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1. WPROWADZENIE 

1.1. PRZESŁANKI OGÓLNE 
 
Miasto Radom jest znaczącą jednostką gospodarczo – społeczną. Od kilkuset lat rozwija się ona 
intensywnie, w wyniku czego Radom stał się dużym w skali kraju ośrodkiem miejskim 
i przemysłowym. W ciągu tego okresu wielokierunkowa ekspansja człowieka i postęp technologiczny 
spowodowały znaczną degradację środowiska naturalnego miasta.  
 
Obecnie przyjmuje się, że jednym z najważniejszych praw człowieka jest prawo do życia w czystym 
środowisku, a rozwój odbywa się w sposób zrównoważony, co oznacza prowadzenie szerokiej 
działalności gospodarczej i społecznej przy jednoczesnym niedopuszczeniu do dalszej degradacji 
środowiska naturalnego oraz na podejmowaniu działań zmierzających do restytucji zniszczonych 
elementów środowiska.  
 
Efektywność działań w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego zależy przede wszystkim 
od polityki i rozwiązań przyjętych na szczeblu lokalnym oraz pozyskania zainteresowania 
i zrozumienia ze strony społeczności lokalnych. W tym celu konieczne jest opracowanie wieloletniego 
programu ochrony środowiska, sporządzonego na podstawie wnikliwej analizy środowiska, a także 
uwarunkowań gospodarczych i społecznych dla danego rejonu. Ustawa Prawo ochrony środowiska 
obliguje wszystkie jednostki administracyjne do sporządzenia i uchwalenia programów ochrony 
środowiska, obejmujących okres czterech lat z perspektywą kolejnych czterech. Program taki jest 
podstawą  działania  w  zakresie  polityki ekologicznej i powinien być zgodny z Polityką Ekologiczną 
Państwa (PEP) oraz przenosić jej cele na poziom  miasta.  Jednocześnie,  powinien  uwzględniać  
specyficzne  problemy  ekologiczne występujące na terenie Radomia. 
 
Pierwszy Program ochrony środowiska dla Miasta Radomia na lata 2005 – 2012 został zatwierdzony 
Uchwałą Rady Miejskiej Nr 731/2005 z dnia 19.12.2005 r. Dokument ten stanowił w minionych 
latach podstawowy instrument polityki ekologicznej miasta.  
 
Niniejszy Program ochrony środowiska dla Miasta Radomia na lata 2009 – 2016 (zwany dalej 
Programem) jest aktualizacją dokumentu programowego, który wytycza cele, kierunki działań 
i zadania w zakresie ochrony środowiska na terenie miasta. 
 
Aktualizację Programu przeprowadzono w oparciu o:  
 
- zweryfikowane  priorytety i zadania  zapisane w pierwszej edycji Programu ochrony środowiska, 
- nowe akty prawne,  
- projekt Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2007 – 2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 

2011-2014,  
- Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych,  
- Strategię Gospodarki Wodnej,  
- Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010,  
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,  
- inne dokumenty strategiczne (długookresowe) i operacyjne,  
- diagnozę stanu środowiska.  
 
Dokument wyznacza cele i kierunki działania dla poprawy stanu środowiska przy założeniu formuły 
elastycznej (otwartej), aby była możliwa bieżąca korekta wynikająca ze zmieniających się często 
przepisów prawnych, a także dostosowywanie zakresu działań do zmieniających się warunków.  
 
Określone w Programie działania są adresowane do wszystkich podmiotów mających realne, prawno-
finansowe możliwości ich realizacji. 
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Program został sporządzony z uwzględnieniem zakresu obowiązków i  uprawnień miasta na prawach 
powiatu. Podobnie jak w dokumencie z 2005 r. sposób opracowania niniejszego Programu został 
podporządkowany metodologii właściwej dla planowania strategicznego, polegającej na: 
 
- syntetycznej diagnozie stanu środowiska przyrodniczego na terenie Radomia, zawierającej 

charakterystyki poszczególnych komponentów środowiska wraz z oceną stanu, 
- przedstawieniu kreatywnej części Programu poprzez określenie zweryfikowanej długoterminowej 

polityki na lata 2009-2016 polegającej na wytyczeniu kierunków działań w obrębie przyjętych 
celów głównych, konkretyzację (uszczegółowienie) celów głównych w postaci listy działań, czyli 
planu operacyjnego na lata 2009-2012. 

- charakterystyce uwarunkowań  realizacyjnych Programu w zakresie zarządzania, źródeł 
finansowania i zasad monitorowania a także poprzez sporządzenie prognozy oddziaływania na 
środowisko realizacji Programu. 

 
Dokumentem pomocniczym przy przygotowaniu niniejszego Programu są „Wytyczne do sporządzania 
programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym” opracowane przez Ministerstwo 
Środowiska w grudniu 2002 r. Dokument ten zawiera ramowe instrukcje dotyczące sposobu i zakresu 
uwzględniania polityki ekologicznej państwa w programach i wskazówki dotyczące ich zawartości. 
 
Według wyżej wymienionych wytycznych w programie powiatowym i gminnym powinny by 
uwzględnione: 
 
- zadania własne powiatu i gminy (przedsięwzięcia finansowane w całości lub częściowo ze 

środków budżetowych i pozabudżetowych będących w dyspozycji miasta), 
- zadania koordynowane (pozostałe zadania związane z ochroną środowiska i racjonalnym 

wykorzystaniem zasobów, które są finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków 
zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla centralnego, bądź instytucji 
działających na terenie miasta, ale podległych bezpośrednio organom wojewódzkim lub 
centralnym. 

 
Z uwagi na fakt, że Radom jest Miastem na prawach powiatu grodzkiego, prezentowany Program 
ochrony środowiska spełnia role programu gminnego i powiatowego. 
 
1.2. PODSTAWY PRAWNE 
 
Sporządzenie Programu ochrony środowiska na szczeblu gminnym i powiatowym jest obowiązkiem, 
zgodnie art. 17 ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska, który stanowi, że zarząd gminy i powiatu 
opracowują program ochrony środowiska w celu realizacji polityki ekologicznej państwa.  
 
Program taki, weryfikowany i aktualizowany co 4 lata, powinien uwzględniać przede wszystkim cele 
i priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych oraz środki niezbędne do 
osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno - ekonomiczne i środki finansowe. Integralną częścią 
Programu ochrony środowiska jest Plan gospodarki odpadami. 
 
Program ochrony środowiska dla Miasta Radom uwzględnia wszystkie zagadnienia wyszczególnione 
w art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska.  
 
Program ochrony środowiska dla Miasta Radom jest zgodny z Polityką Ekologiczną Państwa, 
wojewódzkim programem ochrony środowiska i krajowym planem oczyszczania ścieków. Ponadto 
Program uwzględnia założenia zawarte w Strategii Rozwoju Miasta Radom oraz wszystkich 
przyjętych dokumentów o charakterze planistycznym. 
 
Z wykonania Programu Prezydent Miasta sporządza co dwa lata raporty, które przedkłada Radzie 
Miejskiej.  Program opiniowany jest przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. 
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1.3. CEL I ZAKRES PROGRAMU 
 
Głównym celem Programu jest przedstawienie polityki ekologicznej miasta Radom wraz 
z wynikającymi z niej celami, kierunkami działań i zadaniami. 
 
Program ochrony środowiska określa: 
 
1. Ogólną charakterystykę i ocenę zasobów oraz walorów środowiska przyrodniczego miasta Radom 
2. Stan i tendencje przeobrażeń środowiska przyrodniczego miasta Radom 
3. Podstawowe źródła przeobrażeń środowiska przyrodniczego miasta Radom 
4. Ograniczenia i szanse rozwoju miasta wynikające ze stanu i przeobrażeń środowiska łącznie 

z rankingiem zagrożeń ekologicznych 
5. Cele i kierunki działań w zakresie ochrony środowiska na następne lata w perspektywie krótko 

i średniookresowej 
6. Zadania inwestycyjne i pozainwestycyjne miasta Radom w zakresie ochrony środowiska  
7. Zestawienie kosztów realizacji programu i dokonanie oceny źródeł finansowania programu 
8. Harmonogram realizacji programu 
9. Metody kontroli, monitorowania skutków realizacji programu i oceny realizacji zamierzonych 

celów 
10. Uwarunkowania realizacyjne Programu, jego wdrożenie i monitoring 
 
Cele i zadania ujęte zostały w następujących blokach tematycznych: 
 
• cele i zadania o charakterze systemowym, 
• ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody, 
• zrównoważone wykorzystanie surowców, 
• jakość środowiska i bezpieczeństwo ekologiczne. 
 
Szczególne rozwinięcie Programu stanowi Plan gospodarki odpadami. 
 
Program będzie wykorzystywany jako: 
 
• podstawowy dokument zarządzania miastem w zakresie ochrony środowiska,  
• wytyczna do tworzenia programów operacyjnych i zawierania kontraktów z innymi jednostkami 

administracyjnymi i podmiotami gospodarczymi w działaniach związanych ze środowiskiem,  
• przesłanka do konstruowania budżetu miasta i wieloletnich planów inwestycyjnych,   
• płaszczyzna koordynacji i układ odniesienia dla innych podmiotów działających w sektorze 

ochrony środowiska oraz podstawa do ubiegania się o fundusze celowe ze źródeł krajowych i Unii 
Europejskiej.  

 
Program ochrony środowiska służyć będzie koordynacji działań związanych z ochroną środowiska 
w mieście. Jego funkcje polegać będą na: 
 
• działaniach edukacyjno – informacyjnych, przekazywaniu ogółowi społeczeństwa, 

zainteresowanym podmiotom gospodarczym i instytucjom informacji na temat zasobów 
środowiska przyrodniczego oraz stanu poszczególnych komponentów środowiska, 

• wskazywaniu tzw. gorących punktów, czyli najważniejszych zagrożeń środowiska miasta 
i sposobów ich rozwiązywania, wytyczaniu priorytetów ekologicznych, 

• promowaniu i wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju, 
• koordynacji działań związanych z ochroną środowiska pomiędzy: administracją publiczną 

wszystkich szczebli, instytucjami i pozarządowymi organizacjami ekologicznymi oraz 
społeczeństwem miasta na rzecz ochrony środowiska, 

• ułatwieniu władzom miasta wydawania decyzji określających sposób i zakres korzystania ze 
środowiska. 
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Przedstawione cele i działania posłużą do kreowania takich zachowań ogółu społeczeństwa miasta 
Radomia, które służyć będą ogólnej poprawie stanu środowiska przyrodniczego, polepszenia 
warunków życia i samopoczucia mieszkańców oraz wzmocnieniu walorów turystycznych 
i rekreacyjnych miasta.  
 
Sam program nie jest dokumentem stanowiącym, ingerującym w uprawnienia poszczególnych 
jednostek administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotów użytkujących środowisko. Należy 
jednak oczekiwać, że poszczególne jego wytyczne i postanowienia będą respektowane i uwzględniane 
w planach szczegółowych i działaniach inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska. 
 
Zakłada się, że kształtowanie polityki ekologicznej w Radomiu będzie miało charakter procesu 
ciągłego. Obecnie planowane jest wydanie kolejnych aktów prawnych, których ustalenia będą musiały 
być uwzględnione w zarządzaniu ochrona środowiska. Z tego względu, a także z uwagi na 
dynamiczną sytuację finansową miasta oraz możliwość zmiany priorytetów proponuje się przyjęcie 
programowania “kroczącego”, polegającej na cyklicznym weryfikowaniu celów i wydłużaniu 
horyzontu czasowego Programu w jego kolejnych edycjach. 
 

Źródłami informacji dla Programu były materiały uzyskane z Urzędu Miasta w Radomiu,  
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Delegatura w Radomiu, Wojewódzkiego Urzędu 
Statystycznego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Powiatowej Stacji 
Sanitarno – Epidemiologicznej w Radomiu, Straży Pożarnej w Radomiu, Nadleśnictwa Radom, 
a także prace instytutów i placówek naukowo – badawczych z zakresu ochrony środowiska oraz 
gospodarki odpadami, jak również dostępna literatura fachowa. 

Zgromadzone informacje zostały zweryfikowane poprzez ankietyzację, wywiady i sondaże.  

 
Jako punkt odniesienia dla programu ochrony środowiska przyjęto aktualny stan środowiska oraz stan 
infrastruktury ochrony środowiska na dzień 31.12.2007, z uwzględnieniem dostępnych danych za 
okres 2008 roku. 
 
1.4. HORYZONT CZASOWY PROGRAMU 
 
Program ochrony środowiska obejmuje horyzont czasowy lat 2009 – 2016. Jest to zgodne 
z ustaleniami Prawa ochrony środowiska, określającego w art. 14 ust. 2, iż politykę ekologiczną 
przyjmuje się na cztery lata, z tym że przewidziane w niej działania w perspektywie obejmują kolejne 
cztery lata. Program zawiera zadania dla dwóch faz: 
 
• cele krótkoterminowe – lata 2009 – 2012, 
• cele średnioterminowe – do roku 2016. 
 
Ocena i weryfikacja realizacji zadań Programu dokonywana będzie zgodnie z wymogami ustawy co 
2 lata od jego przyjęcia. Weryfikacja i aktualizacja zarówno programu ochrony środowiska, 
jak i  planu gospodarki odpadami nastąpić musi po upływie co najmniej 4 lat.  
 
 
2. ZAŁOŻENIA OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA RADOMIA DO 2016 

ROKU 

Założenia wyjściowe do opracowania programu ochrony środowiska opierają się na 
uwarunkowaniach, zarówno tych, które dotyczą wszystkich regionów i są uwarunkowaniami 
zewnętrznymi jak i tych, które wynikają z zamierzeń rozwojowych miasta, determinujących przyszły 
kształt rozwoju gospodarczego, społecznego a także środowiskowo-przestrzennego Radomia. 
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2.1. Uwarunkowania zewnętrzne  
 
2.1.1. Zasady polityki ekologicznej 
 
Zasady polityki ekologicznej państwa są zasadami, na których oparta jest również strategia ochrony 
środowiska miasta Radom, a także dokumentów nadrzędnych. Oprócz zasady zrównoważonego 
rozwoju jako nadrzędnej uwzględniono szereg zasad pomocniczych i konkretyzujących, m.in.:  
 
Zasadę prewencji, oznaczającą w szczególności: 
• zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń poprzez stosowanie najlepszych dostępnych technik 

(BAT),  
• recykling, czyli zamykanie obiegu materiałów i surowców, odzysk, energii, wody i surowców ze 

ścieków i odpadów oraz gospodarcze wykorzystanie odpadów zamiast ich składowania,  
• zintegrowane podejście do ograniczania i likwidacji zanieczyszczeń i zagrożeń zgodnie 

z zaleceniami Dyrektywy Rady 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania 
zanieczyszczeniom i kontroli (tzw. dyrektywa IPPC),  

• wprowadzanie pro-środowiskowych systemów zarządzania procesami produkcji i usługami, 
zgodnie z ogólnoświatowymi i europejskimi wymogami w tym zakresie, wyrażonymi m.in. 
w standardach ISO 14000 i EMAS, programach czystszej produkcji i Odpowiedzialność i Troska 
itp.  

 
Zasadę „zanieczyszczający płaci” odnoszącą się do odpowiedzialności za skutki zanieczyszczenia 
i stwarzania innych zagrożeń. Odpowiedzialność tę ponosić powinny wszystkie jednostki użytkujące 
środowiska a więc także konsumenci, zwłaszcza, gdy mają możliwość wyboru mniej zagrażających 
środowisku dóbr konsumpcyjnych.  
 
Zasadę integracji polityki ekologicznej z politykami sektorowymi, oznaczającą uwzględnienie 
w politykach sektorowych celów ekologicznych na równi z celami gospodarczymi i społecznymi. 
 
Zasadę regionalizacji, oznaczającą m.in. skoordynowanie polityki regionalnej z regionalnymi 
ekosystemami w Europie. 
 
Zasadę subsydiarności, wynikającą m.in. z Traktatu o Unii Europejskiej a oznaczającą 
przekazywanie części kompetencji i uprawnień decyzyjnych dotyczących ochrony środowiska na 
właściwy szczebel regionalny lub lokalny tak, aby był on rozwiązywany na najniższym szczeblu, na 
którym może zostać skutecznie i efektywnie rozwiązany.  
 
Zasadę skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej odnoszącą się do wyboru 
planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych ochrony środowiska a następnie do oceny osiągniętych 
wyników a oznaczającą potrzebę minimalizacji nakładów na jednostkę uzyskanego efektu. 
 
2.1.2. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 (NSRO) – Narodowa Strategia 
Spójności  
 
Jest to dokument opracowany w celu realizacji w latach 2007-2013 na terytorium Polski polityki 
spójności Unii Europejskiej. NSRO prezentuje strategię rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, 
w tym cele polityki spójności w Polsce w latach 2007-2013 oraz określa system wdrażania funduszy 
unijnych w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007–2013. Dokument został przygotowany 
w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i zaakceptowany przez Komisję Europejską 9 maja 2007 r. 
Cel główny NSRO (Narodowej Strategii Spójności) to: tworzenie warunków dla wzrostu 
konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost 
zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Koszty realizacji 
NSRO wyniosą około 85,6 mld euro. 
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NSRO wdrażane są poprzez programy operacyjne, m.in. Program Operacyjny Infrastruktura 
i Środowisko. 
 
2.1.3. Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” 

 
Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko”, zgodnie z projektem Narodowych Strategicznych 
Ram Odniesienia na lata 2007-2013 (NSRO) - stanowi jeden z programów operacyjnych będących 
podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w NSRO celów przy wykorzystaniu środków 
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt Programu 
Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2007 – 2013 został przyjęty przez Radę Ministrów 
w dniu 29 listopada 2006 roku. 
 
Głównym celem Programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez 
rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, 
zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.   
 
W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowanych będzie 17 osi 
priorytetowych, m.in. w ramach osi II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.  
 
Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko jest minister właściwy 
ds. rozwoju regionalnego, który wykonuje swoje funkcje przy pomocy Departamentu Koordynacji 
Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Instytucja Zarządzająca 
przekaże realizację części swoich zadań Instytucjom Pośredniczącym, tj. ministrom właściwym. 
 

 

2.2. NADRZĘDNY CEL PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA 
RADOMIA 
 

Nadrzędny cel Programu ochrony środowiska dla Miasta Radomia sformułowano następująco: 

Osiągnięcie zrównoważonego i trwałego rozwoju Miasta Radomia  poprzez poprawę stanu 
środowiska przyrodniczego, zachowanie jego istotnych walorów, utrzymanie ładu 

przestrzennego i rozwój infrastruktury ochrony środowiska 

 
2.3. PRIORYTETY EKOLOGICZNE  
Program ochrony środowiska jest dokumentem kształtującym długofalową politykę ochrony 
środowiska dla Miasta Radomia. Przedstawione w nim zagadnienia ochrony środowiska ujęte zostały 
w sposób kompleksowy, z wyznaczeniem celów strategicznych, długo- i krótkoterminowych, a także 
przyjęciem zadań z zakresu wszystkich sektorów ochrony środowiska. Spośród nich dokonano wyboru 
najistotniejszych zagadnień, których rozwiązanie przyczyni się w najbliższej przyszłości do poprawy 
stanu środowiska na terenie Miasta Radomia.  

Wyboru priorytetów ekologicznych dokonano w oparciu o diagnozę stanu poszczególnych 
komponentów środowiska na terenie miasta, uwarunkowania zewnętrzne (obowiązujące akty prawne) 
i wewnętrzne, a także inne wymagania w zakresie jakości środowiska. 
 
Wybór priorytetowych przedsięwzięć ekologicznych na terenie Miasta Radomia na lata 2009 - 2016 
przeprowadzono przy zastosowaniu następujących kryteriów organizacyjnych i środowiskowych. 
 
Kryteria o charakterze organizacyjnym 
 
• wymiar przedsięwzięcia (ponadlokalny i publiczny) 



 10 

• zaawansowanie przedsięwzięcia w realizacji  
• konieczność realizacji przedsięwzięcia ze względów prawnych  
• zabezpieczenie środków na realizację lub o możliwość uzyskania dodatkowych zewnętrznych 

środków finansowych (z Unii Europejskiej z innych źródeł zagranicznych lub krajowych) 
• efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia  
• znaczenie przedsięwzięcia w skali regionalnej 

• spełnienie wymogów zrównoważonego rozwoju - zgodność przedsięwzięcia dla rozwoju 
gospodarczego gminy 

 
Kryteria o charakterze środowiskowym 
 
• 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 
• skala dysproporcji pomiędzy aktualnym i prognozowanym stanem środowiska a stanem 

wymaganym przez prawo 
• skala efektywności ekologicznej przedsięwzięcia (efekt planowany, tempo jego osiągnięcia) 
• wieloaspektowość efektów ekonomicznych przedsięwzięcia (możliwość jednoczesnego 

osiągnięcia poprawy stanu środowiska w zakresie kilku elementów środowiska) 
• w odniesieniu do gospodarki odpadami istotnym kryterium była zgodność proponowanych zadań 

z wymogami kształtowania nowoczesnej gospodarki odpadami poprzez priorytetowe traktowanie 
tworzenia systemów, działań w zakresie zbiórki i transportu, odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów. 

 
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  

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  
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3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA 

3.1. INFORMACJE OGÓLNE 
 
Radom posiada status miasta na prawach powiatu grodzkiego. Charakteryzowana jednostka 
administracyjna zajmuje obszar o powierzchni 11 171 ha (111,71 km2) i jest zamieszkiwana przez  
224 857 osób (stan na dzień dniu 31 grudnia 2007 r wg GUS). Pod względem liczby ludności Radom 
zajmuje 14 miejsce w kraju i 2 na Mazowszu.  
 
Radom wchodzi (zgodnie z nomenklaturą obowiązującą w krajach Unii Europejskiej obszary takie 
nazywane są NUTS III) w skład podregionu 21 (radomskiego), który oprócz miasta obejmuje także 
8  innych powiatów (białobrzeski, garwoliński, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, 
zwoleński). Podregion radomski obejmuje powierzchnię 7071 km2 i liczy 622,6 tys. ludności. Radom 
został uznany w Koncepcji Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju „Polska 2000 Plus” za 
krajowy ośrodek zrównoważonego rozwoju. Jego rozwój musi uwzględniać potrzeby mieszkańców 
regionu.  
 
3.2. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE 
 
Miasto Radom położone jest w centralnej Polsce oraz w południowej części Województwa 
Mazowieckiego. 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). 
 
Odległości z Radomia do ważniejszych miast wynoszą: 
 
Gdańsk  - 442 km 
Kraków - 192 km 
Łódź  - 135 km 
Poznań  - 358 km 
Warszawa  - 100 km 
Wrocław  - 321 km 
 
Radom, zgodnie z przyjętym przez J. Kondrackiego (1998) systemem regionalizacji fizyczno-
geograficznej, położony jest w obrębie następujących jednostek: 
 
PROWINCJA: Niziny Mazowiecko – Podlaskie; 
PODPROWINCJA: Niziny Środkowopolskie; 
MAKROREGION: Nizina Środkowomazowiecka; 
MEZOREGION: Równina Radomska. 
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Rysunek 1. Lokalizacja miasta Radomia 

 
Równina Radomska rozpościera się na południe od Doliny Białobrzeskiej między Przedgórzem 
Iłżeckim, Równina Kozienicką i Małopolskim Przełomem Wisły, obejmując powierzchnię około 3640 
km2. Jest to równina denudacyjna o zdegradowanej pokrywie utworów czwartorzędowych, pod którą 
występują warstwy jurajskie i kredowe, zapadające ku północno – wschodowi. Równinę przecinają 
płytkie doliny rzeki Radomki, Iłżanki i Krępianki. Jest to kraina rolnicza z małym udziałem lasów. 
Radom leży mniej więcej pośrodku tej równiny. 
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Rysunek 2 Położenie miasta Radom na tle jednostek fizycznogeograficznych   wg J. 
Kondrackiego (2001) 

 
1 – granica prowincji, 2 – granica makroregionów, 3 – granica mezoregionów 
Prowincja: Niż Środkowoeuropejski 
Podprowincja: Niziny Środkowopolskie 
Mezoregiony Wzniesień Południowomazowieckich: 318.85 – Dolina Białobrzeska; 318.86 – Równina 
Radomska 
Mezoregiony Niziny Środkowomazowieckiej: 318.77 – Równina Kozienicka, 318.771 – Dolina 
Dolnej Pilicy, 318.75 – Dolina Środkowej Wisły 
Prowincja: Wyżyny Polskie 
Podprowincja: Wyżyna Małopolska 
Mezoregiony Wyżyny Kieleckiej: 342.33 – Przedgórze Iłżeckie, 342.32 – Garb Gielniowski 
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Rysunek 3. Podział administracyjny miasta Radomia 

3.3. HISTORIA REGIONU 
 
Radom, położony na pograniczu Mazowsza i Małopolski, w dolinie rzeki Mlecznej założony został 
przez plemiona słowiańskie, które osiedliły się tutaj na przełomie VIII i IX w. Po raz pierwszy 
w materiałach piśmiennych nazwę Radom - już jako grodu - wymienia bulla papieża Hadriana IV 
z 1155 roku.  
 
Kolejny etap w historii Radomia zapoczątkował około 1340 r. Kazimierz Wielki, wyznaczając nową 
lokacją miasta i wprowadzając w 1364 r. prawo magdeburskie. Tutaj w 1401 r. podjęta została 
deklaracja o zjednoczeniu Polski i Litwy, zwana unią radomsko-wileńską. W roku 1489 Wielki Mistrz 
Zakonu Krzyżackiego Jan von Tieffen złożył w Radomiu hołd królowi polskiemu. W roku 1505 Sejm 
Walny uchwalił konstytucją "nihil novi" oraz tzw. Statut Łaskiego.  
 
W połowie XVII i na początku XVIII w. Miasto zostało zniszczone przez najazd wojsk szwedzkich. 
Wtedy spłonął radomski zamek królewski, który już nigdy nie odzyskał dawnej świetności. 
 
W roku 1816 Miasto zostało stolicą województwa sandomierskiego. W tym okresie w jeden organizm 
połączono Stare Miasto, Miasto Kazimierzowskie i przedmieścia, przeprowadzono regulację sieci ulic 
i częściową kanalizacją. Od roku 1837 Radom stał się stolicą Guberni Sandomierskiej. 
 
Dni zrywów narodowych, powstania listopadowe i styczniowe to dla mieszkańców Radomia czas 
walki z zaborcami. W połowie XIX stulecia Radom zaczął stawać się centrum przemysłowo-
handlowym z rosnącym znaczeniem przemysłu garbarskiego, spożywczego i mineralnego. W roku 
1885 przeprowadzono przez Radom linię kolejową, co znacznie przyspieszyło rozbudowę miasta. 
 
Po I wojnie światowej i odzyskaniu w 1918 roku niepodległości nastąpił dla Radomia czas bardzo 
dynamicznego rozwoju. W latach 20-tych usytuowano w Radomiu najnowocześniejszą w Polsce 
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Państwową Wytwórnię Broni, zakłady telefonów szwedzkiego "Ericsona", fabryki drzewne 
i papierosów Polskiego Monopolu Tytoniowego, kwitło budownictwo ogólne i sakralne. 
 
W okresie II wojny światowej Radom był siedzibą dystryktu radomskiego w Generalnej Guberni 
i podobnie, jak większość polskich miast doświadczył hitlerowskiego terroru i wyniszczania 
zamieszkującej go ludności. Wyzwolenie przyszło 16 stycznia1945 roku. 
 
Lata powojenne to dla Radomia rozbudowa przemysłu, zadomowienie nowych gałęzi gospodarczych 
i spowodowany migracją znaczący przyrost liczby mieszkańców od 82 tys. w 1950 r. do obecnych 
blisko 230 tys. W związku z tym powstawały nowe dzielnice i osiedla mieszkaniowe, takie jak: "XV-
Lecia PRL", "Ustronie, "Gołębiów", "Południe", "Michałów", "Borki". 
 
Znamienną datą w historii miasta jest czerwiec 1976 r. - dni protestu robotniczego. Hołd ich 
bohaterom złożył papież Jan Paweł II podczas swojej wizyty w Radomiu w 1991r. 
 
W latach 1975 - 1998 Radom pełni funkcję stolicy województwa. Z tym okresem wiąże się rozbudowa 
miasta i utworzenie Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego. W 1996 r. utworzono 
Politechnikę Radomską w miejsce Wyższej Szkoły Inżynierskiej. Ostatnie dziesięciolecie w Radomiu 
to, podobnie jak w całym kraju, okres transformacji ekonomicznych. Wielkie zakłady przemysłowe, 
zatrudniające po kilka, a nawet kilkanaście tysięcy pracowników, stopniowo ustępują miejsca znacznie 
mniejszym podmiotom, a cały przemysł ulega restrukturyzacji. W wyniku tego znacznie wzrasta 
bezrobocie w mieście. 
 
W 1998 r. w rezultacie reformy administracyjnej Radom włączony zostaje do województwa 
mazowieckiego. 
   
3.4. WARUNKI KLIMATYCZNE 
 
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. 
 
Warunki klimatyczne miasta Radom są typowe dla regionu łódzko-wieluńskiego (Wojciechowski, 
2003). Klimat jest tu stosunkowo chłodny, o średniej rocznej temperaturze powietrza od 7,5 do 8,0oC. 
Czas trwania pokrywy śnieżnej na wzniesieniach dochodzi do 75 dni. Na omawianym obszarze 
występuje od 110 do 125 dni z przymrozkami. Średnia roczna temperatura powietrza najzimniejszego 
miesiąca stycznia osiąga –2,4oC, a najcieplejszego – lipca wynosi 17,4oC. Okres wegetacyjny na 
badanym obszarze trwa około 200 dni (Inspekcja Ochrony Środowiska..., 2003). 
 
Teren Miasta, zgodnie z podziałem Polski na regiony klimatyczne zaproponowanym przez A. Wosia 
(1995), znajduje się w regionie XXI – Wschodniomałopolskim. Występuje tutaj stosunkowo mała 
liczba dni z pogodą umiarkowanie ciepłą, których średnio  roku jest 122. Wśród nich 64 cechuje brak 
opadu, a około 58 jest deszczowych. Wśród dni ciepłych w regionie mało jest z dużym 
zachmurzeniem. Dni takich jest w roku mniej niż 40. Natomiast stosunkowo liczniej zjawiają się dni 
z pogoda przymrozkową umiarkowanie zimna z opadem (jest ich w roku około 14) oraz niektóre typy 
pogód mroźnych.  
 
Wartość wilgotności względnej powietrza, informującej o zawartości w powietrzu pary wodnej 
w stosunku do powietrza nasyconego parą wodną w danej temperaturze, wzrasta z południowego 
zachodu na północny wschód. Średnia wartość tego parametru (z lat 1931-60), to ok. 78 - 82%. 
W przebiegu rocznym najniższa wilgotność występuje wiosną (78-72%), podczas gdy w zimie jest 
najwyższa. (Andrzejewski P., 2003). Roczne parowanie terenowe obliczone metodą Konstatntinowa 
wynosi 500 – 520 mm. 
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Opad atmosferyczny jest elementem klimatu o dużej zmienności czasowo – przestrzennej. Na terenie 
Radomia jest opad jest niższy od średniej dla województwa i wynosi 605 mm (pomiary ze stacji 
opadowej Radom w latach 1968 - 1986). Opad minimalny zanotowany w tym okresie wyniósł 404 
mmm, a maksymalny 841 mm. 
 
Rozkład kierunków wiatru w roku uwarunkowany jest ogólną cyrkulacją powietrza i warunkami 
lokalnymi (m. in. rzeźbą terenu). W środkowej Polsce przeciętnie 65% 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 (Andrzejewski P., 2003).  
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Rysunek 4. Róża wiatrów dla Radomia 

Klimat miasta jest zwykle odmienny od tego, jaki panuje na terenach otaczających. Również 
w  przypadku Radomia jest to bardzo widoczne. Podwyższona temperatura powietrza wywołana 
istnieniem zabudowy miejskiej sprawia, że na terenie miasta panują złe stosunki higryczne. Nawet na 
obszarach gdzie nie ma zwartej zabudowy, szybsze parowanie powoduje mniejszą retencję gruntową. 
Jest to bardzo niekorzystne dla środowiska przyrodniczego, w tym również dla człowieka. Chcąc 
ograniczyć negatywny wpływ wszelkiego rodzaju zainwestowania miejskiego na klimat miasta, trzeba 
w przyszłości zadbać o drożność całego systemu ekologicznego aglomeracji, jako gwarancji 
prawidłowego nawietrzania przestrzeni miejskiej. 
  
Przyjęte w badaniach klimatu miasta klasyfikacje topoklimatu (klimatów lokalnych) opierają się na 
dwu czynnikach: bezpośrednim promieniowaniu słonecznym docierającym do powierzchni terenu 
(zmniejszonym w wyniku zanieczyszczeń o kilka procent na obszarach zurbanizowanych) i poziomej 
wymianie powietrza w warstwie przygruntowej. Ta druga cecha jest uważna prze wielu klimatologów 
za podstawową, gdyż kształtuje warunki aerosanitarne w mieście. Na tej podstawie wyróżnia się trzy 
grupy obszarów: 
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Grupa A -obszary o stosunkowo swobodnej poziomej wymianie powietrza w warstwie przygruntowej 
(warunki nawietrzania zbliżone są do terenów pozamiejskich). W Radomiu dotyczy to peryferii miasta 
o funkcji rolniczo-rekreacyjnej lub dzielnic zabudowy wielkoblokowej. 
  
Grupa B –obszary o osłabionej poziomej wymianie powietrza w warstwie przygruntowej (prędkość 
wiatru w stosunku do terenów pozamiejskich mniejsza od 30 do 60%). Topoklimaty zaliczone do tej 
grupy z uwagi na osłabienie poziomej wymiany powietrza charakteryzują się ograniczoną zdolnością 
do samooczyszczania się atmosfery. W Radomiu dotyczy to terenów o zwartej zabudowie 
mieszkaniowej (wysokiej i niskiej) oraz przemysłowej. Podobne warunki przewietrzania obserwuje się 
także w obrębie zadrzewień doliny Mlecznej oraz w obszarach leśnych. 
 
Grupa C –obszary o silnie osłabionej poziomej wymianie powietrza w warstwie przygruntowej 
(prędkość wiatru w stosunku do obszaru pozamiejskiego może być mniejsza nawet do 90%). Warunki 
takie panują w obrębie bardzo zwartej zabudowy śródmiejskiej a także wewnątrz dużych kompleksów 
leśnych i starych parków. 
 
3.5. GEOMORFOLOGIA i BUDOWA GEOLOGICZNA 
 
Radom, położony jest w obrębie Wzniesień Południowomazowieckich na Równinie Radomskiej. 
Miasto leży na pograniczu dwu jednostek geologicznych różniących się strukturalnie: otoczenia 
mezozoicznego Gór Świętokrzyskich i  Niecki Mazowieckiej.  Tereny przylegające od południa do 
Radomia oraz południowe dzielnice miasta położone są w obrębie pierwszej jednostki. Pozostała część 
miasta położona jest w obrębie drugiej jednostki. 
 
Z punktu widzenia geomorfologicznego Radom położony jest na obszarze wysoczyzny morenowej 
zwanej Równiną Radomską. Najwyżej badany teren wznosi się w południowo-zachodniej części 
miasta, osiągając 216 m n.p.m., zaś najniżej położone są tereny północne – około 130 m n.p.m. 
Wysoczyzna rozcięta jest licznymi dolinami stałych i okresowych cieków,  które dzielą jej obszar na 
szereg płatów o różnej wielkości. Stanowią one podstawę rozwoju poszczególnych dzielnic miasta.  
Największymi są doliny Mlecznej i Radomki, a następnie Pacynki i Oronki. Wszystkie one posiadają 
wyraźnie wykształconą terasę zalewową. W dolinie Mlecznej występują dwa tarasy: zalewowy 
i nadzalewowy (akumulacyjny), nie zawsze zaznaczający się w rzeźbie terenu. 
 
Z uwagi na rzeźbę terenu Radom posiada korzystne warunki do rozwoju budownictwa zarówno 
komunalnego, jak i przemysłowego. Pomimo znacznej różnicy wysokości bezwzględnej, wynoszącej 
około 80 metrów, na obszarze miasta nie występują formy o dużych nachyleniach stoków i ostrych 
krawędziach. Powierzchnia wysoczyzny morenowej jest płaska, o nachyleniach poniżej 5%. Większe 
nachylenia, maksymalnie dochodzące do 15% występują jedynie w łagodnych zboczach wysoczyzny. 
 
Budowę geologiczną obszaru miasta opracowano na podstawie materiałów archiwalnych: 
Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000 arkusz Radom (Jaśkowski  
i in., 1992). 
 
Obszar Radomia położony jest w obrębie aulakogenu środkowopolskiego, który jest częścią wielkiego 
rowu sedymentacyjnego (Pożaryski, Brochwicz-Lewiński, 1979). Według regionalnego Podziału 
Geologicznego Polski, badany obszar leży na południowo-zachodnim skraju niecki brzeżnej, 
a w niewielkiej odległości na południe od miasta zaczyna się obrzeżenie Gór Świętokrzyskich 
(Pożaryski, 1969). 
 
Najstarszymi osadami stwierdzonymi wierceniami w okolicy Radomia są osady jury górnej (oksford, 
kimeryd, portland), reprezentowane przez: wapienie, margle, wapienie dolomityczne, oolitowe, 
i organodetrytyczne, zlepy muszlowe, iłowce i mułowce margliste oraz piaskowce wapniste. 
 
Ogniwa kredy dolnej, stwierdzone w rejonie Radomia zaliczane są do walanżynu i hoterywu. Budują 
je: piaskowce, mułowce, iłowce, margle i wapienie piaszczyste z powszechnie występującym 



 18 

glaukonitem i konkrecjami fosforytów rzadziej syderytów o miąższości od 20 do 40 m. Na osadach 
tych zalega transgresywnie od 52 do 125 m grubości kompleks piasków, piasków glaukonitowo-
fosforytowych, piaskowców i gez, zaliczanych do albu. Osady kredy górnej od cenomanu po 
mastrycht włącznie, występują w wielu miejscach na badanym obszarze i są dobrze poznane dzięki 
pracom poszukiwawczym za złożami fosforytów (Jaśkowski i in., 1992). Jest to miąższy, osiągający 
lokalnie 1 000 m grubości kompleks wapieni, margli, piaskowców i piasków glaukonitowo-
fosforytowych oraz opok i gez. 
 
Na obszarze Radomia osady trzeciorzędu tworzą ciągłą pokrywę występującą na różnych ogniwach 
kredy. Reprezentowane są one przez morską serię osadów eocenu o miąższości nie przekraczającej 
20 m, piaszczysto-ilastą oligocenu o miąższości od kilku do 20 m oraz piaszczystą i ilastą 
z przerostami węgli brunatnych serię osadów miocenu, zaliczane do II grupy łużyckiej pokładów 
węgla brunatnego (Ciuk, 1970), której grubość zmienia się od 10 do 30 m. Profil utworów 
trzeciorzędowych kończy 3 do 5 m warstwa iłów, mułków lub piasków kwarcowych i żwirów 
plioceńskich. 
 
Osady czwartorzędowe tworzą ciągłą pokrywę na obszarze miasta. W plejstocenie tworzyły się gliny 
zwietrzelinowe i rumosze o miąższości od 1,0 do 1,5 m, które zachowały się w obrębie kopalnych 
spłaszczeń morfologicznych oraz piaski i żwiry stożków napływowych, zachowane na północ od 
Radomia o miąższości od 1,0 do 8,0 m. 

