód opadowych i przepływających przez Radom rzek. 

Znaczenie lokalne ma także poziom trzeciorzędowy występujący w obniżeniach podłoża 

mezozoicznego Niecki Mazowieckiej. Tworzą go zawodnione piaski drobne i pylaste oligocenu  

i miocenu. Poziom trzeciorzędowy jest połączony hydrologicznie z poziomem czwartorzędowym  

i górnokredowym. Woda znajduje się pod ciśnieniem hydrostatycznym, dlatego też wydajność jest 

bardzo mała i wynosi maksymalnie do 20 m3/h. Eksploatacja poziomu trzeciorzędowego utrudniona 

jest przez zawieszoną w wodzie frakcję pylastą, co zmusza do częstej wymiany filtrów.  

 

Górnokredowy poziom wodonośny to podstawowy zbiornik wód podziemnych dla  

m. Radomia. Poziom ten jest częściowo izolowany przez warstwy gliny zwałowej. Wody poziomu 

górnokredowego mają charakter szczelinowo-porowy i porowy. Zalegają w marglach, wapieniach, 

opokach, gezach i piaskowcach. Poziom górnokredowy jest drenowany przez rzekę Radomkę. Na 

obszarze Radomia jest intensywnie eksploatowany przez ujęcia komunalne i przemysłowe, a także 

przez studnie prywatnych użytkowników. Duże ujęcia o wydajności powyżej 200 m3/h stanowią: 

„Obozisko” 455 m3/h, „25 czerwca” 597 m3/h, „Malczew” 1200 m3/h i „Sławno” 450 m3/h. 

 

Wody podziemne wypływają na powierzchnię terenu w sposób naturalny w postaci: 

skoncentrowanej – źródeł, oraz nieskoncentrowanej – młak, wycieków i wysięków. Źródła są 

naturalnym, punktowym wypływem wody podziemnej na powierzchnię w miejscu przecięcia warstwy 

wodonośnej lub zawodnionej szczeliny przez powierzchnię topograficzną. Na obszarze Radomia przy 

ul. Owalnej znajduje się jedno źródło ujęte w betonową cembrowinę z ujściem do rzeki Kosówki.  
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3.6. Powietrze 

 

Emisja zanieczyszczeń składa się głównie z dwóch grup: zanieczyszczenia lotne stałe (pyłowe) 

i zanieczyszczenia gazowe (organiczne i nieorganiczne). Do zanieczyszczeń pyłowych należą np. 

popiół lotny, sadza, związki ołowiu, miedzi, chromu, kadmu i innych metali ciężkich. Zanieczyszczenia 

gazowe są to tlenki węgla (CO i CO2), siarki (SO2) i azotu (NOX), amoniak (NH3) fluor, węglowodory 

(łańcuchowe i aromatyczne), oraz fenole. Do zanieczyszczeń energetycznych należą: dwutlenek węgla 

– CO2, tlenek węgla - CO, dwutlenek siarki – SO2, tlenki azotu - NOX, pyły oraz benzo(a)piren.  

W trakcie prowadzenia różnego rodzaju procesów technologicznych dodatkowo, poza wyżej 

wymienionymi, do atmosfery emitowane mogą być zanieczyszczenia w postaci różnego rodzaju 

związków organicznych, a wśród nich silnie toksyczne węglowodory aromatyczne. 

 

Natomiast głównymi związkami wpływającymi na powstawanie efektu cieplarnianego są 

dwutlenek węgla (CO2) odpowiadający w około 55proc. za efekt cieplarniany oraz w 20 proc. metan – 

CH4. Dwutlenek siarki i tlenki azotu niezależnie od szkodliwości związanej z bezpośrednim 

oddziaływaniem na organizmy żywe są równocześnie źródłem kwaśnych deszczy. Zanieczyszczeniami 

widocznymi, uciążliwymi i odczuwalnymi bezpośrednio są pyły w szerokim spektrum frakcji. 

 

Najbardziej toksycznymi związkami są węglowodory aromatyczne (WWA) posiadające 

właściwości kancerogenne. Najsilniejsze działanie rakotwórcze wykazują WWA mające więcej niż trzy 

pierścienie benzenowe w cząsteczce. Najbardziej znany wśród nich jest benzo(a)piren, którego emisja 

związana jest również z procesem spalania węgla zwłaszcza w niskosprawnych paleniskach 

indywidualnych. 

 

Żadne ze wspomnianych zanieczyszczeń nie występuje pojedynczo, niejednokrotnie ulegają 

one w powietrzu dalszym przemianom. W działaniu na organizmy żywe obserwuje się występowanie 

zjawiska synergizmu, tj. działania skojarzonego, wywołującego efekt większy niż ten, który powinien 

wynikać z sumy efektów poszczególnych składników. 

 

Na stopień oddziaływania mają również wpływ warunki klimatyczne takie jak: temperatura, 

nasłonecznienie, wilgotność powietrza oraz kierunek i prędkość wiatru.  

 

O wystąpieniu zanieczyszczeń powietrza decyduje ich emisja do atmosfery, natomiast  

o poziomie w znacznym stopniu występujące warunki meteorologiczne. Przy stałej emisji – zmiany 

stężeń zanieczyszczeń są głównie efektem przemieszczania, transformacji i usuwania zanieczyszczeń  

z atmosfery. Stężenie zanieczyszczeń zależy również od pory roku: 

 

� sezon zimowy, charakteryzuje się zwiększonym zanieczyszczeniem atmosfery, głównie przez 

niskie źródła emisji, 

� sezon letni, charakteryzuje się zwiększonym zanieczyszczeniem atmosfery przez skażenia 

wtórne powstałe w reakcjach fotochemicznych. 

 

Czynniki meteorologiczne wpływające na stan zanieczyszczenia atmosfery w zależności od pory roku 

podano w poniższej tabeli.  
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Tabela 1. Czynniki meteorologiczne wpływające na stan zanieczyszczenia atmosfery 

Zmiany stężeń 

zanieczyszczenia 

Główne zanieczyszczenia 

Zimą: SO2, pył zawieszony, CO Latem: O3 

Wzrost stężenia 

zanieczyszczeń 

Sytuacja wyżowa: 

wysokie ciśnienie 
spadek temperatury poniżej 0

o
C 

spadek prędkości wiatru poniżej 2 m/s 
brak opadów 
inwersja termiczna 
mgła 

Sytuacja wyżowa: 

wysokie ciśnienie 
wzrost temperatury powyżej 25

o
C 

spadek prędkości wiatru poniżej 2 m/s 
brak opadów 
promieniowanie bezpośrednie powyżej 
500 W/m

2
 

Spadek stężenia 

zanieczyszczeń 

Sytuacja niżowa: 

niskie ciśnienie 
wzrost temperatury powyżej 0

o
C 

wzrost prędkości wiatru powyżej 5 m/s 
opady 

Sytuacja niżowa: 

niskie ciśnienie 
spadek temperatury 
wzrost prędkości wiatru powyżej 5 m/s 
opady 

 

Na terenie Miasta Radomia odnotowano przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu 

zawieszonego PM10. Głównymi przyczynami wysokich poziomów stężeń pyłu zawieszonego PM 10  

w Radomiu jest: 

� stosowanie paliw o wysokiej zawartości popiołu w nieprzystosowanych do tego paleniskach, 

� wysoki udział indywidualnego ogrzewania węglowego w zaspokajaniu potrzeb grzewczych 

mieszkańców (zwłaszcza w dzielnicach gdzie występują przekroczenia), 

� stosowanie wyeksploatowanych instalacji energetycznych o małej mocy i niskiej sprawności, 

� duże straty energii cieplnej spowodowane złym stanem technicznym budynków, 

� emisja powstająca w trakcie prac budowlanych, 

� lokalizacja obiektów przemysłowych w centrum miasta. 

 

Problem zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze źródeł tzw. „niskiej emisji” dotyczy  

w Radomiu głównie: 

� wytwarzania ciepła grzewczego na potrzeby budynków mieszkalnych jedno i kilkurodzinnych, 

� wytwarzania ciepła grzewczego i technologicznego w przemyśle, 

� emisji z tzw. źródeł liniowych. 

 

Za lokalne przekroczenia stężeń pyłu PM10 odpowiedzialne są głównie rozproszone 

nieefektywne źródła ciepła tzw. źródła niskiej emisji. Przyjmuje się, że źródłami niskiej emisji 

zanieczyszczeń są urządzenia, w których wytwarzane jest ciepło grzewcze (kotły i piece), a spaliny są 

emitowane przez kominy niższe od 40 m. W rzeczywistości większość tego rodzaju zanieczyszczeń 

emitowana jest z emitorów o wysokości około 10 m, co powoduje rozprzestrzenianie się 

zanieczyszczeń po najbliższej okolicy i co jest szczególnie odczuwalne w okresie zimowym. 
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3.7. Klimat akustyczny 

 

Zjawisko hałasu w Radomiu kształtowane jest przede wszystkim przez środki transportu 

komunikacyjnego. Obecny układ komunikacyjny wymuszający w wielu przypadkach do prowadzenia 

ruchu przez miasto, generuje wyższy od dopuszczalnego poziom dźwięku, a w niektórych rejonach 

znacznie przekraczający wartości dopuszczalne (np. ul. Warszawska, ul. Czarnieckiego, ul. Kielecka,  

ul. Żółkiewskiego). Również główna linia kolejowa relacji Warszawa – Kraków zlokalizowana na 

kierunku północ – południe powoduje niekiedy przekroczenia wartości normatywnych hałasu na 

najbliżej położonych terenach mieszkaniowych. Najbardziej uciążliwym i odczuwalnym dla 

mieszkańców Radomia jest zatem hałas komunikacyjny, w szczególności drogowy, obejmujący swoim 

działaniem teren niemal całego miasta (rejon wszystkich głównych arterii komunikacyjnych). 

Pozostałe grupy hałasu (kolejowy, przemysłowy) mają charakter lokalny. 

Radom stanowi ważny węzeł komunikacyjny o znaczeniu regionalnym. Na terenie Radomia 

krzyżują się: droga krajowa nr 7 (Gdańsk – Kraków), droga krajowa nr 12 (Poznań – Lublin) i droga 

krajowa nr 9 (Radom – Rzeszów). Wymienione drogi determinują ruch pozostałych dróg miasta, które 

łączą funkcje lokalną i tranzytową. 

Do głównych źródeł hałasu tworzących klimat akustyczny miasta Radomia należą: 

 

� hałas komunikacyjny: samochodowy i kolejowy; 

� hałas przemysłowy i inny. 

 

3.8. Przyroda 

 

Fauna 

 

Integralnym elementem systemu przyrodniczego Radomia są występujące na jego terenie 

gatunki zwierząt. Na terenie miasta, w rejonie doliny rzeki Mlecznej można spotkać migrujące ptaki 

siewkowate, w tym brodźce samotne, leśne i krwawodzioby, a także bekasy. Natomiast na jej 

obrzeżach występują gatunki synantropijne zwierząt (ropucha zielona, ślimak południowy) 

charakterystyczne dla zabudowy miejskiej oraz gatunki ptaków: kawka, wróbel domowy, sierpówka, 

gołąb skalny forma miejska, jerzyk, kopciuszek. Na uwagę zasługuje jerzyk, który jako miejsce 

bytowania wybrał sobie tereny miejskie, a w ich obrębie m.in.: szczeliny między budynkami, 

stropodachy czy też strychy. Gatunek ten szczególnie w okresie lęgowym (maj - sierpień) narażony 

jest na niebezpieczeństwo w wyniku prowadzenia prac termomodernizacyjnych, dlatego też  

w przypadku planowania takich prac, w harmonogramie robót, należy uwzględniać okres ochronny 

obejmujący czas rozrodu tych ptaków. 

 

Ważnym działaniem kierunkowym w zakresie ochrony gatunkowej, jest uwzględnienie 

zagadnień ochrony ptaków i nietoperzy. Ścisła współpraca z organizacjami pozarządowymi 

zajmującymi się problematyką ochrony gatunkowej zwierząt pomoże kontynuować upowszechnianie 

wiedzy wśród społeczeństwa, a także zwiększania świadomości zarządców budynków, 
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administratorów spółdzielni w kwestii przestrzegania prawa dotyczącego ochrony gatunków objętych 

ścisłą ochroną prawną, np. jerzyka, pustułki, nietoperzy. 

 

Flora 

 

Na obszarze Radomia występują następujące zbiorowiska roślinne:  

 

� zwarte kompleksy leśne, 

� roślinność siedlisk łąkowych, w tym zespoły roślinności łąk wilgotnych, 

� trawiasta roślinność pastwisk, 

� siedliska drzewiaste i krzewiaste wzdłuż cieków wodnych, 

� zbliżone do naturalnych siedliska roślinności przywodnej i bagiennej, 

� alejowe nasadzenia przydrożne i kępy zieleni śródpolnej, 

� zespoły komponowanej roślinności wysokiej parków i cmentarzy, 

� zespoły roślinne w obrębie zabudowy i na obrzeżach terenów rolnych oraz w strefach 

przydrożnych, 

� kępowe formacje drzewiaste i krzewiaste towarzyszące zabudowie lub stanowiące skupienia 

śródpolne, 

� rośliny kultur rolniczych z charakterystycznym składem gatunkowym, 

� roślinność ruderalna, występująca w miejscach o intensywnej zabudowie. 

 

Przeprowadzona inwentaryzacja przyrodnicza wykazała występowanie wielu cennych i ciekawych 

gatunków flory tj. dwóch gatunków storczyków tj. storczyk plamistego i listery jajowatej, przylaszczki, 

kopytnika pospolitego, bluszczu, wawrzynka wilczełyko, konwalii majowej, kaliny hordowiny, 

kruszyny pospolitej. 

 

Grzyby 

 

Na obszarze Radomia do chwili obecnej stwierdzono co najmniej obecność dwóch 

chronionych gatunków grzybów: gwiazdosza prążkowanego i purchawicy olbrzymiej. 

 

Lasy 

Lasy na obszarze Radomia leżą w VI krainie przyrodniczo-leśnej Wyżyna Środkowopolska  

w dzielnicy Wzniesienia Łódzko-Radomskie. Zachowały się na ubogich siedliskach borowych  

i podmokłych siedliskach łęgowych. Najżyźniejsze gleby przeznaczono na uprawy rolne.  

Ogólna powierzchnia lasów w granicach miasta to 720 ha, co stanowi około 6,4 proc. ogólnej 

powierzchni Radomia, zaś łącznie z obszarami zadrzewionymi 785 ha (7,03 proc. powierzchni miasta). 

Jest to wskaźnik dużo niższy od średniej krajowej, wynoszącej około 2 8proc. Lasy występujące na 

terenie miasta nadzorowane są przez Nadleśnictwo Radom, Obręb Radom oraz Prezydenta Miasta 

Radomia. Lasy Skarbu Państwa zajmują 265 ha, lasy prywatne 423 ha, a pozostałe (komunalne  

i spółdzielcze) zajmują 32 ha. Większe kompleksy leśne tworzy las Kapturski, las Kosowski i las Pacyna 

(poniżej znajduje się szczegółowa ich charakterystyka). Lasy w północnej części miasta (Firlej, 
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Krzewień) stanowią zieleń izolacyjną cmentarza komunalnego, oczyszczalni ścieków i wysypiska 

odpadów. 

Na terenie Radomia sztuczna monokultura sosnowa stanowi 75 proc. powierzchni lasów. 