 

Czwartorzęd; holocen: 1 – mady, iły, piaski miejscami ze żwirami akumulacji rzecznej i jeziornej, 2 – 
piaski akumulacji eolicznej; plejstocen: 3 – piaski miejscami ze żwirami akumulacji rzecznej, 4 – 
lessy, 5 – iły, mułki i piaski akumulacji zastoiskowej, 6 – piaski i żwiry akumulacji 
rzecznolodowcowej, 7 – gliny zwałowe, ich eluwia piaszczyste i piaski z głazami akumulacji 
lodowcowej, 8 – torfy, łupki, gytie i margle jeziorne, 9 – piaski ze żwirami i mułkami akumulacji 
rzecznej; trzeciorzęd: 10 – iły, iłowce, piaski lokalnie z wkładkami węgli brunatnych; kreda: 11 – 
opoki, wapienie, margle; jura: 12 – piaskowce, mułowce, iłowce i łupki ilaste, wapienie, margle 
 

Lądolód zlodowaceń południowopolskich wkraczał dwukrotnie na obszar miasta Radom 
pozostawiając żwiry i piaski lodowcowe o miąższości około 10 m, stwierdzone na peryferiach miasta. 
Następnie gliny zwałowe koło Wolanowa i w Radomiu-Wacynie o miąższości od 3 do 20 m oraz 
piaski i żwiry wodnolodowcowe o miąższości do 6 m, stwierdzone na zachód od Sławna. 
 
Na osadach zlodowaceń południowopolskich występują żwiry rezydualne z głazikami, piaski i żwiry 
rzeczne oraz mułki i piaski jeziorne z wkładkami torfów interglacjału mazowieckiego. Osady tego 
typu występują w Lesiowie, Owadowie, Woli Gołębiowskiej i w okolicach wsi Rajec Szlachecki, a ich 
miąższość wynosi od kilku do 9 m. 
 
Osady zlodowaceń środkowopolskich są bardzo powszechne na powierzchni badanego obszaru. Są to 
piaski i mułki zastoiskowe z wkładkami iłów warwowych o miąższości do 13 m w północnej części 
miasta, oraz gliny piaszczysto-żwirowe, deluwialne, piaski pyłowe o miąższości od 2 do 8 m. Gliny 
zwałowe zlodowaceń środkowopolskich są dwu-, trój- i czwórdzielne, przewarstwione 
fluwioglacjalnymi piaskami czasem mułkami. Miąższość tych glin zmienia się od 2 do 38 m. 
W stropie glin zwałowych występują piaski i żwiry wodnolodowcowe oraz żwiry z głazami moren 
czołowych. Są to osady, które obok glin zwałowych najczęściej występują na obszarze miasta Radom. 
Osady zlodowacenia warty w postaci: piasków, mułków i iłów zastoiskowych kończą profil 
zlodowaceń środkowopolskich. Stwierdzono je w północnej i północno-wschodniej części obszaru 
badań. 
 
W czasie interglacjału eemskiego nastąpiła degradacja osadów zlodowaceń środkowopolskich. 
W dolinach rzek: Radomki i Mlecznej zachowały się piaski fluwialne z tego okresu. Miąższość 
występujących tu osadów eemskich osiąga grubość do 11 m. W Sławnie na wschód od Radomia 
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występuje 10 m kompleks osadów tego samego wieku zbudowany z mułków, piasków i mułków 
organicznych z wkładkami torfów (Jaśkowski i in., 1992). 
 
Po zlodowaceniach północnopolskich na obszarze miasta Radom pozostały mułki i piaski jeziorne 
o miąższości 2 do 3 m w Sławnie, piaski pyłowate na glinach zwałowych lub na osadach 
wodnolodowcowych o miąższości do 3 m oraz piaski i piaski ze żwirem, rzeczne tarasów 
nadzalewowych. Te ostatnie powszechne są w zboczach doliny Radomki, Mlecznej i Pacynki. 
 
Na obszarze miasta Radom występują również osady czwartorzędu nierozdzielonego: piaski eoliczne 
w wydmach, piaski i gliny deluwialne u podstawy długich stożków. 
 
Z okresu holocenu pochodzą piaski rzeczne den dolinnych, o miąższości do 2,5 m, namuły zagłębień 
bezodpływowych o miąższości od 2,0 do 2,5 m, piaski i piaski ze żwirami rzeczne tarasów 
nadzalewowych. Torfy i namuły torfiaste występują w obrębie płaskich, zabagnionych dnach 
dolinnych. Największe torfowiska typu niskiego zlokalizowane są w dolnym biegu rzeki Mlecznej 
oraz lokalnie w dolinach: Pacynki i Radomki. W obrębie płaskiego dna doliny rzeki Mlecznej 
utworzyły się w holocenie stożki napływowe, najbardziej klasyczne o długości wachlarza od 0,5 do 
1,0 km stwierdzono w rejonie śródmieścia Radomia. 
 
3.6. STRUKTURA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
 
 
Radom posiada powierzchnię 11171 ha. Struktura użytkowania gruntów przedstawia się następująco: 

Tabela 1. Struktura użytkowania gruntów w Radomiu (stan na 31.12.2007 r.) 

Rodzaj powierzchni Powierzchnia w ha Powierzchnia w % 
Użytki rolne, w tym: 5215 46,7 
grunty orne 4187 37,5 
sady 193 1,7 
łąki  525 4,7 
pastwiska 310 2,8 
Lasy i grunty leśne 747 6,7 
Pozostałe grunty 5209 46,6 
Razem  11171 100 
źródło: Bank Danych Regionalnych GUS, 2008 

 
Struktura przestrzenna Radomia jest różnorodna. Można tu wyróżnić: 
 
• zabudowę śródmiejską mieszkaniowo – usługową, ze znaczącym udziałem zabudowy starszej, 

sprzed 1945 roku,  
• zwarte osiedla i zespoły zabudowy wielorodzinnej, 
• zwarte i zorganizowane osiedla zabudowy jednorodzinnej, 
• rozproszoną zabudowę jednorodzinna i zagrodowa,  
• zabudowę przemysłowo – techniczną, 
• kompleksy terenów leśnych, 
• obszary dolin rzecznych, 
• tereny rolnicze, 
• tereny komunikacyjne. 
 
Na terenie miasta Radomia ustalono ilości mieszkańców zamieszkujących w poszczególnych typach 
zabudowy (dane z roku 2005, według Studium Wykonalności pt. System gospodarki odpadami 
komunalnymi w Radomiu po przejęciu przez gminę obowiązków w zakresie gospodarki odpadami): 
 
• zabudowa jednorodzinna (wraz z rozproszoną) – 68 054 osób, 
• zabudowa wielorodzinna – 158 793 osoby, w tym: 
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- bloki spółdzielcze – 106 200 osób, 
- kamienice i budynki czynszowe – 52 590 osób. 

 
Ustalono, że w Radomiu ilość gospodarstw domowych w zabudowie jednorodzinnej wynosi 16 865, 
natomiast w zabudowie wielorodzinnej – 54 085. Średnia wielkość jednej rodziny zamieszkującej 
w zabudowie jednorodzinnej wynosi 4,04 osoby, a w zabudowie wielorodzinnej – 2,94 osoby. Średnia 
wielkość statystycznej rodziny w Mieście wynosi 3,21 osoby. 
 
Bliskie położenie Radomia w stosunku do Warszawy i stosunkowo wysoki wskaźnik gęstości 
zaludnienia to czynniki, które mają wpływ na większy udział budownictwa wielorodzinnego 
i komunalnego w strukturze zabudowy miasta.  
 
3.7. DEMOGRAFIA I PROCESY SPOŁECZNE 
 
Ludność ogółem miasta Radomia wynosiła w dniu 31 grudnia 2007 roku  224 857 osób. Spośród tej 
liczby mężczyźni stanowili 47,7% (107319 osób), a kobiety 52,3% (117538 osób). Wskaźnik gęstości 
zaludnienia jest bardzo wysoki i wynosi 2 011 osób na 1 km2.   
 
Przyrost naturalny jest dodatni i wynosił w 2007 roku 0,6 promila (+130 osób). Ujemne jest natomiast 
saldo migracji, które wyniosło w 2007 roku -1205 osób w ruchu wewnętrznym i -25 osób z zagranicy 
(razem 1225 osób). Napływ ludności do Radomia wynosił 1176 osób.  
 
Ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowi 19% ogółu społeczeństwa miasta, w wieku 
produkcyjnym jest  65,2% mieszkańców, a w wieku poprodukcyjnym – 15,8%. 

 
3.8. SYTUACJA GOSPODARCZA  
 
Radom jest miastem dobrze uprzemysłowionym o silnej pozycji w regionie, choć w wyniku 
transformacji ustrojowej wiele zakładów zostało zamkniętych lub przeszło gruntowna 
restrukturyzację. Obecnie działa w Radomiu 24 553 podmiotów gospodarczych, w tym 525 firm 
sektora publicznego. Zaznacza się spadek liczby zakładów produkcyjnych i wzrost przedsiębiorstw 
usługowych.  
 
Blisko połowa funkcjonujących obecnie w mieście podmiotów to sekcje handel i naprawy  - 44%, 
a w dalszej kolejności znajdują się: 
 
• działalność produkcyjna   13% 
• obsługa nieruchomości i firm  10% 
• budownictwo     8% 
• transport, składowanie i łączność   7%. 
 
Radom należy do miast znajdujących się w obrębie zainteresowania inwestorów zagranicznych - na 
uwagę zasługuje prawie 3-krotny wzrost liczby spółek z kapitałem zagranicznym od roku 1995. 
Największe inwestycje zagraniczne wybierają handel detaliczny na dużą skalę i dystrybucję paliw. 
Sektor przemysłowy reprezentują pomyślnie przekształcone zakłady państwowe produkujące 
urządzenia telekomunikacyjne (RWT) i wyroby tytoniowe (obecnie Altadis Group). 
 
Radom jest siedzibą kilkunastu instytucji samorządu gospodarczego. Są to agencje i fundacje rozwoju 
regionalnego, ośrodki innowacji i przedsiębiorczości, instytucje doradcze, informacyjne i szkoleniowe, 
izby i stowarzyszenia gospodarcze oraz instytucje promocyjno - handlowe. W ciągu ostatnich lat 
zmieniła się funkcja miasta z przemysłowego na pełniące funkcję wyższego rzędu: administracyjne, 
finansowe i ogólnousługowe. W perspektywie Radom leżący na skrzyżowaniu ważnych szlaków 
komunikacyjnych, będący naturalnym zapleczem Warszawy, może liczyć na duży dopływ kapitału 
zagranicznego, a przy inicjatywie mieszkańców i poparciu władz, na dalszy pomyślny rozwój.  
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W sierpniu 2001 roku powołana została Podstrefa Radom Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej „EUROPARK - WISŁOSAN”. Podstrefa działa obecnie w trzech rejonach miasta: 
Gołębiów, Wólka Klwatecka i Wośniki. Preferowany charakter inwestycji w podstrefie to przemysł, 
transport, logistyka. Są to inwestorzy głównie z branży: meblowej, metalowej, tworzyw sztucznych, 
chemicznej, motoryzacji. 
 
3.9. ROLNICTWO 
 
Użytki rolne w Mieście Radom zajmują 46,7% powierzchni. Znaczny obszar użytków rolnych jest dla 
Radomia zjawiskiem korzystnym nie tylko z punktu widzenia zaopatrzenia w produkty żywnościowe 
ludności ale i ze względów ekologicznych. Gleby, zwłaszcza żyźniejsze stwarzają możliwość dalszego 
rozwoju wysokotowarowego rolnictwa, głównie upraw ogrodniczych, jednocześnie stwarzają niekiedy 
barierę dla harmonijnego rozwoju miasta.  
 
Z danych zawartych w “Podstawowych Informacjach ze Spisów Powszechnych miasta Radomia” 
(GUS, 2003) wynika, że w mieście istnieje 8 200 gospodarstw rolnych (charakterystyka wg siedziby 
gospodarstwa). Przeciętna powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi 1,70 ha, w tym znajduje się 
1,50 użytków rolnych. Na terenie miasta funkcjonuje 4006 gospodarstw indywidualnych 
o powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych.  
 
Struktura agrarna gospodarstw rolnych jest niekorzystna. Gospodarstwa bardzo drobne o powierzchni 
do 2 ha to aż 46,3% ich liczby i 22,7% powierzchni. Gospodarstwa małe (3 do 5 ha) - 41,7% ogólnej 
liczby gospodarstw i aż 47% użytków rolnych. Gospodarstwa o powierzchni powyżej 10 ha stanowią 
zaledwie 0,9% liczby i 3,4% powierzchni gospodarstw indywidualnych. 
 
Powierzchnia zasiewów wynosiła w 2002 roku 3757 ha (dane ze  Spisu Rolnego, 2002 r.). 
W strukturze zasiewów dominują zboża (65,9%) i ziemniaki (13,7%), buraki cukrowe. Na terenie 
miasta odbywa się także hodowla zwierząt, głównie bydła i trzody chlewnej. 
 
3.10. INFRASTRUKTURA TECHNICZNO - IN ŻYNIERYJNA MIASTA 
 
3.10.1 Zaopatrzenie w wodę 

 
W Radomiu źródłem zaopatrzenia w wodę dla celów komunalnych i przemysłowych są głównie wody 
podziemne ujmowane z poziomu kredy górnej. Ponadto, na terenie miasta znajdują się również ujęcia 
wód z poziomu kredy dolnej (trzy studnie).  
 
Właścicielem i eksploatatorem systemu zaopatrzenia miasta w wodę są Wodociągi Miejskie 
w Radomiu Sp. z o.o. Swą działalnością obejmują one Miasto Radom i niektóre okoliczne wsie 
w gminach Wolanów, Jastrzębia, Zakrzew, Jedlnia Letnisko, Skaryszew, Kowala, Jedlińsk. Sieć 
wodociągowa jest systematycznie rozbudowywana, zgodnie z tendencjami rozwoju zabudowy 
miejskiej. 
 
W skład wodociągu wchodzi 46 studni głębinowych, 13 stacji uzdatniania wody (z czego 
3 nieczynnych) i sieć wodociągowa pierścieniowa. Długość czynnej sieci wodociągowej rozdzielczej 
(bez przyłączy) na terenie Radomia wynosi 442,1 km. W obrębie miasta jest 15 390 (stan na koniec 
2007 roku) budynków mieszkalnych (w tym  zbiorowego zamieszkania) podłączonych do sieci 
wodociągowej. Przyłącza te stanowią 185,1 km długości.  
 
Charakterystykę ujęć wód podziemnych przedstawiono w poniższej tabeli.  



 22

Tabela 2. Charakterystyka ujęć wód podziemnych na terenie miasta Radomia 

Ujęcie 
wody 

Ilość 
studni 

Numer decyzji 
zatwierdzającej 
zasoby 
eksploatacyjnej 
ujęcia/ organ 
wydający decyzję 

Zasoby  
Qe 
[m3/h] 

Wiek poziomu 
wodonośnego 

Numer pozwolenia 
wodno-prawnego/ organ 
wydający pozwolenie 

Data 
ważności 
pozwolenia 
wodno-
prawnego 

Wielkość dopuszczalna poboru 

Max m3/h Średnia 
m3/d 

Max 
m3/d 

Malczew 9 KDH/013/3244/J/70 
Przez Prezesa 
Centralnego Urzędu 
Geologii 

1200 Kreda górna WŚR-R-/6811/33c/02 30/09/2012 1200 22150  

Sławno 10 KDH/013/4200/B/77 
Przez Prezesa 
Centralnego Urzędu 
Geologii  

900 Kreda górna WŚR-R-/6811/33c/02 30/09/2012 450 8300  

Obozisko 4 Studnie 8,9,10 
KDH/013/3151/J/70 
Przez Prezesa 
Centralnego Urzędu 
Geologii 
Studnia 11  
60II-421/61/72 przez 
Prezydium 
Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Kielcach 
Wydział Geologii 

320 Kreda górna OŚR.II WR 6210/55/2006 
Przez Prezydenta Miasta 
Radomia 

31/12/2016 
 

320 7500  

Łączniki 4 KDH/838/13/169/63 
Przez Prezesa 
Centralnego Urzędu 
Geologii 

200 Kreda górna OŚR.IIIf6223/22/2002 
Przez Prezydenta Miasta 
Radomia  

15/12/2012 200 4000  

Wośniki  2 GWOS.III-8530/74/83 
przez Urząd 
Wojewódzki w 
Radomiu Wydział 
Gospodarki Wodnej i 
Ochrony Środowiska 

63,4 Kreda górna OŚR.IIIWR6210/43/2006 
Przez Prezydenta Miasta 
Radomia 

31/08/2016 50 1000  

Lesiów 2 G.II- 421/60/75 przez 168 Kreda górna ROŚ.6223-W/13/2006 31/03/2016 120  2000 
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Ujęcie 
wody 

Ilość 
studni 

Numer decyzji 
zatwierdzającej 
zasoby 
eksploatacyjnej 
ujęcia/ organ 
wydający decyzję 

Zasoby  
Qe 
[m3/h] 

Wiek poziomu 
wodonośnego 

Numer pozwolenia 
wodno-prawnego/ organ 
wydający pozwolenie 

Data 
ważności 
pozwolenia 
wodno-
prawnego 

Wielkość dopuszczalna poboru 

Max m3/h Średnia 
m3/d 

Max 
m3/d 

Urząd Wojewódzki w 
Kielcach Samodzielny 
Oddział Geologii 

przez Starostę Radomskiego 

Potkanów 3 G.II-421/89/74 przez 
Urząd Wojewódzki w 
Kielcach Samodzielny 
Oddział Geologii 

234 Kreda górna OŚR.III WR 6210/1/2005 
Przez Prezydenta Miasta 
Radomia 

31/01/2015 166  4000 

Halinów  1 GT.VIII-8530/53/80 
przez Urząd 
Wojewódzki w 
Radomiu 

124 Kreda górna OŚR.III WR 6210/53/2006 
przez Prezydenta Miasta 
Radomia 

31/12/2016 100 2000  

Firlej 2 GTVIII – 8530/41/80 
przez Urząd 
Wojewódzki w 
Radomiu Wydział 
Gospodarki Terenowej 
i Ochrony Środowiska 

70 Kreda górna OŚR.IIIf6210/38/2003 
przez Prezydenta Miasta 
Radomia 

31/12/2013 60  1450 

Wronia* 1 GT.VIII-8530/25/77 
przez Urząd 
Wojewódzki w 
Radomiu 

102 Kreda górna OŚR IIIe 6223/15/1/02 
przez Prezydenta Miasta 
Radomia 

15/11/2012 60 1108 1440 

Białostocka* 1 GT.VIII-8530/51/81 
przez Urząd 
Wojewódzki w 
Radomiu 

53 Kreda górna OŚR IIIe 6223/9/2/2002 31/10/2012 53   

Zielona* 1 GT.VIII-8530/24/77 80,1 Kreda górna OŚR. III 6223/29/2001 31/12/2006 52  1248 
Sławno 
studnia nr 14 

1 OŚ.G.I.7521-29/06 76 Kreda dolna ROŚ.6223-W/75/06/07 31/01/2017 76 1403 1824 

Garno 2 OŚ.G.I/7521-30/06 381 Kreda dolna ROŚ.6223-W/74/06/07 31/01/2017 381 7034 9144 
Źródło: Wodociągi Miejskie w Radomiu 
* SUW nieczynna 
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W 2007 roku z ujęć wód pobrano 12 962 dam wody. Do odbiorów z terenu miasta dostarczono 
10 256,50 dam, a do gmin sąsiednich 384 dam. W tabeli 3 przedstawiono produkcję wody 
w poszczególnych ujęciach. Średnia dobowa ilość wody wytworzona w 2007 roku wyniosła 36 122 
m3/d, a średnia godzinowa 1505 m3/h. 

Tabela 3. Produkcja wody w 2007 roku 

Ujęcia 
Produkcja wody Wody 

technologiczne 
na stacji 

Woda 
wtłoczona na 

sieci ogólna śr. dobowa śr. godzinowa 

25-czerwca 1 767 150 4 842 202 57 030 1 710 120 
Obozisko 1 248 200 3 420  142 33 680 1 214 520 
Halinów 512 680 1 404 58 16 380 496 300 
Potkanów 540 950 1 482 62 16 700 524 250 
Malczew 6 594 680 18 068 753 154 190 6 440 490 
Sławno 1 652 120 4 526 188 41 220 1 610 900 
Lesiów 190 420 522 22 7 410 183 010 
Wronia - - - - - 
Zielona - - - - - 
Białostocka - - - - - 
Firlej 262 180 718 30 9 190 252 990 
Razem 12 768 380 34 982 1 457 335 800 12 432 580 
Wośniki (363) 250 110 689 29 9 130 240 980 
Łączniki (297) 133 870 451 19 7 510 126 360 
Razem 13 152 360 36 122  1 505 352 440  12 799 920  
Źródło: Wodociągi Miejskie w Radomiu 
 
Stan techniczny sieci jest zróżnicowany. Budowę sieci rozpoczęto w latach 20-tych w rejonie centrum. 
W latach 50-tych powstały rurociągi magistralne łączące centrum z ujęciem południowo-wschodnim 
„Malczewę. Około 65,7% sieci wodociągowej powstało w ostatnich 25 latach. 26,8 % sieci ma 26-50 
lat, powyżej 51 lat – 7,5% sieci. Struktura materiałowa sieci wodociągowej przedstawia się 
następująco:  
 
• żeliwo 31,8% 
• żeliwo sferoidalne 0,4% 
• stal 1,8% 
• AC 0,1% 
• PE 17,3% 
• PCV, cynk 48,6% 
 
Sieć wodociągowa jest systematycznie płukana zgodnie z zatwierdzonym planem „Przeglądu 
i czyszczenia sieci wodociągowej metodą hydrodynamiczną na terenie miasta Radomia”. 
 
Wodociągi Miejskie w Radomiu dysponują wysokiej klasy systemem SCADA monitoringu sieci 
i automatycznego sterowania ujęciami, pozwalającymi na wykonywanie najbardziej skomplikowanych 
operacji z centralnej sterowni przedsiębiorstwa, a nawet, przy pomocy przenośnego komputera 
i telefonu z niemal każdego miejsca na świecie. Można tą drogą dokonywać wszelkich operacji: 
zmieniać przepływ i ciśnienie wody, włączyć i wyłączyć poszczególne pompy, na bieżąco 
monitorować pracę systemu. Istnieje również możliwość podłączenia do niego lokalnych hydroforni 
osiedlowych. System został tak zaprojektowany, aby w przyszłości mógł zapewnić w pełni 
automatyczną pracę wszystkich stacji uzdatniania wody, sieci i hydroforni kontrolowaną przez 
dyspozytora oraz aby mógł on być dowolnie rozbudowywany. Sygnały transmitowane z obiektów 
wodociągowych do systemu SCADA 
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3.10.2 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 
 
Miejski system kanalizacji sanitarnej, podobnie jak wodociągi, wchodzi w skład majątku Wodociągów 
Miejskich i jest przez nie eksploatowany. Ścieki siecią kanalizacyjną trafiają do oczyszczalni, w której 
oczyszczane są za pomocą procesów mechanicznych, biologicznych i chemicznych. Liczba połączeń 
do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania wynosiła w 2007 roku 8 874 sztuk. 
 
Funkcjonująca na terenie miasta sieć kanalizacji sanitarnej składa się z dwóch współpracujących 
systemów: kanalizacji ogólnospławnej (o długości 8,1 km)i kanalizacji rozdzielczej (o długości 315,5 
km). Obecnie, dominującym systemem kanalizacyjnym na terenie miasta jest system rozdzielczy i taki 
będzie rozwijany w dalszej perspektywie czasowej.  
 
W tabeli poniżej przedstawiono stopień skanalizowania poszczególnych dzielnic na terenie Radomia. 
Szacuje się, iż ogółem z sieci kanalizacyjnej korzysta 86,9% mieszkańców (około 195 400 osób). 

Tabela 4. Stopień skanalizowania poszczególnych dzielnic miasta Radomia 

Lp. Nazwa Stopień 
skanalizowania 

1.  Centrum 100% 
2.  Śródmieście Północ 100% 
3.  Dzielnica Przydworcowa 100% 
4.  Żeromskiego 100% 
5.  Leśniczówka 100% 
6.  Nad Potokiem 100% 
7.  XV –to Lecia 100% 
8.  Obozisko 100% 
9.  Stare Miasto 100% 
10.  Planty Mariackie 100% 
11.  Staromiejska 100% 
12.  Dzierzków Przemysłowy 100% 
13.  Dzierzków 100% 
14.  Glinice – Wschodnie 100% 
15.  Gliniec – Zachodnie 100% 
16.  Ustronie 100% 
17.  Prędocinek 100% 
18.  Młodzianów 50% 
19.  Koniówka 100% 
20.  Kaptur 100% 
21.  Zamyłnie 100% 
22.  Wacyn 100% 
23.  Kozia Góra 100% 
24.  Kierzków 40% 
25.  Młynek Janiszewski 0% 
26.  Wólka Kiwatcka  40% 
27.  1905 Roku 100% 
28.  Borki 100% 
29.  Zakowicz 100% 
30.  Halinów 90% 
31.  Michałów 100% 
32.  Golębiów 100% 
33.  Golębiów – bagno 100% 
34.  Nowa Wola Gołębiowska 0% 
35.  Stara Wola Gołębiowska 0% 
36.  Nadleśnictwo 0% 
37.  Rajec Poduchowny 0% 
38.  Brzostówka 0% 
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Lp. Nazwa Stopień 
skanalizowania 

39.  Wincentów 30% 
40.  Józefów 0% 
41.  Mleczna 0% 
42.  Krzewień 0% 
43.  Wośniki – Wschodnie 70% 
44.  Nadrzeczna 0% 
45.  Piaski 100% 
46.  Wierzbicka 100% 
47.  Jeżowa Wola 50% 
48.  Potkanów 100% 
49.  Pruszaków 0% 
50.  Krychnowice 0% 
51.  Wośniki Zachodnie 0% 
52.  Kończyce 0% 
53.  Godów 50% 
54.  Idalin 100% 
55.  Długojów Górny 50% 
56.  Sadków 100% 
57.  Długojów 0% 
58.  Janiszpol 0% 
59.  Malczew 0% 

Źródło: Wodociągi Miejskie w Radomiu 
 
 
Wodociągi Miejskie w Radomiu eksploatują mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków 
komunalnych w Radomiu - Lesiowie o przepustowości Qśrd = 60 tys. m3/d.  

Tabela 5. Oczyszczalnia ścieków w Radomiu 

Nazwa i 
lokalizacja 

oczyszczalni 

Obszar/ 
obiekt z 
którego 

oczyszczalnia 
zbiera ścieki 

Typ oczyszczalni Przepustowość 
m3/ 

dobę 

Odbiornik 
oczyszczonych  
ścieków 

Średnia 
ilość 
ścieków 
m3/dobę 

Ładunek 
zanieczyszczeń 

(doba/rok) 
odprowadz. do 
wód w oczyszcz. 
Ściekach 

BZT 5, ChZT, P. 
og, N og 

Sprawność 
oczysz. (%) 

Oczyszczalnia 
Ścieków 
Radom 

7 236 ha 

Z 
podwyższonym 
usuwaniem 
biogenów 

60 000 
Rzeka 
Pacynka 

38 384 

BZT5 - 
144 027 
kg/rok 
ChZT - 
671 395 
kg/rok 
P og   -     
9 704 kg/rok 
N og  -  
387 460 
kg/rok 

 97,7 
 94,9 
 94,0 
 65,6 

 
Przez oczyszczalnię średnio w ciągu doby przepływa ok. 40 tys. m3/d ścieków, natomiast w okresie 
opadów atmosferycznych maksymalny dopływ ścieków wynosi 80 tys. m3/d, a chwilowy osiąga 
wartość 100 tys. m3/d. Ścieki oczyszczone zrzucane są do koryta rzeki Pacynki. W 2007 roku 
oczyszczono 13 568 474 m3, w tym 10,5% to ścieki przemysłowe. Jakość ścieków oczyszczonych 
odprowadzanych z oczyszczalni: 
 
• BZT5               9,2 mgO2/dm3 
• ChZT              46,4 mgO2/dm3 
• Zawiesina og. 23,0 mg/dm3 
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• Fosfor og.       0,78 mg/dm3 
• Azot og          20,8 mg/dm3 
 
Oprócz oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych wprowadzanych na oczyszczalnię 
kanalizacją miejską, na terenie obiektu zorganizowano punkt zlewny dla ścieków dowożonych 
z szamb. Średnia ilość przyjmowanych ścieków waha się od 17 000 – do 21 000 m3 miesięcznie (2008 
r.). 
 
Siec kanalizacyjna w Radomiu zbudowana jest głównie z: 
 
• kamionki (58,4 %),  
• PVC (27,0 %),  
• żelbetu (4,3 %),  
• betonu (3,9 %), 
• PE (2,3%), 
• żeliwa (1,6 %), 
• cement (0,9%), 
• murowane (0,6%), 
• dc (0,5%), 
• PP (0,5%) 
 
Okres eksploatacji sieci kanalizacyjnej w Radomiu jest następujący:  
 
• do 25 lat   - 52,3 % 
• od 26 do 50 lat  - 33,2 % 
• od 51 do 100 lat  - 14,5 % 
 
Stan techniczny głównych miejskich przewodów kanalizacyjnych nie jest w pełni zadowalający. 
Podczas silnych opadów deszczu odcinki kanałów, które z uwagi na zbyt mały spadek czy też 
niedostateczny przekrój poprzeczny pracują pod ciśnieniem, wymagają przebudowy (wymiany na 
większe). Konieczność przebudowy niektórych kanałów wiąże się także z potrzebą dokonania 
rozdziału instalacji sanitarnej i deszczowej. Duże ilości wody opadowej wprowadzone w okresie 
trwania deszczów do kanalizacji sanitarnej powodują jej nieprawidłową pracę oraz lokalne 
podtopienia posesji. W celu uniknięcia takiego stanu, nadmiar rozcieńczonych ściekowa kierowany 
jest przez przelew do wód powierzchniowych. Część kanałów deszczowych w wyniku podłączenia 
dopływu ścieków pracuje jako kanały ogólnospławne. Uregulowanie gospodarki ściekami i wodami 
opadowymi wpłynie na poprawę prac kanałów oraz stan cieków powierzchniowych. 
 
3.10.3. Odprowadzanie wód deszczowych 
 
Realizacja budowy kanalizacji deszczowej następowała w miarę zainwestowania kolejnych terenów 
dostosowując układ przewodów kanalizacyjnych do rosnących potrzeb, z tym, że na niewielkich 
obszarach położonych w centrum miasta wody opadowe przejmowane są przez kanalizację 
ogólnospławną. Odbiornikiem kanalizacji deszczowej jest rzeka Mleczna wraz z dopływami, a w kilku 
przypadkach odbiorniki wód deszczowych stanowią rowy melioracyjne. 
 
W ostatnim dwudziestopięcioleciu przewody kanalizacji deszczowej w  paru przypadkach 
wykorzystywane były do spławiania ścieków sanitarnych. w ostatnich latach zdarza się to jednak 
coraz rzadziej. Celem rozdzielenia wód opadowych i ścieków sanitarnych należy (z uwagi na 
ekologię, koszty pracy oczyszczalni ścieków i uzyskiwaną sprawność oczyszczania) zinwentaryzować 
przepływy ścieków w kanałach deszczowych i na tej podstawie, po wybudowaniu brakujących 
odcinków kanalizacji sanitarnej, skierować wody deszczowe w całości do wysychających cieków 
(wód powierzchniowych).  
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Długość sieci kanalizacji deszczowej na terenie Radomia wynosi 280 km. Stanowią ją głównie kanały 
betonowe i kamionkowe. Stan techniczny sieci jest zły. Nie wszystkie kolektory posiadają osadniki 
i separatory ropopochodne. 
 
3.10.4.  Zaopatrzenie w gaz 

 
Miasto Radom zaopatrywane jest w gaz ziemny wysokometanowy GZ-50 z krajowego systemu 
gazowniczego rurociągiem wysokoprężnym ∅300 relacji Lubienia – Sękocin, okalającym teren miasta 
od strony wschodniej. 
 
Przy trasie gazociągu wysokoprężnego w pobliżu granic m. Radomia (w miejscowościach Wielogóra 
od północy i Skaryszew od południa) funkcjonują dwie stacje redukcyjne 1-go stopnia, które uzyskują 
maksymalną przepustowość 40 000 m3 na godzinę. Właścicielem i eksploatatorem większej części 
urządzeń związanych z dostawą gazu na terenie Radomia jest Mazowiecki Okręgowy Zakład 
Gazownictwa - Rejon Gazowniczy w Radomiu.  
 
Długość sieci rozdzielczej wynosiła w 2007 roku 352,994 km (bez połączeń prowadzących do 
budynków i innych obiektów). Ilość połączeń do budynków wynosiła 11 988 sztuk. Odbiorcami gazu 
jest 65 337 gospodarstw domowych (około 187 239 osób). Pozostali odbiorcy w liczbie 1142 to 
obiekty użyteczności publicznej, zakłady przemysłowe, handel i usługi (huta szkła „Żar”, rzemiosło, 
gastronomia) oraz komunalne (kotłownia osiedla „Zamłynie IV”). 
 
Na terenie miasta funkcjonują dobrze rozwinięte sieci gazowe: średnioprężna i niskoprężna. Siecią 
niskoprężną objęty jest obszar śródmieścia i osiedli: Prędocinek, Południe, wschodni Godów, 
północne Glinice, Borki, Zamłynie, Kaptur, Michałów, południowy Kaptur, Obozisko, Gołębiów. Sieć 
średnioprężna opasuje Radom, przebiegając poza granicami miasta od strony północno-zachodniej 
i południowej, sprzyjając doprowadzeniu do oddalonej od rejonów śródmiejskich zabudowy miejskiej 
i pozamiejskiej. 
 
Roczne zużycie gazu ziemnego w Radomiu wynosi około 30 286,70 tys. m3, w tym 17 507,0 tys. m3 

zużyto do ogrzewania mieszkań. Gaz używany jest głównie w gospodarstwach domowych (posiłki 
i ciepła woda). Szacuje się, że 6 337 gospodarstw domowych użytkuje gaz także do celów 
grzewczych.  
 
Stan techniczny miejskiej sieci gazowniczej jest w stanie zaawansowanej dekapitalizacji. Główne 
rurociągi, zwłaszcza rozdzielcze śródmieścia wykonane przeważnie ze stali, w związku 
z zaawansowaną korozją, wymagają renowacji. Obecnie opracowuje się program modernizacji 
miejskiej sieci gazowniczej, głównie metodami bezodkrywkowymi tzw. relining - co jest 
uwarunkowaniem rozwoju. 
 
Rezerwa przepustowości systemu oraz dobrze rozwinięta sieć rozdzielcza zarówno średnio jak 
i niskoprężna, pozwalają na pokrycie stale rosnącego zapotrzebowania na gaz.  
 
3.10.5. Gospodarka cieplna 
 
Ogólne zapotrzebowanie mocy na cele grzewcze i przygotowanie ciepłej wody na terenie miasta 
Radomia szacuje się na ok. 810 MW. Na terenie miasta funkcjonuje komunalny system ciepłowniczy 
eksploatowany przez „RADPEC” S.A. (w tym sieć ogólnomiejska i funkcjonujące poza tą siecią 
kotłownie lokalne), który dostarcza aktualnie 236 MW na cele grzewcze i 48,4 MW na przygotowanie 
ciepłej wody. Poza systemem komunalnym funkcjonują liczne kotłownie lokalne. 
 
Głównym dostarczycielem ciepła dla miasta Radomia jest Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej „Radpec”, które eksploatuje dwa źródła ciepła, tj.: 
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• Ciepłownię Północ – C2 (116 MWt),  
• Ciepłownię Południe – C1 (203,5 MWt), zlokalizowaną na południowych krańcach miasta. 
 
Komunalna sieć ciepłownicza miasta Radomia funkcjonuje w systemie kanałowym oraz w technologii 
rur preizolowanych (stanowią one ok. 45% długości ogólnej sieci). Nośnikiem energii cieplnej jest 
woda o parametrach roboczych 135oC i 1,2 MPa, a łączna długość sieci wynosi 145,7 km, w tym: sieci 
magistralne 45,5 km, rozdzielcze – 63,0 km oraz przyłącza – 37,2 km.  
 
Sieć magistralna dostarcza energię cieplną do 630 węzłów cieplnych, wyposażonych w 100% 
w układy automatycznej regulacji pogodowej. Wszystkie węzły cieplne mają liczniki ciepła, 
co pozwala na szczegółowe rozliczenie sprzedawanej energii. Wyposażenie układu w automatykę 
pozwala na ilościowo-jakościową regulację sieci, korzystając z ciągłego monitoringu komputerowego 
kluczowych punktów systemu dystrybucji (pierwsze miasto w kraju o takich możliwościach). 
 
Rezerwa mocy w źródłach ciepła pracujących dla systemu ciepłowniczego aktualnie szacowana jest na 
135 MW. Istnieją więc możliwości dalszej likwidacji lokalnych kotłowni poprzez włączenie 
zasilanych przez nie obiektów do komunalnego systemu ciepłowniczego. 
 
Na terenie Radomia funkcjonuje również elektrownia na biogaz zlokalizowana przy składowisku 
odpadów w Radomiu – Wincentowie, wykorzystująca gaz wysypiskowy do produkcji energii cieplnej 
na potrzeby własne. 
 
W rozwoju scentralizowanego systemu ciepłowniczego w Mieście istotne znaczenie, z punktu 
widzenia ochrony środowiska naturalnego, jak też unowocześnienia systemu, miała zmiana w latach 
1995–1998 kilkudziesięciu kotłowni lokalnych na nowoczesne węzły cieplne. Efekt ekologiczny 
spowodował, że inwestycja w dużym stopniu została wsparta środkami Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska. 
 
W prognozach dotyczących rozwoju źródeł ciepła i sieci ciepłowniczej w mieście rozważa się  
koncepcję powiązania gospodarki cieplnej z systemem gospodarki odpadami komunalnymi. Kierunki 
rozwoju tego ostatniego stwarzają możliwość wykorzystania frakcji energetycznej odpadów 
w procesie utylizacji termicznej.  
 
3.10.6. Zaopatrzenie w energię elektryczną 
 
Jednostką odpowiedzialną za eksploatację i jednocześnie właścicielem urządzeń związanych 
z dostawą energii elektrycznej na obszarze miasta Radomia są Zakłady Energetyczne Okręgu 
Radomsko - Kieleckiego S.A. w Skarżysku Kamiennej, Rejonowy Zakład Energetyczny w Radomiu. 
 
Podstawowymi elektroenergetycznymi węzłami zasilającymi dla miasta Radomia są stacje 
rozdzielcze: 
 
• 440/220/110 kV Kozienice, 
• 220/110/30 kV Rożki,  
 
Stacje te są elementami krajowego systemu energetycznego – zasilane są napowietrznymi liniami 
przesyłowymi 400 i 220kV m.in. z Elektrowni Kozienice. Dysponentami linii przesyłowych są Polskie 
Sieci Elektroenergetyczne S.A. Linie te, ze względu na spełnianą rolę, utrzymywane są na wysokim 
poziomie technicznym i stanowią pewny punkt systemu.  
 
Następny element w układzie zasilającym miasto stanowią główne punkty zasilające (GPZ). 
Doprowadzenie energii do tych punktów odbywa się są napowietrznymi liniami rozdzielczymi 
o napięciu 110kV m.in. ze stacji Kozienice i Rożki. GPZ pracują w układzie dwustronnego zasilania 
w powiązaniu z innymi stacjami systemu energetycznego. Urządzenia te pełnią podobną rolę jak sieci 
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przesyłowe i poziom ich utrzymania jest bardzo dobry. Zasilanie odbiorców w energię elektryczną 
w granicach administracyjnych miasta realizowane jest przez sześć GPZ. Łączna moc zainstalowana 
transformatorów w Głównych Punktach Zasilania (GPZ) 110 kV/SN wynosi 219 MVA. Szczytowe 
obciążenie wynosi prawie 122 MVA. Mają one znaczną rezerwę mocy (nawet do 50% mocy 
znamionowej transformatorów). 
 
Z GPZ rozprowadzona jest sieć średniego napięcia zasilająca rozdzielnie sieciowe (RS) lub 
bezpośrednio poszczególne ciągi ze stacjami transformatorowymi SN/nn. W mieście funkcjonują 
cztery RS zasilane dwustronnie z GPZ. W RS Krynicka i RS Ustronie występują rezerwy mocy. 
Natomiast w przypadku RS 1905 Roku i RS Dzierzków odnotowuje się znaczne obciążenia 
i możliwość występowania ograniczeń w poborze mocy przy zasilaniu awaryjnym.  
 
Sieć rozdzielcza SN, zasilająca obiekty miejskie, wykonana jest przeważnie jako kablowa. 
Występujące linie napowietrzne są sukcesywnie likwidowane w ramach działalności eksploatacyjnej 
i inwestycyjnej jej właściciela (ZEORK SA). Sieć SN pracuje w układzie ciągów i pierścieni 
zasilanych co najmniej dwustronnie z różnych GPZ i RS. Sieć rozdzielcza SN zasila stacje 
transformatorowe  SN/nn. W granicach administracyjnych miasta pracuje  ok. 520 szt. stacji 
transformatorowych SN/nn, eksploatowanych przez ZEORK SA oraz ok. 120 szt. stacji 
eksploatowanych przez innych użytkowników. 
 
Sieci odbiorcze energii elektrycznej wykonane są jako linie napowietrzne i kablowe. Linie 
napowietrzne z przewodami gołymi są w dużym stopniu zużyte i generalnie kwalifikują się do 
remontu. Linie napowietrzne z przewodami izolowanymi charakteryzują się małym stopniem zużycia 
(wybudowane zostały w latach 90-ch), niską awaryjnością, ograniczeniem kolizyjności z obiektami 
budowlanymi, uproszczoną obsługą. Stan techniczny tych linii określa się jako dobry. 
 
Linie kablowe charakteryzują się stosunkowo krótkim okresem użytkowania. Budowane były od 
połowy lat 70-ych jako nowe, dotychczas nie modernizowane. Ogólnie są to urządzenia, w dobrym 
stanie technicznym, o małym stopniu zużycia, przystosowane do przenoszenia znacznych obciążeń. 
 
W zakresie sieci przesyłowych 220 kV i 110kV nie przewiduje się zmian w najbliższych latach. 
Możliwa jest generalnie budowa odcinków sieci w przypadku powstawania nowych GPZ lub 
rozbudowy istniejących RS. Największa planowana inwestycja w zakresie tych urządzeń to budowa 
linii rozdzielczej 110 kV do Elektrociepłowni. Termin realizacji jest w chwili obecnej trudny do 
określenia ze względów finansowych oraz formalnych. 
 
Przewiduje się możliwość wybudowania szeregu RS  i  GPZ. Są to obiekty, których realizację 
przewiduje się rozpocząć nie wcześniej niż po 2005 roku. Budowa uzasadniona jest koniecznością 
unowocześnienia  istniejących ciągów kablowych - skrócenia ich długości, zmniejszenie liczby 
zasilanych stacji, poprawienie parametrów ciągu. Decydującym czynnikiem będzie jednak wzrost 
zapotrzebowania na energię elektryczną, z tym, że lokalizacja obiektów o znaczącym poborze mocy 
i wielkość tego poboru jest w chwili obecnej trudna do przewidzenia. 
 
Bardziej sprecyzowany termin realizacji (do 2005r.) mają zadania związane z planowym 
ujednoliceniem napięcia roboczego sieci średniego napięcia na 15 kV. 
 
Stan stacji transformatorowych SN/nn ocenia się ogólnie jako dobry. Część stacji wymaga również 
przeizolowania na  napięcie 15 kV. Liczba stacji jest na ogół wystarczająca, istnieje na nich rezerwa 
mocy. Ewentualne potrzeby dotyczące nowych stacji realizowane są na bieżąco w ramach działalności 
ZEORK SA oraz indywidualnych inwestorów. Problemem w zakresie tych urządzeń jest budowa 
stacji w ścisłym centrum miasta (ul. Żeromskiego i przyległe). Największą trudność stanowi 
znalezienie lokalizacji dla planowanych stacji w warunkach zwartej zabudowy śródmiejskiej. 
Trudności te są przyczyną pewnych ograniczeń w zapewnieniu przydziałów mocy dla odbiorców 
w tym rejonie miasta. Jest to o tyle istotne, że dotyczy zabezpieczenia podstawowych potrzeb 
bytowych mieszkańców centrum - energia elektryczna używana jest m.in. do ogrzewania mieszkań 
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czy podgrzewania wody. Problem ten, przy braku sieci ciepłowniczej oraz ograniczonych 
możliwościach użytkowania gazu ziemnego do ww. celów w warunkach starej zabudowy śródmieścia, 
wymaga pilnego rozwiązania.  
 
Przewiduje się, że linie kablowe niskiego napięcia wykonane w ramach kompleksowego zasilania 
osiedli i kablowania ulic zapewnią  prawidłową dostawę energii elektrycznej do odbiorców w okresie 
najbliższych kilkunastu lat. Linie napowietrzne na terenie miasta przeznaczone są do skablowania. 
Linie nn pracować będą w układzie ciągów kablowych zasilanych dwustronnie, z co najmniej dwóch 
stacji transformatorowych.  
 
Najsłabszym ogniwem układu doprowadzającego energię elektryczną do odbiorcy energii jest sieć 
niskiego napięcia. Ze względu na konieczność dostarczania istniejącym odbiorcom finalnym energii 
elektrycznej o prawidłowych parametrach należy przewidzieć gruntowną przebudowę tej sieci - 
głownie linii napowietrznych z przewodami gołymi. Należy przewidzieć również uzbrojenie w sieć 
elektryczną rozległych terenów z powstającą mieszkaniową zabudową jednorodzinną, takich jak 
Wólka Klwatecka (Firlej), Dzierzków, czy też mniejszych, lokalnych skupisk budynków powstałych 
w wyniku  nowego podziału i zmiany przeznaczenia gruntów.  
 
Na terenie Radomia funkcjonuje również elektrownia na biogaz zlokalizowana w Radomiu – 
Wincentowie, wykorzystująca gaz składowiskowy do produkcji energii elektrycznej. 
 
3.10.7.  Transport i komunikacja 
Układ komunikacyjny Radomia jest w znacznej mierze ukształtowany historycznie. Obecnie miasto 
stanowi węzeł komunikacyjny o znaczeniu regionalnym - Radom leży bowiem na przecięciu 
głównych szlaków komunikacyjnych prowadzących do granic państwa. Przesądza to o kształtowaniu 
sieci dróg z koniecznym przebiegiem przez miasto i determinuje łączenie funkcji dróg i ulic w jego 
obszarze ( tranzyt, ruch lokalny). 
 
Przez Miasto przebiega 5 dróg krajowych, w tym dwie międzynarodowego znaczenia. Droga 44 
stanowi najkrótsze połączenie między Berlinem, a Kijowem, a droga 7 łączy Północną Europę 
z Adriatykiem. Obwodnice omijające centrum miasta ułatwiają tranzyt. Trwa przebudowa drogi 7, 
po której uzyska ona parametry drogi ekspresowej. Inwestycja ta skróci czas przejazdu do Warszawy 
do około 1 godziny.  
 
Dominujące kierunki ruchu tranzytowego: 
 
• północ – południe: Warszawa – Radom – Kielce – Kraków, 
• wschód -  zachód: Łódź – Radom – Lublin. 
 
Pozostałe kierunki mają charakter regionalny, gdzie przeważa ruch docelowy generowany przez 
miasto Radom. Podstawową sieć połączeń o znaczeniu regionalnym i międzyregionalnym stanowią: 
 
• droga krajowa ekspresowa nr 7 Warszawa - Kielce - Kraków, 
• droga krajowa międzyregionalna nr 44 Lublin - Zwoleń - Łódź, 
• droga krajowa międzyregionalna nr 9 Rzeszów - Radom, 
• droga krajowa regionalna nr 737 Pionki - Kozienice, 
• droga krajowa regionalna nr 740, 739, 728 do Nowego Miasta n/Pilicą. 
• droga wojewódzka nr 737 – Radom – Kozienice, 
• droga wojewódzka nr 740 – Radom – Przytyk, 
• droga wojewódzka nr 744 – Radom – Starachowice, 
 
Radom nie leży na ciągu planowanych autostrad, lecz na planowanej drodze ekspresowej E-7, która 
może być alternatywą komunikacji tranzytowej Pn -Pd w stosunku do płatnej autostrady A-1.  
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Do najważniejszych ciągów ulicznych Radomia, powiązanych z układem zewnętrznym zalicza się: 
 
• ciąg ulic Kieleckiej – Czarnieckiego - Warszawskiej- kontynuacja drogi E-7, 
• ciąg ulic Zwolińskiego – Żółkiewskiego – Czarnieckiego - Wolanowskiej - kontynuacja drogi 

międzyregionalnej nr 44, 
• ciąg ulic Warszawskiej – Żółkiewskiego - Al. Wojska Polskiego-Słowackiego - kontynuacja drogi 

międzyregionalnej nr 9, 
• ul. Kozienicka - przedłużenie drogi krajowej regionalnej nr 737, 
• ul. Przytycka - droga krajowa regionalna nr 740, 
• ul. Wierzbicka - kontynuacja drogi krajowej regionalnej nr 744. 
 
Do najważniejszych dróg wojewódzkich powiązanych z miejskim układem ulic zaliczamy: 
 
• drogę wojewódzką nr 34 492 Radom-Kowala, 
• drogę wojewódzką nr 34 506 do Jastrzębi. 
 
W związku ze znacznym rozwojem ruchu kołowego układ komunikacyjny miasta jest ciągle 
ulepszany przez budowę rond i poszerzanie ulic. Drogi miejskie mają długość około 332 km.  

Tabela 6 Kategorie dróg publicznych położonych w granicach administracyjnych Radomia 

 
Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE 

 
DŁUGOŚĆ W KM 

1. Krajowe 33,51 

2. Wojewódzkie 6,84 

3. Powiatowe 100,59 

4. Gminne  190,94 

 Razem 331,88 
 
Ograniczenia w sprawnym funkcjonowaniu układu komunikacyjnego miasta spowodowane są niskim 
standardem dróg (małe parametry, duża dostępność dróg wyższej klasy, zły stan nawierzchni), 
brakiem tras obwodowych, które eliminowałyby ruch tranzytowy z miasta oraz nakładaniem się ruchu 
tranzytowego - osobowego, towarowego i lokalnego. Aktualne koncepcje zasięgu strefy pieszej 
w śródmieściu wydają się zbyt nieśmiałe. W dotychczasowych planach i realizacji brak jest 
wyraźnego wyróżnienia ciągów komunikacji publicznej. 
 
Transport kolejowy 
 
Radomski węzeł kolejowy tworzą trzy zelektryfikowane linie kolejowe (krzyżują się tu trasy 
pociągów dalekobieżnych łączących duże ośrodki miejskie): 
 
• pierwszorzędna linia kolejowa Warszawa - Radom - Kraków (powiązana jednotorową łącznicą 

Rożki - Wolanów z linią Tomaszów Mazowiecki - Radom), 
• pierwszorzędna linia kolejowa Tomaszów Mazowiecki - Radom, 
• pierwszorzędna linia kolejowa Łuków - Dęblin - Radom. 
 
W opracowaniach transportowych uwzględniono obszar stanowiący strefę zurbanizowaną Radomia, 
ograniczony od północy stacją Bartodzieje, od wschodu stacją Garbatka Letnisko, od południa stacją 
Jastrząb, od zachodu stacją Przysucha. Długość tej strefy  w układzie równoleżnikowym wynosi ok. 
74 km, w układzie południkowym 39 km. Centralnym punktem strefy jest stacja Radom Osobowa. 
W strefie tylko odcinek Radom - Bartodzieje (linia Warszawa - Radom - Kraków) i odcinek Radom 
Zach. - Radom Osobowy (linia Tomaszów Mazowiecki - Radom) są jednotorowe, pozostałe są 
dwutorowe.  
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Na obszarze Radomia jest jeden dworzec kolejowy Radom Główny oraz trzy przystanki osobowe: 
Radom Południe, Radom Potkanów, Radom Rajec. W chwili obecnej, na terenie miasta, układ torowy 
przecinany jest w poziomie szyn: ul. Żółkiewskiego, ul. Młodzianowską, ul. Gajową - Wjazdową, 
ul. Wierzbicką. Bezkolizyjne skrzyżowania występują na następujących ciągach:  ul. Kozieniecka 
(wiadukt), ul. Żeromskiego (wiadukt), ul. Słowackiego, Al. Grzecznarowskiego (tunel). 
 
Mała atrakcyjność transportu kolejowego w ruchu pasażerskim wynika, w chwili obecnej, m.in. 
z małej częstotliwości kursowania pociągów w godzinach szczytu porannego i popołudniowego, 
a także z niskiego poziomu świadczonych usług. W ruchu pasażerskim najbardziej obciążony jest 
kierunek Warszawa - Skarżysko. W ruchu towarowym należy wyróżnić trzy kierunki przewozowe: 
Skarżysko-Dęblin,Tomaszów Mazowiecki – Dęblin, Skarżysko-Warszawa.  Większość pociągów 
towarowych stanowi tranzyt dla radomskiego węzła kolejowego, tylko niewielka liczba kończy tu 
swój bieg. Należy podkreślić, że w stanie istniejącym ruch pasażerski i towarowy jest prowadzony po 
wspólnym układzie torowym.  
 
Projektowane w planie z 1993r. stacje kontenerowe nie zostały zrealizowane i w ciągu najbliższych lat 
nie przewiduje się ich budowy. Z powodu ich braku, a także w wyniku przyjętej polityki 
transportowej, wyłącza się z transportu kolejowego na rzecz transportu samochodowego, materiały 
o dużej pracochłonności za- i wyładowczej (art. żywnościowe, niektóre materiały budowlane, art. 
metalowe). Po wybudowaniu CMP wyraźnie widać spadek przewozów PKP na jednotorowej linii 
Warka - Radom oraz w węźle PKP w Skarżysku-Kamiennej. 
 
W żadnym ze znanych opracowań nie przewiduje się zmian przebiegu istniejących linii, ani ich 
technicznego przezbrojenia, z wyjątkiem ewentualnej budowy drugiego toru na odcinku Radom-
Warka (wraz z korektami łuków na trasie istniejącej) i rezerwacji miejsca dla obwodnicy towarowej 
łączącej kierunki Łodzi, Skarżyska-Kamiennej i Dęblina (alternatywą dla 18-tu kilometrów tej 
obwodnicy jest budowa 4-go toru na odcinku około 6 km między rozgałęzieniami do Tomaszowa i do 
Dęblina, wraz z budową bezkolizyjnych węzłów rozgałęzionych na końcach odcinka). 
 
W dalszej perspektywie należy uznać za wskazane zrealizowanie bezpośredniego powiązania 
szynowego z Kozienicami. Linia służyłaby dla ruchu regionalnego Radom-Kozienice, oraz 
przewozów węgla do elektrowni ze Śląska (skrót około 12 km w stosunku do istniejącej trasy). 
Relacja regionalna: Radom - Jedlnia Letnisko - Pionki - Kozienice, o długości około 40 km mogłaby 
prowadzić częstotliwą obsługę szynobusami, konkurencyjną dla ruchu autobusowego przez 
Augustów. 
 
Transport zbiorowy 
 
Organizowana przez Gminę komunikacja zbiorowa obsługuje teren Radomia, połączenia ze 
wszystkimi sąsiednimi gminami oraz z gminami Przytyk i Wierzbica. Transport zbiorowy PKP i PKS 
dotyczy głównie dojazdów do pracy do Radomia. Komunikację zbiorową w Radomiu organizuje 
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji. System oparty jest wyłącznie na autobusach, które obsługują  
linie miejskie i  podmiejskie. W 2008 roku komunikacja miejska w Radomiu składała się z 23 linii 
autobusowych, z czego 6 wyjeżdżało poza granice miasta, na teren sąsiednich gmin. Linie 
obsługiwane były przez 128 pojazdów. Rocznie autobusy wykonały pracę przewozową w wysokości 
8,295 wozokilometrów, przewożąc około 42,4 mln pasażerów. 
 
Obecny poziom obsługi mieszkańców komunikacją zbiorową należy uznać za zadowalający, będący 
kompromisem pomiędzy potrzebami  a możliwościami finansowymi Miasta. 
 
Transport indywidualny 
 
Ten rodzaj transportu jest w Radomiu dominujący, a charakter przemieszczeń stanowi główny 
przedmiot badań.  
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Kompleksowe badania ruchu ( 1993, 1997) dają obraz, który pozwala na określenie ogólnie pojętego 
komfortu podróży czy też jakości transportowej w mieście. Ten dominujący transport przekłada się na 
inne dziedziny życia i jej jakość np. zanieczyszczenia, straty czasu, bezpieczeństwo i ogólnie koszt 
społeczny. Dotyczy to też ilości i lokalizacji parkingów, zwłaszcza w strefie śródmiejskiej. 
 
Ścieżki rowerowe traktowano w dotychczasowych opracowaniach dość ogólnikowo, ograniczając 
wskazania do zasad trasowania na obszarze miasta. Nie wskazano propozycji dla tras wylotowych 
poza granice miasta.  
 
Transport lotniczy 
 
Lotnisko wojskowe na Sadkowie zostało udostępnione krajowemu lotnictwu niekomunikacyjnemu. 
Trwają starania o przekształcenie lotniska w cywilny port lotniczy. 
 
Mówiąc o przyszłości transportu zbiorowego wspomnieć trzeba o możliwości wprowadzenia tras 
tramwajowych. Mogą być rozpatrywane różne warianty sieci, w zależności od przyjętych kierunków 
rozwoju przestrzennego zabudowy. Ważne jest rozstrzygnięcie stopnia bezkolizyjności tras i sposób 
przejścia trasy Pn -Pd przez strefę o dominacji ruchu pieszego. Uzasadnieniem dla realizacji sieci 
tramwajowej jest również to, że aktualny, technicznie sprawny transport autobusowy, miejski 
i regionalny, nie powinien być traktowany jako jedyne realne rozwiązanie na przyszłość. Powstają 
nowe technologie lekkiego transportu torowego z pełną automatyzacją kierowania ruchem. 
W projektowaniu układu komunikacyjnego należy zatem uwzględnić rezerwację tras dla przyszłego 
systemu, a przy realizacji bieżących obiektów komunikacyjnych dla potrzeb aktualnego ruchu 
autobusowego warto przewidywać ich docelowe wykorzystanie przez miejski transport torowy. 
 
4. POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA I BEZPIECZE ŃSTWA 

EKOLOGICZNEGO 

4.1. JAKOŚĆ WÓD I STOSUNKI WODNE 
 
4.1.1. Stan aktualny 

 
Wody powierzchniowe 
 
Obszar miasta Radom położony jest w całości w zlewni II rzędu rzeki Radomki, która jest 
lewobrzeżnym dopływem Wisły. 
 
Osią hydrograficzną omawianego obszaru jest rzeka Mleczna (prawostronny dopływ Radomki), której 
długość wynosi około 27,8 km, a powierzchnia zlewni jest równa 348,5 km2. Przepływa ona przez 
środek Radomia z południa na północ. Przepływy charakterystyczne rzeki (obliczone empirycznie) 
wynoszą: SSQ – 1,66 m3/s, SNQ – 0,49 m3/s. Źródła Mlecznej znajdują w  okolicach Makowa 
Nowego, a ujście do Radomki na wysokości 125m n.p.m., za północną granicą miasta. Mleczna jest 
ciekiem zanikającym, również na terenie Radomia jej przepływy są nieregularne. Na wysokości od 
Malczewa do ujścia Kosówki przepływ wody w rzece stale zanika. Najważniejszymi dopływami rzeki 
Mlecznej na terenie Radomia są: Pacynka, Kosówka i Potok Północny.  
 
Poza tym na terenie miasta płyną: Pacynka, Cerekwianka, Kosówka i Potok Północny oraz kilkanaście 
bezimiennych cieków. Układ sieci rzecznej warunkowany jest biegiem Radomki – spływ 
powierzchniowy odbywa się w kierunku SW, W, NW i N. Większość den dolin rzecznych jest płaska, 
w wielu miejscach zabagniona. Często występują jeziorka meandrowe, stawy rybne i małe zbiorniki 
retencyjne. Na rzece Mlecznej w centrum Radomia znajduje się rekreacyjne jezioro zaporowe „Borki” 
o powierzchni 12 ha (155 000 m3). 
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Stosunki wodne 
 
W ciągu ponad 100 lat eksploatowania zasobów wód podziemnych i oraz kilkuset lat eksploatacji 
zasobów powierzchniowych Radomia doszło na jego terenie do znaczących zmian w hydrografii 
i stosunkach wodnych. W XVII wieku obszar dzisiejszego Radomia pokrywały w dużej części tereny 
podmokłe, bagna, stawy, zbiorniki, zapory oraz płynęły tędy liczne cieki powierzchniowe. W ostatnich 
kilkudziesięciu latach ostatniego wieku zaszły jednak drastyczne zmiany tego ekosystemu, wywołane 
eksploatacją zasobów wodnych, a także degradacja jakości wód. Doprowadziło to do obniżenia 
poziomu wód gruntowych i zaniku wielu cieków powierzchniowych. 
 
Nadmierna eksploatacja wód podziemnych doprowadziła do powstania leja depresyjnego (zarówno 
obszarowo, jak i obniżenie zwierciadła wody w stosunku do jej naturalnego poziomu) i związanego 
z nim pionowego przesączania płytszych wód podziemnych i powierzchniowych do eksploatowanych 
zasobów wodnych. Było to przyczyną zaniku cieków powierzchniowych, zmiany reżimu 
hydrogeologicznego i hydrologicznego (m.in. zasilania cieków wodami podziemnymi 
i przedostawania się zanieczyszczeń do wód podziemnych). Zanik rzek i zbiorników wodnych oraz 
wyschnięcie bagien spowodowały trwałe zmiany w faunie i florze miasta.  
 
Zasięg leja depresji obejmował w okresie największego zasięgu (w roku 1991) obszar około 319 km2. 
Lej depresji obejmował tereny miasta Radomia (w całości), gmin Zakrzewa, Wolanowa, Kowali 
i Skaryszewa (w granicach 50 – 70% powierzchni) oraz gminu Jedlnia – Letnisko, Jastrzębia i Jedlińsk 
(do 10% powierzchni). Obniżenie zwierciadła wody w stosunku do jego pierwotnego poziomu 
w centrum strefy oddziaływania wynosiło 15 - 20 metrów. Obecnie, z uwagi na podjęcie 
zdecydowanych działań mających na celu ograniczenie poboru wody, zarówno przez sektor 
komunalny, jak i przemysł, zasięg leja przestał się zwiększać i obecnie nie stwierdza się jego 
obecności, a sytuacja hydrologiczna powoli się normuje.  
 
Jakość wód powierzchniowych 
 
Jakość wód powierzchniowych badana jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ramach 
stałego monitoringu. W latach 2004 – 2007 jakość wód była zła – rzeki Pacynka i Mleczna 
zakwalifikowane zostały do V klasy ze względu na ponadnormatywne stężenia szeregu związków 
biogennych i organicznych oraz duże ilości bakterii Coli. Rzeki te zostały zaliczone do najbardziej 
zanieczyszczonych cieków w Województwie Mazowieckim (po10 wskaźników w V klasie). 
 
 Poniżej przedstawiono stan poszczególnych rzek przepływających przez Radom w latach 2004 – 
2007. 
 
Pacynka  
 
W 2004 roku woda w rzece odpowiadała V (złej) klasie czystości ze względu na ponadnormatywne 
stężenia szeregu związków biogennych i organicznych oraz duże ilości bakterii Coli. Średnie stężenie 
azotanów wynosiło ponad 15 mg/l a fosforu ogólnego ok. 0,4 mg/l. Zanotowano wysokie wartości 
ChZT-Cr (ponad 42 mg/l) i BZT5 (ok. 9 mg/l). 
 
W 2005 roku woda w rzece odpowiadała V klasie czystości ze względu na ponadnormatywne stężenia 
szeregu związków biogennych i  organicznych oraz duże ilości bakterii Coli. Średnie stężenie 
amoniaku wynosiło 4,227 mg/l, azotanów 22,521 mg/l, a fosforu ogólnego ok. 0,513 mg/l. 
W porównaniu do roku 2004 zanotowano natomiast niższe wartości ChZT-Cr (średnio ponad 26 mg/l) 
i BZT5 (ok. 3 mg/l). 
 
Pacynka przy ujściu do Mlecznej charakteryzowała się w roku 2006 złą jakością wody. Woda 
odpowiadała V klasie czystości ze względu na ponadnormatywne wartości: barwy, BZT5, amoniaku, 
azotu Kjeldahla, fosforanów, liczby bakterii Coli typu kałowego, ogólnej liczby bakterii Coli. Średnie 
stężenie amoniaku wynosiło 7,718 mg/l,  a azotu ogólnego ok. 9,518 mg/l.  
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W 2007 roku rzeka Pacynka została zaliczona do V klasy, ze względu na wysokie stężenia: BZT5, 
ChZT-Cr, amoniaku, azotu Kjeldahla, azotynów, azotu ogólnego, fosforanów, liczbę bakterii coli typu 
fekalnego ogólną liczbę bakterii coli. 
 
Mleczna  
Rzeka Mleczna, przede wszystkim wskutek przyjęcia wód Pacynki (odbiornika oczyszczonych 
ścieków z Radomia) wprowadzała do Radomki wody nadmiernie zanieczyszczone związkami azotu 
i fosforu i substancjami organicznymi (V klasa). O złej jakości wody w 2004 roku świadczył również 
stan sanitarny (miano Coli). 
 
W 2006 roku Mleczna wprowadzała do Radomki wody nadmiernie zanieczyszczone (V klasa). 
Badania wykazały duże ilości związków biogennych i organicznych oraz zły stan sanitarny. O tak 
niekorzystnej ocenie zadecydowały ponadnormatywne wartości następujących parametrów: liczba 
bakterii Coli typu fekalnego, ogólna liczba bakterii Coli, BZT5, ChZT-Cr, amoniak, azot Kjeldahla, 
fosforany, fosfor ogólny. 
 
W 207 roku rzeka Mleczna badana była punkcie pomiarowym Owadów (gmina Jastrzębia, powiat 
radomski). Jej wody ponownie zaliczone zostały do V klasy, ze względu na wysokie stężenia 
zawiesiny, BZT5, ChZT-Cr, azotanów, azotu Kjeldahla, azotu ogólnego, fosforanów, fosforu 
ogólnego, liczbę bakterii coli typu fekalnego ogólną liczbę bakterii coli. 
 
Mleczna aktualnie wykazuje równomierne zanieczyszczenie na całej długości niosąc duże ilości 
związków biogennych i organicznych. 
 
Wody podziemne 
 
Zgodnie z Mapą hydrogeologiczną Polski (Paczyński, red., 1993-1995) obszar miasta Radomia należy 
do regionu IX – lubelsko-podlaskiego. Rejon ten charakteryzuje się występowaniem użytkowych 
poziomów wodonośnych w utworach kredy dolnej i górnej, trzeciorzędu i czwartorzędu. 
 
Cały obszar znajduje się w zasięgu głównego zbiornika wód podziemnych (GZWP) nr 405 Niecka 
Radomska (Kleczkowski, 1990). Zbiornik ten nie jest udokumentowany. Zasoby tego zbiornika 
występują w utworach kredy górnej i w jego obrębie wydzielono obszar najwyższej ochrony. 
Położenie miasta Radom na tle głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w Polsce 
przedstawia rysunek 4. 
 
Głównym użytkowym poziomem wodonośnym na obszarze miasta Radom jest poziom 
górnokredowy. Poziomy trzeciorzędowy i czwartorzędowy mają podrzędne znaczenie, eksploatowane 
są przez indywidualnych użytkowników. Z poziomem górnokredowym pozostają w kontakcie 
hydraulicznym. Poziom dolnokredowy występuje w południowo-zachodniej części arkusza pod 
utworami górnokredowymi (Buczkowski, 1998). 
 
W utworach czwartorzędowych: piaskach i żwirach dolin rzecznych i kopalnych oraz pokryw 
fluwioglacjalnych można wyróżnić poziom przypowierzchniowy i poziom główny. Na większej części 
obszaru występuje jedna warstwa wodonośna, dwie warstwy spotyka się lokalnie. Głębokość 
występowania pierwszego poziomu czwartorzędowego przypowierzchniowego zależna jest od 
ukształtowania terenu. W północnej części obszaru badań w obniżeniach podłoża mezozoicznego 
w dolinie Radomki jest ciągły. Na pozostałym obszarze poziom czwartorzędowy występuje we 
współczesnych dolinach rzecznych i towarzyszących im dolinach kopalnych. Miąższość warstwy 
wodonośnej wynosi od 10 do 50 m przewodność zmienia się od 5 do 800 m2/24h. Omawiany poziom 
zasilany jest bezpośrednio przez infiltrację wód opadowych lub z przesączania przez warstwy 
słaboprzepuszczalne. Zwierciadło wody występuje na głębokości od 1 do 5 m i wykazuje związek 
hydrauliczny z ciekami powierzchniowymi. Jego znaczenie użytkowe jest podrzędne, eksploatowany 
jest przez indywidualnych użytkowników. 
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Poziom trzeciorzędowy związany jest z utworami piaszczystymi oligocenu i miocenu. Występuje on 
w obniżeniach podłoża mezozoicznego. Wody tego poziomu nie mają większego znaczenia 
użytkowego. Ujmowane są sporadycznie w okolicy Radomia, łącznie z wodami innych poziomów.  
 
Poziom górnokredowy obejmuje swym zasięgiem cały obszar Radomia. Wody o charakterze 
szczelinowo-porowym i porowym związane są z osadami: margli, wapieni, opok, gez, piaskowców 
i piasków. Największe zawodnienie występuje w strefie do głębokości 150 m. Przewodność utworów 
wodonośnych waha się od 100 do ponad 1500m2/24h, wydajność potencjalna studni waha się od 30 do 
120 m3/h. Zwierciadło wody występuje przeważnie pod napięciem, na głębokości od 15 do 50 m. 
Omawiany poziom jest zasilany bezpośrednio po przez nadkład osadów czwartorzędowych 
i trzeciorzędowych. Wody poziomu górnokredowego spływają w kierunku północnym i są drenowane 
przez rzekę Radomkę.  
 
Jakość wód podziemnych 
 
Jakość wód podziemnych użytkowego piętra wodonośnego w utworach górnej kredy na przeważającej 
części obszaru badań jest dobra, klasyfikuje się ją w klasie II lub Ib. Jest ona średnio twarda i twarda 
(4-8 mval/l, pH 7-8). Zawartości składników charakterystycznych są następujące: żelazo  ogólne  
mieści się  w  przedziale  od  0,1  do 5,0 mg/dm3, mangan od 0,0 do 0,5 mg/dm3, chlorki od 1 do 25 
mg/dm3, siarczany od 0 do 45 mg/dm3, wapń od 40 do 120 mg/dm3, magnez od 0 do 35 mg/dm3, sucha 
pozostałość od 200 do 600 mg/dm3. Wody głównego użytkowego poziomu wodonośnego przeważnie 
wymagają uzdatniania ze względu na podwyższone zawartości żelaza i manganu. 
 
Jakość wód poziomu trzeciorzędowego charakteryzuje się następującymi parametrami: twardość od 
4,0 do 6,0 mval/dm3, pH od 7,0 do 7,8. Zawartość żelaza mieści się w przedziale od 0,1 do 2,0 
mg/dm3, zawartość manganu od 0,0 do 0,2 mg/dm3, chlorków od 5 do 14 mg/dm3, zawartość 
siarczanów wynosi od 10 do 23 mg/dm3. 
 
Wody podziemne poziomu czwartorzędowego są średnio twarde i twarde. Charakteryzują się 
następującymi parametrami: twardość od 3 do 7,6 mval/dm3, zasadowość od 3,6 do 6,0 mval/dm3, pH 
od 7,0 do 7,8. Zawartość żelaza mieści się w przedziale od 0,0 do 6,0 mg/dm3, zawartość manganu od 
0,01 do 0,60 mg/dm3, chlorków od 2 do 40 mg/dm3. Zawartość siarczanów kształtuje się od 10 do 58 
mg/dm3. 
 
Jakość wód podziemnych poziomu górnokredowego na terenie Radomia badana była w ramach 
monitoringu krajowego w latach 2004 – 2007 w jednym punkcie (nr 290). W latach 2004 oraz 2006 – 
2007 stwierdzono wody klasy III – zadowalającej jakości, ze względu na stężenia żelaza (Fe). W 2005 
roku wody te zostały zaliczone do klasy II – dobrej jakości. 
 
4.1.2. PROGRAM DZIAŁAŃ DLA SEKTORA: JAKO ŚĆ WÓD I STOSUNKI WODNE 

Cel długoterminowy do 2016 roku: 

Poprawa jakości wód powierzchniowych, ochrona jakości i ilości wód podziemnych wraz 
z racjonalizacją ich wykorzystania oraz zahamowanie zmian stosunków wodnych na terenie 

miasta (przede wszystkim przywrócenie przepływów w ciekach wodnych) 
 
Cele krótkoterminowe do roku 2012: 
 
1. Zapewnienie mieszkańcom miasta odpowiedniej jakości i ilości wody pitnej  
2. Dążenie do osiągnięcia właściwych standardów wód powierzchniowych pod względem 

jakościowym poprzez ich ochronę przed zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł 
przemysłowych, komunalnych i rolniczych 
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3. Rozwój i modernizacja infrastruktury ochrony środowiska, szczególnie w zakresie odprowadzania 
ścieków 

 
Strategia osiągania celów 
 
Ad.1  Zapewnienie mieszkańcom miasta odpowiedniej jakości i ilości wody pitnej  
 
Priorytetowym zadaniem ochrony środowiska na terenie miasta Radomia jest ochrona ilościowa 
i jakościowa wód podziemnych. Dążyć się będzie do zwiększenia zasilania warstw wodonośnych, 
gwarantujących długofalowe zaspokajanie zapotrzebowanie na wodę w Radomiu.  
 
Do ważnych instrumentów ochrony biernej wód podziemnych należy ustanawianie stref  
i obszarów ochronnych, na których obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie korzystania 
z wody i użytkowania gruntów. Spośród ujęć wód w Radomiu jedynie ujęcie Malczew posiada 
urządzoną i zagospodarowaną strefę ochrony bezpośredniej oraz ustanowioną strefę ochrony 
pośredniej. Ustalenia związane z ochroną wód podziemnych przed zanieczyszczeniem zawarte zostały 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.  
 
W celu zapewnienia mieszkańcom odpowiedniej ilości i jakości wody pitnej podjęte zostaną 
następujące działania: 
 
1. Prowadzenie okresowej oceny wykorzystania zasobów dyspozycyjnych wód górnokredowego 

poziomu wodonośnego na terenie Radomia w kontekście aktualnego poboru wód 
2. Szczegółowe rozpoznanie i kontrolowanie lokalnych zagrożeń jakości wód podziemnych wraz 

z podejmowaniem odpowiednich działań tj.: ustanawiania stref ochronnych ujęć, likwidacji 
nieużywanych otworów studziennych, a w koniecznych przypadkach ograniczanie 
i monitorowanie wielkości eksploatacji 

3. Uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego zasad ochrony głównych zbiorników 
wód podziemnych 

4. Kontynuacja kontrolowania i obserwowania realizacji nowych inwestycji, między innymi budowy 
głębokich studni, wykopów itp., celem uniknięcia np. łączenia poziomów wodonośnych oraz 
bezpośredniego zanieczyszczania użytkowych poziomów wodonośnych; należy dążyć do 
wyprzedzającego uzbrojenia projektowanych obszarów koncentracji zabudowy mieszkaniowej 

 
Jednym z działań jest zobowiązanie użytkowników wody do relatywnego zmniejszania jej zużycia, np. 
poprzez wprowadzanie zamkniętych obiegów wody, zmiany technologii, poprawa stanu zakładowych 
sieci wodociągowych, opomiarowanie i zakup urządzeń wodooszczędnych. Zużycie wody w Radomiu 
systematycznie spada – zarówno w przeliczeniu na jednego odbiorcę, jak też na mieszkańca – było 
w 2007 roku niższe o ok. 25% niż w roku 2002. 
 
Obecne ilości wody zużytej na cele technologiczne (płukanie filtrów, czyszczenie sieci, itp.) i awarie 
szacowane są na ok. 20%, w tym około 6% stanowią straty, które wymagają identyfikacji. W celu ich 
ograniczenia, należy systematycznie dokonywać przeglądu i konserwacji sieci wodociągowej, 
prowadząc niezbędne remonty i modernizacje poszczególnych odcinków.  
 
W zakresie zmniejszenia zużycia wody w gospodarstwach domowych, przemyśle i rolnictwie należy 
kontynuować działania zmierzające do racjonalizacji jej zużycia. W latach 1994 – 2000 w Radomiu 
realizowany był Eksperymentalny Program Oszczędzania Wody Pitnej. Program miał charakter 
pilotażowy, obejmował on grupę kilku tysięcy mieszkańców miasta (1806 mieszkań). Uczestnicy 
otrzymali zestaw urządzeń wodooszczędnych, pozwalających na zaoszczędzenie około 20 – 40% 
wody. Przeprowadzono również program edukacyjny dla mieszkańców Radomia, informujący 
o korzyściach wynikających ze stosowania tego typu urządzeń.  
 
Proponuje się podjęcie lub kontynuację następujących działań dla dalszego ograniczenia zużycia 
wody: 
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1. Dążenie do identyfikacji i ograniczenia strat wody przy jej wydobyciu i przesyle przez Wodociągi 

Miejskie, poprzez modernizację i konserwację urządzeń wodociągowych 
2. Rozwijanie systemu automatycznego sterowania i  kontroli poborem wody w Radomiu 
3. Dalsze opomiarowanie gospodarstw indywidualnych, odbiorców przemysłowych i komercyjnych, 

zarówno na zimną, jak i ciepłą wodę.  
4. Stosowanie urządzeń wodooszczędnych 
5. Edukacja mieszkańców w zakresie możliwości i konieczności oszczędzania wody 

w gospodarstwach domowych, podniesienie stanu świadomości społeczności lokalnej w zakresie 
konieczności oszczędzania wody oraz możliwości technicznych i organizacyjnych w tym zakresie 

 
Ad. 2. Dążenie do osiągnięcia właściwych standardów wód powierzchniowych pod względem 
jakościowym poprzez ich ochronę przed zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł przemysłowych, 
komunalnych i rolniczych 
 
W zakresie wód powierzchniowych zadaniem priorytetowym jest przywrócenie ich jakości do 
wymaganych standardów ekologicznych. Zanieczyszczenie wód powierzchniowych ma charakter 
ponadlokalny, alochtoniczny, dlatego dla osiągnięcia tego celu konieczne będzie podjęcie szerokiej 
współpracy regionalnej z innymi jednostkami leżącymi na terenie zlewni wspólnych rzek - gminami, 
powiatami, przedsiębiorstwami – w celu opracowania jednolitej koncepcji ochrony tych wód. 
 