Według klasyfikacji leśnej w części zachodniej miasta przeważają lasy mieszane świeże. Są to ubogie 

odmiany grądu z przeważającym drzewostanem dębowo – grabowo – lipowym z domieszką buka, 

jawora, klonu i podsadzonej sosny. W północno-wschodniej części miasta dominują siedliska borowe, 

z drzewostanem w większości jednogatunkowym z panującą sosną, z domieszką brzozy lub 

sporadycznie dębu. Generalnie, w wyniku przekształcenia składu gatunkowego drzewostanów 

większość lasów ma charakter sztuczny.  

Na terenie Nadleśnictwa Radom drzewostany młodszych klas wieku stanowią 22 proc., 

drzewostany średnich klas wieku stanowią 59 proc., a drzewostany starszych klas wieku stanowią  

19 proc. powierzchni zajmowanej przez wszystkie drzewostany. 

 

Tereny zieleni 

 

Tereny zieleni w Radomiu zajmują ok. 1400 ha, co stanowi 12,5 proc. powierzchni miasta. Na 

jednego mieszkańca przypada zatem około 5 m2 zieleni urządzonej. Najlepiej zachowane fragmenty 

zieleni urządzonej stanowią parki miejskie. Miasto Radom posiada 9 parków miejskich o łącznej 

powierzchni ponad 50 ha, w tym 3 parki wpisane do rejestru zabytków o powierzchni 23,35 ha.  

W granicach miasta występują 4 kompleksy o charakterze parkowym wpisane do rejestru zabytków  

o powierzchni 18,55 ha. Pozostałe tereny zieleni urządzonej tworzą: 

 

� skwery, zieleńce i zieleń przyuliczna (90 ha), 

� zieleń osiedlowa (201 ha), 

� tereny zielone towarzyszące placówkom oświatowym (93,5 ha), 

� ogródki działkowe (199,17 ha). 

 

Korytarze ekologiczne 

Powiązania przyrodnicze w obrębie terenu oraz pomiędzy nim, a obszarami sąsiednimi 

zapewniają korytarze ekologiczne. Korytarze ekologiczne umożliwiają zapewnienie przepływu materii 

i energii, służą przemieszczaniu się gatunków w obrębie całego obszaru, redukują stopień izolacji 

wyodrębnionych elementów przyrodniczych i krajobrazowych.  

 

Generalnie miasto Radom położone jest poza obszarami sieci ekologicznej o znaczeniu 

międzynarodowym (Dolina Środkowej Wisły zlokalizowana jest na wschód oraz Puszcza Kozienicka na 

północ od miasta) oraz korytarzy o znaczeniu krajowym – Dolina Pilicy (na północ od miasta), a także 

korytarzy o znaczeniu regionalnym – Dolina Radomki, za wyjątkiem korytarza Dolina rzeki Pacynki 

(korytarz regionalny ciągły pomiędzy obszarem Puszczy Kozienickiej a dolinami rzek: Mlecznej  

i Radomki). Na terenie miasta występują również korytarze ekologiczne o znaczeniu lokalnym  

w dolinach rzeki Mlecznej i Kosówki o ograniczonym znaczeniu ze względu na brak ciągłości. 
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Działania wskazane w „Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Radomia” nie wpływają 

istotnie na korytarze ekologiczne znajdujące się na jego obszarze. Realizacja zamierzeń skupiona jest 

na remontach i przebudowach już istniejących dróg, a więc nie przyczyni się do fragmentacji 

istniejących korytarzy ekologicznych, gdyż nie spowoduje fragmentaryzacji istniejących siedlisk 

przyrodniczych. Niemniej jednak podczas planowanych do realizacji inwestycji należy wziąć ich 

obecność pod uwagę i zastosować ewentualne działania naprawcze.  
 

3.9. Formy ochrony przyrody 

 

Obszary prawnie chronione są stosunkowo mało zróżnicowane - na terenie Radomia 

występują: 

 

� część obszaru sieci Natura 2000: „Ostoja Kozienicka”, „Puszcza Kozienicka”, 

� Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Kosówki”, 

� użytek ekologiczny, 

� pomniki przyrody. 

 

Brak jest natomiast parków narodowych, parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody, stanowisk 

dokumentacyjnych i zespołów przyrodniczo – krajobrazowych. 

 

 

Natura 2000 

 

Na niewielkim obszarze miasta (126,1 ha), w jego północno-wschodniej części występuje 

fragment obszaru sieci Natura 2000 – obszar specjalnej ochrony ptaków „Ostoja Kozienicka”  

(PLB 140013). Obszar obejmuje znaczną część jednego z większych kompleksów leśnych w środkowej 

Polsce - Puszczy Radomsko-Kozienickiej, na granicy Małopolski i Mazowsza, w widłach pradolin Wisły, 

Radomki i Zadożdżonki, na terenie Równiny Radomskiej. Położony jest on w terenie z licznymi 

elementami rzeźby pochodzenia fluwioglacjalnego: szeregiem tarasów denudacyjnych opadających 

stopniowo ku dolinie Wisły, poprzedzielanych licznymi wałami wydmowymi, pomiędzy którymi 

znajdują się niecki, zwykle silnie zabagnione. Wcześniej na tym terenie utrzymywały się drzewostany 

z klonem, jesionem, lipą, dębem i bukiem. Obecnie drzewostany składają się głównie z sosny  

(84 proc.) oraz jodły (4 proc.). Lasy zajmują większość powierzchni obszaru. Resztę terenu pokrywają 

pola uprawne, łąki, pastwiska. Występują tu również interesujące połacie torfowisk wysokich  

i niskich. 

 

Występuje tu co najmniej 29 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 7 gatunków  

z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Wykazano z tego terenu ponad 200 gatunków ptaków, w tym  

147 lęgowych. W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1 proc. populacji krajowej 

następujących gatunków ptaków: bączek (PCK), bocian czarny, kraska (PCK), lelek; stosunkowo 

wysoką liczebność osiągają: bąk (PCK), bocian biały, rybitwa czarna. 
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 Na niewielkim obszarze miasta występuje też mały fragment obszaru sieci Natura 2000 – 

specjalny obszar ochrony siedlisk „Puszcza Kozienicka” (PLH 140035). Jest to jeden z najcenniejszych 

pod względem przyrodniczym kompleksów puszczańskich w Polsce. O jego randze świadczy przede 

wszystkim - wysoka różnorodność biologiczna mierzona na wszystkich poziomach: genetycznym, 

gatunkowym i ekosystemowym. Występuje tu szereg siedlisk przyrodniczych oraz gatunków 

chronionych i zagrożonych wymarciem w skali kraju i kontynentu. W zbiorowiskach leśnych Puszczy 

występuje znaczna liczba drzew w wieku od 150 do 400 lat. 

 

Wizytówką Puszczy Kozienickiej są endemiczne wyżynne jodłowe bory mieszane Abietetum 

polonicum, które na tym terenie uznawane są za postać kresową. Oprócz niekwestionowanej 

wartości przyrodniczej mają one olbrzymie znaczenie biogeograficzne i syntaksonomiczne. Jednym z 

najważniejszych i jednocześnie zajmującym największą powierzchnie w Puszczy Kozienickiej 

siedliskiem przyrodniczym są grądy subkontynentalne, które reprezentują tu pełną skalę 

wilgotnościową. Żyzne i wilgotne gleby w lokalnych obniżeniach zajmują grądy czyśćcowe Tilio-

Carpinetum stachyetosum i kokoryczowe Tilio-Carpinetum corydaletosum. Tworzą one przestrzenne 

układy mozaikowe z łęgami i olsami. W miejscach umiarkowanie wilgotnych wykształciły się grądy 

typowe Tilio-Carpinetum tipicum. Lokalne wyniesienia zdominowane są przez grądy trzcinnikowe 

Tilio-Carpinetum calamagrostietosum. Udział w składzie gatunkowym, złaszcza drzewostanów, jodły 

pospolitej Abies alba charakteryzuje grądy należące do podzespołu Tilio-Carpinetum abietetosum. 

Doliny puszczańskich rzek (m.in. Leniwej, Narutówki i Zagrożdżonki), strumieni i okresowych, 

bezimiennych cieków porastają łęgi olszowo-jesionowe Fraxino-Alnetum, zróżnicowane na dwa 

podzespoły: Fraxino-Alnetum ranunculetosum, charakteryzujący się obecnością w runie gatunków 

olsowych i turzyc oraz Fraxino-Alnetum urticetosum. W tym ostatnim składnikiem runa jest 

chroniona paproć pióropusznik strusi. Występujące w Puszczy Kozienickiej bory sosnowe 

reprezentują: sosnowy bór chrobotkowy Cladonio-Pinetum oraz sosnowy bór bagienny Vaccinio 

uliginosi-Pinetum. Do najrzadszych pod względem zajmowanej powierzchni leśnych siedlisk 

przyrodniczych należą ciepłolubne dąbrowy Potentillo albae-Quercetum.  

 

Roślinność nieleśna Puszczy Kozienickiej pomimo, że zajmuje niewielką powierzchnię jest 

różnorodna i prezentuje bardzo odmienne względem siebie grupy ekologiczne. Do najciekawszych 

należy roślinność torfowiskowa, skupiona w południowej częśc obszaru, wśród której dominują 

fitocenozy mszysto-turzycowe i mszary z klasy Scheuchzerio-Caricetea nigrae. Do najczęstszych 

należą zbiorowiska: turzycy dzióbkowatej Carici rostratae-Sphagnetosum apiculati i wełnianki 

wąskolistnej Eriophoro angustifolii-Sphagnetum recurvi. Towarzyszą im płaty turzycy nitkowatej 

Caricetum lasiocarpae, występujące w postaci płaskiego, dywanowego mszaru lub pływających wysp. 

Spośród zbiorowisk trawiastych do najcenniejszych należą ekstensywnie użytkowane łąki świeże. 

Znacznie rzadziej spotkać tu można zmiennowilgotne łąki trzęślicowe. Łęgom olszowo-jesionym 

towarzyszą nadrzeczne ziołorośla ze związku Convolvuletalia sepium, stanowiąc dla nich naturale 

zbiorowiska okrajkowe. 

 

Na terenie Puszczy Kozienickiej stwierdzono 59 gatunków ssaków. Dla tej grupy kręgowców 

jest najważniejszą, po Puszczy Kampinoskiej, ostoją w centralnej Polsce. Jednym z jej mieszkańów jest 

popielica Glis glis, gatunek wymieniony w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Populacja tu 

występująca cechuje się bardzo dużą liczebnością i jednym z najwyższych w kraju wskaźników 

zagęszczenia osobników/1 ha lasu. Interesującymi ssakami są również - orzesznica Muscardinus 
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avellanarius oraz smużka Sicista betulina, bardzo rzadki krajowy gatunek borealny. Puszczańskie rzeki 

zasiedlają stabilne populacje bobra i wydry. Okresowo pojawiają się tutaj migrujące wilki Canis lapus. 

Chiropterofauna Puszczy Kozienickiej jest bardzo bogata i porównywalna z Puszczą Białowieską. 

Stwierdzono tu 16 spośród 17 gatunków nietoperzy występujących w Polsce niżowej, przy czym do 

rozrodu przystępuje 14 gatunków. Spośród 18 krajowych gatunków płazów na terenie Puszczy 

Kozienickiej stwierdzono 13 gatunków, w tym - kumaka nizinnego Bombina bombina i traszkę 

grzebieniastą Triturus cristatus. Fauna gadów reprezentowana jest przez sześć gatunków. 

Osobliwością tego obszaru jest populacja żółwia błotnego Emys orbicularis. 

 

Świat bezkręgowców Puszczy Kozienickiej jest niezwykle bogaty. Jednym z najbardziej 

interesujących gatunków jest rak szlachetny Astacus astacus, który posiada tu najliczniejszą w Polsce 

centralnej i stabilną populację. Gatunek ten figuruje na światowej Czerwonej Księdze Zwierząt oraz 

polskim jej odpowiedniku. Obszar ten to jedna z najważniejszych na Mazowszu ostoi dla populacji: 

poczwarówek - zwężonej Vertigo angustior i jajowatej Vertigo moulinsiana. Stwierdzono tu również 

występowanie zatoczka łamliwego Anisus vorticulus. Do osobliwości tego obszaru należy 

występowanie sawczynki piaskowej Parnopes grandior. Poza istniejącym stanowiskiem w Puszczy 

Kozienickiej wymierający gatunek nie był notowany na terenie kraju od kilkudziesięciu lat. Do 

wyjątkowo rzadkich owadów w Polsce zaliczyć można smukwę kosmatą Scolia hirta. Oba gatunki 

figurują w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Osobliwością biogeograficzną Puszczy Kozienickiej 

jest odkryty w 1998 na jej obszarze motyl Synanthedon loranthi z rodziny przeziernikowatych 

Sesiidae. Jak dotąd jest to jedyne znane stanowisko tego owada w kraju. 

 

Lokalizację obu obszarów Natura 2000 na terenie miasta Radomia przedstawia Rysunek 2. 
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źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl 

Legenda: niebieski – Ostoja Kozienicka, fioletowy – Puszcza Kozienicka 

Rysunek 2. Obszary sieci Natura 2000 „Ostoja Kozienicka” i „Puszcza Kozienicka” na terenie miasta 

Radomia 

 

 

Obszary chronionego krajobrazu 

 

Na terenie miasta Radomia zlokalizowany jest Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina 

Kosówki”. Został on utworzony Uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu Nr 480/2009 z dnia 23 lutego 

2009 r. Zlokalizowany jest w południowo-zachodniej części miasta (obszar: Wośników, Pruszaków  

i Jeżowej Woli) i obejmuje powierzchnię 246 ha. Na terenie tym opisano występowanie 416 
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gatunków roślin naczyniowych oraz mszaków. Wśród zinwentaryzowanych roślin, występują  

4 gatunki objęte ochroną ścisłą  - wawrzynek wilczyłyko, listera jajowata, bluszcz pospolity, grzybienie 

białe oraz 10 gatunków objętych ochroną częściową - kopytnik pospolity, kruszyna pospolita, 

porzeczka czarna, konwalia majowa, kocanki piaskowe, kalina koralowa,  barwinek pospolity, rokitnik 

pospolity, gajnik lśniący, widłoząb miotlasty. Zinwentaryzowano również dwa gatunki grzybów 

podlegające ochronie ściślej: purchawica olbrzymia oraz czarka szkarłatna. 

 

Szatę roślinną stanowią głównie zbiorowiska łąkowe i pastwiskowe oraz w mniejszości leśne 

(zlokalizowane w centralnej oraz południowej części obszaru). Większość zbiorowisk roślinnych jest  

w większym lub mniejszym stopniu przekształcona antropogenicznie wskutek działalności człowieka. 

Na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Kosówki” występują następujące zbiorowiska  

i zespoły roślinne: antropogeniczne, nitrofilne zbiorowiska pól uprawnych i jednorocznych roślin 

terenów ruderalnych, zbiorowiska roślin wodnych, zbiorowiska szuwarowe, murawy psammofilne, 

zbiorowiska łąkowe i pastwiskowe oraz zbiorowiska leśne i zaroślowe. Wśród wymienionych 

zbiorowisk leśnych, 4 z nich: 

 

� ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (siedlisko priorytetowe); 

� starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami Nymphaeion, 

Potamion; 

� grąd subkontynentalny; 

� łęgi jesionowo-olszowe (siedlisko priorytetowe). 

 

zostały uwzględnione w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 

2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania 

Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako 

obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 510). 