Do 2009 roku wykonane zostaną (w ramach wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej) plany 
zagospodarowania wodami i programy działań, których realizacja zapewni do 2015 roku osiągnięcie 
dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych (zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 18 lipca 2001 
roku Prawo Wodne). Aktualnie, na zlecenie KZGW wykonywane jest opracowanie obejmujące m.in. 
obszar rzeki Mlecznej – „Identyfikacja programów działań wraz z analizą efektywności kosztowej 
oraz wskazaniem i uzasadnieniem konieczności zastosowania derogacji w regionach wodnych”. 
 
Podstawowym działaniem jest likwidacja wszystkich źródeł zanieczyszczenia wód powierzchniowych 
i podziemnych – punktowych, obszarowych i liniowych. Głównym czynnikiem zagrażającym 
czystości wód jest nieuporządkowana gospodarka ściekowa, w tym ściekami opadowymi, stąd tez 
priorytetowym działaniem będą inwestycje z tego zakresu oraz porządkujące użytkowanie wody. 
Zostały one szczegółowo przedstawione poniżej, w punkcie 4. 
 
W celu poprawy jakości wód powierzchniowych, konieczna będzie likwidacja niekontrolowanych 
zrzutów ścieków bytowych do rzeki Mlecznej, Pacynki, Potoku Malczewskiego i Potoku 
Południowego (oraz pozostałych cieków). W tym celu należy zaktualizować inwentaryzację punktów 
zrzutu ścieków. Zadania związane z poprawą gospodarki wodno ściekowej przedstawiono w punkcie 
3. 
 
Zwiększona zostanie skuteczność ochrony wód przed zanieczyszczeniem poprzez ograniczenie 
przenikania ich z powierzchni terenu (spływy obszarowe), szczególnie na terenach silnie 
uprzemysłowionych i zurbanizowanych oraz użytkowanych rolniczo. Zadania te uwzględniane będą 
w planach zagospodarowania przestrzennego miasta. 
 
Dopływy rozproszone z pól powinno się zminimalizować głównie przez tworzenie wokół zbiorników 
wód powierzchniowych stref antyeutrofogennych zagospodarowywanych trwałą zielenią z jak 
największym udziałem zieleni wysokiej. Duże znaczenie ma obudowa biologiczna cieków; tereny 
rolne dolin i podnóży stoków powinny być w jak największym stopniu użytkowane jako łąki 
i pastwiska. Rolnicze nieużytki bagienne, położone w pobliżu wód powierzchniowych, powinny 
pozostać w stanie naturalnym, nie należy ich odwadniać i zagospodarowywać. Zagospodarowywanie 
bagiennych nieużytków śródpolnych powinno się prowadzić w jak najmniejszej skali z uwagi na ich 
znaczenie w utrzymaniu równowagi przyrodniczej (niższe ekologicznie). Na terenach 
zurbanizowanych należy dążyć do uporządkowania gospodarki wodami opadowymi, w szczególności 
wspierać działania zmierzające do likwidacji dopływów powierzchniowych zanieczyszczeń do wód 
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z dróg (szczególnie w okresie zimy i jesieni, gdy używa się środków chemicznych do likwidacji 
śliskości pośniegowej), terenów ekologicznie zdewastowanych, zakładów i magazynów, gdzie używa 
się lub są składowane substancje łatwo ługujące się. Konieczna jest sukcesywna eliminacja 
zanieczyszczeń brzegów zbiorników i cieków odpadami zdeponowanymi na tzw.: dzikich 
wysypiskach” oraz zabudowy brzegów, której eksploatacja zagraża stabilności skarp lub czystości 
wody. 
 
Ponadto, realizowane będą następujące zadania i kierunki działań: 
 
1. Budowa (po roku 2012) lokalnych obiektów oczyszczania ścieków na terenach peryferyjnych 

miasta i obszarach pozamiejskich, w górnej części odcinków rzek i strumieni (dotyczyć to może 
np. Wólki Klwateckiej, wsi Bielicha w gminie Zakrzew – włączenie do miejskiej sieci 
kanalizacyjnej oraz realizacja lokalnych oczyszczalni ścieków dla Rajca Poduchownego, wsi 
Cerekiew, Milejowice i Wacyn). 

2. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w taki sposób, aby wody deszczowe 
zasilały poszczególne cieki powierzchniowe przyczyniając się do poprawy lokalnych stosunków 
wodnych w poszczególnych dzielnicach miasta 

3. Dążenie do pełnego zagospodarowania retencyjnego zlewni; utrzymanie i ochrona oczek wodnych 
(np. oczko wodne w parku „Stary Ogród”, na osiedlu „Michałów” itp.), stawów, bagien 
i torfowisk niskich towarzyszącym ekosystemom łąkowym 

 
W zakresie małej retencji, realizowany będzie Wojewódzki program małej retencji, sporządzony przez 
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. 
 
Ad. 3. Rozwój i modernizacja infrastruktury ochrony środowiska, szczególnie w zakresie 
odprowadzania ścieków 
 
W dniu 16.12.2004 r Komisja Europejska wydała decyzję nr C(2004)5325 w sprawie przyznania 
pomocy w ramach Funduszu Spójności dla projektu Wodociągów Miejskich w Radomiu pt. 
"Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy Radom" Nr 
2004/PL/16/C/PE/017.  
 
Realizacja projektu spowoduje znaczący przyrost i poprawę infrastruktury, polepszenie stanu 
środowiska, zwłaszcza w obszarze gospodarki wodno- ściekowej, a w konsekwencji poprawę jakości 
życia mieszkańców. Efektem realizacji inwestycji będzie:  
 
• poprawa zaopatrzenia w wodę południowo - zachodnich rejonów Radomia, w związku 

z podłączeniem nowych ujęć spoza zasięgu leja depresyjnego, 
• zagwarantowanie jakości wody pitnej odpowiadającym standardom polskim i UE, w związku 

z modernizacją i rozbudową stacji uzdatniania wody w Sławnie oraz modernizacją sieci 
wodociągowej, 

• budowa nowych odcinków kanalizacji sanitarnej, 
• rozdział kanalizacji ogólnospławnej w centrum miasta, 
• dostosowanie oczyszczalni ścieków do usuwania pierwiastków biogennych, a tym samym do 

osiągnięcia jakości odpowiadającej normą polskim i UE,  
• rozwiązanie problemu zagospodarowania osadów ściekowych poprzez ich suszenie i termiczną 

utylizację. 
 
Koszty całego przedsięwzięcia to 42,2 mln euro, z czego 63% pokrywa Unia Europejska.  
 
Przedsięwzięcia obejmują następujące zadania:  
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1. Modernizacja i rozbudowa ujęcia wody Garno i Stacji Uzdatniania Wody (SUW) Sławno. 
Podłączenie trzech studni: studni nr 14 zlokalizowanej w Sławnie o wydajności 100 m3/h oraz 
dwóch studni głębinowych o wydajności 380 m3/h odwierconych w Garnie 

2. Modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozdział kanalizacji ogólnospławnej. 
Modernizacja istniejącej kanalizacji sanitarnej i częściowe przywrócenie funkcjonowania 
kanalizacji rozdzielczej na terenie Starego Miasta oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej 
umożliwiające przyłączenie do systemu nowych rejonów miasta. 

3. Modernizacja i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków, co jest  związane z koniecznością 
uzyskania zwiększonego stopnia redukcji substancji biogennych w związku z potrzebą ochrony 
środowiska naturalnego. Planowana jest modernizacja 4 linii biologicznego oczyszczania ścieków 
oraz modernizacja części mechanicznej oczyszczalni. 

4. Modernizacja i rozbudowa gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków. 
Planowana jest budowa linii suszenia osadów ściekowych, dająca możliwość rozszerzenia metod 
zagospodarowania lub ostatecznego unieszkodliwienia osadów. 

5. Modernizacja sieci wodociągowej na "Starówce". Modernizacja istniejącej sieci wodociągowej 
przyczyni się do likwidacji przecieków wody, poprawi jej jakość i ciśnienie oraz zmniejszy koszty 
eksploatacyjne poprzez ograniczenie wydatków na usuwanie awarii.  

 
Realizacja tych przedsięwzięć umożliwi wypełnienie zobowiązań zapisanych w Traktacie 
Akcesyjnym, w szczególności w zakresie poprawy jakości wód powierzchniowych oraz dystrybucji 
wody i polepszenia jakości przeznaczonej do spożycia. Zapewni realizację wymogów dyrektyw: 
91/271/EWG ws. oczyszczania ścieków komunalnych; 75/440/WE ws. wód powierzchniowych 
ujmowanych jako woda do picia oraz 80/778/EWG zmienioną przez 98/83/WE ws. wody pitnej. 
Projekt będzie realizowany z uwzględnieniem dyrektywy 2000/60/WE ws. ramach polityki Unii 
Europejskiej dotyczącej wody. 
 
Stwierdza się, że niektóre odcinki kanalizacji działają wadliwie, np. w rejonie Dzierzkowa 
i wschodniej części Glinic wody deszczowe odprowadzane są do nieprzystosowanej do tego celu 
kanalizacji sanitarnej. Zjawisko to powoduje podniesienie poziomu ścieków w głównych kolektorach 
sanitarnych, w wyniku czego włączenia kanałów bocznych znajdują się poniżej poziomu ścieków, 
co powoduje utrudniony przepływ. Wody opadowe, transportowane kolektorem głównym do 
Oczyszczalni Ścieków, nadmiernie ją obciążają i stwarzają konieczność oczyszczania wód 
deszczowych. Część mieszkańców Radomia (poniżej 5%) korzystających z wodociągu mieszka poza 
zasięgiem kanalizacji sanitarnej, co zwiększa ryzyko sanitarne związane z problemem 
unieszkodliwiania ścieków. Są one sporadycznie zrzucane do kanalizacji deszczowej. 
  
Ponadto, w celu poprawy stanu infrastruktury ochrony środowiska służącej ochronie wód przewiduje 
się następujące działania: 
 
1. Wyeliminowanie spływu ścieków bytowych do XIX wiecznego odcinka kanału ogólnospławnego 

w centrum miasta 
2. Dalszy rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową 
3. Likwidacja podłączeń kanalizacji sanitarnej do systemu kanalizacji deszczowej 
4. Budowa punktów zlewnych do systemu kanalizacji sanitarnej dla użytkowników indywidualnych 

bezodpływowych zbiorników ścieków istniejących na terenie miejskim nie objętym systemem 
komunalnym 

5. Wyprzedzające uzbrajanie w kanalizację sanitarną projektowanych terenów skoncentrowanej 
zabudowy mieszkaniowej  

6. Lokalizacja skoncentrowanej, nowej zabudowy jednorodzinnej wzdłuż istniejących lub 
realizowanych kolektorów sanitarnych 

7. Wymiana odcinków kanalizacji będących w złym stanie technicznym 
 

Radom posiada rozbudowany system odprowadzania wód opadowych. Systemy kanalizacyjne 
Radomia wykazują się wieloma wspólnymi połączeniami – „przepięciami”. Do kanalizacji deszczowej 
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wprowadzane są ścieki bytowe i przemysłowe, a do kanalizacji sanitarnej ścieki deszczowe. Należy 
zlikwidować połączenia i przywrócić kanałom funkcje wynikające z założeń projektowych. 
 
Rozbudowa istniejącego systemu odprowadzenia wód opadowych powinna uwzględniać następujące  
zalecenia:  

1. Renaturalizacja cieków i zbiorników wodnych na terenie miasta, przez zrzuty wód opadowych 
2. Ograniczenie stosowania tradycyjnej kanalizacji deszczowej do miejsc gdzie jest to niezbędne np. 

w ulicach szybkiego ruchu i o dużym natężeniu ruchu.  Wykorzystanie istniejących kanałów i ich 
pojemności retencyjnej.  Jeśli nie uniknie się budowy nowych kanałów należy je projektować 
z uwzględnieniem możliwości retencyjnych, 

3. Naprawa istniejącego systemu kanalizacji deszczowej, ogólnospławnej i sanitarnej, w kierunku 
zmniejszenia infiltracji wód gruntowych do kanałów, 

4. Dążenie do podwyższenia poziomu wód gruntowych w mieście przez stosowanie infiltracji 
deszczu do gruntu, 

5. Budowa nowych kanałów deszczowe  nie powinna wyprzedzać budowy kanalizacji sanitarnej.  
6. Stosowanie  zasady:  
- ograniczenia natężenia odpływu deszczu przez zastosowanie różnych form retencji,  
- ograniczenie wielkości odpływu przez zastosowanie infiltracji do gruntu,  
- ograniczenie ładunku i stężenia zanieczyszczeń w  odprowadzanych spływach deszczowych przez 

niedopuszczenie do  powstawania zanieczyszczeń, oraz stosowanie naturalnych metod ich 
usuwania,  

7. Odrębne traktowanie spływów ze zlewni „czystych” z których wody mogą być infiltrowane do 
gruntu i zlewni „brudnych” wymagających oczyszczenia spływów. 

8. Stosowanie zasady, że spływu opadowe z posesji powinny być zagospodarowane na   posesji, 
w sytuacji odpływu do kanału  zastosowanie retencji.  Preferowanie tam, gdzie jest to możliwe, 
infiltracji do gruntu. 

9. W ulicach o małym natężeniu ruchu zastosowanie albo rowów wypełnionych żwirem z rurą 
perforowaną  rozprowadzającą wody opadowe, albo rowów trawiastych wzdłuż ulic.  Preferowane 
są urządzenia rozsączające liniowe, a nie punktowe jak np. studnie chłonne, których złoże szybko 
ulega kolmatacji i przestaje  funkcjonować (dotyczy propozycji budowy systemu infiltracji 
w Radomiu).  

10. W ramach oczyszczania spływów deszczowych z większych terenów, najbardziej wskazane jest 
wykorzystanie naturalnych rozlewisk, terenów bagiennych oraz stosowanie oczyszczalni 
hydrobotniacznych np. glebowo-korzeniowych.  

11. Ograniczenie zanieczyszczeń niesionych w spływach opadowych powinno następować w sposób 
możliwie naturalny, najlepiej przez wpuszczenie wód opadowych do naturalnych osadników. 
Ograniczenie zanieczyszczeń powinno się odbywać również poprzez utrzymanie czystości 
w zlewni, sprzątanie jej ale też nakładanie powszechnych kar za zanieczyszczenia np. jezdni. 
Bardzo istotne jest aby wzdłuż ulic sadzona była zieleń, która nie dopuści do  wymywania gruntu 
z niezagospodarowanych terenów. Separatory zanieczyszczeń są niezbędne na stacjach 
benzynowych, myjniach, przy warsztatach samochodowych i wszędzie tam gdzie mogą wystąpić 
spływy deszczu z olejami napędowymi i benzyną.  

12. Przy opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy przewidzieć 
i zarezerwować  teren na potrzeby budowy lokalnych systemów retencyjnych, które mogą 
stanowić atrakcyjny element architektury krajobrazu.  

13. Przy realizacji nowych inwestycji w zakresie zagospodarowania przestrzennego należy ograniczyć 
uszczelnienie terenu, wprowadzić tam gdzie jest to możliwe nawierzchnie ażurowe umożliwiające 
przesiąkanie wód  opadowych do gruntu.  

14. Wyeliminowanie spływu wód deszczowych do systemu kanalizacji sanitarnej w rejonie 
Dzierzkowa i wschodniej części Glinic 
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Tabela 7. Cele długoterminowe, krótkoterminowe i kierunki działań w zakresie poprawy jakości wód i stosunków wodnych 

Cel długoterminowy do 
roku 2016 

Cele krótkoterminowe do roku 
2012 

Kierunek działań Jednostki odpowiedzialne 

 
 

Poprawa jakości wód 
powierzchniowych, ochrona 

jakości i ilości wód 
podziemnych wraz 
z racjonalizacją ich 
wykorzystania oraz 
zahamowanie zmian 

stosunków wodnych na 
terenie miasta (przede 

wszystkim przywrócenie 
przepływów w ciekach 

wodnych) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zapewnienie mieszkańcom 
miasta odpowiedniej jakości i 

ilości wody pitnej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Dążenie do identyfikacji i ograniczenia strat wody przy jej produkcji 
i przesyle przez Wodociągi Miejskie, poprzez modernizację i 
konserwacje urządzeń wodociągowych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

podmioty gospodarcze, 
Wodociągi Miejskie, Urząd 
Miejski, media, organizacje 

ekologiczne, firmy szkoleniowe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Wprowadzenie u wszystkich użytkowników wody  liczników zużycia 
wody. 
3. Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców miasta oraz 
podmiotów gospodarczych w zakresie ograniczania zużycia wody, 
poprzez edukację i informowanie 
4. Rozwijanie systemu automatycznego sterowania i  kontroli poborem 
wody w Radomiu 
5. Ustanawianie aktów prawa lokalnego stwarzających bodźce 
finansowe do oszczędzania wody (np. upust w podatku od 
nieruchomości za zainstalowanie urządzeń wodooszczędnych, upust w 
opłacie od wzrostu wartości nieruchomości, stosowanie dwóch cen 
jednostkowych zużycia wody – niższej od poboru do określonej 
wielkości na osobę i wyższej za pobór przekraczający określony limit 
oszczędnego zużycia) 
6. Szczegółowe rozpoznanie i kontrolowanie lokalnych zagrożeń 
jakości wód podziemnych wraz z podejmowaniem odpowiednich 
działań tj.: ustanawiania stref ochronnych ujęć, likwidacji 
nieużywanych otworów studziennych 
7. Kontrolowanie i wnikliwie obserwowanie realizacji nowych 
inwestycji, celem uniknięcia np. łączenia poziomów wodonośnych oraz 
bezpośredniego zanieczyszczania użytkowych poziomów wodonośnych 
8. Ograniczanie negatywnego wpływu na wody podziemne 
zanieczyszczeń obszarowych  i punktowych pochodzących z 
działalności rolniczej 
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Cel długoterminowy do 
roku 2016 

Cele krótkoterminowe do roku 
2012 

Kierunek działań Jednostki odpowiedzialne 

 
 

Poprawa jakości wód 
powierzchniowych, ochrona 

jakości i ilości wód 
podziemnych wraz 
z racjonalizacją ich 
wykorzystania oraz 
zahamowanie zmian 

stosunków wodnych na 
terenie miasta (przede 

wszystkim przywrócenie 
przepływów w ciekach 

wodnych) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dążenie do osiągnięcia 

właściwych standardów wód 
powierzchniowych pod względem 
jakościowym poprzez ich ochronę 

przed zanieczyszczeniami 
pochodzącymi ze źródeł 

przemysłowych, komunalnych i 
rolniczych 

 
 
 
 
 
 
 

 

1. Współpraca ponadlokalna w celu ochrony wód powierzchniowych i 
podziemnych  

 
podmioty gospodarcze, 

Wodociągi Miejskie, Urząd 
Miejski, media, organizacje 

ekologiczne, firmy szkoleniowe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Likwidacja zrzutów nieoczyszczonych lub niedostatecznie 
oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych 
3. Eliminacja zanieczyszczeń wymywanych przez opady poprzez 
zorganizowany odbiór wód opadowych z terenów przemysłowych i 
zurbanizowanych poprzez wdrożenie koncepcji unieszkodliwienia 
ścieków opadowych na tych terenach 
4. Wprowadzenie biologicznej regulacji cieków, renaturyzacja 
obszarów wcześniej zmeliorowanych, regeneracja oczek wodnych i 
mokradeł śródpolnych, odtworzenie zadrzewień brzegowych 
i roślinności szuwarowej przy zbiornikach wodnych 
5. Dążenie do zachowania naturalnych spływów i naturalnych koryt 
istniejących cieków wodnych oraz ich biologicznego obudowania 
6. Wprowadzenie  form  proekologicznej  gospodarki  rolnej  
(ograniczenie  nawożenia  i chemizacji  upraw,  powiększenie  
pojemności  retencyjnej  gleb) 

 
 
 
 

Rozwój i modernizacja 
infrastruktury ochrony 
środowiska, szczególnie w 

zakresie odprowadzania ścieków 
 
 
 
 
 

1. Kontynuacja realizacji programu pt. Modernizacja i rozbudowa 
systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy Radom" Nr 
2004/PL/16/C/PE/017. 
2. Dalszy rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i 
deszczową 
3. Likwidacja podłączeń kanalizacji sanitarnej do systemu kanalizacji 
deszczowej 
4. Uporządkowanie i modernizacja gospodarki ściekowej w zakładach 
przemysłowych – budowa urządzeń podczyszczających ścieki przed ich 
zrzutem do kanalizacji miejskiej, wprowadzanie zamkniętych obiegów 
wody 
5. Wyprzedzające uzbrajanie w kanalizację sanitarną projektowanych 
terenów skoncentrowanej zabudowy mieszkaniowej  
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Cel długoterminowy do 
roku 2016 

Cele krótkoterminowe do roku 
2012 

Kierunek działań Jednostki odpowiedzialne 

 
Poprawa jakości wód 

powierzchniowych, ochrona 
jakości i ilości wód 
podziemnych wraz 
z racjonalizacją ich 
wykorzystania oraz 
zahamowanie zmian 

stosunków wodnych na 
terenie miasta (przede 

wszystkim przywrócenie 
przepływów w ciekach 

wodnych) 

 
 
 

Rozwój i modernizacja 
infrastruktury ochrony 
środowiska, szczególnie w 

zakresie odprowadzania ścieków 
 

6. Lokalizacja skoncentrowanej, nowej zabudowy jednorodzinnej 
wzdłuż istniejących lub realizowanych kolektorów sanitarnych 

 
 
 
 
 
 
 

podmioty gospodarcze, 
Wodociągi Miejskie, Urząd 
Miejski, media, organizacje 

ekologiczne, firmy szkoleniowe  
 
 

  

7. Wymiana odcinków kanalizacji będących w złym stanie technicznym 
8. Modernizacja sieci wodociągowej poprzez wymianę urządzeń 
wodociągowych znajdujących się w złym stanie technicznym 
9. Dalsze działania zmierzające do pełnej regulacji ciśnienia i 
sterowania siecią wodociągową 
10. Wspieranie budowy szczelnych zbiorników bezodpływowych na 
obszarach o zabudowie ekstensywnej lub poza zasięgiem projektowanej 
sieci kanalizacyjnej  
11. Budowa systemu oczyszczania ścieków opadowych, szczególnie z 
terenów zurbanizowanych i przemysłowych - wybudowanie urządzeń 
oczyszczających wody opadowe i roztopowe składające się 
z osadników i separatorów ropopochodnych 
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4.2. POWIETRZE ATMOSFERYCZNE 
 
4.2.1. Stan aktualny 
Powietrze atmosferyczne jest jednym z najbardziej wrażliwych na zanieczyszczenia komponentów 
środowiska, który jednocześnie decyduje o warunkach życia człowieka, zwierząt i roślin. Zły stan 
aerosanitarny powoduje pogorszenie zdrowia ludności, straty w środowisku, zwłaszcza 
w drzewostanie iglastym, a także wymierne straty gospodarcze. Stopień oddziaływania na środowisko 
zależy od wielu czynników oraz od odporności organizmów na zanieczyszczenia.  
 
Jakość powietrza w Radomiu kształtowana jest przez wiele czynników zarówno naturalnych jak 
i determinowanych przez obszar miasta. Należą do nich: warunki klimatyczno-meteorologiczne oraz 
ukształtowanie i zagospodarowanie terenu. Elementem najważniejszym i decydującym o czystości 
powietrza jest przestrzenny i czasowy rozkład zanieczyszczeń antropogenicznych - związanych 
działalnością bytową, komunalną i przemysłową człowieka.  
 
Źródła i emisja zanieczyszczeń 
 
Źródłami pierwotnych zanieczyszczeń powietrza w Radomiu są: 
 
- źródła energetyczne – charakteryzujące się dużą wysokością, z czym związany jest transport 

zanieczyszczeń na znaczne odległości (emisja pyłu, tlenków siarki, tlenków azotu, tlenków 
węgla); 

- źródła przemysłowe - zanieczyszczenia gazowe i pyłowe jak dla źródeł energetycznych oraz 
związki organiczne (lotne i stałe), związki nieorganiczne (związki fluoru, siarki), metale ciężkie, 
substancje specyficzne;  

- źródła komunalno-bytowe – (kotłownie lokalne, paleniska domowe, zakłady użyteczności 
publicznej) mają niekorzystny wpływ na lokalny stan jakości powietrza, związany z brakiem 
urządzeń oczyszczających oraz niewielką wysokością emitorów (zanieczyszczenia gazowe i 
pyłowe jak dla źródeł energetycznych oraz węglowodory i sadza); 

- źródła transportowe – emisja następuje na niewielkiej wysokości, co sprawia, że posiadają one 
znaczący wpływ na zagrożenia lokalne. Skład (węglowodory, tlenek węgla, pyły, związki ołowiu, 
tlenki azotu, tlenki siarki) oraz ilość emitowanych zanieczyszczeń zależą między innymi od stanu 
technicznego pojazdów, prędkości i płynności ruchu. 

- źródła alochtoniczne - napływające spoza terenu miasta, zgodnie z dominującym kierunkiem 
wiatru. 

 
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w roku 2007 na terenie miasta Radomia zakłady 
o szczególnej uciążliwości wyemitowały 295 Mg zanieczyszczeń pyłowych, w tym 202 Mg ze 
spalania paliw i 1 Mg sadzy. W 2002 roku emisja tych zanieczyszczeń była znacznie wyższa 
i wynosiła 982 Mg. Emisja zanieczyszczeń pyłowych na 1 km2 wyniosła 2,6 Mg (w 2002 roku - 8,8 
Mg). W urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń zatrzymano 3432 Mg pyłów.  
 
Na terenie miasta Radomia zakłady o szczególnej uciążliwości wyemitowały w 2007 roku 249 774 
Mg zanieczyszczeń gazowych (w 2002 roku - 337498 Mg), z czego przeważającą część (247 692 Mg) 
stanowił dwutlenek węgla. Pozostałe zanieczyszczenia to: dwutlenek siarki (1 292 Mg), tlenki azotu 
(336 Mg) i tlenek węgla (453 Mg). Emisja zanieczyszczeń gazowych wyniosła 2236 Mg/km2. 
W urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń zatrzymano 651 Mg gazów. 
 
W związku z odnotowywanymi na terenie miasta przekroczeniami dopuszczalnych stężeń pyłu 
zawieszonego PM10, opracowany został Program ochrony powietrza dla strefy miasto Radom 
(przyjęty Rozporządzeniem Nr 66 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie 
określenia programu ochrony powietrza dla strefy miasto Radom i zmieniony Uchwałą Nr 56/08 
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Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie zmiany ww. 
Rozporządzenia). W Programie tym określono ilość substancji wprowadzonych do powietrza 
w zależności od źródła emisji: 
 
• emisja napływowa spoza województwa, 
• emisja napływowa z województwa, w tym: emisja punktowa, liniowa i powierzchniowa,  
• emisja z terenu miasta Radomia, w tym: emisja punktowa, liniowa i powierzchniowa 
 
Emisja punktowa 
 
Podczas opracowywania Programu ochrony powietrza w  mieście  Radomiu  uwzględniono  
67 emitory  punktowe.  Ze  względu  na  parametry kominów, emisja punktowa ma zdecydowanie 
mniejszy udział w stężeniach na obszarze miasta niż  emisja  z niskich  źródeł  powierzchniowych  
i komunikacyjnych. Zanieczyszczenia te powstają wskutek procesów spalania paliw stałych, ciekłych 
i gazowych w celach energetycznych i technologicznych. Emitory punktowe charakteryzują się często 
znaczną wysokością, co wpływa na zwiększony transport zanieczyszczeń poza teren bezpośrednio 
otaczający emitor. Fakt ten wpływa korzystnie na zmniejszenie lokalnej uciążliwości poprzez 
rozprzestrzenianie się substancji, podnosząc jednak wpływ tych emitorów na regionalny 
i ponadregionalny stan zanieczyszczenia powietrza. Zmniejszenie możliwości transportu, mające 
miejsce w przypadku występowania niekorzystnych warunków meteorologicznych, np. bardzo małej 
prędkości wiatru, może wpływać na powstawanie zwiększonych zagrożeń wokół emitorów.  
 
Na  terenie  województwa  mazowieckiego  (poza  obszarem  miasta  Radomia) zinwentaryzowano  
475  emitorów  wyższych  niż  30  m.  Wprowadzony  do  powietrza  pył zawieszony PM10 stanowił 
39,04% emisji napływowej. W  pasie  do  30  km  od  miasta  zlokalizowanych  zostało  58  emitorów  
punktowych o wysokości do 30 m i emisji pyłu zawieszonego PM10  - 37,178 Mg/rok. W  sumie  do  
analizy  emisji  punktowej  poza  miastem  wzięto  pod  uwagę  533  emitory o łącznym  ładunku  
5375,681 Mg  pyłu  zawieszonego  PM10,  co  stanowi  39,31%  całkowitej emisji napływowej. 
 
Emisja powierzchniowa 
 
Emisja powierzchniowa pochodząca głównie z niskich emitorów komunalno-bytowych, nazywana jest 
również emisją „niską”. Źródłami odpowiedzialnymi za ten rodzaj emisji są głównie paleniska 
domowe, źródła grzewcze obiektów użyteczności publicznej oraz lokalne kotłownie. Mają one 
niekorzystny wpływ głównie na lokalny stan zanieczyszczenia powietrza ze względu na nieznaczną 
wysokość emitorów. Bardzo niekorzystny jest ponadto brak urządzeń oczyszczających oraz 
występowanie na terenach o zwartej zabudowie, gdzie istnieją złe warunki przewietrzania. 
W połączeniu z niesprzyjającymi warunkami meteorologicznymi, emisja z tych źródeł może 
prowadzić do powstawania wysokich stężeń zanieczyszczeń, przekraczających poziomy dopuszczalne. 
Emisja powierzchniowa charakteryzuje się dużą zmiennością sezonową, związaną ze zwiększonym 
zapotrzebowaniem na energię cieplną w okresie zimowym. Ze względu na znaczne rozproszenie, ilość 
oraz ograniczony dostęp do informacji, źródła odpowiedzialne za emisję powierzchniową są trudne do 
dokładnego zinwentaryzowania. Do emisji powierzchniowej zaliczona została również emisja 
powstająca w wyniku przechowywania i obrotu paliw na stacjach benzynowych. Z emisją 
powierzchniową wiąże się też uciążliwość wynikająca z emisji substancji złowonnych.  
 
Emisja powierzchniowa poza miastem Radomiem została wyznaczona na podstawie  liczby ludności  
w  miejscowościach  oraz  informacji  o  sposobach  ogrzewania.  Ogółem  emisja powierzchniowa 
z pasa 30 km stanowi 56,82% emisji napływowej pyłu zawieszonego PM10.   
 
Emisja liniowa 
 
Na stan powietrza oddziałują także źródła komunikacyjne. Emisja liniowa na terenie miasta pochodzi 
z prywatnych i publicznych środków komunikacji i ma największy udział w całkowitej emisji CO, 
benzenu i ołowiu. Analizując zmiany wielkości emisji tego rodzaju na przestrzeni ostatnich lat, 
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stwierdzić można tendencję wzrostową, spowodowaną głównie zwiększającą się ilością użytkowanych 
pojazdów. Na jakość powietrza atmosferycznego wpływają zarówno pojazdy przejeżdżające przez 
Radom ruchem tranzytowym (co ma duże znaczenie wobec braku wydajnego systemu obwodnic 
miasta), jak komunikacja lokalna.  
 
Układ drogowy miasta charakteryzuje się brakiem obwodowych połączeń międzydzielnicowych 
odciążających trasy śródmiejskie oraz brakiem tras szybkiego ruchu do obsługi ruchu zewnętrznego 
i międzynarodowego. Bardzo duże obciążenie dróg śródmieścia, zwłaszcza w godzinach szczytów 
porannych i popołudniowych, w połączeniu ze zwartą zabudową utrudniającą przewietrzanie, 
prowadzi do występowania lokalnych stanów wysokich stężeń zanieczyszczeń powietrza. Zwiększona 
emisja występuje w pobliżu skrzyżowań, co ma związek z zakłóconą płynnością ruchu. Fakt ten jest 
jednym z czynników pogarszających jakość powietrza atmosferycznego. Innymi czynnikami 
wpływającymi na poziom emisji z pojazdów jest ich stan techniczny oraz jakość stosowanego paliwa.  
 
Emisja związana z komunikacją samochodową pochodzi z procesów spalania paliwa, ale również 
z innych źródeł towarzyszących ruchowi pojazdów, takich jak ścieranie opon i okładzin hamulców czy 
emisja wtórna (unos) z dróg. W wyniku tych procesów emitowany jest przede wszystkim pył, co może 
prowadzić do występowania potencjalnych przekroczeń norm stężeń PM10 w powietrzu 
atmosferycznym w sąsiedztwie dróg o dużym natężeniu ruchu.  
 
Podsumowując, największy  udział w  emisji  pyłu  zawieszonego PM10 na terenie Radomia ma  
emisja  powierzchniowa  (68%), związana  głównie  z  ogrzewaniem  indywidualnym.  Duże  
znaczenie  ma  też  emisja  liniowa (24%). Stosunkowo nieduży (8%) udział ma emisja punktowa.   
 
Poniższa tabela przedstawia sumy oraz gęstość emisji z poszczególnych typów źródeł (według 
Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Radom, 2008 r.). 

Tabela 8. Sumy emisji pyłu zawieszonego PM10 dla różnych typów źródeł zlokalizowanych na terenie 
miasta Radomia w 2004 roku 

Typ emisji Pył zawieszony PM10 
(Mg/rok) 

Pył zawieszony PM10 
(Mg/rok/km 2) 

Liczba emitorów 

Powierzchniowa 1008,6 9,03 84 
Punktowa 113,264 1,014 67 
Liniowa 362,702 3,247 1365 
w tym spaliny 51,614 0,462 - 
w tym tarcie 21,071 0,189 - 
w tym kurz 290,056 2,597 - 
Razem 1484,6 13,3 1516 
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Tabela 9. Udział procentowy poszczególnych typów źródeł emisji w całości zinwentaryzowanej emisji pyłu 
zawieszonego PM10 na terenie miasta Radomia w 2004 roku 

   
Jakość powietrza 
 
Monitoring jakości powietrza w Radomiu prowadzony jest od kilkudziesięciu lat, a wyniki stanowią 
obszerny materiał do określania trendów zmian. Pomiary wykonywane są w automatycznej stacji 
pomiarowej przy ul. Tochtermana. Pomiary wykonywane na stacji to: dwutlenek siarki, dwutlenek 
azotu, tlenki azotu, tlenek węgla, ozon, benzen, toluen, m,p-ksylen, o-ksylen, etylobenzen, pył 
zawieszony PM10, kierunek wiatru, prędkość wiatru, prędkość wiatru - składowa pionowa, 
temperatura wirtualna, temperatura stacji, temperatura powietrza, wilgotność względna, 
promieniowanie całkowite, opad atmosferyczny.  
 
W celu scharakteryzowania stanu aktualnego w zakresie jakości powietrza atmosferycznego na terenie 
miasta Radom odniesiono się do „Rocznej oceny jakości powietrza w województwie mazowieckim. 
Raport za 2007 rok” sporządzonych przez WIOŚ. Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku 
Prawo ochrony środowiska (art. 89) Wojewódzki Inspektor ochrony Środowiska w terminie do 
31 marca każdego roku dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu w danej strefie za rok 
poprzedni oraz odrębnie dla każdej substancji dokonuje klasyfikacji stref. 
 
Począwszy od marca 2008 roku zmieniła się część przepisów dotyczących przeprowadzania oceny 
jakości powietrza. Uchylone zostało m.in. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 
2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych 
poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych 
poziomów niektórych substancji (Dz.U.02.87.796). Obecnie obowiązującym aktem prawnym jest 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych 
substancji w powietrzu (Dz.U.08.47.281). Również w marcu 2008 roku weszło w życie 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 marca 2008 roku w sprawie stref, w których dokonuje 
się oceny jakości powietrza (Dz.U.08.52.310). 
 
Na mocy ww. rozporządzenia Radom znalazł się w strefie miast Radom o kodzie PL.14.04.m.01 
(wyjątek stanowi tu podział stref dla O3, w odniesieniu do którego funkcjonują tylko 2 strefy: 
Aglomeracja Warszawska i strefa mazowiecka). 
 
Podobnie jak w latach poprzednich, klasyfikacja stref przeprowadzana jest oddzielnie dla dwóch grup 
kryteriów: ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu na ochronę roślin, a otrzymane 
wyniki opisywane są w trzech klasach: 
 
klasa C – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne powiększone 
o margines tolerancji, w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony – poziomy 
dopuszczalne, poziomy docelowe, poziomy celów długoterminowych; 
klasa B – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne lecz nie 
przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji; 
klasa A – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają poziomów dopuszczalnych, 
poziomów docelowych, poziomów celów długoterminowych; 
 
przy czym: 
poziom dopuszczalny to standard jakości powietrza, określa on poziom substancji, który ma być 
osiągnięty w określonym terminie i który po tym terminie ni powinien być przekraczany; 
poziom docelowy to poziom, który ma być osiągnięty w określonym czasie za pomocą ekonomicznie 
uzasadnionych działań technicznych i technologicznych; poziom ten określa się w celu zapobiegania 
lub ograniczenia szkodliwego wpływu danej substancji na zdrowie ludzi lub środowisko jako całość; 
poziom celu długoterminowego to poziom substancji, poniżej którego bezpośredni szkodliwy wpływ 
na zdrowie ludzi lub środowisko jako całość jest mało prawdopodobny; poziom ten ma być osiągnięty 



 

 50 

w długim okresie czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie może być osiągnięty za pomocą ekonomicznie 
uzasadnionych działań technicznych i technologicznych. 
 
Zakres oceny jakości powietrza w strefach za 2007 rok został poszerzony o arsen, nikiel, kadm 
i bezno/a/piren, czyli zanieczyszczenia objęte Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 
2004/107/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. 
 
Wyniki uzyskane dla strefy miasto Radom w 2007 roku przedstawiały się następująco: 

Tabela 10. Wynikowe klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń oraz klasa ogólna uzyskane w ocenie 
rocznej z uwzględnieniem kryteriów dla ochrony zdrowia 

symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń w strefie 
SO2 NO2 PM10 C6H6 Pb CO 
A A C A A A 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport za 2007 rok. WIOŚ, 
Warszawa 
 

Tabela 11. Wynikowe klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń oraz klasa ogólna uzyskane w ocenie 
rocznej z uwzględnieniem kryteriów dla ochrony zdrowia 

symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń w strefie 

arsen w pyle PM10 nikiel w pyle PM10 kadm w pyle PM10 benzo(a)piren w pyle 
PM10 

A A A C 
Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport za 2007 rok. WIOŚ, 
Warszawa 
 
W wyniku rocznej oceny jakości powietrza za 2007 rok dla zanieczyszczeń mających określone 
poziomy dopuszczalne strefę miasto Radom zakwalifikowano do klasy C. Ponadto, dla 
zanieczyszczeń mających określone poziomy docelowe w wyniku rocznej oceny jakości powietrza za 
2007 rok obszar całego województwa (18 stref, w tym również strefa miasto Radom) otrzymała klasę 
C ze względu na przekroczenie poziomu docelowego dla benzo/a/pirenu w pyle PM10, według 
kryterium ochrony zdrowia. Przyczyną przekroczeń są komunikacja i indywidualne paleniska 
domowe, tzw. niska emisja. Wysokie stężenia benzo/a/piranu występują w okresie grzewczym, 
natomiast w okresie letnim utrzymują się na ogół poniżej granicy oznaczalności. 
 
Poziom docelowy określono także dla ozonu, przy czym w odniesieniu do przedmiotowego parametru 
obowiązuje tylko podział na 2 strefy (Aglomeracja Warszawska i strefa mazowiecka). Uzyskane 
wyniki w strefie mazowieckiej (w obrębie której znajduje się miasto Radom) spowodowały, że została 
ona zakwalifikowana do klasy C. Przyczyny przekroczeń ozonu to: komunikacja, warunki pogodowe, 
naturalne źródła emisji lub zjawiska, napływ zanieczyszczeń spoza granic województwa, i kraju 
prekursorów ozonu. 
 
W grudniu 2007 roku uchwalony został Program ochrony powietrza dla strefy miasto Radom, który 
zawiera m.in. zakres działań naprawczych niezbędnych do przywracania poziomów dopuszczalnych 
pyłu zawieszonego PM10. 
 
Najwyższe  stężenia  pyłu  zawieszonego  PM10  spowodowane  napływową  emisją  punktową  
występują  w  północno-zachodniej części  Radomia. Najwyższe  wartości  stężeń  powodowane  
napływową  emisją  powierzchniową  występują w południowej części miasta. Wpływ  emisji  
liniowej  (komunikacyjnej)  na  rozkład  stężeń  pyłu  zawieszonego  PM10 wewnątrz miasta  jest 
niewielki. Największe  stężenia pyłu  zawieszonego  PM10   występują wzdłuż większych  dróg 
wylotowych  –  na  północnym zachodzie w  kierunku  na Warszawę,  na wschodzie w  kierunku  na  
Lublin,  na  południowym wschodzie w kierunku na Rzeszów, na południowym zachodzie w kierunku 
na Kielce. Największe  stężenia  pyłu  zawieszonego  PM10 występują w rejonie ul. Bolesława 
Limanowskiego, ul. Tadeusza Dowkonta oraz ul. 1905 Roku (tereny zabudowane). Na  przekroczenia  
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poziomu  dopuszczalnego  PM10 w mieście Radomiu  największy wpływ ma emisja z ogrzewania 
indywidualnego.  
 
Przyczynami wysokich poziomów stężeń pyłu zawieszonego PM10 są:   
 
• stosowanie  paliw  o  wysokiej  zawartości  popiołu  w  nieprzystosowanych  do  tego paleniskach,  
• wysoki udział indywidualnego ogrzewania węglowego w zaspokajaniu potrzeb grzewczych  

mieszkańców,   
• wykorzystywanie wyeksploatowanych instalacji  energetycznych małej mocy,   
• duże straty energii cieplnej spowodowane złym stanem technicznym budynków,  
• emisja powstająca w trakcie prac budowlanych,   
• lokalizacja obiektów przemysłowych w centrum miasta,  
• niski poziom życia ludności,  
• niski poziom wiedzy ekologicznej,  
• niedostateczny  poziom  wydatków  budżetowych  na  ograniczanie  emisji  substancji  do 

powietrza.  
 
Zmienność stężeń zanieczyszczeń w ciągu roku  
 
Stężenia zanieczyszczeń charakteryzują się zmiennością sezonowa, która uwarunkowana jest 
czynnikami klimatycznymi. Na podwyższenie stężeń większości zanieczyszczeń wpływ mają niska 
temperatura, znikome opady atmosferyczne oraz słaby wiatr. Głównym źródłem emisji dwutlenku 
siarki, pyłu oraz tlenku węgla jest spalanie paliw w celach grzewczych, dlatego też stężenia tych 
zanieczyszczeń cechuje duża zmienność sezonowa zależna od temperatury powietrza i konieczności 
ogrzewania pomieszczeń. Emisja dwutlenku siarki wiąże się głównie ze spalaniem paliw, wśród 
których dominujący udział w zanieczyszczaniu ma spalanie węgla, koksu oraz olejów opałowych. 
Zużycie tych paliw jest największe w okresie jesiennym i zimowym, stąd też wtedy zasiarczenie 
atmosfery jest zdecydowanie większe. Pomiary SO2 wykazują wyższe zanieczyszczenie powietrza 
w czasie zimy.  
 
Zmienność sezonową wykazuje również pył zawieszony i dwutlenek azotu. Wartości stężeń 
w miesiącach zimnych są wyższe niż w miesiącach ciepłych, jednakże różnice w wielkościach stężeń 
pomiędzy sezonami są niższe niż w przypadku dwutlenku siarki. Dla tych zanieczyszczeń istotny jest 
również wpływ innych źródeł zanieczyszczeń niż procesy spalania w celach grzewczych. 
W stężeniach pyłu dużą rolę odgrywa emisja tzw. “niezorganizowana” np. pylenie ze 
źle zagospodarowanych obszarów czy pokrytych kurzem ulic. W stężeniach dwutlenku azotu poza 
emisją z procesów spalania występuje również emisja tlenków azotu ze środków transportu.  
 
4.2.2. PROGRAM DZIAŁAŃ DLA SEKTORA: POWIETRZE ATMOSFERYCZNE 

Cel długoterminowy do 2016 roku: 

Dążenie do uzyskania jakości powietrza atmosferycznego zgodnego zobowiązującymi 
standardami poprzez dalsze ograniczanie emisji zanieczyszczeń  

 
Cele krótkoterminowe do roku 2012: 
 
1. Dążenie do ograniczenia wielkości emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych 
2. Dążenie do ograniczenia emisji ze źródeł komunalnych, szczególnie źródeł niskiej emisji 
3. Dążenie do ograniczenia emisji ze źródeł produkcyjnych 
 
W różnych rejonach miasta zagrożenia jakości powietrza pochodzą z różnych sektorów 
oddziaływania, jednakże, jednym z największych źródeł zanieczyszczenia są źródła związane 
z wytwarzaniem i użytkowaniem ciepła i energii. Najprostszą i najefektywniejszą metodą ochrony 
środowiska będzie racjonalizacja tych procesów w wyniku bezpośredniego ograniczenia zużycia 
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paliwa lub jego zmiany na tzw. paliwo ekologiczne (przechodzenie z opalania węglem na gaz, olej, 
energię elektryczną lub energię odnawialną). 
 
W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w wyniku prowadzenia 
gospodarki cieplnej wyróżnić można dwa kierunki działań: 
 
- wzrost energooszczędności poprzez stosowanie zabiegów termoizolacyjnych -  modernizacje 

budynków mieszkalnych, publicznych i innych.  
 
W pierwszej kolejności zadaniami tymi objęte będą bloki mieszkalne zbudowane z wielkiej płyty. 
Nie bez znaczenia będzie dokonana przy tej okazji poprawa estetyki tych budynków dzięki wymianie 
okien i drzwi oraz zmianie elewacji. Zadanie to będzie realizowane głównie przez właścicieli 
budynków i spółdzielnie mieszkaniowe, także dla podwyższenia komfortu i uzyskania odczuwalnych 
oszczędności finansowych. 
 
- modernizacja lub przebudowa  systemów ogrzewania – szczególnie małych kotłowni oraz 

indywidualnych palenisk domowych. 
 
W gospodarce cieplnej duże znaczenie mają uwarunkowania rynkowe, stąd też wskazanie 
szczegółowych wytycznych nie jest możliwe. W zakresie zaopatrzenia w ciepło planuje się 
następujące działania: 
 
1. Rozwój miejskiej sieci ciepłowniczej dla zaopatrzenia w ciepło budownictwa wielorodzinnego, 

usługowego i obiektów drobnego przemysłu w centrum miasta, 
2. Propagowanie i przechodzenie z opalania węglem lub miałem węglowym na ekologiczne nośniki 

ciepła. 
 
Kotłownie lokalne będą stopniowo włączane do miejskiej sieci ciepłowniczej lub modernizowane na 
gazowe lub olejowe. Ciepłownia miejska będzie stopniowo modernizowana, planuje zastepowanie 
istniejącej sieci nowoczesną siecią preizolowaną i podłączenie  nowych budynków do sieci miejskiej.  
 
W celu unowocześnienia i usprawnienia procesu wytwarzania i przesyłu energii cieplnej 
kontynuowana będzie automatyzacja i  monitoring ciepłowni. 
 
Znaczną poprawę jakości powietrza można uzyskać w wyniku prowadzenia edukacji ekologicznej 
mieszkańców, na temat szkodliwości spalania odpadów w paleniskach domowych, co obecnie jest 
częstą praktyką. W późniejszym okresie należy zwrócić uwagę na możliwość wykorzystania czystych 
źródeł energii oraz źródeł odnawialnych (energii biomasy, gazu z fermentacji osadów ściekowych, 
energii słonecznej, geotermalnej). 
 
Na terenie miasta przewiduje się dalszy rozwój sieci gazowej, co zmieni strukturę ogrzewania 
indywidualnych budynków na korzyść ekologicznych nośników energii.  
 
Na terenie miasta źródłem zanieczyszczenia powietrza jest także działalność gospodarcza, szczególnie 
przemysł. W celu ograniczenia emisji przemysłowej podejmowane będą działania przez samych 
sprawców zanieczyszczeń, m.in. zainstalowanie urządzeń ochronnych, wdrożenie nowych technologii, 
zmiana technologii produkcji, itp. 
 
Za niezbędne kierunki działań prowadzące do poprawy jakości powietrza uznać należy wdrażanie 
działań wyznaczonych w Programie ochrony powietrza dla strefy miasto Radom. Termin realizacji 
Programu ustalony został na dzień 31 grudnia 2017 roku. Podstawowe kierunki działań są następujące:  
 
W zakresie ograniczania emisji liniowej (komunikacyjnej):  
 
• całościowe, zintegrowane planowanie rozwoju systemu transportu na terenie miasta Radomia,  
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• zintegrowany system kierowania ruchem ulicznym (zwiększanie płynności ruchu, ograniczanie 
tworzenia „korków”),  

• budowa obwodnic drogowych miasta, kierowanie ruchu tranzytowego z ominięciem miasta lub 
jego części centralnych,  

• tworzenie stref z zakazem ruchu samochodów,  
• tworzenie stref z zakazem ruchu określonych typów pojazdów, w szczególności pojazdów 

ciężkich,  
• rozwój zintegrowanego systemu transportu publicznego, w szczególności szynowych systemów 

transportu zbiorowego,  
• polityka cenowa opłat za przejazdy zachęcająca do  korzystania z systemu transportu publicznego,  
• organizacja systemu bezpiecznych parkingów na obrzeżach miasta łącznie z systemem taniego 

transportu zbiorowego do centrum miasta,  
• tworzenie systemu ścieżek rowerowych, 
• tworzenie systemu płatnego parkowania w centrum miasta, 
• wprowadzanie  preferencji  dla  pojazdów  transportu  publicznego  poprzez: wydzielanie pasów  

ruchu, wydzielanie pasów  ruchu w godzinach szczytu, zezwalanie na wjazd do stref z zakazem 
ruchu samochodowego,   

• wprowadzanie  nowych  niskoemisyjnych  paliw  i  technologii,  szczególnie  w  systemie 
transportu publicznego i służb miejskich,  

• eliminacja z ruchu pojazdów nie spełniających obowiązujących norm,  
• intensyfikacja okresowego czyszczenia ulic,  
• wprowadzanie ograniczeń prędkości na drogach o pylącej nawierzchni, 
• stosowanie  przy  modernizacji  dróg  i  parkingów  materiałów  i  technologii gwarantujących 

ograniczanie emisji pyłu podczas eksploatacji, 
 
W  zakresie  ograniczania  emisji  z  istotnych  źródeł  punktowych  -  energetyczne  spalanie paliw:  
 
• ograniczanie wielkości emisji pyłu zawieszonego PM10 poprzez optymalne sterowanie procesem 

spalania i podnoszenie sprawności procesu produkcji energii,  
• zmiana paliwa na inne, o mniejszej zawartości popiołu,  
• stosowanie technik gwarantujących zmniejszanie emisji pyłu do powietrza,  
• stosowanie technik odpylania spalin o dużej efektywności,  
• stosowanie poza spalaniem paliw odnawialnych źródeł energii,  
• zmniejszanie strat przesyłu energii,  
• likwidacja źródeł emisji;  

 
W zakresie ograniczania emisji z istotnych źródeł punktowych – źródła technologiczne:  

 
• stosowanie efektywnych technik odpylania gazów odlotowych,  
• zmiana technologii produkcji, w tym likwidacja źródeł o znaczącej emisji pyłu,  
• zmiana profilu produkcji wpływająca na ograniczenie emisji pyłu;  

 
W  zakresie  ograniczania  emisji  powierzchniowej  (niskiej  rozproszonej  emisji  komunalno- 
bytowej i technologicznej):  
 
• rozbudowa i modernizacja centralnych systemów zaopatrywania w energię cieplną,  
• zmiana paliwa na inne, o mniejszej zawartości popiołu lub zastosowanie energii elektrycznej oraz 

indywidualnych źródeł energii odnawialnej,  
• zmniejszanie zapotrzebowania na energię cieplną poprzez ograniczanie strat ciepła – 

termomodernizacje budynków,  
• ograniczanie emisji z niskich rozproszonych źródeł technologicznych,  
• zmiana technologii i surowców stosowanych w rzemiośle, usługach i drobnej wytwórczości 

wpływająca na ograniczanie emisji pyłu;  
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W zakresie edukacji ekologicznej i reklamy:  
 
• kształtowanie właściwych zachowań społecznych poprzez propagowanie konieczności 

oszczędzania energii cieplnej i elektrycznej oraz uświadamianie społeczeństwa o szkodliwości 
spalania paliw niskiej jakości,  

• prowadzenie akcji edukacyjnych mających na celu uświadamianie społeczeństwa o szkodliwości 
spalania odpadów, połączonych z ustanawianiem mandatów za  spalanie odpadów, nakładanych 
przez policję  lub  straż miejską na terenie miasta,  

• uświadamianie  społeczeństwa  o  korzyściach  płynących  z  użytkowania scentralizowanej  sieci  
cieplnej,  termomodernizacji  i  innych  działań  związanych z ograniczaniem emisji niskiej,  

• promocja nowoczesnych, niskoemisyjnych źródeł ciepła, 
•  promowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych w komunikacji i pojazdach,  
• promowanie  proekologicznych  zachowań  właścicieli  samochodów(np.  dzień  bez samochodu, 

korzystanie ze  środków  transportu publicznego, korzystanie kilku osób z jednego pojazdu),  
• promowanie rowerów jako środka komunikacji,  
• prowadzenie  edukacji  ekologicznej  w  zakresie  ochrony  powietrza,  przedstawianie 

szkodliwego wpływu pyłu na zdrowie,  
• promowanie  systemów  zarządzania  środowiskowego  (projekty  Czystej  Produkcji, normy 

zarządzania środowiskowego,  
• wspieranie  przedsięwzięć  polegających  na  reklamie  oraz  innych  rodzajach  promocji towarów  

i  usług  propagujących  model  konsumpcji  zgodny  z  zasadami zrównoważonego rozwoju, 
w tym w zakresie ochrony powietrza.  

 
W zakresie planowania przestrzennego:  
 
• uwzględnianie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 

w planach zagospodarowania przestrzennego sposobów zabudowy i zagospodarowania  terenu 
umożliwiających ograniczanie emisji pyłu PM10  poprzez działania polegające na:   
- likwidacji zabudowy nie posiadającej wartości kulturowej i nie spełniającej wymogów 

bezpiecznego pobytu ludzi, 
- zmianie dotychczasowego sposobu przeznaczenia gruntów po zlikwidowanej zabudowie na 

tereny zielone, pasaże, place, poszerzanie i budowę nowych dróg oraz inne formy 
niekubaturowego wykorzystania przestrzeni,   

- włączaniu systemów grzewczych budynków do scentralizowanych systemów ciepłowniczych,   
- w przypadku braku możliwości podłączania obiektów do sieci cieplnej - ustalaniu sposobu 

zaopatrzenia w ciepło z preferencją dla następujących czynników grzewczych: gaz ziemny, 
gaz płynny, olej opałowy lekki, energia elektryczna, energia odnawialna,  

- stosowaniu w lokalnych kotłowniach węglowych, do czasu ich zastąpienia przez system 
scentralizowany  lub modernizacji z wykorzystaniem nowoczesnych kotłów niskoemisyjnych, 
wyłącznie paliw o niskiej zawartości popiołu,  

• wprowadzanie w planach zagospodarowania  przestrzennego zapisów dotyczących lokalizacji  
zakładów  przemysłowych wprowadzających pył do powietrza na terenach oddalonych od 
zabudowy mieszkaniowej i terenów cennych.  
 

Tabela 12. Zakres działań naprawczych niezbędnych do przywracania poziomów dopuszczalnych pyłu 
zawieszonego PM10 oraz terminy realizacji, koszty i źródła finansowania poszczególnych zadań 

Kierunek działań Sposób działań Planowany 
termin 

zakończenia 

Jednostka 
realizująca 

zadanie 

Koszt 
realizacji 

zadania tys. zł 

Źródła 
finansowania 

Ograniczanie niskiej 
emisji komunalno – 
bytowej (emisji z 
energetycznego 

Opracowanie 
programu 
ograniczania 
niskiej emisji 

2008 Miasto 
Radom 

200 środki własne 
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Kierunek działań Sposób działań Planowany 
termin 

zakończenia 

Jednostka 
realizująca 

zadanie 

Koszt 
realizacji 

zadania tys. zł 

Źródła 
finansowania 

spalania paliw) 
Ograniczanie niskiej 
emisji komunalno – 
bytowej (emisji z 
energetycznego 
spalania paliw) 

Wdrażanie 
programu 
obniżania 
niskiej emisji 

2017 Miasto 
Radom 

ustalone 
zostaną po 

opracowaniu 
programu 
obniżania 

niskiej emisji 

ustalone zostaną 
po opracowaniu 

programu 
obniżania niskiej 

emisji 

Uspokojenie ruchu 
komunikacyjnego w 
centrum miasta 

Modernizacja 
głównych ulic 
miasta 
Radomia 

2015 Miasto 
Radom 

85050 środki własne 

 
Rysunek 5. Obszary miasta Radomia, na których należy wdrażać  program ograniczenia niskiej emisji 

(wg Programu ochrony powietrza dla miasta Radomia) 

 
.  
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Tabela 13. Cele długoterminowe, krótkoterminowe i kierunki działań w zakresie poprawy jakości powietrza atmosferycznego 

Cel długoterminowy 
do roku 2016 

Cele krótkoterminowe do roku 2012 Kierunki działań Jednostki odpowiedzialne 

 
 
 
 
 
 
 

Dążenie do 
ograniczenia emisji ze 
źródeł produkcyjnych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dążenie do ograniczenia wielkości 
emisji zanieczyszczeń 

komunikacyjnych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Wdrażanie Planu rozwoju systemu transportowego Radomiu na lata 
2005 - 2013 

 
 

Urząd Miejski,  
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, 
podmioty gospodarcze, właściciele 
pojazdów, Radpec SA, spółdzielnie 

mieszkaniowe, właściciele budynków 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Optymalizacja warunków ruchu drogowego w celu zwiększenia 
płynności transportu, szczególnie przez centrum miasta, w obszarach 
gęstej zabudowy i na drogach wylotowych. Budowa nowych 
odcinków dróg mających odciążyć ruch na drogach o przekroczonej 
przepustowości  
3. Poprawa standardów technicznych infrastruktury drogowej, 
zwłaszcza w obszarach gęstej zabudowy mieszkalnej (zadania ujęte 
także w programie działań dla sektora: Hałas) 
4. Rozwój i wspieranie transportu zbiorowego w celu zwiększenia 
jego udziału w całkowitych przewozach pasażerskich. 
5. Tworzenie stref z zakazem ruchu samochodowego oraz stref 
ograniczonego ruchu: 
- ograniczenia czasowe, 
- zakaz ruchu określonych typów pojazdów (np. ciężarowych,itp.).  
6. Budowa sieci parkingów, zatok postojowych, szczególnie na 
obrzeżach miasta i w rejonach intensyfikacji funkcji usługowych 
(system Park&Ride) 
7. Promowanie i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technicznych 
w komunikacji i pojazdach, mających na celu zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń 
8. Eliminacja z ruchu pojazdów nie spełniających obowiązujących 
norm ekologicznych 
9. Promowanie proekologicznych zachowań właścicieli samochodów 
(np. Dzień bez samochodu, korzystanie ze środków transportu 
publicznego, korzystanie kilku osób z jednego pojazdu) 
10. Budowa tras rowerowych i podnoszenie standardów technicznych 
tras istniejących, podniesienie udziału komunikacji rowerowej w 
całkowitym ruchu miejskim. Promowanie wykorzystania roweru jako 
środka komunikacji. 
11. Intensyfikacja okresowego obowiązkowego czyszczenia ulic 
12. Wprowadzanie ograniczeń prędkości na drogach o pylącej 
nawierzchni 
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Cel długoterminowy 
do roku 2016 

Cele krótkoterminowe do roku 2012 Kierunki działań Jednostki odpowiedzialne 

 
 
 
 
 
 

Dążenie do 
ograniczenia emisji ze 
źródeł produkcyjnych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dążenie do ograniczenia wielkości 

emisji zanieczyszczeń 
komunikacyjnych 

13. Przeciwdziałanie zanieczyszczaniu pyłem ulic przez pojazdy 
opuszczające place budów  

 
 

Urząd Miejski,  
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, 
podmioty gospodarcze, właściciele 
pojazdów, Radpec SA, spółdzielnie 

mieszkaniowe, właściciele budynków 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Stosowanie przy modernizacji dróg i parkingów materiałów i 
technologii gwarantujących brak pylenia podczas eksploatacji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dążenie do ograniczenia emisji ze 
źródeł komunalnych, szczególnie 

źródeł niskiej emisji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dążenie do ograniczenia emisji ze 

1.Modernizacja ciepłowni miejskich oraz lokalnych kotłowni z 
wykorzystaniem odpowiednich technologii zabezpieczających przed 
emisją szkodliwych gazów oraz zmiana paliwa na ekologiczne (o ile 
będzie to uzasadnione ekonomicznie) 
2. Dalsza automatyzacja i monitoring ciepłowni, sieci i węzłów 
3. Stosowanie technik gwarantujących niską emisyjność procesów 
spalania (palniki niskoemisyjne, paleniska fluidalne) 
4. Podnoszenie sprawności procesu produkcji energii 
5. Zwiększenie udziału ekologicznych nośników ciepła i 
odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym miasta 
6. Prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony powietrza i 
przedstawienie szkodliwego oddziaływania zanieczyszczeń pyłowych  
i gazowych dla zdrowia i kosztów społeczno-ekonomicznych 
spowodowanych zanieczyszczeniem atmosfery 
7. Prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz minimalizacji 
zużycia energii oraz zmniejszenia strat ciepła m.in. poprzez 
termoizolację budynków mieszkalnych i publicznych, montowanie 
regulatorów ciepła, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, itp. 
8. Spalanie węgla o korzystnych dla środowiska parametrach, m.in. 
takich jak: zmniejszona zawartość siarki, niska zawartość popiołu, 
wysoka wartość opałowa 
9. Przyłączanie budynków do miejskiej sieci cieplnej 
10. Konsekwentne przestrzeganie zakazu spalania traw i odpadów na 
powierzchni ziemi  
11. Edukowanie i informowanie społeczeństwa o szkodliwości i 
zakazie spalania odpadów w paleniskach indywidualnych oaz na 
powierzchni ziemi.  
12. Wdrażanie ustaleń Programu obniżania niskiej emisji na terenie 
miasta Radomia na lata 2010 - 2017 
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Cel długoterminowy 
do roku 2016 

Cele krótkoterminowe do roku 2012 Kierunki działań Jednostki odpowiedzialne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dążenie do 
ograniczenia emisji ze 
źródeł produkcyjnych 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

źródeł komunalnych, szczególnie 
źródeł niskiej emisji 

 

13. Zorganizowanie punktu informacji, gdzie zainteresowani mogliby 
uzyskać informacje, jakie należy spełnić warunki, aby uzyskać 
dofinansowanie lub kredyt na preferencyjnych warunkach np. z 
WFOŚiGW, Banku Ochrony Środowiska SA lub Banku 
Gospodarstwa Krajowego - na termorenowację budynków 
i modernizację kotłowni i palenisk domowych 

 
 

Urząd Miejski,  
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, 
podmioty gospodarcze, właściciele 
pojazdów, Radpec SA, spółdzielnie 

mieszkaniowe, właściciele budynków 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

14. Wymiana tradycyjnej sieci kanałowej na nowoczesną sieć 
preizolowaną lub wymiana izolacji 

 
 
 
 

Dążenie do ograniczenia emisji ze 
źródeł produkcyjnych 

 
 

1. Ograniczanie emisji niezorganizowanej z terenu zakładów i innych 
placówek (np. usługowo – handlowych) 
2. Prowadzenie odpowiedniej polityki przestrzennej, mającej na celu 
lokalizację zakładów uciążliwych ze względu na emisje 
zanieczyszczeń do atmosfery na terenach oddalonych od zabudowy 
mieszkalnej i terenów przyrodniczo cennych (nie na linii 
najczęstszych kierunków wiatrów) i uwzględnienie tych zapisów w 
planach zagospodarowania przestrzennego 
3. Montaż urządzeń odpylających, stosowanie wysokosprawnych, 
nowoczesnych technik odpylania 
4. Montaż urządzeń dla ograniczania emisji zanieczyszczeń gazowych 
5. Ścisłe przestrzeganie przepisów o ochronie atmosfery  
6. Promowanie i wdrażanie nowoczesnych, energooszczędnych 
technologii, w tym BAT 
8. Promowanie systemów zarządzania środowiskowego (projekty 
Czystej Produkcji i norm zarządzania środowiskowego (np. ISO 
14000) 
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4.3. HAŁAS       
                                                                        
4.3.1. Stan aktualny 
 
Hałas pochodzenia antropogenicznego, występujący w środowisku dzieli się na hałas komunikacyjny 
(drogowy, kolejowy, lotniczy), hałas komunalny i hałas przemysłowy. Na terenie Radomia 
prowadzone były w latach 2002 – 2004 szczegółowe badania hałasu, których wynikiem było 
sporządzenie mapy akustycznej miasta. Stwierdzono ponadto, że struktura ekspozycji na hałas nie jest 
jeszcze w pełni rozpoznana. Dotychczasowe badania wskazują, że w największym stopniu uciążliwy 
jest hałas komunikacyjny, w tym przede wszystkim hałas drogowy. Hałas kolejowy, lotniczy 
i przemysłowy stanowią marginalny udział w klimacie akustycznym miasta. 
 
Poniżej przedstawiono charakterystykę źródeł i zagrożeń poszczególnych składników hałasu 
komunikacyjnego: hałasu drogowego, hałasu kolejowego i hałasu lotniczego.  
 
Hałas drogowy  
 
Hałas drogowy jest głównym źródłem hałasu w Radomiu, co wynika przede wszystkim 
z powszechności jego występowania, czasu oddziaływania oraz ciągłej intensyfikacji ruchu 
drogowego. Na stopień uciążliwości tras komunikacyjnych wpływ mają takie czynniki jak: natężenie 
ruchu, struktura pojazdów, prędkość ich poruszania się oraz rodzaj i stan techniczny nawierzchni.  
 
Poziomy dźwięku środków komunikacji drogowej są wysokie i wynoszą 60 - 80 dB, przy wartościach 
progowych poziomów hałasu w środowisku w otoczeniu budynków mieszkalnych do 67 dB w porze 
nocnej i do 75 dB w porze dziennej.  
 
Reprezentację badań hałasu ulicznego stanowią wyniki systematycznych badań przeprowadzonych na 
ulicach Radomia w roku 2002. Zestawiono je w poniższej tabeli. 

Tabela 14. Wyniki badań hałasu pojazdów na ulicach Radomia (wg WIOŚ) 

Lp 
Lokalizacja przekroju pomiarowego w roku 

2002 

Wartość poziomu 
równoważnego w dzień 

Średnie natężenie ruchu 
[poj./h] 

Przy jezdni 
Przy 

elewacji 
Ogółem 

Pojazdów 
ciężkich 

1.  Warsztatowa-Sycyńska 68,2 62,8 651 74 
2.  Warsztatowa-Sycyńska 69,1 63,7 747 60 
3.  Warsztatowa-Sycyńska 69,1 63,7 747 60 
4.  między ul. Kelles-Krauza i Pl. Kazimierza 69,1 66,1 1074 54 
5.  między ul. Kelles-Krauza i Pl. Kazimierza 69,7 66,7 1347 65 
6.  między ul. Kelles-Krauza i Pl. Kazimierza 69,7 66,7 1347 65 
7.  między ul. Planty i Waryńskiego 68,9 62,9 471 74 
8.  między ul. Planty i Waryńskiego 68,9 62,9 471 74 
9.  między ul. Planty i Waryńskiego 69 63 489 77 
10.  między ul. Kusocińskiego i Struga 70,1 64,1 852 74 
11.  między ul. Kusocińskiego i Struga 70,1 64,1 852 74 
12.  między ul. Kusocińskiego i Struga 70,8 64,8 702 68 
13.  między ul. 25 Czerwca i wiaduktem 71,3 66,5 1050 69 
14.  między ul. 25 Czerwca i wiaduktem 72,6 67,8 1113 42 
15.  między ul. 25 Czerwca i wiaduktem 72,6 67,8 1113 42 
16.  między ul. 25 Czerwca i wiaduktem 69,1 65,1 1023 39 
17.  między ul. 25 Czerwca i wiaduktem 70 66 1431 57 
18.  między ul. 25 Czerwca i wiaduktem 70 66 1431 57 
19.  między ul. Graniczną i Grzecznarowskiego 68,7 65,7 765 29 
20.  między ul. Graniczną i Grzecznarowskiego 68,7 65,7 765 29 
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Lp 
Lokalizacja przekroju pomiarowego w roku 

2002 

Wartość poziomu 
równoważnego w dzień 

Średnie natężenie ruchu 
[poj./h] 

Przy jezdni 
Przy 

elewacji 
Ogółem 

Pojazdów 
ciężkich 

21.  między ul. Graniczną i Grzecznarowskiego 68,9 65,9 831 29 
22.  między ul. Limanowskiego i Młodzianowską 71,6 64,6 1551 93 
23.  między ul. Limanowskiego i Młodzianowską 71,6 64,6 1551 93 
24.  między ul. Limanowskiego i Młodzianowską 72,1 65,1 1359 135 
25.  między ul. Kelles-Krauza i Żeromskiego 71,1 66,3 960 95 
26.  między ul. Kelles-Krauza i Żeromskiego 72,4 67,6 1617 74 
27.  między ul. Kelles-Krauza i Żeromskiego 72,4 67,6 1617 74 
28.  między ul. Słowackiego i Żeromskiego 71,2 66,4 1095 48 
29.  między ul. Słowackiego i Żeromskiego 72,2 67,4 1539 99 
30.  między ul. Słowackiego i Żeromskiego 72,2 67,4 1539 99 
31.  między ul. Maratońską i Suchą 70 64,6 855 54 
32.  między ul. Maratońską i Suchą 70,5 65,1 912 56 
33.  między ul. Maratońską i Suchą 70,5 65,1 912 56 
34.  między ul. Narutowicza i Tytoniową 73,6 71,8 1387 45 
35.  między ul. Narutowicza i Tytoniową 73,6 71,8 1387 45 
36.  między ul. Narutowicza i Tytoniową 75,3 73,5 1311 92 

 
 
W latach 2004 – 2007 badania hałasu komunikacyjnego na terenie Radomia prowadzone były 
sporadycznie. W 2007 roku wykonano na terenie Radomia dwa pomiary hałasu (z uwzględnieniem 
pory nocnej i dziennej), oba przy ulicy Kraszewskiego  11. Równoważny poziom dźwięku dla pory 
dnia zawierał się od 62,8 dB, a dla pory nocy 54,4 dB przekraczał poziom dopuszczalny. 
 
Rezultaty wieloletnich badań wskazują, że w wybranych, badanych punktach przy trasach 
komunikacyjnych w Radomiu występują przekroczenia dopuszczalnego poziomu dźwięku 
w przedziale od kilku do kilkudziesięciu decybeli. Największe natężenie ruchu ulicznego występuje 
w centralnej części miasta oraz wzdłuż dróg, które obsługują ruch napływający i wypływający. 
Podwyższony poziom hałasu spowodowany jest też złym stanem nawierzchni ulic. Największa presja, 
a więc także – najtrudniejsza sytuacja akustyczna występuje w centrum miasta oraz w pasach od 
centrum w kierunku południowym i zachodnim. 
 
Część dróg przebiegających przez miasto charakteryzuje się niezadowalającym stanem 
i niedostosowaniem parametrów technicznych do swoich funkcji. Problemem sieci drogowej jest także 
jej nieshierarchizowany układ, co objawia się prowadzeniem intensywnego ruchu kołowego, w tym 
tranzytowego, obsługującego jednocześnie przyległą zabudowę. Nasycenie ruchem samochodowym 
głównych ciągów komunikacyjnych powoduje zwiększenie ruchu na drogach i ulicach lokalnych, 
a tym samym następuje przyrost terenów (dotychczas cichych) zabudowy mieszkaniowej zagrożonych 
hałasem. Niepokojącym zjawiskiem jest fakt wydłużenia czasu ekspozycji na ponadnormatywny 
hałas, szczególnie w porze nocnej. Największy udział w powstawaniu wysokich poziomów hałasu 
mają pojazdy ciężkie i autobusy. 
 
W mieście jest niewystarczająca ilość ścieżek rowerowych. Brak jest wystarczającej ilości miejsc 
parkingowych w centrum Radomia i w pobliżu miejsc pełniących funkcje usługowe.  
 
Największy wpływ na zwiększanie się poziomu hałasu komunikacyjnego mają: 
 
• odcinki dróg krajowych i wojewódzkich na terenach zabudowanych 
• brak wystarczających powiązań komunikacyjnych między częściami miasta  
• ruch tranzytowy przez miasto 
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Hałas kolejowy 
 
Poziom hałasu szynowego uzależniony jest od stanu technicznego torów, taboru kolejowego oraz 
natężenia ruchu. Głównym źródłem hałasu kolejowego są jadące pociągi oraz dworce kolejowe. 
Uciążliwość hałasu kolejowego jest mniej odczuwana przez mieszkańców Radomia z uwagi na 
lokalizację większości linii poza terenami gęstej zabudowy. Uciążliwość ta z pewnością jest 
najbardziej odczuwalna na terenach w najbliższym sąsiedztwie torów. Według modelowej analizy 
potencjalnego zagrożenia hałasem klejowym w sieci głównych tras kolejowych w kraju wykonanej 
przez Instytut Ochrony Środowiska w oparciu o aktualne rozkłady jazdy odcinek kolejowy o natężeniu 
ruchu analogicznym ja w Radomiu generuje w porze dziennej hałas o zasięgu 60 dB w granicach 50 – 
100 m od torów, a w porze nocnej hałas o zasięgu 50 dB w odległości poniżej 150 m od torów. 
Jednakże w zasięgu hałasu kolejowego mieszka bardzo niewielka liczba osób. 
 
Hałas lotniczy 
 
Na terenie Radomia znajduje się jedno lotnisko. Emisja hałasu lotniczego uzależniona jest od typu 
statków powietrznych, organizacji ruchu oraz ilości operacji lotniczych (przede wszystkim - startów 
i lądowań). Poziom dopuszczalny dla hałasu lotniczego jest określony dla długotrwałego średniego 
poziomu dźwięku dla przedziału czasu trwającego sześć kolejnych miesięcy (pora dzienna i nocna). 
Ponadto określono poziom dopuszczalny dla wartości ekspozycyjnej dla pory nocnej. Poziom 
ekspozycyjny określa hałas pojedynczego zdarzenia.  
 
W tabeli poniżej pokazano rozmiary terenów zagrożonych hałasem lotniczym w zależności od 
przyjętego wariantu analizy. 

Tabela 15. Powierzchnia terenu [km2] objęta jednakowym równoważnym poziomem dźwięku LAeq  

Opis wariantu obliczeń 
L

Aeq =  50 

[dB] 

L
Aeq=  55 

[dB] 

L
Aeq=  60 

[dB] 

Starty i lądowania    

maksimum z kilku lat 6,61 1,95 0,53 

średnia z roku 2003 4,73 1,39 0,37 

Starty lądowanie i kołowanie    

maksimum z kilku lat 7,39 2,74 1,35 

średnia z roku 2003 5,64 2,28 1,21 

Samolot PZL-130 „Orlik 4,30 1,97 1,06 

śmigłowiec Mi-2 1,09 0,58 0,23 

śmigłowiec W-3 „Sokół” 3,42 1,47 0,76 
 
Hałas lotniczy na terenie Radomia ma znaczenie marginalne, z uwagi na peryferyjne położenie 
lotniska. Szacuje się, że hałas lotniczy o działaniu okresowym powyżej 80 dB może dotykać około 
8 tysięcy mieszkańców. Sytuacja może ulec zmianie w wyniku rozwoju lotnictwa cywilnego 
i zwiększenia rangi obiektu w Radomiu, do czego dążą władze miasta. W takim przypadku, na etapie 
tworzenia koncepcji rozwoju ruchu lotniczego w Radomiu sporządzona zostanie mapa zagrożeń 
emisją hałasu z tego źródła. 
 
Hałas przemysłowy i komunalny 
 
Hałas przemysłowy stanowi lokalne źródło uciążliwości, głównie dla osób zamieszkujących 
w sąsiedztwie emitorów hałasu. Źródłem hałasu przemysłowego są zakłady przemysłowe i zakłady 
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rzemieślnicze, a komunalnego - imprezy rozrywkowe, dyskoteki, itp. Głównymi źródłami hałasu 
przemysłowego są najczęściej urządzenia technologiczne i instalacje wyciągowe, urządzenia 
i instalacje chłodnicze, wolnostojące i nie posiadające zabezpieczeń akustycznych lub pracujące 
w nieprzystosowanych pomieszczeniach maszyny i urządzenia, transport wewnątrzzakładowy, a także 
aparatura nagłaśniająca w obiektach branży rozrywkowej. 
 
Hałas przemysłowy w przeszłości był dominujący na terenie miasta. Ze względu na postęp 
technologiczny powodujący wyciszenie instalacji, urządzeń (zwalczanie hałasu u źródła) w chwili 
obecnej nie stanowi istotnego zagrożenia. Zarówno hałas przemysłowy, jak i komunalny są skutecznie 
zwalczane w ramach postępowań administracyjnych dotyczących wymaganych pozwoleń.  
 