 

Faunę na Obszarze Chronionego Krajobrazu „Dolina Kosówki” reprezentują: bezkręgowce, 

gady i płazy, ptaki oraz ssaki. Wśród bezkręgowców, stwierdzono występowanie motyla 

czerwończyka nieparka, który to gatunek znajduje się na liście Załącznika II do Rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków 

będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów 

kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 

510). Zinwentaryzowano również 5 gatunków objętych ochroną: traszka syberyjska, biegacz 

granulowany, biegacz gajowy, tygrzyk paskowany oraz trzmiele. Natomiast w zalewie Borki (w jego 

południowej części) stwierdzono małża szczeżuję wielką, który jest gatunkiem chronionym oraz 

wpisanym do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Na omawianym obszarze stwierdzono 

występowanie 11 gatunków płazów, w tym traszkę grzebieniastą oraz kumaka nizinnego (będące na 

liście Załącznika II do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie 

siedlisk przyrodniczych...) oraz 3 gatunki gadów: jaszczurkę zwinkę, jaszczurkę żyworódkę oraz 

zaskrońca. Wśród występujących gatunków ptaków na omawianym obszarze, zinwentaryzowano 13, 

które zostały wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG tzw. Ptasiej: bocian czarny, 

bocian biały, bączek, podgorzałka, błotniak stawowy, derkacz, rybitwa rzeczna, zimorodek, dzięcioł 

czarny, dzięcioł średni, lerka, gąsiorek, jarzębatka. Dolina Kosówki stanowi siedlisko lisa, borsuka, 

kuny domowej i łasicy, a także bobra, który jest wymieniany w Załączniku do dyrektywy Siedliskowej. 
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Użytki ekologiczne 

 

Użytek ekologiczny „Bagno” funkcjonuje na podstawie Rozporządzenia Nr 72 Wojewody 

Mazowieckiego z dnia 8 lipca 2005 r. w sprawie użytków ekologicznych oraz Rozporządzenia Nr 35  

i Nr 35A Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

użytków ekologicznych.  

 

Powierzchnia użytku wynosi 6,86 ha. Użytek zlokalizowany jest w północnowschodniej części 

miasta. Użytek powstał na terenie eksploatowanego w okresie międzywojennym torfowiska. Na 

terenie użytku występuje wiele gatunków roślin podlegających ochronie gatunkowej tj.:  

 

� 2 gatunki podlegające ochronie ścisłej: storczyk plamisty i salwinia pływająca  

� oraz 6 gatunków podlegających ochronie częściowej: kruszyna pospolita, porzeczka czarna, 

mszaki - mokradłoszka zaostrzona, rokietnik pospolity, widłoząb kędzierzawy, widłoząb 

miotlasty.  

 

Stwierdzono także występowanie trzech gatunków grzybów i porostów podlegających ochronie, są 

to: płucnica islandzka, chrobotek najeżony, gwiazdosz brodawkowaty. 

 

Ponadto, wśród gatunków chronionych zwierząt, występuje na tym obszarze: 7 gatunków 

bezkręgowców (owadów), 8 gatunków płazów, 2 gatunki gadów, 35 gatunków ptaków, 6 gatunków 

ssaków. 

 

Pomniki przyrody 

 

Na terenie miasta Radomia ustanowiono 22 pomniki przyrody. Są to pojedyncze drzewa lub 

grupy drzew należące do gatunków: dąb szypułkowy, modrzew polski, jesion wyniosły, olcha czarna, 

lipa drobnolistna, grab pospolity i klon srebrzysty. Wykaz pomników przyrody na terenie miasta 

Radomia przedstawiono w tabeli 2. 

 

Tabela 2. Pomniki przyrody na terenie miasta Radomia 

Lp. Nazwa pomnika Lokalizacja Podstawa prawna 

1 
dąb szypułkowy o obwodzie 338 
cm, rozpiętość korony 18x23 m  

ul. Malczewskiego, skwer 
przy Resursie Obywatelskiej 

Rozporządzenie Wojewody 
Radomskiego Nr 17/94 z dn. 
30.12.1994 r. 

2 
dąb szypułkowy o obwodzie  
408 cm, rozpiętość korony  
10x14 m 

Leśnictwo Janiszew, 
kompleks Kaptur 

Rozporządzenie Wojewody 
Radomskiego Nr 17/94 z dn. 
30.12.1994 r. 

3 
dąb szypułkowy o obwodzie  
576 cm, rozpiętość korony  
27x32 m 

Zespół Szkół 
Agrotechnicznych 
i Gospodarki Żywnościowej 

Rozporządzenie Wojewody 
Radomskiego Nr 17/94 z dn. 
30.12.1994 r. 

4 
dąb szypułkowy dwupniowy  
o obwodzie 285 i 318 cm, 
rozpiętość korony 20x22 m 

prywatna działka przy ul. 
Nadrzecznej 

Rozporządzenie Wojewody 
Radomskiego Nr 17/94 z dn. 
30.12.1994 r. 

5 modrzew polski o obwodzie  prywatna działka przy Rozporządzenie Wojewody 
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300 cm, rozpiętość korony  
18x18 m 

ul. Słowackiego 166 Radomskiego Nr 7/91 z dn. 
28.02.1991 r. 

6 
Modrzew polski o obwodzie  
238 cm, rozpiętość korony  
10x14 m 

prywatna działka przy 
ul. Słowackiego 166 

Rozporządzenie Wojewody 
Radomskiego Nr 7/91 z dn. 
28.02.1991 r. 

7 
dąb szypułkowy o obwodzie  
354 cm, rozpiętość korony  
17x18 m 

teren V Liceum 
Ogólnokształcącego im. 
Romualda Traugutta 52 a 

Rozporządzenie Wojewody 
Radomskiego Nr 26/95 z dn. 
30.06.1995 r. 

8 
26 sztuk drzew „Starodrzew 
Nowego Ogrodu w Radomiu” 

teren parku im. Tadeusza 
Kościuszki 

Uchwała Rady Miejskiej  
w Radomiu Nr 552/2009 z dnia 
25.05.2009 r. 

9 
jesion wyniosły o obwodzie  
261 cm 

teren zespołu pałacowo-
parkowego na Wośnikach 

Uchwała Rady Miejskiej  
w Radomiu Nr 551/2009 z dnia 
25.05.2009 r. 

10 
jesion wyniosły o obwodzie  
264 cm 

teren zespołu pałacowo-
parkowego na Wośnikach 

Uchwała Rady Miejskiej  
w Radomiu Nr 551/2009 z dnia 
25.05.2009 r. 

11 
dąb szypułkowy o obwodzie  
468 cm 

teren zespołu pałacowo-
parkowego na Wośnikach 

Uchwała Rady Miejskiej  
w Radomiu Nr 551/2009 z dnia 
25.05.2009 r. 

12 
jesion wyniosły o obwodzie  
361 cm 

teren zespołu pałacowo-
parkowego na Wośnikach 

Uchwała Rady Miejskiej  
w Radomiu Nr 551/2009 z dnia 
25.05.2009 r. 

13 
jesion wyniosły o obwodzie  
316 cm 

teren zespołu pałacowo-
parkowego na Wośnikach 

Uchwała Rady Miejskiej  
w Radomiu Nr 551/2009 z dnia 
25.05.2009 r. 

14 
lipa drobnolistna o obwodzie  
321 cm 

teren zespołu pałacowo-
parkowego na Wośnikach 

Uchwała Rady Miejskiej  
w Radomiu Nr 551/2009 z dnia 
25.05.2009 r. 

15 olcha czarna o obwodzie 326 cm 
teren zespołu pałacowo-
parkowego na Wośnikach 

Uchwała Rady Miejskiej  
w Radomiu Nr 551/2009 z dnia 
25.05.2009 r. 

16 
jesion wyniosły o obwodzie  
244 cm 

teren zespołu pałacowo-
parkowego na Wośnikach 

Uchwała Rady Miejskiej  
w Radomiu Nr 551/2009 z dnia 
25.05.2009 r. 

17 
Lipa drobnolistna o obwodzie  
274 cm 

teren zespołu pałacowo-
parkowego na Wośnikach 

Uchwała Rady Miejskiej  
w Radomiu Nr 551/2009 z dnia 
25.05.2009 r. 

18 grab pospolity o obwodzie 189 cm 
teren zespołu pałacowo-
parkowego na Wośnikach 

Uchwała Rady Miejskiej  
w Radomiu Nr 551/2009 z dnia 
25.05.2009 r. 

19 grab pospolity o obwodzie 240 cm 
teren zespołu pałacowo-
parkowego na Wośnikach 

Uchwała Rady Miejskiej  
w Radomiu Nr 551/2009 z dnia 
25.05.2009 r. 

20 grab pospolity o obwodzie 226 cm 
teren zespołu pałacowo-
parkowego na Wośnikach 

Uchwała Rady Miejskiej  
w Radomiu Nr 551/2009 z dnia 
25.05.2009 r. 

21 
klon srebrzysty o obwodzie  
273 cm 

park Planty 
Uchwała Rady Miejskiej  
w Radomiu Nr 715/2010 z dnia 
29.03.2010 r. 

22 
klon srebrzysty o obwodzie  
241,5 cm 

park Planty 
Uchwała Rady Miejskiej  
w Radomiu Nr 715/2010 z dnia 
29.03.2010 r. 

źródło: Program Ochrony Środowiska dla miasta Radomia na lata 2013 – 2016 z uwzględnieniem lat 2017-2020 
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Przy planowaniu inwestycji do realizacji w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

miasta Radomia”  należy  uwzględnić wszystkie  obszary  i  obiekty  objęte  ochroną na  podstawie  

ustawy  z dnia  16 kwietnia  2004  r.  o  ochronie  przyrody;  przyjęte  przeznaczenie  terenu  nie  

może być konfliktowe z nadrzędna zasadą ochrony tych obszarów i obiektów. 

 

3.10. Zabytki 

 

Zaczynając od historii, początki narodzin grodu, sięgają VIII wieku. Zabytki zgromadzone na 

tym terenie mają zarówno charakter sakralny, jak i świecki. Zabytkowy jest już sam układ 

przestrzenny miasta. Najstarszym obiektem trwałym w Radomiu jest grodzisko „Piotrówka”, 

pozostałość grodu obronnego położonego w dolinie rzeki Mlecznej. Gród otoczony fosą powstał  

w drugiej połowie X w. Najstarszy zabytek murowany to kościół p.w. św. Wacława na Placu Stare 

Miasto. Wybudowany w XIII w. w stylu gotyckim, pierwotnie drewniany. Z okresu początków miasta 

pochodzi gotycki kościół p.w. św. Jana Chrzciciela (farny) fundacji Kazimierza Wielkiego. 

 

W rynku na szczególną uwagę zasługują: mieszczańskie kamienice, dawne Kolegium Pijarów 

oraz ratusz zbudowany w latach 1847-1848 po rozebraniu ratusza pierwotnego. Na fundamentach 

baszty miejskiej stoi kościół ewangelicki, gruntownie przebudowany pod koniec XIX w. 

Najcenniejszym zabytkiem Radomia jest natomiast wybudowany na dawnym Przedmieściu Lubelskim 

kościół i klasztor oo. Bernardynów. Późnogotycki zespół budynków ceglanych powstał w drugiej 

połowie XV w., rozbudowany w XVI w. 

 

W mieście odnaleźć można inne pamiątki przeszłości: mauzoleum Dionizego Czachowskiego 

przy ul. Wernera, tablice pamiątkowe Józefa Brandta, Jacka Malczewskiego, Walerego 

Przyborowskiego, pomnik Czynu Legionów, pomnik poświęcony pamięci żydów Radomia, ofiarom 

zbrodni hitlerowskich, kamień z tablicą upamiętniającą Protest Robotniczy 25.06.1976r., pomnik 

Jacka Malczewskiego przed Resursą, gdzie także znajduje się „Dąb Wolności”, pomnikowe drzewo  

i pamiątkowy kamień przypominające odzyskanie niepodległości w 1918 r. 

 

3.11. Potencjalne zmiany środowiska w przypadku odstąpienia od 

realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Radomia” 

 
Opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Radomia” wyznacza cele szczegółowe 

w zakresie poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych na terenie 

miasta, poprzez realizację następujących działań: 

 

1. Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Radomia", 

2. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Radomiu, 

3. Rewitalizacja parku Obozisko, 

4. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, 

5. Monitoring zużycia paliw i nośników energii w budynkach użyteczności publicznej, system 

zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej, 
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6. Działania edukacyjne związane z racjonalnym wykorzystaniem energii w obiektach 

użyteczności publicznej, 

7. Wdrażanie systemu zielonych zamówień/zakupów publicznych, 

8. Poprawa efektywności energetycznej, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii lub 

zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym, 

9. Poprawa efektywności energetycznej, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii lub 

zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, 

10. Poprawa efektywności energetycznej, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii lub 

zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Areszcie Śledczym w Radomiu 

11. Organizacja akcji społecznych związanych z ograniczeniem emisji, efektywnością 

energetyczną oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, 

12. Modernizacja systemu ciepłowniczego RADPEC, 

13. Modernizacja źródeł ciepła RADPEC, 

14. Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu poprzez przebudowę i remont kamienic 

mieszkalno-usługowych, 

15. Termomodernizacja budynków mieszkalnych, 

16. Modernizacja oświetlenia w częściach wspólnych budynków wielorodzinnych, 

17. Działania edukacyjne dla przedsiębiorstw/akcje dla przedsiębiorców dotyczące zagadnień 

związanych z ograniczeniem zużycia energii/ograniczaniem emisji, 

18. Budowa instalacji fotowoltaicznej, 

19. Poprawa efektywności energetycznej, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii lub 

zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w grupie handel, usługi, przedsiębiorstwa, 

20. Budowa budynków komercyjnych energooszczędnych i pasywnych 

21. Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Wyższego Seminarium Duchownego  

w Radomiu, 

22. Rozbudowa sieci dróg rowerowych, 

23. Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii społecznych związanych efektywnym  

i ekologicznym transportem, 

24. Budowa dróg przelotowych przez miasto,  

25. Zakup autobusów o napędzie elektrycznym, 

26. Koncepcja budowy Systemu Zarządzania Ruchem (ITS), 

27. Rozbudowa strefy "TEMPO 30": uspokojenie ruchu w centrum Radomia, 

28. Modernizacja dróg gminnych i powiatowych, 

29. Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) – RADPEC. 

 

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych jest przedmiotem porozumień międzynarodowych. 

Ramowa Konwencja Klimatyczna UNFCCC, ratyfikowana przez 192 państwa, stanowi podstawę prac 

nad światową redukcją emisji gazów cieplarnianych. Pierwsze szczegółowe uzgodnienia są wynikiem 

trzeciej konferencji stron (COP3) w 1997 r. w Kioto. Na mocy postanowień Protokołu z Kioto kraje, 

które zdecydowały się na jego ratyfikację, zobowiązują się do redukcji emisji gazów cieplarnianych 

średnio o 5,2 proc. do 2012r. Ograniczenie wzrostu temperatury o 2-3oC wymaga jednak stabilizacji 

stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze (w przeliczeniu na CO2) na poziomie 450–550 ppm. 