Zagrożenie hałasem przemysłowym wynika także z niewłaściwej lokalizacji zabudowy mieszkaniowej 
w sąsiedztwie zakładów przemysłowych i usługowych, jak też jest zależne od rodzaju, liczby 
i sposobu rozmieszczenia źródeł hałasu, skuteczności zabezpieczeń akustycznych oraz ukształtowania 
i zagospodarowania sąsiednich terenów. 
 
Hałas wewnątrzosiedlowy spowodowany jest przez pracę silników samochodowych, wywożenie 
odpadów, dostawy do sklepów, głośną muzykę radiową itp. Do tych hałasów dołącza się 
niejednokrotnie bardzo uciążliwy hałas wewnątrz budynku, spowodowany wadliwym 
funkcjonowaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, dźwigów, hydroforów, 
zsypów. Według polskiej normy, poziom hałasu pochodzący od instalacji i urządzeń budynku może 
wynosić w ciągu dnia 30-40 dB, nocą 25-30 dB. 
 
Podsumowując, liczba mieszkańców Radomia, eksponowanych na hałas rzędu powyżej 50 dB w porze 
dziennej wynosi 114 tysięcy, czyli około połowy całej populacji miasta. W porze nocnej na hałas 
o tym poziomie narażonych jest 59 tysięcy mieszkańców. Hałas o poziomie przekraczającym  60 dB 
oddziałuje w porze dziennej na 23 tysięcy mieszkańców, a w porze nocnej – na 11,3 tysiąca. 
Na najbardziej dokuczliwy hałas, przekraczający 70 dB narażona jest populacja 750 osób (tzn. tyle 
osób żyje w warunkach przekroczenia poziomu progowego). Sytuacje tę obrazuje poniższy rysunek. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 6. Liczba mieszkańców Radomia, eksponowanych na hałas pochodzący z głównych ciągów 
komunikacyjnych miasta (stan aktualny) (wg Mapy Akustycznej dla Miasta Radomia) 

 
4.3.2.  PROGRAM DZIAŁAŃ DLA SEKTORA: HAŁAS  
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Cel długoterminowy do 2016 roku: 
 

Dążenie do zmniejszenia ponadnormatywnej uciążliwości akustycznej w celu osiągnięcia 
wartości określonych stosownymi przepisami 

 
Cele krótkoterminowe do roku 2012: 
 
1. Ograniczanie hałasu na terenach, gdzie jest on odczuwalny jako uciążliwy, szczególnie na 

terenach gęstej zabudowy mieszkalnej (dotyczy to przede wszystkim hałasu emitowanego przez 
środki transportu w obszarach miejskich i wzdłuż głównych dróg) 

2. Utrzymanie aktualnego poziomu hałasu w obszarach, gdzie sytuacja akustyczna jest korzystna. 
3. Ograniczanie hałasu pochodzenia przemysłowego i robót budowlanych 
 
Ochrona przed hałasem polega na dwojakiego rodzaju działaniach: 
 
• zapobieganiu powstawania hałasu 
• zapobieganiu przenikania hałasu do środowiska 
 
Głównym źródłem hałasu w mieście jest komunikacja. Konieczna jest koordynacja działań wszystkich 
służb i organów w celu ograniczania liczby pojazdów powodujących szczególny hałas, a także: 
 
• systematyczne usprawnianie ruchu drogowego,  
• budowę nowych odcinków dróg z zapewnieniem właściwej ochrony przed hałasem już w fazie 

realizacji inwestycji, 
• modernizację nawierzchni istniejących.  
 
Przy modernizacji dróg i ulic należy zwrócić szczególną, uwagę na dobór nawierzchni właściwej dla 
rzeczywistej prędkości pojazdów. W miejscach szczególnie narażonych na hałas, zlokalizowanych 
w pobliżu gęstej zabudowy mieszkaniowej lub terenów rekreacyjnych konieczne będzie zastosowanie 
środków zmniejszających negatywny wpływ hałasu, głównie zasadzenie pasów zwartej zieleni 
izolacyjnej (gęste krzewy i drzewa) lub ekranów akustycznych.  
 
Będą promowane działania ograniczające uciążliwość hałasu dla mieszkańców miasta.  
 
Realizacja celów nastąpi poprzez wprowadzenie i stosowanie instrumentów prawno-organizacyjnych 
polegających na: 
 
• ciągłym monitoringu oraz prowadzeniu analizy trendów klimatu akustycznego miasta; 
• wprowadzeniu i utrzymaniu systemu udostępnienia informacji dotyczących hałasu w mieście. 

Mieszkańcy powinni mieć ciągły dostęp do aktualnej informacji poprzez różne media (internet, 
publikacje elektroniczne np. na nośnikach CD lub DVD). Efektem udostępnienia mogą być uwagi 
mieszkańców umożliwiające weryfikację i aktualizację danych wejściowych dla potrzeb mapy 
akustycznej. 

 
W pierwszej kolejności podjęte zostaną działania naprawcze w centralnej części miasta i na obszarach, 
w których wystąpiły przekroczenia progowego poziomu hałasu (tzw. tereny zagrożone hałasem) oraz 
poziomu dopuszczalnego hałasu na terenach przeznaczonych pod obiekty szczególnej ochrony. Każdy 
przypadek będzie poprzedzony szczegółowymi badaniami technicznymi, umożliwiającymi określenie 
najskuteczniejszej techniki wyciszenia (w większości przypadków będzie to ekran akustyczny lub 
działania administracyjne). Dla innych obszarów należy zainicjować działania naprawcze dopiero po 
stwierdzeniu występowania przekroczeń dopuszczalnych poziomów, wykorzystując bazę danych 
terenów i obiektów szczególnej ochrony (szpitale, domy opieki społecznej, tereny ze stałym lub 
wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży). W przypadku lotniska właściwy organ ochrony 
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środowiska powinien zobowiązać zarządzającego lotniskiem do sporządzenia i przedłożenia przeglądu 
ekologicznego. 
 
Istotnym elementem wspomagającym działania ochronne przed hałasem będzie określenie terenów dla 
poszczególnych standardów akustycznych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
 
W celu identyfikacji zagrożeń i przedstawienia sposobów ich ograniczania, wykonano w 2004 roku 
„Przegląd ekologiczny Lotniska Radom”. Wynika z niego, że wokół lotniska wskazane jest 
utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania. 
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Tabela 16. Cele długoterminowe, krótkoterminowe i kierunki działań w zakresie hałasu  

Cel długoterminowy do roku 2016 Cele średnioterminowe do roku 2012 Kierunki działań Jednostki 
odpowiedzialne 

 
Dążenie do zmniejszenia 

ponadnormatywnej uciążliwości 
akustycznej w celu osiągnięcia 

wartości określonych stosownymi 
przepisami 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ograniczanie hałasu na terenach, gdzie jest on 

odczuwalny jako uciążliwy, szczególnie na terenach 
gęstej zabudowy mieszkalnej (dotyczy to przede 

wszystkim hałasu emitowanego przez środki 
transportu w obszarach miejskich i wzdłuż 

głównych dróg) 
 

Utrzymanie aktualnego poziomu hałasu w 
obszarach, gdzie sytuacja akustyczna jest 

korzystna 
 

Ograniczanie hałasu pochodzenia przemysłowego i 
robót budowlanych 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Wprowadzanie do miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego zapisów odnośnie 
standardów akustycznych dla poszczególnych 
terenów; określenie metodyki wykorzystywania tych 
zapisów w praktyce planistycznej. 

Urząd Miejski, 
policja, podmioty 

gospodarcze , WIOŚ, 
właścicieli pojazdów 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Właściwe strefowanie akustyczne - przeznaczanie 
wydzielonych specjalnie terenów na cele lokalizacji 
uciążliwego akustycznie przemysłu, rzemiosła i 
usług 
3. Właściwe kształtowanie linii zabudowy i brył 
powstających budynków w celu zminimalizowania 
wpływu hałasu drogowego 
4. Zwiększenie ilości izolacyjnych pasów zieleni w 
miejscach narażonych na ponadnormatywny hałas  
5. Stosowanie dźwiękochłonnych elewacji 
budynków, stosowanie stolarki okiennej na okna o 
podwyższonym wskaźniku izolacyjności 
akustycznej właściwej (Rw>30dB) w budynkach 
narażonych na ponadnormatywny hałas i 
nowobudowanych obiektach 
6. Prowadzenie działalności edukacyjnej o 
zagrożeniu środowiska i zdrowia ludzkiego hałasem 
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Cel długoterminowy do roku 2016 Cele średnioterminowe do roku 2012 Kierunki działań Jednostki 
odpowiedzialne 

Dążenie do zmniejszenia 
ponadnormatywnej uciążliwości 
akustycznej w celu osiągnięcia 

wartości określonych stosownymi 
przepisami 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Ograniczanie hałasu na terenach, gdzie jest on 
odczuwalny jako uciążliwy, szczególnie na terenach 

gęstej zabudowy mieszkalnej (dotyczy to przede 
wszystkim hałasu emitowanego przez środki 
transportu w obszarach miejskich i wzdłuż 

głównych dróg) 
 

Utrzymanie aktualnego poziomu hałasu w 
obszarach, gdzie sytuacja akustyczna jest 

korzystna 
 

Ograniczanie hałasu pochodzenia przemysłowego i 
robót budowlanych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Ograniczanie hałasu w obiektach przemysłowych 
poprzez: 
- zastosowanie w zakładach przemysłowych 

automatyzacji i hermetyzacji procesu produkcji 
- montaż ekranów akustycznych wokół obiektów 

szczególnie uciążliwych 
- przebudowę instalacji wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych 
- skrócenie czasu pracy hałaśliwych urządzeń 
- dobór technologii produkcji o niskim poziomie 

hałasu 
- stosowanie obudów dźwiękochłonnych na 

urządzenia i maszyny emitujące wysoki poziom 
hałasu 

 
Urząd Miejski, 

policja, podmioty 
gospodarcze , WIOŚ, 
właścicieli pojazdów 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Ograniczanie użytkowania środków transportu, 
maszyn i urządzeń, których hałaśliwość nie 
odpowiada przyjętym standardom 
9. Zintensyfikowanie działań ograniczających 
negatywny wpływ hałasu na mieszkańców poprzez: 
- modernizację nawierzchni dróg 
- poprawienie organizacji ruchu ułatwiającą 

płynność jazdy 
- optymalizacja transportu w centrum miasta – 

wyłączanie niektórych fragmentów ulic z 
transportu indywidualnego, tworzenie ciągów 
pieszych 

- budowę obwodnicy, wyprowadzenie ruchu 
tranzytowego poza obszary gęstej zabudowy 
mieszkaniowej 

- właściwą organizację robót budowlanych 
10. Reagowanie na skargi mieszkańców miasta na 
ponadnormatywny hałas, z uwzględnieniem 
technicznych i ekonomicznych możliwości organów 
władzy, przy nadrzędnej zasadzie racjonalizacji 
takich działań 



 

 67

Cel długoterminowy do roku 2016 Cele średnioterminowe do roku 2012 Kierunki działań Jednostki 
odpowiedzialne 

Dążenie do zmniejszenia 
ponadnormatywnej uciążliwości 
akustycznej w celu osiągnięcia 

wartości określonych stosownymi 
przepisami 

 

 
 
 
 

 

11. Współpraca w zakresie ochrony przed hałasem 
oraz monitoringu z podmiotami będącymi 
właściwymi organami ochrony środowiska w tym 
zakresie oraz wykonującymi mapy akustyczne lub 
pomiary z mocy prawa 
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4.4. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE 
 
4.4.1. Stan aktualny 
 
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska pola elektromagnetyczne definiuje się jako pola 
elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwości od 0Hz do 300 GHz. Powyżej 
300 GHz promieniowanie ma już zdolność jonizacji atomów oraz cząsteczek (np. promieniowanie X, 
gamma), a pola z tego zakresu nazywa się promieniowaniem jonizującym. Oddziaływania 
elektromagnetyczne są określane przez podanie natężenie pola elektrycznego, natężenie pola 
magnetycznego, gęstość mocy oraz częstotliwości drgań. 
 
Promieniowanie elektromagnetyczne jest bardzo rozległe i obejmuje różne długości fal, począwszy od 
fal radiowych przez fale promieni podczerwonych, zakres widzialny i fale promieni nadfioletowych, 
aż do bardzo krótkich fal promieni rentgenowskich i promieni gamma. Z całego spektrum 
promieniowania elektromagnetycznego w sposób istotny oddziałują na organizmy tylko te fale, które 
są pochłaniane przez atomy, cząsteczki i struktury komórkowe. Z uwagi na sposób oddziaływania 
promieniowania na materię widmo promieniowania elektromagnetycznego można podzielić na 
promieniowanie jonizujące i niejonizujące. 
 
Promieniowanie jonizujące jest nieodłącznym elementem środowiska naturalnego, bowiem dociera 
z Kosmosu i z wnętrza Ziemi. Z promieniowaniem jonizującym wiążą się zagrożenia radiacyjne dla 
ludzi i środowiska pochodzące od radionuklidów naturalnych i sztucznych. W przyrodzie występuje 
prawie 80 radioizotopów około 20 pierwiastków promieniotwórczych. Z występujących w przyrodzie 
naturalnych radionuklidów istotne znaczenie mają uran i produkty jego rozpadu, tor i potas 40K,  
a także węgiel i wodór.  
 
Intensywność promieniowania wywołana naturalnymi pierwiastkami promieniotwórczymi jest różna 
w różnych miejscach naszego globu. Zawartości uranu są istotne przede wszystkim z tego powodu, 
że w wyniku jego rozpadu powstaje promieniotwórczy gaz – radon 222Rn, odpowiedzialny za około 
45% dawki promieniowania jonizującego wchłanianego przez organizmy. Na terenie Radomia nie 
prowadzono prac badawczych polegających na pomiarze stężenia radonu w budynkach mieszkalnych , 
wykonano je natomiast na obszarze Warszawy przez CLOR. Badania te wykazały, że stężenia 
przekraczające 200 Bq/m2 występują incydentalnie. Z analizy budowy geologicznej można 
wnioskować, że także na obszarze Radomia mało prawdopodobne jest występowanie stref 
o wzmożonych emanacjach radonowych.  
 
Radionuklidy pochodzenia sztucznego przedostały się do środowiska w wyniku prób z bronią jądrową 
lub zostały uwolnione z obiektów jądrowych i składowisk paliwa w trakcie ich normalnej eksploatacji 
lub w stanach awaryjnych (np. katastrofa elektrowni jądrowej w Czarnobylu). Sztuczne radionuklidy 
wytwarzane są także przez różnego rodzaju urządzenia stosowane między innymi w diagnostyce 
medycznej, przemyśle i badaniach naukowych.  
 
W wyniku awarii w Czarnobylu obszar Radomia został zanieczyszczony w minimalnym stopniu. 
Większość miasta charakteryzuje się stężeniami poczarnobylskiego cezu na poziomie poniżej 
5 kBq/m2. Stwierdzone stężenia cezu nie stwarzają żadnego zagrożenia radiologicznego i nie obligują 
do prowadzenia badań stężenia tych radionuklidów w produkowanej na tym obszarze żywności. 
 
Promieniowanie niejonizujące jest to takie promieniowanie, którego energia nie powoduje procesu 
jonizacji w trakcie oddziaływania na materię (w tym na ciało człowieka). Zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. nr 192, poz. 
1883), źródłami promieniowania niejonizującego są urządzenia wytwarzające: 
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• pole elektromagnetyczne i magnetyczne stałe 
• pole elektryczne i magnetyczne o częstotliwości 50 Hz, takie jak: stacje i linie elektroenergetyczne 

wysokiego napięcia (o napięciu znamionowym równym 110 kV lub wyższym) 
• pole elektromagnetyczne o częstotliwości od 1 kHz do 300000 MHz (urządzenia 

radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokalizacyjne, w tym stacje nadawcze radiowe 
i telewizyjne oraz stacje bazowe telefonii komórkowej o częstotliwości 450 – 1800 MHz) 

• inne źródła promieniowania z zakresu częstotliwości 0 – 0,5 Hz, 0,5- 50 Hz oraz 50 Hz – 1000 Hz. 
 
Współczesna cywilizacja opiera się na technologiach wykorzystujących prąd elektryczny oraz pola 
elektromagnetyczne. Praktycznie, źródłem promieniowania jest każda instalacja, każde urządzenie, 
w którym następuje przepływ prądu (np. sieci energetyczne, stacje radiowe i telewizyjne, aparaty 
telefonii komórkowej, stacje bazowe telefonii komórkowej, radiotelefony, CB-radio, urządzenia 
radiowo-nawigacyjne, radiowo-komunikacyjne, urządzenia elektryczne wykorzystywane w przemyśle 
lub w gospodarstwach domowych). 
 
Głównymi źródłami promieniowania niejonizującego na terenie miasta Radom są: 
 
Częstotliwość przemysłowa 50 Hz: 
 
1. 1. elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia, o napięciach znamionowych 110 i 

220 kV 
2. stacje transformatorowe, o napięciu znamionowym 110 kV i 220 kV, 
 
Częstotliwości radiowe: 
 
1. urządzenia radiokomunikacyjne, radiolokacyjne i radionawigacyjne. 
2. stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej 
 
Znaczące oddziaływanie na środowisko pól elektromagnetycznych występuje: 
 
• w paśmie 50 Hz od urządzeń i sieci  energetycznych, 
• w paśmie od 300 MHz do 40000 MHz od urządzeń radiokomunikacyjnych, radiolokacyjnych 

i radionawigacyjnych. Największy udział w emisji mają stacje bazowe telefonii komórkowej ze 
swoimi antenami sektorowymi i antenami radiolinii (antena sektorowa służy do komunikacji 
z telefonem komórkowym, natomiast antena radiolinii służy do komunikacji między stacjami 
bazowymi). 

 
Urządzenia radiokomunikacyjne, radiolokacyjne i radionawigacyjne 
 
Największe oddziaływanie na środowisko na terenie Radomia występuje od urządzeń 
radiokomunikacyjnych, przede wszystkim od stacji bazowych telefonii komórkowej. Na terenie 
Radomia występuje  duże nagromadzenie tych urządzeń, a gęstość źródeł pól elektromagnetycznych 
w Radomiu jest wielokrotnie większa, niż na otaczającym miasto obszarze. 
 
W ostatnich latach nastąpił rozwój nowych technik telekomunikacyjnych i rozwój sieci telefonii 
komórkowej. Elementem tej sieci są stacje bazowe telefonii komórkowej należące do Polskiej 
Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., Polkomtel S.A. i Polskiej Telefonii Komórkowej „Centertel’ Sp. z o.o. 
Anteny nadawcze stacji bazowych lokalizowane są na wolnostojących wieżach antenowych lub 
masztach antenowych instalowanych na dachach budynków, a także na istniejących wieżach lub 
kominach.  
 
W przypadku stacji bazowych telefonii komórkowej pola elektromagnetyczne są 
wypromieniowywane na bardzo dużych wysokościach, w miejscach niedostępnych dla ludzi. Wokół 
budowanych stacji bazowych telefonii komórkowych istnieje możliwość tworzenia obszarów 
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ograniczonego użytkowania. Na terenie Radomia do tej pory nie wystąpiła potrzeba tworzenia takich 
obszarów.  
 
Negatywna konsekwencja lokalizacji anten na dużych wysokościach jest konieczność wznoszenia 
wysokich konstrukcji wspornych, które szpecą krajobraz. 
 
Radiofoniczne stacje nadawcze 
 
Na terenie miasta Radom znajdują się następujące radiofoniczne stacje nadawcze: 
 
• Radio Radom Eska 106,9 FM Plac Konstytucji 3 Maja 1 
• Radio Rekord 106,2 FM ul. Akademicka 5 
• Radio Plus Radom 90,7 FM ul. Młyńska 23/25 
• Radio dla Ciebie 
 
Brak natomiast nadajników telewizyjnych, pomimo dwóch stacji telewizyjnych nadających program 
lokalny: Telewizji Polsat Radom oraz Telewizji Kablowej Dami. 
 
Urządzenia i sieci energetyczne 
 
Źródłem pola elektromagnetycznego są również systemy wytwarzania i dystrybucji energii 
elektrycznej. W tym paśmie częstotliwości największe oddziaływanie występuje od sieci 
energetycznych. Na terenie Radomia występują sieci przesyłowe i rozdzielcze najwyższych napięć 
(NN). Podstawowymi elektroenergetycznymi węzłami zasilającymi dla miasta Radomia są stacje 
rozdzielcze: 440/220/110 kV Kozienice oraz 220/110/30 kV Rożki. Stacje te są elementami krajowego 
systemu energetycznego – zasilane są napowietrznymi liniami przesyłowymi 400 i 220kV m.in. 
z Elektrowni Kozienice. Dysponentami linii przesyłowych są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 
Linie te, ze względu na spełnianą rolę, utrzymywane są na wysokim poziomie technicznym i stanowią 
pewny punkt systemu. Zasilanie odbiorców w energię elektryczną w granicach administracyjnych 
miasta realizowane jest przez sześć GPZ, a doprowadzenie energii do tych punktów odbywa się są 
napowietrznymi liniami rozdzielczymi o napięciu 110kV ze stacji Kozienice i Rożki. Poziom ich 
utrzymania oceniany jest jako bardzo dobry. 
 
Na podstawie obliczeń można określić, przy jakich odległościach dla poszczególnych linii wysokiego 
napięcia (w zależności od napięcia) na pewno nie wystąpią przekroczenia dla terenów pod zabudowę 
mieszkaniową i pozostałą. Takie odległości wskazano w Zarządzeniu Ministra Górnictwa i Energetyki 
z dnia 28 stycznia 1985 r. w sprawie szczególnych wytycznych projektowania i eksploatacji urządzeń 
elektroenergetycznych w zakresie ochrony ludzi i środowiska przed oddziaływaniem pola 
elektromagnetycznego (M.P. nr 3, poz. 24 z 1985 r), co przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 17. Odległości wskazane w Zarządzeniu Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 28 stycznia 1985 
r. w sprawie szczególnych wytycznych projektowania i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych 

Napięcie znamionowe linii: 

Najmniejsza odległość w metrach między najbliższym przewodem linii 
(lub inną częścią pod napięciem) a krawędzią balkonu lub tarasu oraz 
dachem, tarasem lub płaszczyzną poziomą, przy której natężenie pola 

elektrycznego nie przekroczy wartości: 
-1- -2- -3- 

 1 kV/m 10 kV/m 
110 14,5 4,0 
220 26,0 5,5 
400 33 8,5 
750 65 15 

Uwagi: 1) W odniesieniu do linii elektroenergetycznych o napięciach znamionowych 400 kV i 750 kV wartości 
podane w kolumnie 2 oznaczają najmniejszą odległość poziomą przewodu od krawędzi balkonu lub tarasu. 2) 
Zachowanie podanych w kolumnie 3 odległości między przewodem a ziemią zapewnia ograniczenie natężenia 
pola elektrycznego na wysokości 1,8 m nad ziemią do wysokości 10 kV/m. Wartości podane w kolumnie 3 służą 
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do ustalenia najmniejszych odległości od części budynków mieszkalnych przeznaczonych na pobyt ludzi przez 
czas nie przekraczający 8 godz. na dobę (dachy, ściany itp) przy założeniu, że budynki te są lokalizowane na 
obszarach, na których natężenie pola elektrycznego na wysokości 1,8 m nad ziemią nie przekracza 1 kV/m. 
Odległości podane w kolumnie 3 powinny być utrzymane również między przewodami linii a częściami 
budynków niemieszkalnych. 
 

Ponadto, na terenie Radomia zlokalizowane są liczne obiekty radiokomunikacyjne, działające 
w paśmie mikrofalowym lub radiowym, o małej mocy i nie wymagające w związku z tym uzyskania 
pozwolenia na emitowanie pól elektromagnetycznych do środowiska. Źródłem promieniowania są 
także zespoły sieci i urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym (np. kuchenki mikrofalowe) 
 
Wpływ pola elektromagnetycznego na zdrowie człowieka jest cały czas badany i analizowany. 
Jednakże w chwili obecnej, ze względu na stosunkowo krótki okres badań (gwałtowne zwiększenie 
emisji nastąpiło w ostatnich 5 dekadach) brak danych na temat tzw. skutków dalekich (stąd wynika 
potrzeba ciągłego monitoringu, który określałby, na jakie poziomy pól narażeni są mieszkańcy, 
niezależnie od tego czy występują przekroczenia, czy też nie).  
 
Na terenie miasta Radomia prowadzono w 2005 roku badania poziomu pól elektromagnetycznych. Ich 
wyniki przedstawia poniższa tabela: 
 

Tabela 18. Wyniki pomiarów monitoringowych pól elektromagnetycznych wykonanych w 2005 roku 
przez WIOŚ 

Rodzaj pasma Wyniki pomiarów w Radomiu, ul. 
Struga 44 (centrum) z dnia 07.07.2005 

r. 

Dopuszczalne poziomy pól 
elektromagnetycznych 

pasmo 5-100 Hz:   
natężenie pola elektrycznego E (V/m) <0,01 10 kV/m 
natężenie pola magnetycznego G (A/m) 0,55 60 A/m 
pasmo 6-500Hz   
natężenie pola elektrycznego E (V/m) 0,1 10 kV/m 
natężenie pola magnetycznego G (A/m) 0,44 3-60 A/m 
pasmo 0,12- 1 kHz   
natężenie pola elektrycznego E (V/m) <0,01 10 kV/m 
natężenie pola magnetycznego G (A/m) 0,44 3-60 A/m 
0,12 – 10 kHz   
natężenie pola elektrycznego E (V/m) 0,1 10 kV/m 
natężenie pola magnetycznego G (A/m) 0,12 3-60 A/m 
pasmo 1,2 – 100 kHz   
natężenie pola elektrycznego E (V/m) 0,3 10 kV/m 
natężenie pola magnetycznego G (A/m) 0,04 3-60 A/m 
pasmo 0,1 – 1000 MHz 0,18 7-20 V/m 
pasmo 0,1- 40000 MHz <0,8 7-20 V/m 
pasmo 0,1 – 30000 MHz 0,011 3 A/m 
 
Analiza wyników pomiarów przeprowadzonych w Radomiu wykazuje, że występujące środowisku 
poziomy pól elektromagnetycznych są znacznie mniejsze od dopuszczalnych poziomów i nie powinny 
zagrażać środowisku i zdrowiu ludzi.  
 
Należy mieć na uwadze, że oddziaływanie promieniowania niejonizującego na środowisko będzie 
stale wzrastać, co związane jest z postępem cywilizacyjnym. Wpływ na wzrost promieniowania ma 
przede wszystkim rozwój telefonii komórkowej, powstawanie coraz większej liczby stacji 
nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz stacji bazowych telefonii komórkowej, itp., 
pokrywających coraz gęstszą siecią obszary dużych skupisk ludności. Przedstawiony rozwój źródeł 
pól elektromagnetycznych powoduje zarówno ogólny wzrost poziomu tła promieniowania 
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elektromagnetycznego w środowisku, jak też zwiększenie liczby i powierzchni obszarów 
o podwyższonym poziomie natężenia promieniowania.  
 

4.4.2. PROGRAM DZIAŁAŃ DLA SEKTORA: PROMIENIOWANIE 
ELEKTROMAGNETYCZNE  

 
Cel długoterminowy do 2016 roku: 
 

Ochrona środowiska i mieszkańców przed negatywnym oddziaływaniem  
promieniowania elektromagnetycznego. 

 
Cele krótkoterminowe do roku 2012: 
 
1. Ograniczanie oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego 
2. Ochrona mieszkańców miasta przed oddziaływaniem nadmiernego promieniowania 

elektromagnetycznego 
 
Zagrożenie promieniowaniem niejonizującym może być stosunkowo łatwo wyeliminowane lub 
ograniczone, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej separacji przestrzennej człowieka od pól 
przekraczających określone wartości graniczne. 
 
Zasady ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym i sposób jego kontroli podaje 
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku. Zagadnienia te uwzględnione 
zostały również w przepisach sanitarnych, prawie zagospodarowania przestrzennego, przepisach 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w prawie budowlanym.  
 
Dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowa wyznaczono wartość składowej 
elektrycznej pola elektromagnetycznego 50 Hz w wysokości 1 kV/m. Dla pozostałych terenów, na 
których przebywanie ludności jest dozwolone bez ograniczeń, ustalono wysokość składowej 
elektrycznej pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz w wysokości 10 kV/m, 
a magnetycznej 60 kV/m. 
 
Proponuje się skupić na działaniach zmierzających do zapobiegania powstawaniu źródeł emisji 
promieniowania na terenach gęstej zabudowy mieszkaniowej. Z drugiej strony, należy unikać 
lokalizacji nowych budynków mieszkalnych w bliskim sąsiedztwie linii elektroenergetycznych lub 
stacji transformatorowych wysokiego napięcia. 
 

W związku z intensywnym rozwojem budownictwa mieszkalnego, wzrastać będzie gęstość linii 
energetycznych. W celu ograniczenia ich oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi, postuluje się 
przestrzeganie następujących zasad: 

 
1. Wprowadzanie w nowoprojektowanych i remontowanych układach energetycznych nowych 

materiałów i technologii wykonawstwa 
2. Rozgęszczanie sieci elektroenergetycznej 
3. Zmniejszanie uciążliwości w gospodarce terenami w pobliżu urządzeń i linii energetycznych 
4. Ustalanie stref ochronnych wokół obiektów elektroenergetycznych 
5. Lokalizacja linii energetycznych o napięciu 110 kV i wyższym poza terenami przeznaczonymi 

pod zabudowę mieszkaniową. 
 
W związku z rozwojem systemu usług telekomunikacyjnych na terenie miasta, prawdopodobnie 
wzrośnie oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego pochodzącego z tego źródła. Nowe 
tereny przewidziane pod zabudowę mieszkalno-usługową będą wyposażane w dodatkowe sieci 
telekomunikacyjne powiązane z istniejącą siecią oraz powiązane z systemem radiowego dostępu 
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NMT450. Dla potrzeb rozwoju sieci telekomunikacyjnych należy uwzględniać w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego miejsca dla urządzeń teletechnicznej kanalizacji kablowej. 
 
W celu ochrony krajobrazu przed negatywnym oddziaływaniem źródeł promieniowania 
elektromagnetycznego, należy dążyć do lokalizowania wysokich konstrukcji wspornych poza 
miejscami objętymi szczególna ochroną, aby ich wpływ na krajobraz był jak najmniejszy. 
 
Należy także wprowadzić zasadę lokalizacji kilku źródeł promieniowania na jednej konstrukcji 
wsporczej, o ile jest to technicznie możliwe. 
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Tabela 19. Cele długoterminowe, krótkoterminowe i kierunki działań w zakresie promieniowania elektromagnetycznego 

Cel długoterminowy do roku 2016 Cele krótkoterminowe do roku 2012 Kierunki działań Jednostki odpowiedzialne 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ochrona środowiska i mieszkańców przed 
negatywnym oddziaływaniem  

promieniowania elektromagnetycznego  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ograniczanie oddziaływania 
promieniowania elektromagnetycznego 

 
Ochrona mieszkańców miasta przed 

oddziaływaniem nadmiernego 
promieniowania elektromagnetycznego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Współpraca Urzędu Miejskiego ze 
służbami kontrolno – pomiarowymi i 
identyfikowanie miejsc wymagających 
badań poziomu pól 
elektromagnetycznych w środowisku, 
współpraca przy inwentaryzacji źródeł 
pól elektromagnetycznych 

Urząd Wojewódzki 
Urząd Miejski 

WIOŚ 
właściciele i operatorzy telefonii 

komórkowej 
podmioty gospodarcze emitujące 

promieniowanie 
ogół społeczeństwa miasta Radomia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Wyznaczanie niskokonfliktowych 
lokalizacji nowych źródeł 
promieniowania elektromagnetycznego 
3. Uwzględnianie w planach 
zagospodarowania przestrzennego 
aspektów związanych z zagrożeniem 
promieniowaniem 
elektromagnetycznym 
4. Restrykcyjne przestrzeganie 
przepisów prawa w zakresie rozwiązań 
technicznych i lokalizacji obiektów 
emitujących promieniowanie 
elektromagnetyczne szczególnie na 
obszarach zabudowań mieszkalnych 
oraz na terenach, na których znajdują się 
żłobki, przedszkola, szkoły, szpitale, 
internaty, itp. (wartość składowej 
elektrycznej elektromagnetycznego 
promieniowania nie może przekroczyć 
1kV/m, natomiast  poziom składowej  
magnetycznej – 80 A/m) 
5. Obniżenie udziału napowietrznych 
linii wysokiego napięcia, zwłaszcza w 
centralnej części miasta  
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Cel długoterminowy do roku 2016 Cele krótkoterminowe do roku 2012 Kierunki działań Jednostki odpowiedzialne 
 
 
 

Ochrona środowiska i mieszkańców przed 
negatywnym oddziaływaniem  

promieniowania elektromagnetycznego 
 
 

 
 

Ograniczanie oddziaływania 
promieniowania elektromagnetycznego 

 
Ochrona mieszkańców miasta przed 

oddziaływaniem nadmiernego 
promieniowania elektromagnetycznego 

6. Wyznaczanie stref ograniczonego 
użytkowania wokół tych urządzeń 
emitujących promieniowanie 
elektromagnetyczne, gdzie stwierdzono 
przekroczenie dopuszczalnych 
poziomów promieniowania 

 
Urząd Wojewódzki 

Urząd Miejski 
WIOŚ 

właściciele i operatorzy telefonii 
komórkowej 

podmioty gospodarcze emitujące 
promieniowanie 

ogół społeczeństwa miasta Radomia 

7. Egzekwowanie przez organy 
administracji publicznej pomiarów pól 
elektromagnetycznych, po 
uruchomieniu urządzeń 
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4.5. POWAŻNE AWARIE I ZAGRO ŻENIA NATURALNE 
 
4.5.1. Stan aktualny 
 
Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. wprowadza w miejsce nazwy dotychczas 
stosowanej – „nadzwyczajne zagrożenie środowiska” problematykę pod nazwą „poważne awarie” 
wraz z odpowiednimi regulacjami. 
 
Definicje poważnej awarii i poważnej awarii przemysłowej określa odpowiednio art. 23 i 24 Ustawy 
Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001: 
 
poważna awaria - to zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplozja powstała w trakcie 
procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej 
niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub 
zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. 
 
poważna awaria przemysłowa przez pojęcie to rozumie się poważną awarię w zakładzie.  
 
Zgodnie z Ustawą Prawo ochrony środowiska, do ochrony przed poważnymi awariami zobowiązani są 
zarówno prowadzący zakłady stwarzające zagrożenie wystąpienie awarii, jak i dokonujący przewozu 
substancji niebezpiecznych oraz organy administracji. Zasady zaliczania zakładów do zakładów 
o zwiększonym ryzyku albo zakładów o dużym ryzyku określił Minister Gospodarki w drodze 
rozporządzenia z dnia 9 kwietnia 2002 r (Dz.U. Nr 58, poz. 535). W zależności od rodzaju, kategorii 
i ilości substancji niebezpiecznej znajdującej się w zakładzie stwarzającym zagrożenie wystąpienia 
poważnej awarii przemysłowej uznaje się za zakład o zwiększonym ryzyku lub zakład o dużym 
ryzyku. 
 
Zagrożenia powodowane przez wszelkiego typu awarie infrastruktury technicznej stwarzające 
zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz katastrofy wywołane przez siły natury powodują 
konieczność prewencji i przeciwdziałania w celu zapewnienia bezpieczeństwa społeczeństwu miasta. 
 
Na obszarze Radomia zlokalizowane są zakłady stwarzające zagrożenia typu chemicznego, 
technicznego i pożarowego. Ponadto występują tutaj niewielkie kompleksy leśne, w których 
drzewostany zaliczone są do II - ej kategorii zagrożenia pożarowego.  
 
Potencjalne zagrożenia środowiska (sytuacje awaryjne lub katastrofy) na terenie Radomia głównie 
mogą mieć charakter chemiczny, pożarowy, wybuchowy i skażenia środowiska. Potencjalne źródła 
zagrożenia to: 
 
• urządzenia techniczne (instalacje) w zakładach magazynujących lub stosujących w procesie 

produkcji toksyczne środki przemysłowe (amoniak, chlor, produkty ropopochodne, inne 
chemiczne), 

• transport materiałów i substancji niebezpiecznych (toksycznych, łatwopalnych, wybuchowych) 
głównie na drogach krajowych, wojewódzkich oraz szlakach kolejowych, powodując m. in. 
potencjalne zagrożenie zanieczyszczenia gleb oraz pożarowe na terenach leśnych, 

• magazynowanie materiałów i substancji niebezpiecznych, 
• występowanie palnej i zwartej zabudowy, jak również lokalizacji zwartych, iglastych kompleksów 

leśnych, co stwarza zagrożenie pożarowe. 
 
Wymienione wyżej zagrożenia, poza zasięgiem lokalnym ograniczającym się do terenu danego 
zakładu, w niesprzyjających warunkach mogą potencjalnie przyjąć rozmiary niebezpieczeństwa 
o zasięgu lokalnym - obejmującym część obszaru miasta lub nieznacznie wykraczającym poza jego 
granice administracyjne. 
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Miasto Radom, ze względu na lokalizację na jego terenie dużej ilości zakładów przemysłowych, jest 
zaliczany do terenów zagrożonych poważnymi awariami. Wykaz zakładów stwarzających zagrożenie 
znajduje się w poniższej tabeli. 

Tabela 20. Wykaz zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii na terenie miasta 
Radom 

Lp. Nazwa i adres zakładu 
Rodzaj materiałów 

niebezpiecznych 
Max. ilość [Mg] 

Sposób składowania lub 
przetwarzania 

1 
Rolnicza Spółdzielnia 
Mleczarska 
ul. Toruńska 6 

amoniak 6,3 Instalacja chłodnicza 

2 
Gomar – Chłodnie  Sp. 
z o.o. 
ul. Wrocławska 9 

amoniak 2,8 Instalacja chłodnicza 

3 
Radomska Fabryka Farb 
i Lakierów 
ul. Czarna 29 

Substancje łatwopalne 142,6 Beczki i paletopojemniki 
Substancje wysoce 
łatwopalne 

20,22 Zbiorniki podziemne 

Oleje gazowe, napędowe, 
łatwopalne 

5,5 Beczki  

4 
Idalia Ireneusz Wolak 
sp. j.w. 
Ul. Zubrzyckiego 10 

Azotan amonu 0,015 

Magazyn firmy 

Metanol  0,225 

Źródło: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
 
Z uwagi na tranzytowe położenie miasta, poważne jest zagrożenie wynikające z transportu materiałów 
niebezpiecznych. W związku z dynamicznym rozwojem sieci dróg tranzytowych, w chwili obecnej 
brak jest wystarczających rozwiązań w zakresie infrastruktury i organizacyjnych dla zarządzania tym 
aspektem bezpieczeństwa środowiskowego. 
 
Transport tych materiałów odbywa się siecią dróg publicznych i koleją. Przez miasto Radom przewozi 
się gazy sprężone, skroplone lub rozpuszczone pod ciśnieniem, materiały ciekłe zapalne i materiały 
żrące (kwasy mineralne, gaz propan – butan, benzyny, rozpuszczalniki, oleje pędne, sporadycznie 
amoniak). W skali roku przez Radom przejeżdża około 1000 do 2000 pojazdów z materiałami 
niebezpiecznymi. Przewożone substancje, w razie wypadku, mogą powodować masowe zagrożenie 
dla środowiska i życia ludzi. Przedostanie się tych substancji do wód powierzchniowych może 
spowodować skażenie tych wód na wielką skalę. 
 