Oznacza to potrzebę znacznie większego ograniczenia emisji. Od 2020 r. globalna emisja powinna 

spadać w tempie 1-5 proc. rocznie, tak aby w 2050 r. osiągnąć poziom o 25-70proc. niższy niż 

obecnie. Ponieważ sektor energetyczny odpowiada za największą ilość emitowanych przez człowieka 
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do atmosfery gazów cieplarnianych (GHG) w tym obszarze musimy intensywnie ograniczać emisję 

CO2. Takie ograniczenie można osiągnąć poprzez: poprawę efektywności energetycznej, zwiększenie 

udziału odnawialnych źródeł energii oraz czystych technologii energetycznych w bilansie 

energetycznym i ograniczenie bezpośredniej emisji z sektorów przemysłu emitujących najwięcej CO2 

(w tym energetyki). Rozwiązania w zakresie poprawy efektywności energetycznej, czyli ograniczenia 

zapotrzebowania na energię są często najtańszym sposobem osiągnięcia tego celu. 

 

W ostatnich latach zauważalna jest też realizowana globalnie polityka w zakresie ochrony 

jakości powietrza atmosferycznego. Szczególna uwaga i dbałość o stan powietrza Unii Europejskiej 

wyrażona jest w Dyrektywie 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 maja 2008 r. 

(dyrektywa CAFE). Dokument ten zawiera regulacje dotyczące głównie drobnego pyłu zawieszonego 

PM2,5, ale konsoliduje również inne dyrektywy i przepisy odnoszące się do obecności w powietrzu, 

takich substancji jak: benzen, dwutlenek azotu, tlenki azotu, dwutlenek siarki, ołów, pył zawieszony 

PM10, tlenek węgla oraz ozon. 

 

Jakość powietrza w dużej mierze wpływa na stan zdrowia mieszkańców zanieczyszczonych 

terenów. Należy podejmować więc starania, co do minimalizowania wpływu działalności człowieka na 

środowisko. Odstąpienie od realizacji Programu wpłynie na zdrowie obywateli, szczególnie tam, gdzie 

gęstość zaludnienia jest duża i kumulują się zanieczyszczenia ze wszystkich źródeł, takich jak: 

transport, gospodarka komunalna, przemysł. Skutki zanieczyszczenia nie są łatwe do oszacowania, 

jednak wiele prac naukowych powstałych w tej tematyce, wskazuje na wzrost częstości zachorowań 

(m.in. na choroby układu oddechowego, astmę, alergie, zawały serca) i przedwczesne zgony. 

Zwracana jest również uwaga wpływu zanieczyszczeń na podwyższone koszty leczenia oraz koszty 

społeczne (np. niezdolność do pracy).  

 

Niedotrzymanie norm jakości powietrza może także spowodować nałożenie kar finansowych  

za przekroczenie określonych w pozwoleniach ilości lub rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych  

do powietrza. Nie zwalnia to jednak z obowiązku podjęcia działań naprawczych.  

 

W przypadku braku realizacji wytyczonych celów potencjalne zmiany stanu środowiska będą 

przede wszystkim związane z utrzymaniem obecnego lub pogorszeniem stanu powietrza 

atmosferycznego na terenie miasta, gdyż brak działań w grupie budynków mieszkalnych oraz bardzo 

niski stopień termomodernizacji przyczyniają się do powstawania, głównie w sezonie grzewczym, 

uciążliwej dla mieszkańców emisji zanieczyszczeń rozprzestrzeniającej się w najbliższej okolicy. 

Podobna sytuacja występuje w grupie budynków mieszkalnictwa indywidualnego, która to jest 

najbardziej odpowiedzialna za powstawanie emisji zanieczyszczeń ze źródeł tzw. emisji niskiej. 

 

Poprawa jakości powietrza - mniej zanieczyszczeń, sadzy i kwaśnych deszczy - w dużej mierze 

będzie mieć też pozytywny wpływ na zabytki miasta.  

 

W przypadku braku realizacji wytyczonych celów potencjalne zmiany stanu środowiska będą 

przede wszystkim związane z utrzymaniem obecnego lub pogorszeniem stanu powietrza 

atmosferycznego na terenie miasta, gdyż brak działań w grupie budynków mieszkalnych oraz bardzo 

niski stopień termomodernizacji przyczyniają się do powstawania, głównie w sezonie grzewczym, 

uciążliwej dla mieszkańców emisji zanieczyszczeń rozprzestrzeniającej się w najbliższej okolicy. 
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Podobna sytuacja występuje w grupie budynków mieszkalnictwa indywidualnego, która to jest 

najbardziej odpowiedzialna za powstawanie emisji zanieczyszczeń ze źródeł tzw. emisji niskiej. 

 

Podsumowując, w przypadku odstąpienia od realizacji projektowanego dokumentu mogą 

wystąpić negatywne zmiany, takie jak: 

 

� Brak zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, a nawet jej zwiększenie w przypadku braku 

jakichkolwiek działań w tym zakresie, będzie skutkować nasileniem wpływu człowieka na 

zmiany klimatyczne, 

� Brak działań zmierzających do zmniejszenia / racjonalizacji zużycia energii będzie skutkować 

jej nadmiernym zużyciem, a tym samym presją na środowisko – większe wydobycie kopalin, 

większa emisja zanieczyszczeń (do powietrza, gleby i wód), większa emisja gazów 

cieplarnianych, 

� Brak działań zmierzających do transportu zrównoważonego, jak najmniej szkodliwego dla 

środowiska, będzie oznaczać zwiększoną emisję zanieczyszczeń, hałas i wibracje wynikające  

z złego stanu nawierzchni dróg, spadek dynamiki i zakresu prac procesów związanych  

z modernizacją istniejącej infrastruktury drogowej, 

� Brak promocji i rozwoju transportu alternatywnego transportu – ścieżki rowerowe, 

komunikacja miejska, sprawi, że społeczeństwo nadal będzie korzystać z samochodów, a tym 

samym zwiększone będzie zużycie paliw oraz zwiększy się emisja zanieczyszczeń i gazów 

cieplarnianych z transporty drogowego, 

� Brak technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii sprawi, że nadal będą 

eksploatowane złoża paliw kopalnych celem zaspokojenia potrzeb energetycznych, 

� Brak przeprowadzenia działań edukacyjnych sprawi, że nie zwiększy się świadomość 

społeczeństwa, co spowoduje brak zmiany zachowań prowadzących do zmniejszenia emisji, 

zwiększenia efektywności energetycznej, zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii. 

 

Wprawdzie niezależnie od realizacji dokumentu poddanego niniejszej ocenie, regulacje prawne  

w zakresie standardów jakości środowiska oraz prowadzony monitoring środowiska przyczyniać się 

będą do sukcesywnej poprawy jakości powietrza oraz zmniejszania emisji cieplarnianych. Niemniej 

jednak, działania przewidziane do realizacji w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta 

Radomia” powinny wspomóc ten proces i w znacznym stopniu przyspieszyć zmniejszenie 

antropopresji na środowisko. Brak realizacji niniejszego dokumentu spowolni te procesy.   
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4. PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO  

W WYNIKU REALIZACJI ZAPISÓW „PLANU GOSPODARKI 

NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA RADOMIA” 
 

4.1. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 

oddziaływaniem na środowisko 

 

Z punktu widzenia ocenianego dokumentu do najważniejszych problemów wymagających 

rozwiązania należy zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń 

powietrza w celu dotrzymania norm jakości powietrza w strefach, w których zostały one 

przekroczone.  

 

Po analizie celów i zadań ujętych w „Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Radomia”, 

zidentyfikowano rodzaje działań mogących znacząco oddziaływać na środowisko i przedstawiono je  

w tabeli 3 oraz 4. Wszystkie planowane przedsięwzięcia charakteryzują się ograniczonym 

terytorialnie oddziaływaniem na środowisko. Zasięg oddziaływania inwestycji to oddziaływanie 

krótkoterminowe związane z budową lub modernizacją danej infrastruktury. Finalne oddziaływanie 

będzie skutkowało poprawą stanu środowiska. 

 

Dokonując analizy istniejącego stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym 

znaczącym oddziaływaniem, zwrócono szczególną uwagę na obszary podlegające ochronie prawnej 

na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Na terenie miasta są to:  

 

� część obszaru sieci Natura 2000 „Ostoja Kozienicka”, 

� część obszaru sieci Natura 2000 „Puszcza Kozienicka”, 

� Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Kosówki”, 

� użytek ekologiczny „Bagno”, 

� pomniki przyrody. 

 

Takie położenie miasta, czyli na obszarach cennych przyrodniczo, objętych ochroną na 

podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody może wiązać się z potencjalnymi 

problemami, zagrożeniami, utrudniającymi lub uniemożliwiającymi realizację zapisów zawartych  

w Planie.  

 

Z uwagi na fakt, iż oceniany dokument ma charakter dokumentu strategicznego i określa cele  

i kierunki działań, w związku z tym na etapie sporządzania niniejszej Prognozy nie ma możliwości 

dokonania analizy i oceny stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 

oddziaływaniem, gdyż brakuje szczegółowych danych pozwalających określić zasięg potencjalnych 

oddziaływań. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem 

będzie możliwy do określenia, na etapie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
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konkretnych projektów inwestycyjnych, na podstawie której wydawane będą decyzje  

o środowiskowych uwarunkowaniach.  

 

Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem na 

środowisko został opisany w Rozdziale 3 niniejszego dokumentu.  

 

 

4.2. Przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko, w tym na 

obszary Natura 2000 

 

 

Zidentyfikowane oddziaływania na środowisko w odniesieniu do poszczególnych aspektów 

środowiskowych przedstawiono w poniższej tabeli.  



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Radomia 

 

41 

Tabela 3. Zidentyfikowane znaczące oddziaływania na środowisko 

Legenda 

PB wpływ pozytywny bezpośredni (+) 

PP wpływ pozytywny pośredni (+/-) 

N wpływ negatywny (-) 

0 brak wpływu (0) 

 

Lp. 
Działanie zaproponowane  

w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Radomia 
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1. Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Radomia" 0 PB 0 0 0 PB 0 0 PP 0 0 

2. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Radomiu PP PB PP PP PP PB PP 0 PB PP 0 

3. Rewitalizacja parku Obozisko PP PB N N PP PB N PP PP PP 0 

4. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej PP PP N PP PP PB N 0 PB PP PP 

5. 
Monitoring zużycia paliw i nośników energii w budynkach użyteczności publicznej, 
system zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej 

0 PB 0 0 0 PB 0 0 PP 0 0 

6. 
Działania edukacyjne związane z racjonalnym wykorzystaniem energii w obiektach 
użyteczności publicznej 

PP PP PP PP PP PB 0 0 PP 0 0 

7. Wdrażanie systemu zielonych zamówień/zakupów publicznych 0 PP 0 0 0 PB 0 0 PB 0 0 
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8. 
Poprawa efektywności energetycznej, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 
lub zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym 

PP PB PP PP PP PB PP 0 PB PP 0 

9. 
Poprawa efektywności energetycznej, wykorzystanie OZE lub zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń w Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu 

PP PP N PP PP PB N 0 PB PP PP 

10. 
Poprawa efektywności energetycznej, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 
lub zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Areszcie Śledczym w Radomiu 

PP PP N PP PP PB N 0 PB PP PP 

11. 
Organizacja akcji społecznych związanych z ograniczeniem emisji, efektywnością 
energetyczną oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii 

PP PP PP PP PP PB 0 0 PP 0 0 

12. Modernizacja systemu ciepłowniczego RADPEC PP PB N N N PB N 0 PB PP 0 

13. Modernizacja źródeł ciepła RADPEC PP PB N N N PB N 0 PB PP PP 

14. 
Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu poprzez przebudowę i remont 
kamienic mieszkalno-usługowych 

PP PP N PP PP PB N 0 PB PP PP 

15. Termomodernizacja budynków mieszkalnych PP PP N PP PP PB N 0 PB PP PP 

16. Modernizacja oświetlenia w częściach wspólnych budynków wielorodzinnych PP PB PP PP PP PB PP 0 PB PP 0 

17. 
Działania edukacyjne dla przedsiębiorstw/akcje dla przedsiębiorców dotyczące 
zagadnień związanych z ograniczeniem zużycia energii/ograniczaniem emisji 

PP PP PP PP PP PB 0 0 PP 0 0 

18. Budowa instalacji fotowoltaicznej 0 PB N PP PP PB 0 N PB PP PP 

19. 
Poprawa efektywności energetycznej, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 
lub zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w grupie handel, usługi, przedsiębiorstwa 

PP PP PP PP PP PB 0 0 PP 0 0 

20. Budowa budynków komercyjnych energooszczędnych i pasywnych PP PP N N PP PB N 0 PB PP PP 

21. 
Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Wyższego Seminarium 
Duchownego w Radomiu 

PP PP N PP PP PB N 0 PB PP PP 
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22. Rozbudowa sieci dróg rowerowych PP PB N N PP PB N PP PP PP 0 

23. 
Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii społecznych związanych efektywnym i 
ekologicznym transportem 

PP PP PP PP PP PB 0 0 PP 0 0 

24. Budowa dróg przelotowych przez miasto PP PB N N N PB N N PP PP PP 

25. 
Zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową niezbędnej 
infrastruktury zasilającej 

PP PB N N N PB N N PB PP PP 

26. Koncepcja budowy Systemu Zarządzania Ruchem (ITS) PP PB PP PP PP PB PP 0 PB PP 0 

27. Rozbudowa strefy "TEMPO 30": uspokojenie ruchu w centrum Radomia PP PB PP PP PP PB PP 0 PB PP 0 

28. Modernizacja dróg gminnych i powiatowych PP PB N N N PB N N PP PP PP 

29. Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) - RADPEC PP PB N N N PB N 0 PB PP 0 
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Oddziaływanie na różnorodność biologiczną, rośliny oraz zwierzęta  - realizacja działań wynikających 

z wyznaczonych celów Planu, w sposób pośredni lub bezpośredni będzie w większości oddziaływała 

pozytywnie, a jedynie sporadycznie negatywnie (głównie na etapie prowadzonych prac, w ich 

bezpośrednim sąsiedztwie).  

Oddziaływanie na ludzi – pomimo uciążliwości na etapie prowadzonych inwestycji (np. hałas, 

pylenie) realizacja postanowień Planu będzie mieć pozytywny wpływ na życie ludzi. Mniejsza emisja 

zanieczyszczeń spowoduje mniej zachorowań spowodowanych złym stanem powietrza, lepsza 

infrastruktura spowoduje polepszenie warunków życia.  

Oddziaływanie na wodę – wszelkie inwestycje związane z infrastrukturą drogową bądź przesyłową 

na etapie prac budowlanych stanowią zagrożenie dla wód. Jest to związane z koniecznością 

wykopów, uzbrojenia terenu itp., co skutkuje możliwością skażenia wód – głównie węglowodorami 

ropopochodnymi i metalami ciężkimi. Spodziewanym efektem końcowym jest jednak poprawa 

jakości wód ze względu na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.  

Oddziaływanie na powietrze – po dokonaniu inwestycji prognozuje się poprawę jakości powietrza. 

Negatywne oddziaływanie będzie miało miejsce głównie na etapie prowadzenia prac budowlanych, 

spowodowane pracą maszyn budowlanych i środków transportu emitujących zanieczyszczenia 

powstające ze spalania paliw w silnikach spalinowych (tlenki azotu, benzen, tlenek węgla, 

węglowodory alifatyczne i aromatyczne). Dodatkowo dojdzie do emisji pyłów podczas prac ziemnych 

i w czasie ruchu pojazdów po nawierzchniach nieutwardzonych, a także emisji węglowodorów 

podczas układania nawierzchni bitumicznych. Emisja tych zanieczyszczeń będzie miała charakter 

lokalny i ograniczony do dość krótkiego okresu czasu. Dlatego też nie będzie powodować znacznych 

uciążliwości i kumulacji w środowisku.  

Oddziaływanie na powierzchnię ziemi - oddziaływanie negatywne będzie wiązać się z realizacją 

wszystkich planowanych działań na skutek fazy budowy. Praca ciężkiego sprzętu mechanicznego 

może doprowadzić do zmiany struktury gleby. Może także dojść do zanieczyszczenia środowiska 

glebowego substancjami niebezpiecznymi pochodzącymi z niewłaściwie prowadzonych prac 

budowlanych (np. wycieki płynów eksploatacyjnych z pojazdów i maszyn, niewłaściwe gromadzenie 

odpadów niebezpiecznych) lub zdarzeń drogowych z udziałem pojazdów przewożących materiały 

niebezpieczne. Docelowo, w wyniku przeprowadzonych inwestycji prognozuje się jednak poprawę 

stanu czystości gleb ze względu na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. 

Oddziaływanie na krajobraz - realizacja celów Planu nie będzie miała negatywnego wpływu na 

krajobraz. Jedynie działania związane z realizacją infrastruktury komunikacyjnej mogą wpłynąć na 

jego zmianę. 

Oddziaływanie na klimat – realizacja Planu będzie mieć pozytywny wpływ na klimat poprzez 

zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych oraz zwiększenie wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii.  

Oddziaływanie na klimat akustyczny – wzmożony hałas będzie emitowany jedynie podczas 

prowadzonych prac budowlanych, np. praca maszyn, ruch pojazdów ciężarowych / budowlanych.  
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Oddziaływanie na zasoby naturalne - realizacja Planu będzie mieć pozytywny wpływ, gdyż wiele jego 

działań zakłada racjonalne korzystanie z zasobów naturalnych w oparciu o zasadę zrównoważonego 

rozwoju.  

Oddziaływanie na zabytki - poprawa jakości powietrza = mniej zanieczyszczeń, sadzy i kwaśnych 

deszczy - w dużej mierze będzie mieć też pozytywny wpływ na zabytki miasta.  

Oddziaływanie na obszary Natura 2000 - niektóre z zaplanowanych do realizacji działań  

i przedsięwzięć mogą lokalnie oddziaływać na obszary Natura 2000, jak i inne formy ochrony 

przyrody. Na etapie przygotowywania niniejszej prognozy przewiduje się pozytywny bądź neutralny 

wpływ planowanych do przeprowadzenia działań – poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji 

zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych będzie miało dobry wpływ na obszary cenne przyrodniczo.  
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Tabela 4. Przewidywane znaczące oddziaływania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Radomia” 

Lp. Kierunek działań 
Przewidywane 

oddziaływania 
Oddziaływanie na środowisko 

1. Aktualizacja "Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla miasta Radomia" 

Modernizacja oświetlenia ulicznego  

w Radomiu 

Bezpośrednie Oddziaływanie dodatnie - kontrola nad stanem środowiska i zużyciem energii, w celu 
szybkiego reagowania na niepokojące zmiany. 
Umożliwienie mieszkańcom oraz podmiotom (interesariuszom) uczestnictwa w procesie 
planowania oraz zarządzania energią, a także informowanie o planowanych do realizacji 
zadaniach inwestycyjnych w mieście - dokumenty są publicznie dostępne i konsultowane 
społecznie (w sposób zwyczajowo przyjęty). 

Pośrednie Poprawa efektywności energetycznej, poprawa jakości powietrza, mniejsza emisja 
zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych, dzięki realizacji postanowień dokumentów. 

Wtórne Poprawa jakości powietrza - dodatni efekt ekologiczny 

Skumulowane Poprawa jakości powietrza - dodatni efekt ekologiczny 

Krótkoterminowe Poprawa jakości powietrza - dodatni efekt ekologiczny 

Długoterminowe Poprawa jakości powietrza - dodatni efekt ekologiczny 

2. Modernizacja oświetlenia ulicznego  

w Radomiu 

Bezpośrednie Zmniejszenie zużycia energii na oświetlenie. 

Pośrednie Zmniejszenie zużycia paliw przeznaczonych do produkcji energii 

Wtórne Poprawa jakości powietrza, zmniejszenie zużycia paliw 

Skumulowane Poprawa jakości powietrza, zmniejszenie zużycia paliw 

Krótkoterminowe Poprawa jakości powietrza, zmniejszenie zużycia paliw 

Długoterminowe Zwiększenie komfortu wykorzystania przestrzeni publicznej, zwiększenie bezpieczeństwa 
poruszania się w obrębie miasta, ugruntowanie pozycji sektora publicznego jako lidera  
w racjonalnym gospodarowaniu energią oraz zasobami finansowymi. 

3. Rewitalizacja parku Obozisko Bezpośrednie Oddziaływanie negatywne: 
- istnieje zagrożenie zniszczenia siedlisk roślin i zwierząt podczas prac 
- powstawanie odpadów wielkogabarytowych w wyniku prac budowlanych 
- możliwe jest zniszczenie powierzchni ziemi w bezpośrednim rejonie prac budowlanych 
- możliwe jest przedostawanie się do gleby i wód substancji ropopochodnych lub płynów 
eksploatacyjnych z maszyn i urządzeń budowlanych 
- emisja hałasu przez maszyny w czasie prac 
- wpływ na powietrze – negatywny wpływ występuje wyłącznie na etapie budowy w wyniku 
emisji spalin i pyłów z maszyn i urządzeń budowlanych oraz środków transportu 
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- wpływ na warunki życia i zdrowie ludzi na etapie budowy (hałas, pylenie). 
 
Faza eksploatacji: oddziaływanie dodatnie - zmniejszenie zużycia paliw w wyniku zmiany 
przyzwyczajeń komunikacyjnych ludności poprzez nacisk na komunikację pieszą 

Pośrednie Zmniejszenie zużycia energii i paliw, poprawa jakości powietrza poprzez wzrost świadomości 
oraz korzystanie ze ścieżek pieszych zamiast np. samochodu - dodatni efekt ekologiczny 

Wtórne Zmniejszenie zużycia energii i paliw, poprawa jakości powietrza - dodatni efekt ekologiczny 

Skumulowane Zmniejszenie zużycia energii i paliw, poprawa jakości powietrza - dodatni efekt ekologiczny 

Krótkoterminowe Zmniejszenie zużycia energii i paliw, poprawa jakości powietrza - dodatni efekt ekologiczny 

Długoterminowe Integracja społeczności lokalnej wokół działań związanych z aktywnością ruchową, 
wzmocnienie fizycznej kondycji mieszkańców, budowanie relacji pomiędzy mieszkańcami 
wokół czynności sprzyjających zdrowiu. 

4. Termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej 

Bezpośrednie Oddziaływanie dodatnie pozytywne: 
- wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i zmniejszenie presji antropogenicznej na 
środowisko powodowanej spalaniem węgla 
- poprawa jakości powietrza dzięki zmniejszonemu zapotrzebowaniu budynku na energię 
uzyskiwaną ze spalania paliw kopalnych; zmniejszenie emisji gazów i pyłów;  
- zmniejszenie wydobycia paliw kopalnych ze względu na obniżone zapotrzebowanie na nie 
dzięki przeprowadzonej termomodernizacji budynku 
- poprawa funkcjonowania ekosystemów dzięki lepszej jakości powietrza 
- zmniejszenie zachorowań ludzi dzięki lepszej jakości powietrza 
- zmniejszenie antropopresji na ekosystemy wodne, gleby, zabytki dzięki lepszej jakości 
powietrza. 
 
Oddziaływanie negatywne: 
- istnieje zagrożenie zniszczenia lub zamurowania siedlisk ptaków lub nietoperzy podczas 
termomodernizacji   
- powstawanie odpadów wielkogabarytowych w wyniku prac budowlanych 
- możliwe jest zniszczenie powierzchni ziemi w bezpośrednim rejonie prac 
termomodernizacyjnych 
- w czasie prac hałas z maszyn budowlanych i terenu budowy 

Pośrednie Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania energii, mniejsze zapotrzebowanie 
na paliwa kopalne  - dodatni efekt ekologiczny 

Wtórne Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania energii, mniejsze zapotrzebowanie 
na paliwa kopalne  - dodatni efekt ekologiczny 
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Skumulowane Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania energii, mniejsze zapotrzebowanie 
na paliwa kopalne  - dodatni efekt ekologiczny 

Krótkoterminowe Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania energii, mniejsze zapotrzebowanie 
na paliwa kopalne  - dodatni efekt ekologiczny 

Długoterminowe Zwiększenie komfortu cieplnego w budynkach miejskich, polepszenie jakości usług danych 
jednostek użyteczności publicznej, ugruntowanie pozycji sektora publicznego jako lidera  
w racjonalnym gospodarowaniu energią oraz zasobami finansowymi. 

5. Monitoring zużycia paliw i nośników energii 

w budynkach użyteczności publicznej, system 

zarządzania energią w budynkach 

użyteczności publicznej 

Bezpośrednie Zmniejszenie zużycia energii i wody - dodatni efekt ekologiczny 

Pośrednie Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania zasobów wodnych - dodatni efekt 
ekologiczny 

Wtórne Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania zasobów wodnych - dodatni efekt 
ekologiczny 

Skumulowane Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania zasobów wodnych - dodatni efekt 
ekologiczny 

Krótkoterminowe Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania zasobów wodnych - dodatni efekt 
ekologiczny 

Długoterminowe Zwiększenie komfortu cieplnego w budynkach miejskich, polepszenie jakości usług danych 
jednostek użyteczności publicznej, ugruntowanie pozycji sektora publicznego jako lidera  
w racjonalnym gospodarowaniu energią oraz zasobami finansowymi. 

6. Działania edukacyjne związane z racjonalnym 

wykorzystaniem energii w obiektach 

użyteczności publicznej 

Bezpośrednie Zwiększenie ekologicznej świadomości użytkowników budynków (w tym dzieci i młodzieży), 
zmniejszenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, zaangażowanie 
użytkowników budynków w działania proekologiczne 

Pośrednie W wyniku przeprowadzenia działania poprawi się stan powietrza, zmniejszy się zużycie 
energii - dodatni efekt ekologiczny 

Wtórne W wyniku przeprowadzenia działania poprawi się stan powietrza, zmniejszy się zużycie 
energii - dodatni efekt ekologiczny 

Skumulowane W wyniku przeprowadzenia działania poprawi się stan powietrza, zmniejszy się zużycie 
energii - dodatni efekt ekologiczny 

Krótkoterminowe W wyniku przeprowadzenia działania poprawi się stan powietrza, zmniejszy się zużycie 
energii - dodatni efekt ekologiczny 

Długoterminowe Oddziaływanie dodatnie - spełnienie wymagań krajowych i unijnych dotyczących jakości 
powietrza 

7. Wdrażanie systemu zielonych 

zamówień/zakupów publicznych 

Bezpośrednie Racjonalizacja zużycia energii 

Pośrednie Zmniejszenie zużycia energii, poprawa jakości powietrza - dodatni efekt ekologiczny 
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Wtórne Zmniejszenie zużycia energii, poprawa jakości powietrza - dodatni efekt ekologiczny 

Skumulowane Zmniejszenie zużycia energii, poprawa jakości powietrza - dodatni efekt ekologiczny 

Krótkoterminowe Zmniejszenie zużycia energii, poprawa jakości powietrza - dodatni efekt ekologiczny 

Długoterminowe Pełnienie wzorowej roli dla innych podmiotów. Sygnał dla innych usługobiorców  
i konsumentów dotyczący możliwości zamawiania usług i produktów także w oparciu  
o kryteria ekologiczne (a także ekonomiczne, lecz ze skutkami długofalowymi). 

8. Poprawa efektywności energetycznej, 

wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

lub zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w 

Radomskim Szpitalu Specjalistycznym 

Bezpośrednie Zmniejszenie zużycia energii na oświetlenie, zmniejszenie zużycia ciepła.  
Na etapie prac będą powstawać odpady wielkogabarytowe – wymieniane grzejniki.  

Pośrednie Zmniejszenie zużycia paliw przeznaczonych do produkcji energii 

Wtórne Poprawa jakości powietrza, zmniejszenie zużycia paliw 

Skumulowane Poprawa jakości powietrza, zmniejszenie zużycia paliw 

Krótkoterminowe Poprawa jakości powietrza, zmniejszenie zużycia paliw 

Długoterminowe Zwiększenie komfortu cieplnego oraz zmniejszenie zużycia energii w budynkach gminnych, 
polepszenie jakości usług danych jednostek użyteczności publicznej, ugruntowanie pozycji 
sektora publicznego jako lidera w racjonalnym gospodarowaniu energią oraz zasobami 
finansowymi. 

9. Poprawa efektywności energetycznej, 

wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

lub zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w 

Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  

w Radomiu 

Bezpośrednie Oddziaływanie dodatnie pozytywne: 
- wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i zmniejszenie presji antropogenicznej na 
środowisko powodowanej spalaniem węgla 
- poprawa jakości powietrza dzięki zmniejszonemu zapotrzebowaniu budynku na energię 
uzyskiwaną ze spalania paliw kopalnych; zmniejszenie emisji gazów i pyłów;  
- zmniejszenie wydobycia paliw kopalnych ze względu na obniżone zapotrzebowanie na nie 
dzięki przeprowadzonej termomodernizacji budynku 
- poprawa funkcjonowania ekosystemów dzięki lepszej jakości powietrza 
- zmniejszenie zachorowań ludzi dzięki lepszej jakości powietrza 
- zmniejszenie antropopresji na ekosystemy wodne, gleby, zabytki dzięki lepszej jakości 
powietrza. 
 
Oddziaływanie negatywne, głównie na etapie prac: 
- istnieje zagrożenie zniszczenia lub zamurowania siedlisk ptaków lub nietoperzy podczas 
termomodernizacji   
- powstawanie odpadów wielkogabarytowych w wyniku prac budowlanych 
- możliwe jest zniszczenie powierzchni ziemi w bezpośrednim rejonie prac 
termomodernizacyjnych 
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- w czasie prac hałas z maszyn budowlanych i terenu budowy 

Pośrednie Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania energii, mniejsze zapotrzebowanie 
na paliwa kopalne  - dodatni efekt ekologiczny 

Wtórne Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania energii, mniejsze zapotrzebowanie 
na paliwa kopalne  - dodatni efekt ekologiczny 

Skumulowane Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania energii, mniejsze zapotrzebowanie 
na paliwa kopalne  - dodatni efekt ekologiczny 

Krótkoterminowe Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania energii, mniejsze zapotrzebowanie 
na paliwa kopalne  - dodatni efekt ekologiczny 

Długoterminowe Pełnienie wzorowej roli dla innych podmiotów. Sygnał dla innych usługobiorców i 
konsumentów dotyczący możliwości zamawiania usług i produktów także w oparciu o 
kryteria ekologiczne (a także ekonomiczne, lecz ze skutkami długofalowymi) 

10. Poprawa efektywności energetycznej, 

wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

lub zmniejszenie emisji zanieczyszczeń  

w Areszcie Śledczym w Radomiu 

Bezpośrednie Oddziaływanie dodatnie pozytywne: 
- wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i zmniejszenie presji antropogenicznej na 
środowisko powodowanej spalaniem węgla 
- poprawa jakości powietrza dzięki zmniejszonemu zapotrzebowaniu budynku na energię 
uzyskiwaną ze spalania paliw kopalnych; zmniejszenie emisji gazów i pyłów;  
- zmniejszenie wydobycia paliw kopalnych ze względu na obniżone zapotrzebowanie na nie 
dzięki przeprowadzonej termomodernizacji budynku 
- poprawa funkcjonowania ekosystemów dzięki lepszej jakości powietrza 
- zmniejszenie zachorowań ludzi dzięki lepszej jakości powietrza 
- zmniejszenie antropopresji na ekosystemy wodne, gleby, zabytki dzięki lepszej jakości 
powietrza. 
 