W poniższej tabeli zestawiono wykaz tras po których przewożone są materiały niebezpieczne, które 
podlegają obligatoryjnemu zgłoszeniu (tzw. przesyłki śledzone). Niemożliwe jest dokładne określenie 
ilości przewożonych pozostałych materiałów (np. paliw, gazu płynnego) Na podstawie kwartalnych 
akcji kontrolnych na drogach wynika, że najwięcej transportuje się paliw płynnych. Najbardziej 
obciążone przewozami materiałów niebezpiecznych są trasy nr 7, 44, 87. 

Tabela 21. Wykaz tras drogowych (w tym w obrębie Radomia) po których przewozi się materiały 
niebezpieczne 

Lp. Trasa Rodzaj materiałów 
Ilo ść roczna przewozów 

[Mg] 
1. Tarnów – Kielce – Radom – 

Piaseczno 
Chlor 470 

2. Krupski Młyn – Częstochowa – 
Radom – Bogdanka 

Materiały wybuchowe 10 

3. Stawy – Piotrków Trybunalski – 
Kożuchów – Żagoń  

Materiały wybuchowe 3,7 

4. Stawy – Dęblin – Pionki – Radom – 
Kraków – Tenczynek 

Proch Nitrocelulozowy 
Heksogen 

11 
10 
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Lp. Trasa Rodzaj materiałów 
Ilo ść roczna przewozów 

[Mg] 
Pobudzacze Trotylowe 
Trotyl 

1800 szt. 
2,5 

5. Chełm – Radom –Wrocław – 
Jędzrychowice 

Proch bezdymny  96 

6. Pionki – Stawy Proch 0,093 
7. Tarnów – Radom – Grodzisk 

Mazowiecki 
Akrylonitryl 41 

8. Bydgoszcz – Płock – Grójec – 
Radom – Stalowa Wola 

Trotyl 
Heksogen 

2 
0,38 

9. Zamość – Lublin – Radom – 
Wrocław – Jędrychowie 

Kwas octowy 18 

10. Chełm – Radom – Kraków – 
Chyżne 

Kwas octowy 22 

11. Kędzierzyn Koźle – Radom – 
Sokołów Podlaski  

Amoniak 4 

12. Lubin – Radom – Piotrków 
Trybunalski – Kalisz  

Amoniak 4 

13. Lublin – Radom – Siedlce -
Siemiatycze  

Amoniak 4 

14. Biała Podlaska – Warszawa –
Garbatka Letnisko 

Terpentyna 19,3 

15. Grodzisk Mazowiecki – Radom – 
Częstochowa – Imielin 

Octan etylu 1,2 

16. Stawy – Puławy – Radom – 
Piotrków Trybunalski – Głogów – 
Wędrzyn 

PG-15 z zap. Ćwicz. (0006) 8 

17. Chełm – Lublin – Radom – Świecko  Hexamethyld (2924) 15,3 
18. Chełm – Radom –Sochaczew – 

Konin – Świecko 
Hethyltriethexsisilone (1993) 
Viniltrichlorosilane (1305) 

15,4 
 

17,5 
Źródło: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  
 
Materiały niebezpieczne przewożone koleją to benzyny i gaz propan – butan, które rozładowywane są 
na dwóch stacjach przeładunkowych paliw i jednej dla płynnego gazu. Do terenów najbardziej 
zagrożonych poważną awarią z powodu przewozu niebezpiecznych substancji należą: ulice 
Słowackiego, Warszawska, Czarnieckiego, Kielecka. 

Tabela 22. Przewóz materiałów niebezpiecznych koleją  

Lp. Trasa Rodzaj materiałów Roczna ilość przewozów [Mg] 
1 Skarżysko – Radom Benzyna 

Ksylen 
Toluen 
Gaz propan – butan 
Olej opałowy 
Paliwo lotnicze 
Kwas solny 
Octan etylu 

7 135 
390 
1 526 
5 015 
23 292 
1 191 
35 
35 

2 Skarżysko – Radom – Świerże  Olej napędowy 2 808 
Źródło: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  
 
Potencjalnym źródłem zagrożenia dla gleb i wód gruntowych są również liczne stacje paliw; nie 
wszystkie posiadają wymagane zabezpieczenia zbiorników magazynowych przed niekontrolowanymi 
wyciekami węglowodorów.  
 
Do głównych czynników powodujących i wpływających na stan nadzwyczajnego zagrożenia miasta 
Radom można zaliczyć: 
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• Niekorzystne zjawiska atmosferyczne 
• Silne (huraganowe) wiatry  
• Zagrożenia związane z występowaniem silnych wiatrów występują w przypadku anomalii 

pogodowych, trudne są do przewidzenia w dłuższym okresie czasu. Mogą wyrządzić szkody 
w infrastrukturze miejscowej 

• Nadmierne opady deszczu - na skutek nadmiernych i gwałtownych opadów deszczu mogą 
wystąpić lokalne podtopienia ulic z powodu małej drożności kanalizacji deszczowej, piwnic 
budynków użyteczności publicznej i mieszkalnych oraz terenów posesji 

• Nadmierne opady śniegu - na skutek nadmiernych opadów śniegu głównie mogą wystąpić znaczne 
utrudnienia w transporcie. 

• Oblodzenia - podczas oblodzeń mogą wystąpić trudności w transporcie, katastrofy drogowe oraz 
kolejowe, zniszczenia infrastruktury poprzez działanie niskich temperatur na obiekty. 

• Silne mrozy -ich skutkiem mogą być trudności w transporcie, zniszczenia infrastruktury, przerwa 
w dostawie energii elektrycznej na skutek zniszczenia infrastruktury, przerwa w dostawie wody na 
skutek zniszczenia infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, a także zamarzanie zwierząt. 

• Susza - istnieje możliwość wystąpienia suszy na skutek ciągłych zmian klimatu. Przyczynić się 
może ona do braków wody pitnej, co z kolei może doprowadzić do omdleń, udarów i zwiększenia 
zachorowalności a nawet zgonów. 

• Zagrożenia radiacyjne: 
Własne  

 
Na terenie miasta występuje promieniowanie z aparatów rentgenowskich zamieszczonych 
w szpitalach i przychodniach. 
 
 Z zagranicy 
 
Skażenie promieniotwórcze obszaru miasta może powstać po awariach (zniszczeniach) reaktorów 
jądrowych w elektrowniach. Lokalizacja tych obiektów wokół Polski stanowi znaczne zagrożenie dla 
obszaru całego kraju. Zasięg możliwego skażenia terenu,, wody i powietrza, a co za tym idzie ludzi 
i zwierząt, może wynosić setki kilometrów a niebezpieczeństwo może nadejść z dowolnego kierunku, 
zależnie od miejsca awarii i warunków meteorologicznych. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, 
iż zagrożenie to występowało najczęściej ze wschodu, niemniej jednak zagrożenie to może wystąpić 
z każdej strony. W poniższej tabeli przedstawiono obiekty jądrowe zlokalizowane w sąsiedztwie 
Polski.  

Tabela 23. Obiekty jądrowe stwarzające największe zagrożenie dla obszaru miasta Radomia 

Lp. Państwo 
Nazwa 

elektrownia 
Odległość [km] Typ reaktora 

Moc brutto 
[MW] 

1 
Czechy 

Dukowany 122 WWER-440 4 x 440 
2 Temelin 170 WWER-1000 2 x 972 
3 

Słowacja 
Bohumice 138 WWER – 440 4 x 430 

4 Mochowce 190 WWER – 440 4 X 432 
5 

Niemcy 
Stendal 250 PWR 2 x 900 

6 Krimmel 258   
7 Litwa Ignalino 250 RBMK 2 x 1500 

8 
Ukraina 

Równe 
140 

WWER – 440 
WWER – 1000 

2 x 400 
1 x 1000 

9 Chmielnickij 175 WWER – 1000 1 x 1000 
10 Czarnobyl 442 RBMK 1 x 1000 
11 

Szwecja 

Barsebeck 210 BWR 2 x 650 

12 Oskarshamm 295 BWR 
1 x 1205 
1 x 630 
1 x 462 

13 
Ringhals 

700 
BWR 
PWR 

1 x 462 
2x960, 1x840 
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Lp. Państwo 
Nazwa 

elektrownia 
Odległość [km] Typ reaktora 

Moc brutto 
[MW] 

14 Węgry Paks 307   
 
• Zagrożenia chemiczne 
 
Własne 
 
Na terenie miasta występują zakłady pracy stosujące w procesach technologicznych TSP, które mogą 
spowodować zagrożenie zdrowia i życia dla załóg zakładów pracy oraz ludności zamieszkałej 
w strefie skażenia: 

- Rolnicza Spółdzielnia Mleczarska ROLMLECZ – amoniak – 6,3 Mg 
- Gomar Chłodnie             – amoniak - 2,8 Mg 

 
Z okolic 
 
Na terenie miasta nie występuje zagrożenie chemiczne od sąsiednich powiatów 
 
• Zagrożenia biologiczne 
 
Epidemie 
Epidemia jest to masowe szerzenie się (wybuch) określonej choroby, zwłaszcza zakaźnej (np. AIDS, 
SARS, gruźlica, dżuma, cholera) szkodliwych zjawisk w zbiorowisku ludzkim na określonym 
obszarze. Na terenie miasta Radomia istnieje możliwość wystąpienia epidemii choroby zakaźnej 
 
Epizootie  
Epizootia (pomór, zaraza) – jest to występowanie zachorowań na daną chorobę zakaźną (np. ptasia 
grypa, choroba wściekłych krów, pryszczyca) wśród zwierząt na danym terenie, w zdecydowanie 
większej liczbie niż w poprzednich latach rejestracji danych. Na terenie miasta Radomia istnieje 
możliwość wystąpienia epizootii 
 
Epifitozy 
Epifitoza jest to rodzaj epidemii, choroba pewnej populacji roślinnej powszechnie występująca na 
danym terenie i w określonym czasie, której masowe rozprzestrzenianie ułatwił układ sprzyjających 
warunków dla rozwoju wywołującego chorobę patogenu. Na terenie miasta Radomia stwierdza się 
okresowe występowanie epifitozy szrotówka kasztanowcowiaczka. Podejmowane są działania mające 
na celu likwidacje danej epifitozy 
 
• Awarie 
 
Energetyczne 
Na terenie miasta istnieje możliwość wystąpienia awarii energetycznej w następstwie oddziaływania 
czynników naturalnych jak m.in.. silne (huraganowe) wiatry, nadmierne opady deszczu czy silne 
mrozy, a także w wyniku uszkodzenia infrastruktury energetycznej.  
 
Gazowe 
Na terenie miasta możliwe jest wystąpienie awarii w wyniku uszkodzenia infrastruktury gazociągu 
w następstwie oddziaływania czynników naturalnych, jak również działania osób trzecich np roboty 
dołowe. 
 
Inne 
Na terenie miasta istnieje możliwość wystąpienia awarii w wyniku uszkodzenia infrastruktury 
wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej oraz w zakładach stosujących do produkcji NSCH. Są to 
przypadki sporadyczne 
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Działalnością kontrolną w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom zajmuje się Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska, który prowadzi rejestr zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku 
wystąpienia poważnej awarii. Kontrole prowadzone przez WIOŚ mają na celu identyfikację zagrożeń, 
stanu ilościowego i jakościowego materiałów niebezpiecznych, ocenę stanu zabezpieczenia źródła 
zagrożenia ocenę podejmowanych działań pod kątem minimalizacji skutków potencjalnej awarii.  
 
Od 2004 roku na terenie Radomia nie odnotowano żadnych poważnych awarii przemysłowych. 
 
4.5.2. PROGRAM DZIAŁAŃ DLA SEKTORA: POWA ŻNE AWARIE I ZAGRO ŻENIA 
NATURALNE 
 
 Cele długoterminowe do 2016 roku: 
 

Zapobieganie poważnym awariom przemysłowym i zagrożeniom naturalnym oraz eliminacja 
i minimalizacja skutków w razie ich wystąpienia 

 
Ograniczenie ryzyka wystąpienia zagrożeń środowiska powodowanych funkcjonowaniem 

podmiotów będących potencjalnym źródłem awarii przemysłowych. 
 

Ochrona ludności miasta przed skutkami poważnej awarii lub kl ęsk żywiołowych. 
Zmniejszenie ryzyka wynikającego z transportu materiałów niebezpiecznych 

 
Cele krótkoterminowe do roku 2012 i kierunki działań: 
 
1. Zapobieganie poważnym awariom. 
2. Minimalizacja skutków sytuacji awaryjnych. 
3. Zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zasad postępowania i zapobiegania w przypadku 

wystąpienia poważnej awarii lub klęsk żywiołowych. 
4. Doskonalenie systemu zarządzania kryzysowego w aspekcie ochrony środowiska, oraz rozwój 

monitoringu zagrożeń środowiska. 
 
Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z najbardziej pożądanych cech, jakie ludzie oczekują od miejsca 
swojego zamieszkania. Szczegółowe sposoby postępowania w przypadku wystąpienia poważnej 
awarii określa ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska. Zgodnie z nią 
obowiązki związane z awariami przemysłowymi spoczywają głównie na prowadzącym zakład 
o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku wystąpienia awarii oraz na organach Państwowej Straży 
Pożarnej, a także wojewodzie. 
 
Pojazdy transportujące materiały niebezpieczne powinny być przystosowane do tego celu, 
co poświadczać należy systematycznymi kontrolami stwierdzającymi stosowanie się do odpowiednich 
przepisów, a trasy przewozu poprowadzone tak, aby omijały tereny gęstej zabudowy mieszkalnej oraz 
tereny cenne przyrodniczo. Zadania te leżą w gestii Urzędu Miasta Radomia, jako administratora dróg 
powiatowych i gminnych oraz Zarządu Województwa Mazowieckiego i Zarządów Dróg Krajowych 
i Wojewódzkich. W tym celu konieczna jest m.in. budowa obwodnicy miasta Radomia.  
 
Istotne jest również opracowanie programu edukacyjnego uświadamiającego mieszkańcom miasta 
zagrożenia i propagujące wzorce zachowań w razie wystąpienia poważnej awarii.  
 
W zakresie przeciwdziałania poważnym awariom do Inspekcji Ochrony Środowiska należą 
następujące zadania (zgodnie z art.29 Ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska z dnia 
20 lipca 1991 r. z późniejszymi zmianami): 
 
• kontrola podmiotów, których działalność może stanowić przyczynę powstania poważnej awarii; 
• prowadzenie szkoleń dla organów administracji oraz podmiotów, o których mowa w pkt.1; 
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• badanie przyczyn powstawania oraz sposoby likwidacji skutków poważnych awarii dla 
środowiska; 

• prowadzenie rejestru zakładów o zwiększony ryzyku i dużym ryzyku wystąpienia poważnej 
awarii, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska. 

  
Zgodnie z zasadą obowiązującą w wielu krajach europejskich, na każdym szczeblu działania państwa 
powinien znajdować się ośrodek koordynacyjny w zakresie ratownictwa i ochrony ludności. 
W Radomiu rolę tę pełni Centrum Reagowania Kryzysowego (CRK). Główne cele jego działalności 
to: 
 
• koordynowanie i zarządzanie siłami i środkami ratowniczymi miasta, 
• współpraca i koordynacja działań podejmowanych przez wszystkie służby, 
• dostęp wszystkich służb do zintegrowanego systemu łączności, 
• szybki dostęp do utworzonych wspólnie baz danych i zewnętrznych zasobów informacyjnych  

istniejących na terenie miasta, 
• możliwość wykorzystania baz danych, systemów i programów wojewódzkich i krajowych 

poszczególnych służb. 
 
Zadaniem CRK przy gwałtownych zjawiskach atmosferycznych (wyszczególniono zadania, mające 
związek z ochroną środowiska lub zdrowiem i życiem ludzi) będzie:  
 
• ostrzeganie, alarmowanie i informowanie ludności o przewidywanych gwałtownych zjawiskach 

atmosferycznych, 
• przygotowanie służb ratowniczych do usuwania skutków zjawisk pogodowych  
• koordynacja działań. 
 
Zadaniem CRK przy pożarach lasów będzie: 
 
• przekazywanie informacji o zdarzeniu podmiotom ratowniczym oraz do właściwego terenowo 

Nadleśnictwa, 
• zadysponowanie odpowiednich sił i środków, 
• zapewnienie spójności i koordynacji działań. 
 
Zadaniem CRK przy katastrofie komunikacyjnej o zdarzeniu masowym będzie: 
 
• przekazywanie informacji o zdarzeniu podmiotom ratowniczym, 
• wypracowanie strategii działań ratowniczych, 
• zapewnienie spójności i koordynacji działań ratowniczych. 
 
Zadaniem CRK przy awarii chemicznej będzie: 
 
• przekazywanie informacji o zdarzeniu podmiotom ratowniczym, 
• alarmowanie, ostrzeganie i informowanie ludności o zaistniałej sytuacji, 
• zapewnienie spójności i koordynacji działań. 
 
Zadaniem CRK przy zagrożeniach terrorystycznych będzie: 
 
• przekazanie informacji do policji, 
• przekazanie informacji do sanepidu, 
• współdziałanie z kierującym akcją funkcjonariuszem oraz sztabem operacji, 
• przekazywanie ludności informacji dotyczącej ewakuacji z rejonów zagrożonych, koordynacja 

przekazywania specjalistycznego sprzętu i pomieszczeń. 
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Tabela 24. Cele długoterminowe, krótkoterminowe i kierunki działań w zakresie poważnych awarii i zagrożeń naturalnych 

Cele długoterminowe do roku 2016 Cele krótkoterminowe do roku 
2012 

Kierunek działań Jednostki 
odpowiedzialne 

Zapobieganie poważnym awariom 
przemysłowym i zagrożeniom 
naturalnym oraz eliminacja 

i minimalizacja skutków w razie ich 
wystąpienia 

 
Ograniczenie ryzyka wystąpienia 

zagrożeń środowiska powodowanych 
funkcjonowaniem podmiotów 

będących potencjalnym źródłem 
awarii przemysłowych. 

 
Ochrona ludności miasta przed 

skutkami poważnej awarii lub kl ęsk 
żywiołowych. 

Zmniejszenie ryzyka wynikającego z 
transportu materiałów 

niebezpiecznych 
 
 
 
 

Zapobieganie poważnym awariom 
 

Minimalizacja skutków sytuacji 
awaryjnych 

 
Zwiększenie świadomości 

społecznej dotyczącej zasad 
postępowania i zapobiegania w 

przypadku wystąpienia poważnej 
awarii lub kl ęsk żywiołowych 

 
Doskonalenie systemu zarządzania 
kryzysowego w aspekcie ochrony 

środowiska, oraz rozwój 
monitoringu zagrożeń środowiska 

 
 
 
 
 

 

1. Utrzymywanie w gotowości sprawnego systemu zapobiegawczo 
– interwencyjno – ratunkowego  

Centrum Reagowania 
Kryzysowego, Straż 

Pożarna, Policja,  
Urząd Miejski, Straż 

Miejska,  
służby wewnętrzne 

podmiotów 
stwarzających ryzyko, 

firmy szkoleniowe, 
media, pogotowie 

ratunkowe 
 
 
 

2. Wdrażanie zasad i zaleceń zawartych w Wojewódzkim Planie 
Zarządzania Ryzykiem i Miejskim Planie Reagowania 
Kryzysowego 
3. Przeprowadzanie szkoleń dla odpowiedzialnych służb oraz 
podmiotów stwarzających ryzyko dotyczących zapobiegania, 
minimalizacji ryzyka i postępowania w razie wystąpienia poważnej 
awarii 

4. Stworzenie systemu ochrony ludności przed zagrożeniami 
chemicznymi i biologicznymi 

5. Wsparcie finansowe dla zakupu sprzętu dla jednostek 
prewencyjno - ratowniczych 

6. Prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych dla 
mieszkańców miasta o możliwości zapobiegania i postępowania w 
razie wystąpienia poważnej awarii lub klęsk żywiołowych 

7. Prowadzenie Centrum Reagowania Kryzysowego 

8. Budowa systemu wizyjnego monitorowania miasta 

9. Aktualizacja listy obiektów mogących być przyczyną poważnej 
awarii (zakłady i instalacje o zwiększonym i dużym stopniu 
ryzyka) oraz wyegzekwowanie od nich sporządzenia: raportów o 
bezpieczeństwie oraz planów operacyjno-ratowniczych, 
prewencyjnych programów zapobiegania awariom, opracowanie i 
wdrożenie systemu bezpieczeństwa w zakładach o dużym ryzyku 

10. Promowanie systemu ubezpieczeń ekologicznych dla obiektów 
i działań, które w sytuacji awaryjnej będą wymagać sfinansowania 
działań ratowniczych i naprawczych 

11. Monitoring potencjalnych sprawców poważnych awarii pod 
kątem spełniania przez nich wymogów bezpieczeństwa  i prewencji 
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5. OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I RACJONALNE 

UŻYTKOWANIE ZASOBÓW PRZYRODY 

5.1. OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU 
 
5.1.1. Stan aktualny 
 
Radom jest dużym, ponad 220 tysięcznym miastem. Dla jego mieszkańców niezmiernie istotna jest 
możliwość wypoczynku i rekreacji, dlatego kwestie związane z zielenią miejską traktowane są przez 
władze miasta jako priorytetowe.  
 
Układ terenów zieleni w Radomiu określa się mianem Systemu Przyrodniczego Miasta (SPM). 
 
Potencjał biotyczny aglomeracji radomskiej wyrażony jednostkami potencjalnej roślinności naturalnej 
wskazuje na pewne prawidłowości, typowe dla obszarów nizinnych Polski. Potencjalnie najżyźniejsze 
są obszary wysoczyzn morenowych, których roślinność potencjalna należy do subkontynentalnych 
grądów odmiany środkowo–polskiej, wariantu ubogiego lub żyznego, zależnie od warunków 
gruntowych. Obszary wzgórz morenowych, okresowo suchsze i dobrze naświetlane zajmują dąbrowy 
świetliste. Tereny akumulacji piasków wodnolodowcowych to potencjalne siedliska kontynentalnych 
borów mieszanych, zaś doliny to obszar nizinnych łęgów. 
 
Roślinność naturalna miasta Radomia uległa wielkim zmianom, głownie za sprawą działalności 
ludzkiej. Na obszarze miasta występują różne typy ekosystemów odmiennych pod względem 
przyrodniczym i krajobrazowym. Oprócz nielicznych lasów, w dolinach cieków dominują 
półnaturalne zbiorowiska łąkowe, zróżnicowane siedliskowo na łąki wilgotne oraz ubogie, świeże łąki 
nawiązujące do muraw napiaskowych. Miejscami występują również zbiorowiska szuwarowe 
i wysokoturzycowe, napiaskowe murawy oraz łany pokrzyw.  
 
Ekosystemy naturalne jak i półnaturalne na terenie Radomia można podzielić na: 
 
• zwarte kompleksy leśne, 
• roślinność siedlisk łąkowych, w tym zespoły roślinności łąk wilgotnych, 
• trawiastą 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. 
 
Generalnie, najważniejsze walory przyrodniczo – krajobrazowe zgrupowane są w zewnętrznej strefie 
miasta, natomiast tereny centralne mają stosunkowo niewielką ilość zieleni wysokiej i monotonną 
rzeźbę. 
 
Poniżej przedstawiono charakterystykę najważniejszych elementów systemu przyrodniczego 
Radomia. 
 
Lasy 
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Ogólna powierzchnia lasów i gruntów leśnych w granicach miasta wynosi 737,2 ha, co stanowi około 
6,6% ogólnej powierzchni Radomia. Powierzchnia samych lasów wynosi 728,5 ha, co stanowi 6,5% 
powierzchni. Lasy występujące na terenie miasta nadzorowane są przez Nadleśnictwo Radom, Obręb 
Radom oraz Prezydenta Miasta Radomia. Grunty leśne publiczne zajmują powierzchnię 320,4 ha. 
Grunty leśne prywatne zajmują powierzchnię 416,8 ha, a pozostałe (komunalne i spółdzielcze) 
zajmują 65 ha. 
 
Lasy w Radomiu należą do VI Krainy Małopolskiej, Dzielnicy Radomsko - Iłżeckiej. Na terenie 
miasta lasy zachowały się na obszarach najsłabszych,  siedlisk borowych lub podmokłych siedlisk 
łęgowych, ponieważ gleby żyźniejsze przeznaczona do upraw rolniczych. 
 
Lasy skupione są na obrzeżach miasta w dzielnicach: Kaptur i Pacyna. Większe powierzchnie leśne to 
kompleksy: Las Kapturski o powierzchni około 186 ha i Las Pacyna (koło przedmieścia Rajec) 
o powierzchni około 64 ha, stanowiące własność państwową. Pozostałe mniejsze powierzchnie, 
z których największą są lasy położone w obrębach Wielogóra i Vincentów to lasy prywatne. Cechują 
się one stosunkowo dobrym stanem sanitarnym. Lasy w północnej części miasta (Firlej, Krzewień) 
stanowią zieleń izolacyjną cmentarza komunalnego, oczyszczalni ścieków i wysypisk odpadów. Las 
Pacyna stanowi przedłużenie otuliny Kozienickiego Parku Krajobrazowego, podlegającej ochronie 
prawnej (jednak sam las nie wchodzi w skład otuliny).  
 
Na terenie Radomia stwierdzono występowanie kilku typów zbiorowisk leśnych, choć radomskie lasy 
są w 75% obszarem sztucznej monokultury sosnowej. W części zachodniej miasta przeważają (według 
klasyfikacji leśnej) lasy mieszane świeże. Fitosocjologicznie, są to ubogie odmiany grądu 
z przeważającym drzewostanem dębowo – grabowo – lipowym z domieszką buka, jawora, klonu 
i podsadzonej sosny. W najuboższych siedliskowo fragmentach terenu sosna występuje w dominacji. 
W runie spotkać można wiele gatunków charakterystycznych dla grądów. W północno-wschodniej 
części miasta występują 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%, drzewostany 
średnich klas wieku stanowią 59%, a drzewostany starszych klas wieku stanowią 19% powierzchni 
zajmowanej przez wszystkie drzewostany. 
 
Obszary i obiekty chronione 
 
Na terenie miasta Radom formy ochrony przyrody zajmują niewielkie powierzchnie. Powierzchnia 
o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona wynosi 132,9 ha. Ustanowiono tutaj 
jeden użytek ekologiczny, część obszaru Natura 2000 (Ostoja Kozienicka) i siedem pomników 
przyrody. 
 
Pomniki przyrody 
 
Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska 
o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz 
odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych 
rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, 
skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie (Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku 
– Dz. U. nr 92 poz. 880). 
 
W myśl tego samego aktu prawnego na terenach niezabudowanych, przy założeniu, że nie stanowi to 
zagrożenia dla ludzi lub mienia, drzewa stanowiące pomniki przyrody podlegają ochronie aż do ich 
samoistnego, całkowitego rozpadu. 
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Na terenie Radomia znajduje się 7 pomników przyrody, w postaci pojedynczych drzew (dąb 
szypułkowy i modrzew). Są to stare drzewa, pięć dębów szypułkowych i dwa modrzewie. Poniżej 
w formie tabelarycznej zestawiono wykaz pomników przyrody znajdujących się na obszarze Radomia. 

Tabela 25. Wykaz pomników przyrody i użytków ekologicznych 

L.p. Forma Miejscowość Rok Rodzaj obiektu 
 ochrony  zatwierdzenia 

przez kogo 
(powierzchnia w ha) 

1 P Radom, (nadl. Radom) ul. 
Janiszewska 48 9kompleks 
Kaptur) 

1994 
Wojewoda 

Pż – dąb szypułkowy 
wiek ok. 200lat 

2 P Radom, ul. Malczewskiego 
(skwer przed Resursą 
Obywatelska) 

1994 
Wojewoda 

Pż – dąb szypułkowy 
„Dąb Wolności” wiek ok. 88 lat 

3 P Radom, ul. Traugutta 52a (przy 
liceum Ogólnokształcącym) 

1995 
Wojewoda 

Pż – dąb szypułkowy 
wiek ok. 200 lat 

4 P Radom ul. Słowackiego 166 
(teren prywatny) 

1991 
Wojewoda 

Pż – modrzew 
wiek ok. 200 lat 

5 P Radom ul. Słowackiego 166 
(teren prywatny) 

1991 
Wojewoda 

Pż – modrzew 
wiek ok. 200lat 

6 P Radom plac przy szkole 
nr.7zaspół Szkół 
Agrotechnicznych i Gospodarki 
Żywnościowej ul. Wośnicka 125 

1995 
Wojewoda 

Pż – dąb szypułkowy 
wiek ok. 300 lat 

7 P Radom – Pruszaków  
ul. Nadrzeczna (teren prywatny) 

1994 
Wojewoda 

Pż – dąb szypułkowy 
wiek ok. 150 lat 

Rubryka 2  P – pomnik przyrody,  Rubryka 6            rodzaj pomnika przyrody: Pż – żywej,  
 
Głównymi problemami wynikającymi z charakteru chronionych obiektów jest stopniowe zamieranie 
starych drzew. W wielu przypadkach to jednak nowe inwestycje stwarzają zagrożenia dla drzew. 
W zależności od sytuacji mają one charakter zagrożeń bezpośrednich – zbyt bliskie sąsiedztwo 
zabudowy lub zagrożeń pośrednich – obniżanie się zwierciadła wód gruntowych. Są to też problemy 
właściwe dla środowiska miejskiego – zasolenie gleb, nadmiar metali ciężkich itd. 
 
Użytek ekologiczny 
 
Jest to obszar o powierzchni 6,86 ha położony na działce nr 246 (teren prywatny). Został ustanowiony 
w 1996 roku przez Wojewodę Mazowieckiego ze względu na ochronę terenów podmokłych 
(torfowiska i pastwiska), 
 
Obszary NATURA 2000 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 września 2007r. (Dz.U. Nr 179 poz. 1275), 
w październiku 2007 r. do Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 zostały włączone tereny 
Ostoi Kozienickiej (Specjalny Obszar Ochrony PLB140013). Zajmują one obszar 68301,2 tys. ha, 
z czego 126 ha należy do Gminy Miasta Radomia. Granica przebiega ulicami Kozienicką 
i Poduchowną, przez las między ulicami Bełżeckiego i Jarosza, a potem rzeką Pacynką. Teren ten 
został objęty ochroną ze względu na występujące tu gatunki ptaków.  
  
Obszar Ostoi Kozienickiej  położony jest na terenach gmin: Jedlnia Letnisko, Tczów, Zwoleń, 
Sieciechów, Policzna, Garbatka Letnisko, Kozienice Głowaczów, Pionki, Gózd, Jastrzębia, Radom 
i  obejmuje znaczną część jednego z większych kompleksów leśnych w środkowej Polsce - Puszczy 
Radomsko-Kozienickiej. Lasy zajmują większość powierzchni obszaru. Resztę terenu pokrywają pola 
uprawne, łąki, pastwiska. Występują tu również połacie torfowisk wysokich i niskich. Występuje tutaj 
ponad 200 gatunków ptaków, w tym co najmniej 28 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Rady 
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79/409/EWG (Ptasiej): m.in.: bocian biały, trzmielojad, bielik, błotniak stawowy, błotniak łąkowy, 
orlik krzykliwy, kropiatka, zielonka, derkacz, żuraw, batalion, mewa czarnogłowa, rybitwa rzeczna, 
zimorodek, dzięcioł zielonosiwy, dzięcioł średni, lerka, świergotek polny, jarzębata, muchołówka 
mała, gąsiorek, ortolan), a wśród nich 3 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi: bączek, kraska i bąk. 
W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej następujących gatunków: 
bączek, bocian czarny, kraska, lelek. Stosunkowo wysoką liczebność osiągają: bąk, bocian biały, 
rybitwa czarna. 
 
Można tu spotkać liczne rzadkie i chronione gatunki roślin naczyniowych, m.in. czosnek niedźwiedzi, 
widłaki, wiele gatunków storczyków, przebiśnieg, pełnik europejski, lilia złotogłów, zimoziół 
północny, a ze ssaków występuje m.in. łoś, sarna, jeleń szlachetny, mroczek pozłocisty, mroczek 
późny, mroczek posrebrzany, borowiaczek, gacek brunatny kuna leśna, borsuk, orzesznica oraz dwa 
gatunki ssaków wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG: nocek duży i bóbr 
europejski. 
 
Powiązanie przyrodnicze miasta 
 
Prawidłowo funkcjonujące miasto musi uwzględniać w swoim rozwoju ekologiczną łączność 
z obszarami sąsiednimi. Tym bardziej dotyczy to Radomia, który sam, jako „organizm miejski” 
posiada bardzo mało powierzchni zieleni. Tereny otwarte, lasy i parki stanowią zasadniczy element 
tego systemu, który umożliwia prawidłowe nawietrzanie miasta, oddziałuje na poprawę warunków 
bioklimatycznych i stwarza warunki do migracji fauny i flory.  
 
Istotne ze względu na ciągłość systemu ochrony przyrody są korytarze ekologiczne położone na 
terenie miasta. Są to pasy terenu, wyróżniające się od otaczającego tła, najczęściej przyjmują postać 
cieku wodnego, bądź pasa zieleni. Pełnią one następujące funkcje: 
 
• zmniejszają stopień izolacji „płatów” krajobrazowych i ułatwiają przemieszczanie się roślin 

i zwierząt, 
• stanowią tzw. efekt bariery półprzepuszczalnej, modyfikują odpływ powierzchniowy i podziemny, 

działanie wiatru, wywiewanie gleby, przemieszczanie aerozoli, bierne przemieszczanie 
organizmów, 

• siedliskowe dla specyficznych grup gatunków, 
• wzbogacające i regulujące oddziaływanie na otaczające tło (umożliwiają rozprzestrzenianie się 

gatunków pomiędzy obszarami węzłowymi, co utrzymuje równowagę ekologiczną 
i bioróżnorodność). 

 
Radom jest miastem silnie zurbanizowanym i uprzemysłowionym i nie posiada rozbudowanego, 
zróżnicowanego systemu połączeń przyrodniczych z otaczającymi obszarami. Głównym  
przestrzennym elementem systemu jest dolina rzeki Mlecznej, która poza granicami miasta na 
południu ma połączenie z doliną rzeki Oronki,  a na północy z zalewowym tarasem Radomki. Poprzez 
system dopływów ma ona również łączność z Puszczą Kozienicką (dolina Pacynki), oraz innymi 
kompleksami łąkowo-leśnymi i agrocenozami. Osuszanie i zabudowywanie dolin będących dopływani 
Mlecznej oraz ich kanalizowanie, pogarsza wydatnie naturalny potencjał biotyczny środowiska 
niszcząc jego naturalną odporność. Niewłaściwe zagospodarowanie dolin, wprowadzanie wysokiej 
zabudowy, przegradzanie dolin źle uposadowionymi mostami niszczy ciągłość ekologiczną całego 
systemu ekologicznego miasta. 
 
Tereny podmiejskie również nie mają znaczących połączeń z obszarami cennymi przyrodniczo, 
z wyjątkiem północno - wschodniej części miasta, która graniczy z otuliną Kozienickiego Parku 
Krajobrazowego. W krajobrazie miasta wyróżnić można też tzw. wyspy zieleni oraz naturalne pasma 
i linie graniczne, które charakteryzują się znacznie mniejszym zasięgiem niż korytarze, a budujące je 
tereny biologicznie aktywne są ze wszystkich stron otoczone terenami silnie zurbanizowanymi 
(kwartałami zabudowy, infrastrukturą drogową itp.). Pasma graniczne i linie graniczne to linearne 
formy przestrzenne (doliny rzeczne, krawędzie wysoczyzn, zbocza tarasów, wąwozy, jary) powstałe 
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na skutek procesów morfogenetycznych. Ta przestrzenność oraz wysokie walory biotyczne 
(niedostępność umożliwia przetrwanie naturalnych lub quasi-naturalnych fito- i zoocenoz) sprawia, 
że zaliczyć je można do granic krajobrazowych, różnicujących przyległe obszary. W zależności 
o struktury przestrzennej i stopnia komplikacji wewnętrznej struktury można wyróżnić pasma i linie 
graniczne. 
 
Natomiast walory przyrodniczo-krajobrazowe terenu otaczającego miasto Radom są znaczące w skali 
międzynarodowej i krajowej ze względu na Kozienicki Park Krajobrazowy (KPK), leżący na północny 
wschód od granic miasta. Park utworzony został w 1983 r., a powiększony w 2001 r. na powierzchni 
26 233,83 ha. Wokół parku utworzono strefę ochronną tzw. otulinę na powierzchni 36 010 ha, w celu 
zabezpieczenia go przed zniekształceniem. Cechą charakterystyczną KPK są znaczne obszary 
naturalnych lasów Puszczy Kozienickiej z bogatą roślinnością zielną i ciekawym ukształtowaniem 
terenu. Dominują lasy mieszane z jodłą, jaworem i bukiem. Na terenie KPK występuje około 580 
gatunków roślin naczyniowych, z których wiele podlega ochronie gatunkowej. Ponadto stwierdzono 
ponad 95 gatunków mchów i 295 gatunków grzybów. Przez teren parku prowadzą trzy atrakcyjne 
szlaki turystyczne piesze. Tereny parku z roku na rok coraz liczniej odwiedzane są przez turystów. 
 
Na terenach gminy Jedlińsk, w dolinie rzeki Radomki znajdują się duże stawy rybne, gdzie na 
powierzchni 226,51 ha projektuje się utworzenie ornitologicznego rezerwatu przyrody. 
 
W odległości około 20 km od miasta przebiega granica Obszaru Chronionego  Krajobrazu   (OChK)   
„Ił ża – Makowiec”,   którego   całkowita   powierzchnia  wynosi 16 650 ha. Obejmuje on swym 
zasięgiem dolinę rzeki Iłżanki w górnym biegu, przecinającą Wzgórza Iłżeckie, cenne ze względu na 
florę torfowiska oraz kompleksy leśne. Obszar ten jest bardzo malowniczy ze względu na 
zróżnicowane ukształtowanie terenu, przepływające rzeki oraz kompleksy leśne. 
 
Zieleń miejska 
 
Ustalenie kategorii obiektów, które zaliczane są do terenów zieleni od lat stanowi przedmiot 
teoretycznych dyskusji i praktycznych różnic w poszczególnych miastach. W zasadzie – z formalnego 
punktu widzenia – spór ten rozstrzyga Ustawa o ochronie przyrody 2004 (Dz. U. 92, poz. 880), 
w której zawarta jest definicja terenów zieleni.  
 
Tereny zieleni  - są to tereny wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi 
związanymi, pokryte roślinnością, znajdujące się  w granicach wsi o zwartej zabudowie lub miast, 
pełniące funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub osłonowe, a w szczególności parki, zieleńce, 
promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe oraz cmentarze, 
a także zieleń towarzysząca ulicom, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, 
lotniskom oraz obiektom kolejowym i przemysłowym. 
 
Poniżej przedstawiono charakterystykę poszczególnych typów zieleni miejskiej w Radomiu. 
 