Oddziaływanie negatywne, głównie na etapie prac: 
- istnieje zagrożenie zniszczenia lub zamurowania siedlisk ptaków lub nietoperzy podczas 
termomodernizacji   
- powstawanie odpadów wielkogabarytowych w wyniku prac budowlanych 
- zniszczenie powierzchni ziemi w bezpośrednim rejonie prac termomodernizacyjnych – 
głębokie wykopy na potrzeby pompy ciepła 
- w czasie prac hałas z maszyn budowlanych i terenu budowy 

Pośrednie Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania energii, mniejsze zapotrzebowanie 
na paliwa kopalne  - dodatni efekt ekologiczny 

Wtórne Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania energii, mniejsze zapotrzebowanie 
na paliwa kopalne  - dodatni efekt ekologiczny 
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Skumulowane Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania energii, mniejsze zapotrzebowanie 
na paliwa kopalne  - dodatni efekt ekologiczny 

Krótkoterminowe Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania energii, mniejsze zapotrzebowanie 
na paliwa kopalne  - dodatni efekt ekologiczny 

Długoterminowe Zwiększenie komfortu cieplnego oraz zmniejszenie zużycia energii w budynkach gminnych, 
polepszenie jakości usług danych jednostek użyteczności publicznej, ugruntowanie pozycji 
sektora publicznego jako lidera w racjonalnym gospodarowaniu energią oraz zasobami 
finansowymi. 

11. Organizacja akcji społecznych związanych  

z ograniczeniem emisji, efektywnością 

energetyczną oraz wykorzystaniem 

odnawialnych źródeł energii 

Bezpośrednie Zwiększenie ekologicznej świadomości użytkowników budynków (w tym dzieci i młodzieży), 
zmniejszenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, zaangażowanie 
użytkowników budynków w działania proekologiczne 

Pośrednie W wyniku przeprowadzenia działania poprawi się stan powietrza, zmniejszy się zużycie 
energii - dodatni efekt ekologiczny 

Wtórne W wyniku przeprowadzenia działania poprawi się stan powietrza, zmniejszy się zużycie 
energii - dodatni efekt ekologiczny 

Skumulowane W wyniku przeprowadzenia działania poprawi się stan powietrza, zmniejszy się zużycie 
energii - dodatni efekt ekologiczny 

Krótkoterminowe W wyniku przeprowadzenia działania poprawi się stan powietrza, zmniejszy się zużycie 
energii - dodatni efekt ekologiczny 

Długoterminowe Oddziaływanie dodatnie - spełnienie wymagań krajowych i unijnych dotyczących jakości 
powietrza 

12. Modernizacja systemu ciepłowniczego 

RADPEC 

Bezpośrednie Oddziaływanie dodatnie po zakończeniu prac - zmniejszenie zużycia energii cieplnej, a co za 
tym idzie paliw, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń 
 
Oddziaływanie ujemne na etapie prac budowlanych:  
- istnieje zagrożenie zniszczenia siedlisk roślin i zwierząt podczas prac 
- powstawanie odpadów wielkogabarytowych w wyniku prac budowlanych 
- możliwe jest zniszczenie powierzchni ziemi w bezpośrednim rejonie prac budowlanych 
- możliwe jest przedostawanie się do gleby i wód substancji ropopochodnych lub płynów 
eksploatacyjnych z maszyn i urządzeń budowlanych 
- emisja hałasu przez maszyny w czasie prac 
- wpływ na powietrze – negatywny wpływ występuje wyłącznie na etapie budowy w wyniku 
emisji spalin i pyłów z maszyn i urządzeń budowlanych oraz środków transportu 
- wpływ na warunki życia i zdrowie ludzi na etapie budowy (hałas, pylenie). 

Pośrednie Racjonalizacja zużycia energii cieplnej i paliw wykorzystywanych do jej produkcji 
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Wtórne Poprawa jakości powietrza - dodatni efekt ekologiczny 

Skumulowane Poprawa jakości powietrza - dodatni efekt ekologiczny 

Krótkoterminowe Poprawa jakości powietrza - dodatni efekt ekologiczny 

Długoterminowe Bezpośredni wpływ na jakość życia mieszkańców (zmniejszenie emisji pyłów), polepszenie 
jakości usług ciepłowniczych, zmniejszenie emisji pyłowej i emisji CO2. 

13. Modernizacja źródeł ciepła RADPEC Bezpośrednie Oddziaływanie dodatnie po zakończeniu prac - zmniejszenie zużycia energii cieplnej, a co za 
tym idzie paliw, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń 
 
Oddziaływanie ujemne na etapie prac budowlanych:  
- istnieje zagrożenie zniszczenia siedlisk roślin i zwierząt podczas prac 
- powstawanie odpadów wielkogabarytowych w wyniku prac budowlanych, w tym 
zdemontowany stary kocioł 
- możliwe jest zniszczenie powierzchni ziemi w bezpośrednim rejonie prac budowlanych 
- możliwe jest przedostawanie się do gleby i wód substancji ropopochodnych lub płynów 
eksploatacyjnych z maszyn i urządzeń budowlanych 
- emisja hałasu przez maszyny w czasie prac 
- wpływ na powietrze – negatywny wpływ występuje wyłącznie na etapie budowy w wyniku 
emisji spalin i pyłów  
z maszyn i urządzeń budowlanych oraz środków transportu 
- wpływ na warunki życia i zdrowie ludzi na etapie budowy (hałas, pylenie). 

Pośrednie Racjonalizacja zużycia energii cieplnej i paliw wykorzystywanych do jej produkcji.  
Umożliwienie podłączenia nieruchomości do nowoczesnego i konkurencyjnego cenowo 
systemu ciepłowniczego, zmniejszenie emisji pyłowej i emisji CO2. 

Wtórne Poprawa jakości powietrza - dodatni efekt ekologiczny 

Skumulowane Poprawa jakości powietrza - dodatni efekt ekologiczny 

Krótkoterminowe Poprawa jakości powietrza - dodatni efekt ekologiczny 

Długoterminowe Poprawa jakości powietrza - dodatni efekt ekologiczny 

14. Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego  

w Radomiu poprzez przebudowę i remont 

kamienic mieszkalno-usługowych 

Bezpośrednie Oddziaływanie dodatnie pozytywne: 
- wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i zmniejszenie presji antropogenicznej na 
środowisko powodowanej spalaniem węgla 
- poprawa jakości powietrza dzięki zmniejszonemu zapotrzebowaniu budynku na energię 
uzyskiwaną ze spalania paliw kopalnych; zmniejszenie emisji gazów i pyłów;  
- zmniejszenie wydobycia paliw kopalnych ze względu na obniżone zapotrzebowanie na nie 
dzięki przeprowadzonej termomodernizacji budynku 
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- poprawa funkcjonowania ekosystemów dzięki lepszej jakości powietrza 
- zmniejszenie zachorowań ludzi dzięki lepszej jakości powietrza 
- zmniejszenie antropopresji na ekosystemy wodne, gleby, zabytki dzięki lepszej jakości 
powietrza. 
 
Oddziaływanie negatywne, głównie na etapie prac: 
- istnieje zagrożenie zniszczenia lub zamurowania siedlisk ptaków lub nietoperzy podczas 
termomodernizacji   
- powstawanie odpadów wielkogabarytowych w wyniku prac budowlanych 
- możliwe jest zniszczenie powierzchni ziemi w bezpośrednim rejonie prac 
termomodernizacyjnych 
- w czasie prac hałas z maszyn budowlanych i terenu budowy 

Pośrednie Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania energii, mniejsze zapotrzebowanie 
na paliwa kopalne  - dodatni efekt ekologiczny 

Wtórne Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania energii, mniejsze zapotrzebowanie 
na paliwa kopalne  - dodatni efekt ekologiczny 

Skumulowane Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania energii, mniejsze zapotrzebowanie 
na paliwa kopalne  - dodatni efekt ekologiczny 

Krótkoterminowe Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania energii, mniejsze zapotrzebowanie 
na paliwa kopalne  - dodatni efekt ekologiczny 

Długoterminowe Bezpośredni wpływ na jakość życia mieszkańców (zmniejszenie emisji pyłów), zwiększenie 
ekologicznej świadomości mieszkańców, zaangażowanie mieszkańców w działania 
proekologiczne. 

15. Termomodernizacja budynków mieszkalnych Bezpośrednie Oddziaływanie dodatnie pozytywne: 
- wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i zmniejszenie presji antropogenicznej na 
środowisko powodowanej spalaniem węgla 
- poprawa jakości powietrza dzięki zmniejszonemu zapotrzebowaniu budynku na energię 
uzyskiwaną ze spalania paliw kopalnych; zmniejszenie emisji gazów i pyłów;  
- zmniejszenie wydobycia paliw kopalnych ze względu na obniżone zapotrzebowanie na nie 
dzięki przeprowadzonej termomodernizacji budynku 
- poprawa funkcjonowania ekosystemów dzięki lepszej jakości powietrza 
- zmniejszenie zachorowań ludzi dzięki lepszej jakości powietrza 
- zmniejszenie antropopresji na ekosystemy wodne, gleby, zabytki dzięki lepszej jakości 
powietrza. 
 
Oddziaływanie negatywne, głównie na etapie prac: 
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- istnieje zagrożenie zniszczenia lub zamurowania siedlisk ptaków lub nietoperzy podczas 
termomodernizacji   
- powstawanie odpadów wielkogabarytowych w wyniku prac budowlanych 
- możliwe jest zniszczenie powierzchni ziemi w bezpośrednim rejonie prac 
termomodernizacyjnych 
- w czasie prac hałas z maszyn budowlanych i terenu budowy 

Pośrednie Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania energii, mniejsze zapotrzebowanie 
na paliwa kopalne  - dodatni efekt ekologiczny 

Wtórne Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania energii, mniejsze zapotrzebowanie 
na paliwa kopalne  - dodatni efekt ekologiczny 

Skumulowane Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania energii, mniejsze zapotrzebowanie 
na paliwa kopalne  - dodatni efekt ekologiczny 

Krótkoterminowe Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania energii, mniejsze zapotrzebowanie 
na paliwa kopalne  - dodatni efekt ekologiczny 

Długoterminowe Bezpośredni wpływ na jakość życia mieszkańców (zmniejszenie emisji pyłów), zwiększenie 
ekologicznej świadomości mieszkańców, zaangażowanie mieszkańców w działania 
proekologiczne. 

16. Modernizacja oświetlenia w częściach 

wspólnych budynków wielorodzinnych 

Bezpośrednie Zmniejszenie zużycia energii na oświetlenie. 

Pośrednie Zmniejszenie zużycia paliw przeznaczonych do produkcji energii. 

Wtórne Poprawa jakości powietrza, zmniejszenie zużycia paliw i energii. 

Skumulowane Poprawa jakości powietrza, zmniejszenie zużycia paliw i energii. 

Krótkoterminowe Poprawa jakości powietrza, zmniejszenie zużycia paliw i energii. 

Długoterminowe Polepszenie warunków użytkowych budynku, zmniejszenie kosztów użytkowania budynków, 
zwiększenie ekologicznej świadomości mieszkańców, zaangażowanie mieszkańców  
w działania proekologiczne 

17. Działania edukacyjne dla 

przedsiębiorstw/akcje dla przedsiębiorców 

dotyczące zagadnień związanych  

z ograniczeniem zużycia 

energii/ograniczaniem emisji 

Bezpośrednie Kształtowanie norm dla energooszczędnych zachowań, zaangażowanie mieszkańców  
w działania miasta. 

Pośrednie W wyniku przeprowadzenia działania poprawi się stan powietrza, zmniejszy się zużycie 
energii - dodatni efekt ekologiczny 

Wtórne W wyniku przeprowadzenia działania poprawi się stan powietrza, zmniejszy się zużycie 
energii - dodatni efekt ekologiczny 

Skumulowane W wyniku przeprowadzenia działania poprawi się stan powietrza, zmniejszy się zużycie 
energii - dodatni efekt ekologiczny 

Krótkoterminowe W wyniku przeprowadzenia działania poprawi się stan powietrza, zmniejszy się zużycie 
energii - dodatni efekt ekologiczny 
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Długoterminowe Oddziaływanie dodatnie - spełnienie wymagań krajowych i unijnych dotyczących jakości 
powietrza 

18. Budowa instalacji fotowoltaicznej Bezpośrednie Faza budowy siłowni fotowoltaicznej: odpady wielkogabarytowe, możliwe zniszczenie 
siedlisk roślin i zwierząt w bezpośrednim rejonie prac. 
Faza eksploatacji: oddziaływanie dodatnie - zmniejszenie ilości odpadów stałych (np. 
popioły), zabezpieczenie energetyczne, wprowadzanie nowych, ekologicznych technik 
(odnawialne źródła energii) 

Pośrednie W wyniku przeprowadzenia inwestycji poprawi się stan powietrza, inwestycje przyniosą 
dodatni efekt ekologiczny. Zmniejszenie emisji w związku ze stosowaniem odnawialnych 
źródeł energii. 

Wtórne W wyniku przeprowadzenia inwestycji poprawi się stan powietrza – dodatni efekt 
ekologiczny. 

Skumulowane W wyniku przeprowadzenia inwestycji poprawi się stan powietrza – dodatni efekt 
ekologiczny. 

Krótkoterminowe W wyniku przeprowadzenia inwestycji poprawi się stan powietrza – dodatni efekt 
ekologiczny. 

Długoterminowe Kształtowanie norm dla energooszczędnego biznesu ukierunkowanego na zrównoważone 
wykorzystanie zasobów, promocja odnawialnych źródeł energii, polepszenie warunków 
prowadzenia działalności gospodarczej oraz pracy, polepszenie wizerunku ekologicznego 
przedsiębiorstw 

19. Poprawa efektywności energetycznej, 

wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

lub zmniejszenie emisji zanieczyszczeń  

w grupie handel, usługi, przedsiębiorstwa 

Bezpośrednie Kształtowanie norm dla energooszczędnego biznesu ukierunkowanego na zrównoważone 
wykorzystanie zasobów, polepszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz 
pracy. 

Pośrednie W wyniku przeprowadzenia działania poprawi się stan powietrza, zmniejszy się zużycie 
energii - dodatni efekt ekologiczny 

Wtórne W wyniku przeprowadzenia działania poprawi się stan powietrza, zmniejszy się zużycie 
energii - dodatni efekt ekologiczny 

Skumulowane W wyniku przeprowadzenia działania poprawi się stan powietrza, zmniejszy się zużycie 
energii - dodatni efekt ekologiczny 

Krótkoterminowe W wyniku przeprowadzenia działania poprawi się stan powietrza, zmniejszy się zużycie 
energii - dodatni efekt ekologiczny 

Długoterminowe Bezpośredni wpływ na środowisko, oszczędność zużycia i kosztów energii, polepszenie 
warunków prowadzenia działalności przedsiębiorstw oraz pracy, polepszenie wizerunku 
ekologicznego przedsiębiorstw 

20. Budowa budynków komercyjnych Bezpośrednie Oddziaływanie dodatnie pozytywne: 
- zmniejszenie presji antropogenicznej na środowisko powodowanej spalaniem węgla 
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energooszczędnych i pasywnych - poprawa jakości powietrza dzięki zmniejszonemu zapotrzebowaniu budynku na energię 
uzyskiwaną ze spalania paliw kopalnych; zmniejszenie emisji gazów i pyłów;  
- zmniejszenie wydobycia paliw kopalnych ze względu na obniżone zapotrzebowanie na nie 
dzięki doprowadzeniu budynku do standardu niskoenergetycznego / pasywnego 
- poprawa funkcjonowania ekosystemów dzięki lepszej jakości powietrza 
- zmniejszenie zachorowań ludzi dzięki lepszej jakości powietrza 
- zmniejszenie antropopresji na ekosystemy wodne, gleby, zabytki dzięki lepszej jakości 
powietrza. 
 
Oddziaływanie negatywne – w czasie prac budowlanych: 
- możliwe zniszczenie siedlisk roślin i zwierząt 
- powstawanie odpadów wielkogabarytowych  
- pylenie z placu budowy 
- zniszczenie powierzchni ziemi w bezpośrednim rejonie prac (głębokie wykopy); możliwe 
jest również zniszczenie powierzchni ziemi w sąsiedztwie (maszyny budowlane, transport 
materiałów, itp.)  
- hałas powodowany przez maszyny budowlane oraz pochodzący z terenu budowy 

Pośrednie Pełnienie wzorowej roli dla innych podmiotów (także tych korzystających z trybu zamówień 
publicznych, lub zamawiających usługi w "klasyczny" sposób). Sygnał dla innych 
usługobiorców i konsumentów dotyczący możliwości zamawiania usług i produktów także  
w oparciu o kryteria ekologiczne (a także ekonomiczne, lecz ze skutkami długofalowymi). 

Wtórne Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania energii, mniejsze zapotrzebowanie 
na paliwa kopalne  - dodatni efekt ekologiczny 

Skumulowane Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania energii, mniejsze zapotrzebowanie 
na paliwa kopalne  - dodatni efekt ekologiczny 

Krótkoterminowe Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania energii, mniejsze zapotrzebowanie 
na paliwa kopalne  - dodatni efekt ekologiczny 

Długoterminowe Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania energii, mniejsze zapotrzebowanie 
na paliwa kopalne  - dodatni efekt ekologiczny 

21. Zwiększenie efektywności energetycznej  

w budynkach Wyższego Seminarium 

Duchownego w Radomiu 

Bezpośrednie Oddziaływanie dodatnie pozytywne: 
- wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i zmniejszenie presji antropogenicznej na 
środowisko powodowanej spalaniem węgla 
- poprawa jakości powietrza dzięki zmniejszonemu zapotrzebowaniu budynku na energię 
uzyskiwaną ze spalania paliw kopalnych; zmniejszenie emisji gazów i pyłów;  
- zmniejszenie wydobycia paliw kopalnych ze względu na obniżone zapotrzebowanie na nie 
dzięki przeprowadzonej termomodernizacji budynku 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Radomia 

 

57 

- poprawa funkcjonowania ekosystemów dzięki lepszej jakości powietrza 
- zmniejszenie zachorowań ludzi dzięki lepszej jakości powietrza 
- zmniejszenie antropopresji na ekosystemy wodne, gleby, zabytki dzięki lepszej jakości 
powietrza. 
 
Oddziaływanie negatywne, głównie na etapie prac: 
- istnieje zagrożenie zniszczenia lub zamurowania siedlisk ptaków lub nietoperzy podczas 
termomodernizacji   
- powstawanie odpadów wielkogabarytowych w wyniku prac budowlanych 
- zniszczenie powierzchni ziemi w bezpośrednim rejonie prac termomodernizacyjnych – 
głębokie wykopy na potrzeby pompy ciepła 
- w czasie prac hałas z maszyn budowlanych i terenu budowy 

Pośrednie Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania energii, mniejsze zapotrzebowanie 
na paliwa kopalne  - dodatni efekt ekologiczny 

Wtórne Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania energii, mniejsze zapotrzebowanie 
na paliwa kopalne  - dodatni efekt ekologiczny 

Skumulowane Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania energii, mniejsze zapotrzebowanie 
na paliwa kopalne  - dodatni efekt ekologiczny 

Krótkoterminowe Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania energii, mniejsze zapotrzebowanie 
na paliwa kopalne  - dodatni efekt ekologiczny 

Długoterminowe Kształtowanie norm dla energooszczędnego podmiotu ukierunkowanego na zrównoważone 
wykorzystanie zasobów, promocja odnawialnych źródeł energii, polepszenie warunków 
prowadzenia działalności, polepszenie wizerunku ekologicznego podmiotu 

22. Rozbudowa sieci dróg rowerowych Bezpośrednie Oddziaływanie negatywne: 
- istnieje zagrożenie zniszczenia siedlisk roślin i zwierząt podczas prac 
- powstawanie odpadów wielkogabarytowych w wyniku prac budowlanych 
- możliwe jest zniszczenie powierzchni ziemi w bezpośrednim rejonie prac budowlanych 
- możliwe jest przedostawanie się do gleby i wód substancji ropopochodnych lub płynów 
eksploatacyjnych z maszyn i urządzeń budowlanych 
- emisja hałasu przez maszyny w czasie prac 
- wpływ na powietrze – negatywny wpływ występuje wyłącznie na etapie budowy w wyniku 
emisji spalin i pyłów z maszyn i urządzeń budowlanych oraz środków transportu 
- wpływ na warunki życia i zdrowie ludzi na etapie budowy (hałas, pylenie). 
 
Faza eksploatacji: oddziaływanie dodatnie - zmniejszenie zużycia paliw w wyniku zmiany 
przyzwyczajeń komunikacyjnych ludności 
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Pośrednie Zmniejszenie zużycia energii i paliw, poprawa jakości powietrza poprzez wzrost świadomości 
oraz zmianę środka transportu - dodatni efekt ekologiczny 

Wtórne Zmniejszenie zużycia energii i paliw, poprawa jakości powietrza - dodatni efekt ekologiczny 

Skumulowane Zmniejszenie zużycia energii i paliw, poprawa jakości powietrza - dodatni efekt ekologiczny 

Krótkoterminowe Zmniejszenie zużycia energii i paliw, poprawa jakości powietrza - dodatni efekt ekologiczny 

Długoterminowe Zmniejszenie zużycia energii i paliw, poprawa jakości powietrza - dodatni efekt ekologiczny 

23. Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii 

społecznych związanych efektywnym  

i ekologicznym transportem 

Bezpośrednie Zwiększenie atrakcyjności komunikacji publicznej jako alternatywy dla komunikacji 
indywidualnej, postrzeganie miasta  jako stawiającego na transport zrównoważony. 

Pośrednie Zmniejszenie zużycia paliw, poprawa jakości powietrza - dodatni efekt ekologiczny 

Wtórne Zmniejszenie zużycia paliw, poprawa jakości powietrza - dodatni efekt ekologiczny 

Skumulowane Zmniejszenie zużycia paliw, poprawa jakości powietrza - dodatni efekt ekologiczny 

Krótkoterminowe Zmniejszenie zużycia paliw, poprawa jakości powietrza - dodatni efekt ekologiczny 

Długoterminowe Zmniejszenie zużycia paliw, poprawa jakości powietrza - dodatni efekt ekologiczny 

24. Budowa dróg przelotowych przez miasto Bezpośrednie Oddziaływanie pozytywne: 
- zmniejszenie emisji zanieczyszczeń  
- zmniejszenie hałasu komunikacyjnego w obszarach gęsto zabudowanych 
 
Oddziaływanie negatywne na etapie budowy: 
- istnieje zagrożenie zniszczenia siedlisk roślin i zwierząt podczas prac 
- powstawanie odpadów wielkogabarytowych w wyniku prac budowlanych 
- możliwe jest zniszczenie powierzchni ziemi w bezpośrednim rejonie prac budowlanych 
- możliwe jest przedostawanie się do gleby i wód substancji ropopochodnych lub płynów 
eksploatacyjnych z maszyn i urządzeń budowlanych 
- emisja hałasu przez maszyny w czasie prac 
- wpływ na powietrze – negatywny wpływ występuje wyłącznie na etapie budowy w wyniku 
emisji spalin i pyłów z maszyn i urządzeń budowlanych oraz środków transportu 
- wpływ na warunki życia i zdrowie ludzi na etapie budowy (hałas, pylenie). 

Pośrednie W wyniku przeprowadzenia inwestycji poprawi się stan powietrza – dodatni efekt 
ekologiczny. 

Wtórne W wyniku przeprowadzenia inwestycji poprawi się stan powietrza – dodatni efekt 
ekologiczny. 

Skumulowane W wyniku przeprowadzenia inwestycji poprawi się stan powietrza – dodatni efekt 
ekologiczny. 
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Krótkoterminowe Oddziaływanie dodatnie - obniżenie emisji z procesów spalania paliw. 

Długoterminowe W wyniku przeprowadzenia inwestycji poprawi się stan powietrza, zmniejszy emisja hałasu 
komunikacyjnego – dodatni efekt ekologiczny. 

25. Zakup autobusów o napędzie elektrycznym  

wraz z budową niezbędnej infrastruktury 

zasilającej na 22 pętlach końcowych i na ok. 

20 przystankach pośrednich (węzłowych). 

Bezpośrednie Oddziaływanie pozytywne: 
- zmniejszenie emisji zanieczyszczeń  
- zmniejszenie hałasu komunikacyjnego w obszarach gęsto zabudowanych. 
 
Wymiana taboru: powstawanie odpadów wielkogabarytowych w wyniku wycofywania z 
użytku starego taboru autobusowego.  
 
Oddziaływanie negatywne na etapie budowy niezbędnej infrastruktury: 
- istnieje zagrożenie zniszczenia siedlisk roślin i zwierząt podczas prac 
- powstawanie odpadów wielkogabarytowych w wyniku prac budowlanych 
- możliwe jest zniszczenie powierzchni ziemi w bezpośrednim rejonie prac budowlanych 
- możliwe jest przedostawanie się do gleby i wód substancji ropopochodnych lub płynów 
eksploatacyjnych z maszyn i urządzeń budowlanych 
- emisja hałasu przez maszyny w czasie prac 
- wpływ na powietrze – negatywny wpływ występuje wyłącznie na etapie budowy w wyniku 
emisji spalin i pyłów z maszyn i urządzeń budowlanych oraz środków transportu 
- wpływ na warunki życia i zdrowie ludzi na etapie budowy (hałas, pylenie). 

Pośrednie W wyniku przeprowadzenia inwestycji poprawi się stan powietrza – dodatni efekt 
ekologiczny. 

Wtórne W wyniku przeprowadzenia inwestycji poprawi się stan powietrza – dodatni efekt 
ekologiczny. 

Skumulowane W wyniku przeprowadzenia inwestycji poprawi się stan powietrza – dodatni efekt 
ekologiczny. 

Krótkoterminowe Oddziaływanie dodatnie - obniżenie emisji z procesów spalania paliw. 

Długoterminowe W wyniku przeprowadzenia inwestycji poprawi się stan powietrza, zmniejszy emisja hałasu 
komunikacyjnego – dodatni efekt ekologiczny. 

26. Koncepcja budowy Systemu Zarządzania 

Ruchem (ITS) 

 

Bezpośrednie Optymalizacja sterowania ruchem poprzez dostosowywanie pracy sterowników sygnalizacji 
świetlnej oraz regulowanie prędkości pojazdów przy pomocy komunikatów, co spowoduje 
zmniejszenie natężenia korków, mniejszą emisją zanieczyszczeń ze spalania paliw, 
zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.  

Pośrednie Zmniejszenie zużycia paliw, poprawa jakości powietrza - dodatni efekt ekologiczny 
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Wtórne Zmniejszenie zużycia paliw, poprawa jakości powietrza - dodatni efekt ekologiczny 

Skumulowane Zmniejszenie zużycia paliw, poprawa jakości powietrza - dodatni efekt ekologiczny 

Krótkoterminowe Zmniejszenie zużycia paliw, poprawa jakości powietrza - dodatni efekt ekologiczny 

Długoterminowe Zwiększenie atrakcyjności komunikacji publicznej jako alternatywy dla komunikacji 
indywidualnej, zmniejszenie liczby godzin traconych w korkach, ułatwienie poruszania się po 
centrum miasta zwłaszcza w godzinach najwyższego natężenia ruchu. 

27. Rozbudowa strefy "TEMPO 30": uspokojenie 

ruchu w centrum Radomia 

Bezpośrednie Zmniejszenie zużycia paliw, poprawa jakości powietrza - dodatni efekt ekologiczny 

Pośrednie Zmniejszenie zużycia paliw, poprawa jakości powietrza - dodatni efekt ekologiczny 

Wtórne Zmniejszenie zużycia paliw, poprawa jakości powietrza - dodatni efekt ekologiczny 

Skumulowane Zmniejszenie zużycia paliw, poprawa jakości powietrza - dodatni efekt ekologiczny 

Krótkoterminowe Zmniejszenie zużycia paliw, poprawa jakości powietrza - dodatni efekt ekologiczny 

Długoterminowe Pośredni wpływ na jakość życia mieszkańców (potencjalne zmniejszenie emisji pyłów oraz 
tlenków azotu NOx), poprawa bezpieczeństwa ruchu i pieszych na drogach (poprzez 
zmniejszenie natężenia/upłynnienie ruchu na tych drogach) 

28. Modernizacja dróg gminnych i powiatowych Bezpośrednie Oddziaływanie pozytywne: 
- zmniejszenie emisji zanieczyszczeń  
- zmniejszenie hałasu komunikacyjnego w obszarach gęsto zabudowanych 
 
Oddziaływanie negatywne na etapie budowy: 
- istnieje zagrożenie zniszczenia siedlisk roślin i zwierząt podczas prac 
- powstawanie odpadów wielkogabarytowych w wyniku prac budowlanych 
- możliwe jest zniszczenie powierzchni ziemi w bezpośrednim rejonie prac budowlanych 
- możliwe jest przedostawanie się do gleby i wód substancji ropopochodnych lub płynów 
eksploatacyjnych z maszyn i urządzeń budowlanych 
- emisja hałasu przez maszyny w czasie prac 
- wpływ na powietrze – negatywny wpływ występuje wyłącznie na etapie budowy w wyniku 
emisji spalin i pyłów z maszyn i urządzeń budowlanych oraz środków transportu 
- wpływ na warunki życia i zdrowie ludzi na etapie budowy (hałas, pylenie). 

Pośrednie W wyniku przeprowadzenia inwestycji poprawi się stan powietrza – dodatni efekt 
ekologiczny. 

Wtórne W wyniku przeprowadzenia inwestycji poprawi się stan powietrza – dodatni efekt 
ekologiczny. 

Skumulowane W wyniku przeprowadzenia inwestycji poprawi się stan powietrza – dodatni efekt 
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ekologiczny. 

Krótkoterminowe Oddziaływanie dodatnie - obniżenie emisji z procesów spalania paliw. 

Długoterminowe W wyniku przeprowadzenia inwestycji poprawi się stan powietrza, zmniejszy emisja hałasu 
komunikacyjnego – dodatni efekt ekologiczny. 

29. Instalacja Termicznego Przekształcania 

Odpadów Komunalnych (ITPOK) - RADPEC 

Bezpośrednie Poprawa jakości powietrza, zmniejszenie ilości odpadów na składowisku, wytwarzanie 
energii elektrycznej oraz energii cieplnej w wyniku spalania odpadów. 
 
Oddziaływanie negatywne na etapie budowy: 
- istnieje zagrożenie zniszczenia siedlisk roślin i zwierząt podczas prac 
- powstawanie odpadów wielkogabarytowych w wyniku prac budowlanych 
- możliwe jest zniszczenie powierzchni ziemi w bezpośrednim rejonie prac budowlanych 
- możliwe jest przedostawanie się do gleby i wód substancji ropopochodnych lub płynów 
eksploatacyjnych z maszyn i urządzeń budowlanych 
- emisja hałasu przez maszyny w czasie prac 
- wpływ na powietrze – negatywny wpływ występuje wyłącznie na etapie budowy w wyniku 
emisji spalin i pyłów z maszyn i urządzeń budowlanych oraz środków transportu 
- wpływ na warunki życia i zdrowie ludzi na etapie budowy (hałas, pylenie). 

Pośrednie Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania energii, mniejsze zapotrzebowanie 
na paliwa kopalne  - dodatni efekt ekologiczny 

Wtórne Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania energii, mniejsze zapotrzebowanie 
na paliwa kopalne  - dodatni efekt ekologiczny 

Skumulowane Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania energii, mniejsze zapotrzebowanie 
na paliwa kopalne  - dodatni efekt ekologiczny 

Krótkoterminowe Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania energii, mniejsze zapotrzebowanie 
na paliwa kopalne  - dodatni efekt ekologiczny 

Długoterminowe Wskutek ograniczenia składowania odpadów na składowisku, zredukowane zostanie 
wytwarzanie metanu na składowisku, którego oddziaływanie na klimat jest 23 razy silniejsze 
niż CO2.  
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W ramach podsumowania należy zaznaczyć, że wpływ realizacji celów „Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla miasta Radomia”, poprzez konkretne zadania, mają charakter  pozytywny. 

Poszczególne kierunki działań mogą w różnym stopniu oddziaływać na środowisko. Oddziaływanie 

negatywne przewidywane jest przede wszystkim na etapie prac, po ich przeprowadzeniu nie będzie 

miało miejsca. W efekcie prognozuje się poprawę jakości środowiska i jego funkcjonowania. 

Przeprowadzone działania będą mieć również pozytywny wpływ na zdrowie mieszkańców, dzięki 

możliwej do osiągnięcia poprawie jakości powietrza oraz zmniejszeniu zanieczyszczenia środowiska. 

Rozwiązania alternatywne dla przedsięwzięć poprawiających walory środowiskowe nie mają 

uzasadnienia zarówno z formalnego jak i ekologicznego punktu widzenia. Ponadto prognoza ta ma 

charakter strategiczny i w związku z tym brak jest możliwości precyzyjnego określenia rozwiązań 

alternatywnych dla poszczególnych działań. 

Dodatkowo należy podkreślić, że wiele z zaproponowanych do realizacji działań będzie 

wymagało uszczegółowienia oraz opracowania oddzielnej prognozy oddziaływania na środowisko. 

 

4.3. Propozycje rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub 

kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, 

mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu 

 

Realizacja zadań określonych w „Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Radomia” ma 

za zadanie doprowadzenie do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz poprawy stanu jakości 

powietrza na terenie miasta. Realizacja działań opisanych w „Planie …” powinna mieć na uwadze 

podjęcie środków zapobiegających bądź ograniczających prawdopodobnie negatywne oddziaływanie 

na środowisko. Do ogólnych działań ograniczających oddziaływanie należą: 

 

� utrzymanie ścisłego nadzoru merytorycznego nad prawidłową realizacją Planu, 

� miarodajny monitoring ewentualnych zmian stanu środowiska w celu podejmowania 

ewentualnych działań zapobiegawczych, 

� zapewnienie zgodności wydawanych decyzji administracyjnych z Planu oraz z zasadami 

ochrony środowiska, m.in. poprzez włączanie się do postępowań administracyjnych różnych 

podmiotów na prawach strony (m.in. służb administracji), 

� ścisła egzekucja zapisów określonych w decyzjach administracyjnych, regulaminach oraz  

w przepisach prawnych, 

� działania edukacyjno-informacyjne dla społeczeństwa, 

� wzmocnienie (np. finansowe, merytoryczne, sprzętowe, kadrowe) funkcji kontrolnych służb 

ochrony środowiska. 

 

Z kolei negatywne oddziaływanie inwestycji na środowisko można ograniczyć do racjonalnego 

poziomu poprzez dobrze przemyślany wybór lokalizacji, ponieważ skala wywoływanych przez nie 

przekształceń środowiska zależeć będzie w znacznym stopniu od lokalnych uwarunkowań. Ponadto 

prawidłowy projekt, uwzględniający potrzeby ochrony środowiska zarówno na etapie budowy, jak  
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i w fazie eksploatacji inwestycji, pozwoli także ograniczyć te oddziaływania. Do ogólnych działań 

ograniczających potencjalnie negatywne oddziaływanie należą: 

 

� w czasie realizacji inwestycji prawidłowe zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu budowy; 

� zapobieganie powstawaniu oraz niewłaściwemu postępowaniu z powstałymi odpadami   

w trakcie prowadzenia prac inwestycyjnych oraz w fazie eksploatacji; 

� zapobieganie zwiększonej emisji hałasu w związku z prowadzeniem prac – korzystanie  

z nowoczesnych maszyn w dobrym stanie technicznym, ograniczenie działań do pory 

dziennej; 

� stosowanie odpowiednich technologii, materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych; 

� dostosowanie terminów prac do terminów rozrodu zwierząt, wegetacji, okresów lęgowych, 

itp.; 

� maskowanie elementów dysharmonijnych dla krajobrazu; 

� termomodernizacja budynków może spowodować zagrożenie dla siedlisk ptaków lub 

nietoperzy. Aby temu zapobiec należy sprawdzić czy budynek jest wykorzystywany jako 

schronienie tych zwierząt, a także dokonać rozpoznania gatunków, liczebności populacji oraz 

lokalizację schronień. Następnie zalecana jest obserwacja, która ma za zadanie szacowanie 

potencjalnej szkody i planowanie działań zapobiegawczych oraz środków zaradczych: 

a) zabezpieczanie szczelin i otworów,  

b) prowadzenie prac powinny być prowadzone pod nadzorem ornitologicznym, 

c) należy zapewnić istnienie odpowiedniej ilości właściwych schronień. Jeśli nie ma 

możliwości pozostawienia schronień istniejących, należy utworzyć schronienia 

alternatywne, równoważące ubytek takich miejsc w wyniku remontu, np. poprzez 

przygotowanie skrzynek dla ptaków i nietoperzy wraz z ich montażem odpowiednich 

miejscach. 

� część działań przewidzianych w „Planie…” związana jest z poprawą infrastruktury drogowej 

na terenie Radomia. Zapobieganie szkodom dla środowiska może się odbywać poprzez: 

a) ograniczenie do minimum strefy bezpośredniej ingerencji 

b) prowadzenie prac z uwzględnieniem okresu lęgowego zwierząt 

c) nasadzenia wzdłuż dróg 

d) uwzględnienie w inwestycji bezpiecznych przejść dla zwierząt 

e) wyznaczenie odcinków dróg wymagających innych form ograniczenia śmiertelności 

zwierząt, np. ograniczenie prędkości, znaki ostrzegawcze, fotoradary 

f) minimalizacja możliwości wystąpienia zanieczyszczeń z maszyn budowlanych (smary, 

oleje, itp.) 

� działania naprawcze – korytarze ekologiczne: 

a) uwzględnienie w inwestycji bezpiecznych przejść dla zwierząt 

b) roślinność / ogrodzenia osłonowe i naprowadzające 

c) stosowanie znaków ograniczających prędkość. 

 

Zapobieganie negatywnemu wpływowi na środowisko planowanych strategicznych 

przedsięwzięć powinno odbywać się zawsze już na etapie planowania danego przedsięwzięcia. Należy 

wziąć pod uwagę, iż na obszarach chronionych mogą wystąpić problemy z realizacją inwestycji. 

Istnieją trzy sposoby ich rozwiązania:  
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� podjęcie działań minimalizujących i/lub kompensacyjnych, 

� zmiana lokalizacji inwestycji, omijając tereny chronione, 

� rezygnacja z inwestycji. 

 

4.4. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na 

środowisko związanym z realizacją „Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla miasta Radomia” 

 

Obowiązek rozważania możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko 

planowanych przedsięwzięć wynika z Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko  

w kontekście transgranicznym z dnia 25 lutego 1991 r. oraz z Ustawy Prawo Ochrony Środowiska.  

W świetle tych dokumentów specjalnej analizie powinny podlegać inwestycje realizowane w jednym 

państwie, ale zasięgiem oddziaływania obejmujące terytorium innego państwa, mogąc tym samym 

powodować znaczące negatywne skutki dla środowiska. 

 

Miasto Radom nie jest położone na terenach przygranicznych, a realizacja „Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla miasta Radomia” nie powoduje żadnych konsekwencji dla ewentualnych skutków 

środowiskowych, których charakter mógłby mieć znaczenie transgraniczne. Skala przedsięwzięć 

zaproponowanych do realizacji w ramach „Planu…” ma charakter regionalny i ewentualne negatywne 

oddziaływanie tych przedsięwzięć będzie miało zasięg lokalny. 

 

Na etapie prognozy stwierdzono, że realizacja „Planu…” nie wskazuje możliwości 

negatywnego transgranicznego oddziaływania na środowisko, mogącego objąć terytorium innych 

państw. Wobec tego, dokument ten nie musi być poddawany procedurze transgranicznej oceny 

oddziaływania na środowisko. 

 

 

4.5. Niedostatki i braki materiałów utrudniające ocenę szkodliwego 

oddziaływania na środowisko ustaleń projektowanego dokumentu 

 

W trakcie prac nad „Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Radomia” opierano się na 

wszelkich dostępnych materiałach dotyczących opracowania diagnozy stanu obecnego oraz na 

dokumentach planistycznych gminy.  

 

W trakcie opracowywania Prognozy nie stwierdzono istotnych niedostatków lub braków 

materiałów, które ograniczyłyby możliwość jej wykonania. 
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5. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE METOD ANALIZY SKUTKÓW 

REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO 

DOKUMENTU  
 

Ryzyko związane z realizacją „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Radomia” zostało 

określone w poniższej tabeli, gdzie określono działania zaradcze zmniejszające ryzyko niepowodzenia 

Planu. Niniejszy Plan został zoptymalizowany tak, aby minimalizować zagrożenia, które mogą 

wystąpić w trakcie jego realizacji. 

 

Tabela 5. Ryzyko związane z realizacją „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Radomia” 

Lp. Rodzaj ryzyka Działania zaradcze 

1. Brak zainteresowania społeczeństwa/ 
przedsiębiorstw/ kadr transportowych 
proponowanymi akcjami społecznymi, 
szkoleniami 

Podjęcie działań promocyjnych oraz zwiększenie 
atrakcyjności proponowanych przedsięwzięć 

2. Niedostateczne środki finansowe w budżecie 
miasta na realizację działań zawartych w Planie 

Korzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania 
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6. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 
 

Projekt pn. „Plan Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Radomia”,  współfinansowany 

ze środków Unii Europejskiej – Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura  

i Środowisko. 

Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie zakresu działań możliwych do realizacji  

w związku z ograniczeniem zużycia energii finalnej oraz zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń oraz 

gazów cieplarnianych do atmosfery. Cel ten jest zbieżny z dotychczasową polityką energetyczną 

miasta Radomia i wpisuje się w dotychczasową funkcjonalność poszczególnych wydziałów Urzędu 

Miasta w Radomiu. Celem dokumentu jest przedstawienie wyników inwentaryzacji emisji 

zanieczyszczeń gazów cieplarnianych oraz analiza działań proponowanych do realizacji. Do celów 

szczegółowych należą:  

 

� ugruntowanie pozycji miasta Radomia w grupie polskich miast rozwijających koncepcję miast 

zrównoważonych energetycznie, wyróżniających się w zakresie koncepcji niskoemisyjnych 

obszarów miejskich, 

� rozwój planowania energetycznego oraz zarządzania energią w mieście, 

� optymalizacja działań związanych z produkcją i wykorzystaniem energii na terenie miasta, 

� zmniejszenie zużycia energii w poszczególnych sektorach odbiorców energii, 

� zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza (w tym gazów cieplarnianych) związanej 

ze zużyciem energii na terenie miasta, 

� realizacja koncepcji „wzorcowej roli sektora publicznego” w zakresie racjonalnego 

gospodarowania energią, 

� zaangażowanie poszczególnych uczestników lokalnego rynku energii w działania 

ograniczające emisję gazów cieplarnianych. 

 

Opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Radomia” wyznacza cele szczegółowe 

w zakresie poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych na terenie 

miasta, poprzez realizację następujących działań: 

 

1. Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Radomia", 

2. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Radomiu, 

3. Rewitalizacja parku Obozisko, 

4. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, 

5. Monitoring zużycia paliw i nośników energii w budynkach użyteczności publicznej, system 

zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej, 

6. Działania edukacyjne związane z racjonalnym wykorzystaniem energii w obiektach 

użyteczności publicznej, 

7. Wdrażanie systemu zielonych zamówień/zakupów publicznych, 

8. Poprawa efektywności energetycznej, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii lub 

zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym, 
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9. Poprawa efektywności energetycznej, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii lub 

zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, 

10. Poprawa efektywności energetycznej, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii lub 

zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Areszcie Śledczym w Radomiu 

11. Organizacja akcji społecznych związanych z ograniczeniem emisji, efektywnością 

energetyczną oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, 

12. Modernizacja systemu ciepłowniczego RADPEC, 

13. Modernizacja źródeł ciepła RADPEC, 

14. Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu poprzez przebudowę i remont kamienic 

mieszkalno-usługowych, 

15. Termomodernizacja budynków mieszkalnych, 

16. Modernizacja oświetlenia w częściach wspólnych budynków wielorodzinnych, 

17. Działania edukacyjne dla przedsiębiorstw/akcje dla przedsiębiorców dotyczące zagadnień 

związanych z ograniczeniem zużycia energii/ograniczaniem emisji, 

18. Budowa instalacji fotowoltaicznej, 

19. Poprawa efektywności energetycznej, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii lub 

zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w grupie handel, usługi, przedsiębiorstwa, 

20. Budowa budynków komercyjnych energooszczędnych i pasywnych 

21. Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Wyższego Seminarium Duchownego  

w Radomiu, 

22. Rozbudowa sieci dróg rowerowych, 

23. Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii społecznych związanych efektywnym  

i ekologicznym transportem, 

24. Budowa dróg przelotowych przez miasto,  

25. Zakup autobusów o napędzie elektrycznym, 

26. Koncepcja budowy Systemu Zarządzania Ruchem (ITS), 

27. Rozbudowa strefy "TEMPO 30": uspokojenie ruchu w centrum Radomia, 

28. Modernizacja dróg gminnych i powiatowych, 

29. Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) – RADPEC. 

 

Wpływ realizacji celów „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Radomia”, poprzez 

konkretne zadania, mają charakter  pozytywny. Poszczególne kierunki działań mogą w różnym 

stopniu oddziaływać na środowisko. Oddziaływanie negatywne przewidywane jest przede wszystkim 

na etapie prac, po ich przeprowadzeniu nie będzie miało miejsca. W efekcie prognozuje się poprawę 

jakości środowiska i jego funkcjonowania. Przeprowadzone działania będą mieć również pozytywny 

wpływ na zdrowie mieszkańców, dzięki możliwej do osiągnięcia poprawie jakości powietrza oraz 

zmniejszeniu zanieczyszczenia środowiska. 