Aktualnie łączna powierzchnia terenów zielonych wynosi około 1 400 ha, co stanowi 8% całkowitej 
powierzchni miasta. Na jednego mieszkańca przypada wiec około 5 m2 zieleni urządzonej, zamiast 
pożądanych 8m2. Jest to jednak lepszy wskaźnik niż w 1996 roku, kiedy na 1 mieszkańca przypadało 
zaledwie 3,5 m2 zieleni miejskiej. Stąd, jednym z głównych kierunków zagospodarowania 
przestrzennego powinno być powiększanie powierzchni zielonych. Potencjał do tworzenia takich 
obszarów istnieje. 
 
Parki miejskie oraz obiekty parkowe wpisane do rejestru zabytków 
 
Parki miejskie stanowią najlepiej zachowane fragmenty naturalne siedlisk. Miasto Radom posiada 
9 parków miejskich o łącznej powierzchni około 53 ha oraz 4 kompleksy o charakterze parkowym 
wpisane do rejestru zabytków o powierzchni 18,55 ha. Ich wykaz przedstawiono poniżej. 
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Tabela 26.  Parki miejskie w Radomiu 

Lp Nazwa parku Lokalizacja Powierzchnia 
(ha) 

Uwagi Cenny 
drzewostan 

Stan 
utrzymania 

1 Im. T. 
Kościuszki 

ul. 
Żeromskiego 

7,66 wpisany do 
rejestru zabytków 

kasztanowce średni 

2 Stary Ogród ul. Wernera 7,24 wpisany do 
rejestru zabytków 

wiązy średni 

3 Leśniczówka ul. 25 czerwca 8,45 wpisany do 
rejestru zabytków 

kasztanowce średni 

4 Obozisko ul. Warszawska 7,50 - - brak danych 
5 Borki  6,50 - - brak danych 
6 Planty ul. Traugutta 5,50 - - brak danych 
7 Glinice  3,10 - - brak danych 
8 Południe (I etap)  4,05 - - brak danych 
9 Park Gołębiów  2,7 - - dobry 

Łącznie 52,71 ha 
 

Tabela 27. Parki podworskie w Radomiu 

Lp Nazwa parku Lokalizacja Powierzchnia (ha) 
1 Wośniki Zespół Szkół Agrotechnicznych 2,20 
2 Wacyn ul. Przytycka 13,65 
3 Żakowice ul. Starokrakowaska 1,20 
4 Zamłynie ul. Zielona 1,50 

Łącznie 18,55 ha 
 
Skwery,  zieleńce i zieleń przyuliczna 
 
Skwery i zieleńce są istotnym elementem kompozycji urbanistycznej oraz systemu terenów 
publicznych miasta. Staranne zagospodarowanie skwerów i zieleńców, zwłaszcza na terenach dzielnic 
obrzeżnych, a także projektowanie skwerów i zieleńców w planach zagospodarowania przestrzennego 
mogłoby wpłynąć na poprawienie jakości przestrzeni miasta. Szacuje się, że powierzchnia zieleni 
przyulicznej w Radomiu wynosi około 41ha, natomiast 15 największych zieleńców komunalnych 
tworzy powierzchnię około 18 ha. 
 
Do najbardziej rozległych zieleńców należy zaliczyć: zieleniec przy Placu Jagiellońskim, 
ul. Dowkonta (skwer Łucznik), Plac 72 Pułku Piechoty, ul. Wałowej, Plac Stare Miasto, Plac 
Konstytucji 3 Maja, Plac 800 – lecia. 
 
Zieleń osiedlowa  
 
Istotną rolę w strukturze przyrodniczej miasta pełnią tereny zieleni osiedlowej, która towarzyszy 
zespołom zabudowy mieszkaniowej. Zieleń tych terenów posiada bardzo zróżnicowany skład 
gatunkowy, wiek i charakter zagospodarowania. Dobrze zaprojektowana zieleń tych obszarów 
o urozmaiconej i bogatej gatunkowo roślinności podnosi w znacznym stopniu jakość życia 
mieszkańców i estetykę miasta. 
 
Na terenie Radomia dziewięć największych spółdzielni mieszkaniowych zarządza terenami zieleni 
osiedlowej o łącznej powierzchni około 201 ha. Inwentaryzacja zieleni osiedlowej przeprowadzona 
została metodą ankietową, stąd też poniższe dane mogą być niepełne. 

Tabela 28. Zieleń osiedlowa w Radomiu 

Lp Nazwa osiedla mieszkaniowego Powierzchnia zieleni w ha 
1 S.M. Ustronie 50,0 
2 R.S.M 35,7 
3 S.M. Nasz Dom 21,6 
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4 S.M. Południe 7,0 
5 S.M. Łucznik 12,5 
6 S.M. Budowlani 4,4 
7 S.M. Michałów 19,0 
8 Międzyzakładowa S.M. 2,5 
9 RTBS Administrator 49,1 

Łącznie 201,8 ha 
 
Część terenów zieleni osiedlowej stanowi zieleń osiedlowa. Elementami struktury przyrodniczej są 
również tereny zieleni towarzyszące obiektom użyteczności publicznej. Tereny te, z reguły należą do 
grupy przestrzeni o charakterze społecznym. Często ich dość znaczna powierzchnia ma pozytywny 
wpływ zarówno na  jakość środowiska naturalnego jak i funkcje wypoczynkowo - rekreacyjne 
przestrzeni publicznych miasta. 
 
Tereny zielone towarzyszące placówkom oświatowym 
 
Placówki oświatowe zlokalizowane na terenie miasta zarządzają terenami zielonymi o łącznej 
powierzchni około 93,5 ha, wyłączając wymienione wyżej parki zabytkowe. 
 
Podział tych terenów jest następujący: 
 
• szkoły podstawowe   55,0 ha 
• szkoły ponadpodstawowe  38,5 ha 
 
Ogrody działkowe 
 
Ogrody działkowe stanowią obecnie bazę rekreacyjno - zaopatrzeniową dla wielu mieszkańców 
miasta, a dla znacznego odsetka z nich tworzą też bazę letniego pobytu, niekiedy całorocznego 
zamieszkania. Ogrody działkowe stanowią także enklawę zieleni i bogatego świata zwierzęcego. 
 
Na terenie Radomia pracownicze ogródki działkowe zajmują obszar około 260 ha. Do największych 
należą: 

Tabela 29. Ogródki działkowe 

Lp Nazwa  Lokalizacja Powierzchnia (ha) 
1 Wacyn Ul. Osiowa, ul. Traktorzystów 15,0 
2 Dalia Ul. Wolanowska 15,8 
3 Godów Ul. Wiejska 13,3 
4 Malina Dzierzków Ul. Lubelska, ul. Odrodzenia 11,7 
5 Relaks Ul. Wojska Polskiego 11,15 
6 Stokrotka Ul. Wyścigowa, ul. Idalińska 10,7 
7 KBM Wośniki Ul. Kielecka 8,25 

Łącznie : 207 ha 
 
 
Cmentarze 
 
Na obszarze Radomia znajduje się 6 cmentarzy (komunalny na Firleju o powierzchni 25,78 ha, 
Rzymsko – Katolicki ul. Limanowskiego, Prawosławny ul. Warszawska, Ewangelicki ul. Kielecka, 
Wojskowy ul. Limanowskiego, Żydowski ul. Kozienickiej) o łącznej powierzchni 47,9 ha co stanowi 
około 0,12 % powierzchni miasta. Na cmentarzach zieleń zajmuje obszar 6,64 ha.  
  
Ścieżki ekologiczne 
 
Na terenie miasta Radomia znajdują się dwie ścieżki ekologiczne. Dnia 3 października 2003 roku 
odbyło się uroczyste otwarcie Ścieżki Edukacyjno-Rekreacyjnej przy budynku Nadleśnictwa Radom, 
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na ulicy Janiszewskiej. Planuje się dalszą rozbudowę istniejącej ścieżki. Funkcjonuje również ścieżka 
przy Muzeum Wsi Radomskiej. 
 
Inne tereny zieleni 
 
Do pozostałych terenów zieleni należy zieleń towarzysząca zakładom pracy i budownictwu 
komunalnemu, przydomowe ogródki należące do osób fizycznych (przyjmuje się szacunkowo, 
że powierzchnia tej zieleni wynosi około 200 ha). 
 
Zieleń na terenach placówek służby zdrowia zajmuje łącznie 10,34 ha. Tereny sportowo – rekreacyjne 
na terenie Radomia mają łącznie 18,7 ha zieleni urządzonej (MOSIR – Zalew Borki, obiekty przy ul. 
Narutowicza, W.S.Z. ul. Tochtermana 1, Stadion RKS Radomiak, Stadion RGKS Broń, Stadion SKS 
Start, Stadion WKS Czarni). 
 
Zieleń na terenie obiektów dydaktyczno  - kulturalnych (Muzeum Wsi Radomskiej, Politechnika 
Radomska, Młodzieżowy Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna) zajmuje powierzchnię 41,8 ha. 
 
Stan i zagrożenia lasów oraz terenów zieleni w Radomiu 
 
Miasto jest szczególnym obszarem, gdzie na stosunkowo niewielkim obszarze koncentruje się znaczna 
ilość różnorodnych czynników, niekorzystnie wpływających na roślinność. W przypadku Radomia 
o niekorzystnym wskaźniku ilości terenów zielonych i ich stanie zdecydował fakt niezwykle 
dynamicznego rozwoju miasta w okresie powojennym (w wyniku żywiołowej urbanizacji dawnych 
terenów rolnych podwojenie liczby mieszkańców i obszaru miasta, co nie pociągnęło za sobą 
urządzania terenów zieleni miejskiej). 
 
Obecnie szacuje się, że z pośród 1400 ha terenów zielonych w Radomiu silnej antropopresji 
poddanych jest ponad 1000 ha. Najbardziej zagrożone są tereny leżące w centrum miasta (szczególnie 
zieleń przyuliczna o powierzchni 16 ha)oraz niektóre parki i ogródki działkowe zlokalizowane przy 
głównych trasach komunikacyjnych – 8 ha). Silnej presji poddawane są lasy w mieście, nagminnie 
zaśmiecane i  wydeptywane. 
 
Ujemną cechą zadrzewienia w mieście jest przeważający udział procentowy drzew z gatunku topola 
i klon jesionolistny – stanowią one ponad 50% całości zadrzewienia, zarówno na terenach zieleni 
miejskiej, jak i osiedlowej. Są to gatunki niedostosowane do warunków miejskich, krótkowieczne, 
nie posiadające dużych wartości ekologicznych i estetycznych. W ostatnich latach w Radomiu 
sytuacja zadrzewienia miejskiego uległa poprawie – dokonano wymiany drzew starych, chorych, 
zastępując je nowymi gatunkami dostosowanymi do charakteru terenu (obiektu). 
 
Na stan terenów zielonych w Radomiu podstawowy wpływ mają dwa rodzaje czynników: 
 
1. Środowiskowe, związane ze stanem powietrza, gleb, wód podziemnych, jak: 
 
- obniżanie się poziomu wód gruntowych prowadzi do zaniku cennych przyrodniczo obszarów 

bagiennych, wodno-błotnych, łąkowych itp. Powoduje to także spadek odporności biologicznej 
drzewostanów.  

- zanieczyszczenia atmosfery miejskiej - emisja zanieczyszczeń przemysłowych, komunalnych 
i komunikacyjnych prowadzi do spadku odporności biologicznej, szczególnie lasów iglastych. 
Zanieczyszczenia powietrza przedstawiono szczegółowo w rozdziale 5.2. Istotnymi składnikami 
zanieczyszczeń, oddziaływującymi na stan zieleni są pyły, które wpływają ujemnie na rośliny 
poprzez zmianę środowiska glebowego (akumulacja metali ciężkich – szczególnie ołowiu, cynku, 
miedzi i magnezu), zmianę właściwości powierzchni liści (utrudnienie w dostępie światła, 
podniesienie temperatury, utrudnienie wymiany gazowej). Również zanieczyszczenia gazowe – 
związki siarki, węgla i azotu wpływają na degradację szaty roślinnej. 
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- zmiany klimatu miejskiego – podwyższenie średniej temperatury powietrza, obniżenie wilgotności 
względnej powietrza, tendencja do inwersji termicznej, zmiany natężenia promieniowania 
słonecznego i zmniejszenie kierunku oraz prędkości wiatru 

- zieleń miejska obumiera z uwagi na długoletnie stosowanie środków chemicznych (soli) do 
zwalczania śliskości na placach i ulicach, a także oddziaływania spalin pojazdów 

- alkalizacja gleb w wyniku osiadania pyłów alkalicznych, m.in. z cementowni Wierzbica 
- ekspansja obcych gatunków drzew i krzewów, szczególnie czeremchy amerykańskiej, robinii 

akacjowej i dębu czerwonego. 
- choroby i szkodniki 
 
 2. Antropogeniczne – związane z bezpośrednią działalnością człowieka na terenach zielonych 
(określana jako działania umyślne o charakterze wandalizmu lub zbyt intensywnego użytkowania oraz 
wynikające z nieprawidłowego sposobu zarządzania zielenią miejską), jak: 
                                                                                                                                                                                                                                                         
- presja zabudowy leżącej w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksów leśnych, prowadząca do 

przerwania powiązań przyrodniczych i izolacji terenów leśnych, a tym samym do obniżenia ich 
odporności biologicznej. Stwarza to także konflikty z mieszkańcami terenów przyległych 
(np. żądania usuwania drzew rosnących przy granicy). 

- nadmierna penetracja lasów, ich dewastacja, zaśmiecanie, podpalenia, powodująca m.in. zanikanie 
stanowisk oraz siedlisk rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt. 

- brak lub niedostateczna ilość parkingów (parkowanie bezpośrednio w lasach). 
- kradzieże drewna, niszczenie roślin, gniazd, mrowisk itp. 
- dewastacja lasów na skutek niekontrolowanej rekreacji i turystyki rowerowej. 
- wandalizm prowadzący do dewastacji parków (niszczenie wyposażenia, obiektów małej 

architektury, wykradanie roślin).  
- brak jednoznacznie określonych granic obiektów terenów zieleni, brak regulaminów/statutów tych 

obiektów, zwłaszcza parków.  
- ogrody działkowe, szczególnie te na obrzeżach miasta, traktowane jako rezerwy pod 

budownictwo, częściowo porzucone stanowią miejsca wywózki śmieci oraz miejsce bytowania 
bezdomnych (brak kanalizacji powoduje tu istotny problem natury sanitarnej) 

- nowe osiedla „developerskie” prawie zupełnie pozbawione są terenów zieleni. W niektórych 
przypadkach nowa zabudowa realizowana jest w taki sposób, że odcina lub utrudnia dostęp do 
terenów zieleni.  

- realizacja ogrodzeń prywatnych działek (bez konieczności ich uzgadniania z władzami osiedla), 
szczególnie na obszarach o istotnych walorach przyrodniczych, często prowadzi do ograniczenia 
ich roli jako korytarzy ekologicznych. 

- różne rodzaje własności w kompleksach leśnych. Powoduje to niespójną politykę w stosunku do 
całych kompleksów szczególnie w zakresie ochrony lasu (w tym ochrony przeciwpożarowej, 
dewastacji, zagospodarowania turystycznego itp.). 

 
Poniżej przedstawiono ryzyko ekologiczne poszczególnych grup zieleni w Radomiu spowodowane 
zanieczyszczeniem środowiska i działalnością człowieka. 

Tabela 30. Ryzyko ekologiczne grup zieleni 

Rodzaj terenów zielonych Nieodwracalność Intensywność wpływu Ryzyko przekształceń 
Lasy i grunty leśne średnia średnia średnie 
Zieleń przyuliczna duża duża  duże 
Zieleń parków, osiedlowa, cmentarzy mała średnia średnie 
Tereny ogrodniczo – rolne mała mała małe 
Tereny ogródków działkowych przy 
głównych trasach komunikacyjnych 

duża  duża  duże 
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5.1.2. PPROGRAM DZIAŁAŃ DLA SEKTORA: OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU 
 
Cele długoterminowe do 2016 roku: 
 

Ochrona i zwiększanie zasobów dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazowego miasta 
 
Cele krótkoterminowe do roku 2012: 
 
1. Zwiększenie powierzchni terenów zieleni miejskiej i możliwości rekreacji oraz wzmocnienie 

istniejącego systemu przyrodniczego  
2. Ochrona obszarów i obiektów chronionych oraz przyrodniczo cennych 
3. Podniesienie świadomości ekologicznej społeczności miasta odnośnie ochrony przyrody 

i zasobów przyrodniczych  
4. Usprawnienie zarządzania dziedzictwem przyrodniczym: dostosowanie systemu zarządzania do 

obecnego ustroju miasta oraz potrzeb koordynacji działań na terenach zarządzanych przez różne 
podmioty 

1. Uwzględnienie wartości środowiska przyrodniczego w polityce przestrzennej i kierunkach 
rozwoju miasta 

 
Działania związane z rozwojem i ochrona terenów zielonych w Radomiu uznane zostały za jeden 
z priorytetów ochrony środowiska w mieście. Znalazło to wyraz również w Strategii Rozwoju Miasta 
Radomia.  
 
Niezbędny program rozwoju terenów zieleni w Radomiu powinien w większym stopniu uwzględniać 
kontekst urbanistyczny poszczególnych obiektów terenów zieleni, ze szczególnym uwzględnieniem 
funkcjonowania biologicznego i klimatycznego systemu przyrodniczego oraz gospodarki wodnej. 
Wskazana byłaby realizacja koncepcji sieci wielofunkcyjnych terenów zieleni, która zakłada, że rola 
terenów zieleni w prawidłowym funkcjonowaniu miasta wzrośnie, jeśli do ich kształtowania zastosuje 
się podejście kompleksowe (sieciowe). 
 
W celu realizacji celów średnioterminowych i krótkoterminowych przyjmuje się następująca strategię 
działania: 
 
Kierunki działania dla ochrony lasów 
 
Zadaniem współczesnego leśnictwa jest znalezienie kompromisu między zasadnym prawem ludzi do 
wypoczynku w lesie, a ochroną jego ekosystemów. Ochrona zasobów leśnych powinna być 
realizowana przy spełnieniu następujących zasad (są to zadania, które będą realizowane przy 
współudziale Nadleśnictwa): 
 
• dążenie do zróżnicowania struktury gatunkowej lasów i poprawy struktury wiekowej 

drzewostanów; 
• ograniczanie stosowania środków chemicznych w hodowli i ochronie lasu; 
• przy obiektach rekreacyjnych zlokalizowanych w lasach należy wyznaczyć obszar do 

zagospodarowania i użytkowania zgodnie z zasadami przewidzianymi dla lasów rekreacyjnych; 
• dostosowanie lasów do pełnienia zróżnicowanych funkcji przyrodniczych i społecznych przez 

opracowanie programu udostępniania i zagospodarowania lasów do celów rozwoju turystyki 
i wypoczynku, regeneracji zdrowia, edukacji ekologicznej; 

• wprowadzanie podszyć gatunków liściastych, zmniejszających zagrożenie pożarowe 
w bezpośrednim sąsiedztwie terenów i obiektów turystycznych  

• należy przewidzieć budowę przepustów dla zwierząt, pod drogami przebiegającymi przez obszary 
leśne, w miejscach gdzie szczegółowe rozpoznanie przyrodnicze wykaże taką potrzebę; 
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• w celu wzbogacenia granicy las - pole i las woda należy pozostawić pasy ochronne o szerokości 
20 – 30 m złożone z roślinności zielnej, krzewów, niskich drzew i luźnego piętra górnego jako 
strefy ekotonowej; 

• wspieranie działalności proekologicznej oraz wzmocnienie służb ochrony przyrody; 
• niedopuszczanie do przeznaczania gruntów leśnych na cele nieleśne. 
 
Kierunki działania dla zwiększania zasobów zieleni urządzonej 

 
Od 1996 roku administracja samorządowa podejmuje intensywne działania w celu zwiększenia 
powierzchni terenów zielonych w mieście.  
 
W celu dalszego, zorganizowanego powiększania terenów zieleni należy w pierwszym rzędzie 
kontynuować inwentaryzacje i waloryzację istniejących terenów zielonych w Radomiu (wraz z oceną 
gleby).  
 
Obecnie jedną z najpilniejszych potrzeb jest urządzanie terenów zielonych na osiedlach 
mieszkaniowych, szczególnie nowobudowanych. W tym celu, proponuje się opracowanie programów 
małych dotacji z funduszy środowiska dla spółdzielni mieszkaniowych, na prowadzenie działalności 
związanej z urządzaniem i konserwacją terenów zielonych. Docelowo, zalecane jest założenie parków 
na terenie wszystkich osiedli mieszkaniowych.  
 
Kolejnym krokiem jest zobowiązanie inwestorów do zakładania i utrzymania zieleni towarzyszącej 
obiektom, bez względu na ich wielkość. Również akcje społeczne sadzenia zieleni z udziałem 
mieszkańców miasta mogą przynieść wymierne efekty.  
 
Należy zwiększać powierzchnię zieleni ulicznej, dążyć do zagospodarowania zielenią istniejących 
pasów drogowych oraz nowo realizowanych i modernizowanych ulic w mieście, zwiększać   obszary 
zieleni izolacyjnej, towarzyszącej obiektom oświaty, rekreacji i sportu. Kolejnym krokiem jest bieżące 
uzupełnianie wypadającej zieleni i stała konserwacja zadrzewienia miejskiego. Ze względu na 
zachowanie powiązań przyrodniczych, należy odtwarzać zieleń wzdłuż cieków powierzchniowych. 
 
Należy zwrócić uwagę na jakość i fachowość projektowania i wykonawstwa realizowanych 
przedsięwzięć z zakresu zieleni urządzonej. 
 
Kierunki działania dla właściwej ochrony zasobów przyrodniczych miasta 
 
1. Wprowadzanie ochrony nowych terenów i obiektów w postaci pomników przyrody, 

stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo – 
krajobrazowych. 
 

Na terenie Radomia projektuje się utworzenie lokalnego systemu obszarów chronionych, na który 
składać się będą: 
 
• dotychczasowe tereny i obiekty objęte ochrona prawną (pomniki przyrody, użytek ekologiczny, 

obszar Natura 2000) 
• projektowane zespoły przyrodniczo – krajobrazowe 
• projektowane użytki ekologiczne 
• projektowane stanowiska dokumentacyjne 
• projektowane pomniki przyrody 
 
Podane wyżej informacje powinny zostać uściślone po wykonaniu inwentaryzacji i waloryzacji 
zasobów przyrodniczych miasta. Proponuje się, aby ochroną zostały objęte: 
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• obszar położony w dolinie rzeki Mlecznej pomiędzy ulicami Maratońską i Okulickiego, łącznie 
z obszarem grodziska Piętrówka, 

• obszar położony w dzielnicy Godów (południowa część miasta), 
• obszar położony w dolinie rzeki Pacynka, 
• obszar Wólka Klwatecka – Kaptur, obejmujący teren lokalnego węzła ekologicznego na północy 

Radomia, 
• obszary lasów łęgowych w dolinach cieków, 
• zbiorniki wodne o bogatej roślinności bagiennej, 
• obszar nie użytkowanego wylewiska EC położonego w północnej części Radomia w sąsiedztwie 

wysypiska odpadów, 
• podmokłe zagłębienie i łąka w dolince lewobrzeżnego dopływu strumienia Malczewskiego, 
• obszar zadrzewienia w dolinie Kosówki położony w całości na terenie Muzeum Wsi Radomskiej, 
• fragment podmokłego lasu wraz z niewielkim zbiornikiem wodnym w granicach lotniska 

w Sadkowie, 
• niewielki okresowy zbiornik wodny porośnięty trzciną i turzycami, dający początek niewielkiemu 

ciekowi ginącemu w okolicach ulicy Kieleckiej, 
• dwa stawy w dolince okresowego cieku położone pomiędzy ulicami Długojewską, a Wojska 

Polskiego, 
• zalesiona wydma położona w pobliżu ul. Okrężnej i Starokrakowskiej. 
 
Proponowane stanowisko dokumentacyjne obejmuje krawędź rzeki Kosówki z odsłonięciem podłoża 
wapiennego w postaci pojedynczych okruchów skały i miału wapiennego. Stanowi odsłonięcia 
utworów górnej kredy stanowiących podłoże czwartorzędu. 
 
Projektując do objęcia ochroną prawną obszary i obiekty cenne przyrodniczo należy mieć na uwadze, 
że w przeważającej większości są to tereny należące do osób prywatnych, dla których priorytet 
ochrony przyrody kłóci się z własnymi interesami. Aktualnie, koszt ewentualnego pozyskania tych 
terenów przez miasto przekracza jego możliwości finansowe. Dodatkowym utrudnieniem może być 
brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla tych obszarów.  
 
W celu zachowania ciągłości systemu przyrodniczego należy chronić istniejące korytarze ekologiczne 
oraz zwiększać powierzchnie połączeń miasta z terenami otwartymi. W tym celu proponuje się 
przeprowadzenie rekonstrukcji dolin rzecznych przez sukcesywna likwidacje starej zabudowy 
i `przegród inżynierskich, szczególnie w obrębie tarasu zalewowego. Istniejące korytarze ekologiczne 
powinny być miejscem urządzania zielonych ścieżek (tras rowerowych, ciągów spacerowych).  
 
W celu ochrony korytarzy ekologicznych należy wprowadzić zakaz lokalizowania nowych zespołów 
zabudowy mieszkaniowej i obiektów produkcyjnych w strefie tarasów zalewowych oraz na obrzeżu 
dolin w odległości mniejszej niż 50 metrów od brzegów rzek i 25 metrów od brzegu strumieni.. 
Przecięcie dolin rzecznych infrastruktura komunikacyjną musi być ograniczone do niezbędnych 
przypadków. Ulice i drogi powinny być prowadzone w tych rejonach po estakadach, lub z prześwitami 
umożliwiającymi migrację zwierząt i ruch powietrza. 
 
Podstawowym kierunkiem działań jest utrzymanie roślinności seminaturalnej i zieleni urządzonej. 
Dolina Pacynki powinna być wyłączona z pozarolniczych form działalności gospodarczej, 
a w przypadku działalności rolniczej – wyłączenie upraw polowych. Dla doliny rzeki Mlecznej wraz 
z najbliższym otoczeniem, będącej główną osią systemu otwartych terenów dolinnych dla miasta, 
zaleca się sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dolina rzeki Mlecznej 
powinna pozostać otwarta, zwłaszcza od Stawu Malczewskiego do ujścia. Perspektywicznie planuje 
się odtworzenie tego cieku. Dolinę Potoku Północnego proponuje się wzmocnić poprzez połączenie 
z systemem zieleni osiedlowej i zagospodarowanie w kierunku ciągu spacerowego. 
 
Te części dolin, które zostały pozbawione naturalnej ciągłości poprzez urbanizację (np. wschodni 
fragment Doliny Gołębiowskiej), na odcinkach nie zabudowanych powinny zostać zagospodarowane 
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w kierunku zieleni wewnątrzosiedlowej, rekreacyjno – sportowym lub rezerwa terenu dla 
wymienionych funkcji. 
 
Prawem chronione są pomniki przyrody. Wobec tego wszelka działalność mogąca im zagrozić musi 
być  uzgadniana z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody. Wymienione obiekty przyrodnicze objęte 
ochroną prawną powinny być oznakowane. 
 
Ochrona na obszarach Natura 2000 opiera się przede wszystkim na ograniczaniu podejmowania 
działań mogących w znaczący sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków 
roślin i zwierząt, a także mogących w znaczący sposób wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których 
ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000. 
 
Z utworzenia obszaru mogą wynikać pewne ograniczenia dla różnych rodzajów gospodarowania. 
Inwestor przed wystąpieniem z wnioskiem o zezwolenie na budowę będzie musiał wykazać, że wziął 
pod uwagę możliwe warianty lokalizacji inwestycji oraz wszystkie miejsca gdzie mogłyby wystąpić 
szkody i co najważniejsze, że jest w stanie części z tych szkód zapobiec, a w stosunku do 
nieuniknionych kolizji potrafi je zrekompensować w innym miejscu (np. zalesić teren co najmniej 
równy powierzchnią temu, który został zajęty przez inwestycję). Informacje te powinny zostać 
zawarte w raporcie o oddziaływaniu na środowisko, który podlega ocenie właściwego urzędu. 
 
Ograniczenia w gospodarowaniu na obszarach Natura 2000 nie będą dotyczyły  dotychczasowego 
sposobu użytkowania tych terenów, który umożliwił zachowanie dużych walorów przyrodniczych, 
ale wyraźnych zmian tego użytkowania. 
 
Należy szczególnie podkreślić, że na obszarach Natura 2000 nie podlega ograniczeniu działalność 
gospodarcza, rolna, leśna, łowiecka i rybacka, a także amatorski połów ryb, jeśli nie zagrażają one 
zachowaniu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin i zwierząt, dla ochrony których obszary te 
zostały utworzone. 
 
Poprawa stanu zieleni miejskiej 
 
Z uwagi na przeprowadzony ranking zagrożeń, w pierwszej kolejności należy zadbać o stan zieleni 
tras komunikacyjnych o największym nasileniu ruchu. W tym celu, kontynuowane będą badania stanu 
zieleni i stopnia zanieczyszczenia gleb w otoczeniu ciągów komunikacyjnych, w celu wytypowania 
miejsc o szczególnym narażeniu dla zdrowotności roślin. Zadanie to obejmie ilościowa i jakościową 
inwentaryzację i waloryzację zadrzewień, na podstawie której opracowany zostanie plan odbudowy 
zieleni przyulicznej. 
 
W pobliżu miejsc parkowania drzewa powinny być zabezpieczone specjalnymi osłonami. Zadanie to 
realizowane byłoby przez właścicieli parkingów na etapie budowy tych obiektów, po uchwaleniu 
stosownego zarządzenia przez Urząd Miejski. Należy zadbać, aby stworzyć warunki do przenikania 
wody opadowej do systemu korzeniowego drzew rosnących przy parkingach i ciągach 
komunikacyjnych.  
 
Należy wspierać i propagować wprowadzanie zieleni izolacyjnej wokół obiektów przemysłowych 
i niektórych usługowych, np. stacjach benzynowych.  
 
Dużym problemem jest zły stan zieleni zgrupowanej na terenach ogródków działkowych, 
znajdujących się w zasięgu oddziaływania uciążliwych tras komunikacyjnych. W celu zmniejszenia 
presji  proponuje się ocenę stanu zabezpieczenia ogrodów przez zanieczyszczeniami 
komunikacyjnymi i stosowne uzupełnienie lub poszerzenie pasów zieleni izolacyjnej. Ogrody,  
w których stwierdzone zostaną stężenia elementów chemicznych w glebach przekraczających 
standardy jakości, należy zlikwidować lub przeznaczyć do zmiany sposobu ich zagospodarowania. 
 
Doskonalenie systemu zarządzania zielenią miejską 
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 W wyniku stale zmieniających się kompetencji różnych jednostek, a także rozproszeniu 
poszczególnych działań  związanych z zarządzaniem zielenią miejską, proponuje się przeprowadzenie 
analizy dotychczasowych struktur zarządzania i opracowanie założeń do nowego systemu, który 
odpowiadałby nowym zadaniom.  
 
Aktualnie brak jest koordynacji działań związanych z zielenią miejską w mieście. Zadanie to powinien 
podjąć koordynator (np. miejski konserwator przyrody).  
 
Usługi komunalne dotyczące utrzymania zieleni miejskiej realizowane są aktualnie przez Wydział 
Infrastruktury. Teren miasta podzielony został na cztery sektory, na obsługę każdego z nich wyłaniane 
są w przetargu firmy. Zielenią uliczną zajmuje się Miejski Zarząd Dróg. W razie potrzeby, 
przeprowadza się konsultacje z miejskim konserwatorem przyrody, miejskim konserwatorem 
zabytków oraz miejskim biurem projektowym.  
 
W celu usprawnienia zarządzaniem zielenią miejską w Radomiu proponuje się przyjęcie 
następujących kierunków działań: 
 
1. Opracowanie i przyjęcie lokalnych regulacji prawnych, które w sposób skuteczny chroniłyby 

zasoby zieleni w Radomiu i wymuszały pożądane zachowania ze strony mieszkańców. 
Przykładowo, ustalenia takie mogłyby dotyczyć: 

• zakładanie pasów zieleni izolacyjnej (ekranów) od nowo lokalizowanych stacji paliw, dróg, kolei 
i innych obiektów uciążliwych (ustalenia na etapie lokalizacji tych obiektów) 

• zobowiązania inwestorów do zakładania i utrzymania zieleni przyzakładowej bez względu na jej 
wielkość i własność (o ile jest to zgodne z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego) 

• zwiększenie roli Straży Miejskiej i Policji w ochronie zieleni miejskiej (kary za niszczenie drzew, 
zaniedbania w opiece nad zielenią, praca na rzecz zieleni) 

• wprowadzenie obowiązku jawności w zakresie stałych usług pielęgnacyjnych świadczonych przez 
firmy na rzecz miejskich terenów zieleni (np. tablice informacyjne ustawione w parkach) 

• obowiązku zakładania osłon na drzewa w pobliżu miejsc parkowania pojazdów oraz 
przepuszczalnych osłon na glebę wokół drzew 

• stymulowania budowy ścieżek rowerowych w miejskich systemach zieleni (doliny rzek) i ciągach 
ulicznych oraz podmiejskich drogach dojazdowych do obiektów rekreacji (np. Siczki, Jedlińsk, 
Kosów, Wincentów Makowiec, Las Janiszewski) 

• stymulowanie powstawania związków celowych z innymi gminami dla ochrony wspólnych 
zasobów przyrodniczych lub rozwoju terenów wypoczynkowo – rekreacyjnych (np. gmina 
Białobrzegi, Przytyk, Wieniawa) 

• ustanowienie koordynatora do spraw zieleni miejskiej (ewentualnie powołanie zespołu 
koordynującego) 

 
Związki pomiędzy polityką przestrzenną miasta a Programem Ochrony Środowiska 

 
Przy opracowaniu niniejszego rozdziału wykorzystano wersję roboczą Strategii dla Środowiska 
Miejskiego – dokument Komisji Europejskiej, zawierającym kodyfikację obowiązków krajów 
członkowskich UE w zakresie planowania przestrzennego. Z uwagi na kompleksowość zagadnienia, 
część informacji i propozycji zawarto w rozdziałach: 6.1.2. oraz 8.1.4. Ponadto, przy omawianiu 
poszczególnych elementów środowiska wskazywano na ich powiązania z zagospodarowaniem 
przestrzennym, wraz z przedstawieniem dalszych działań w celu zacieśniania tych związków. Poniżej 
przedstawiono najistotniejsze zagadnienia wynikające z wpływu zagospodarowania przestrzennego na 
stan środowiska. 
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Rozwój miasta, pociągający za sobą zmiany w strukturze zagospodarowania przestrzennego, 
nie pozostanie bez wpływu na jakość środowiska przyrodniczego i skalę zachodzących w nim 
przekształceń. Obecne rozmieszczenie zasobów mieszkaniowych w Radomiu jest następujące: 
 
• obszary intensywnej zabudowy skupiają się w centralnej części miasta, z wydłużeniami wzdłuż 

linii komunikacyjnych 
• nowe osiedla mieszkaniowe o równie intensywnej zabudowie zajmują zewnętrzne obszary miasta 
• zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywności występuje w rozproszeniu w peryferyjnych 

częściach miasta. 
 
Na terenie miasta załozono konieczność realizacji nowych zespołów mieszkaniowych, jak i nowych 
obiektów zatrudnienia dla wymiany substancji istniejącej, realizacji niezbędnej zarówno z uwagi na 
wzrost standardów życia, jak i zmianę struktury zatrudnienia. W dalszej perspektywie należy 
przewidywać, m.in. akcję wyburzania części wysokiej zabudowy mieszkaniowej, a w bliższym czasie 
wyburzenia nie nadających się do adaptacji budynków przemysłowych.  
 
Obszar Radomia stanowi obecnie centrum większego obszaru zespołu gmin, ciążących do niego 
funkcjonalnie. Części obszarów gmin graniczących z Radomiem traktowane są jako przyszła 
osiedleńcza strefa miejska Radomia. Jest to naturalny etap rozwoju miasta. Cechą charakterystyczną 
tego sposobu używania przestrzeni jest lokowanie się w rozluźnionych strukturalnie jednostkach 
osadniczych, o możliwie niewielkich rozmiarach i w możliwie atrakcyjnym otoczeniu. Reasumując, 
w mieście Radom i wokół niego kształtuje się model policentrycznego zagospodarowania przestrzeni, 
ale procesy zmierzające do jego pełnego uformowania są jeszcze w fazie początkowej. 
Nie zaobserwowano jeszcze zjawiska „rozpływania się miasta”, co jest obecnie dominującą tendencją 
w dużych miastach europejskich.  
 
Na kierunki rozwoju miasta wpływ będzie mieć również transformacja struktury społecznej. Zwiększy 
się mobilność przestrzenna mieszkańców, skutkiem czego dzielnice miasta o niskim statusie 
społecznym albo złych warunkach środowiskowych opuszczane będą przez osoby bardziej mobilne. 
Na obszary takie spychane będą ci, których nie stać na mieszkanie w lepszych dzielnicach. Obecnie 
degradacji ulega centrum miasta, co ma związek z zaczątkiem procesu suburbanizacji. W celu 
zahamowania negatywnych zjawisk ekonomiczno – społeczno – przyrodniczych w strefie 
śródmiejskiej Radomia, opracowano i zaczęto wdrażać Program Rewitalizacji Miasta 
Kazimierzowskiego.  
 
Rozwój miasta wywierać będzie presję na środowisko i wprowadzi wyraźne zmiany 
w dotychczasowym układzie przyrodniczym. Niekontrolowane rozproszenie urbanizacji stanowi 
poważne zagrożenie dla środowiska, szczególnie dla obszarów cennych przyrodniczo. Niezbędne jest 
wzmocnienie roli planowania przestrzennego i zapewnienie wyraźnej hierarchiczności planów 
przestrzennego zagospodarowania. Konieczne jest sformułowanie polityki przestrzennego rozwoju 
miasta oraz polityki gospodarki gruntami. Poszczególne rodzaje antropopresji związane 
z działalnością społeczną i gospodarcza omówiono w poszczególnych rozdziałach niniejszego 
programu.  
 
Aby zminimalizować negatywne zmiany, przekształcenia struktury przestrzennej oparte zostaną 
o przyjęcie jako założenia podstawowego uzyskania modelu miasta odpowiadającego pożądanym 
wymaganiom maksymalnej ochrony środowiska oraz oszczędności energii. Jako podstawowe 
uwarunkowanie przyjęto zrównoważony rozwój miasta, co rozumiane jest jako: 

 
• planowanie rozwoju przestrzennego i gospodarowanie przestrzenią w harmonii ze środowiskiem 

przyrodniczym i kulturowym, co oznacza dostosowanie przeznaczenia terenów i form 
zagospodarowania do zróżnicowanych predyspozycji środowiska, przy wskazaniu granicznych 
wartości jego odporności na przekształcenia 

• odtwarzanie i zachowanie ciągłości Systemu Przestrzeni Otwartych miasta, mających znaczenie 
przyrodnicze i powiązanie go z systemem regionalnym i ogólnopolskim. Dotyczy to szczególnie 
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dolin rzek i potoków oraz kompleksów leśnych, a także większych zespołów zieleni publicznej w 
Radomiu 

• intensywniejsze wykorzystanie terenów już zainwestowanych i rehabilitacja obszarów 
zdewastowanych poprzez kierowanie na nie (stymulacja) ruchu inwestycyjnego 

• preferencje dla transportu zbiorowego i tworzenie stref zróżnicowanej obsługi samochodowej 
i stref pieszych, oraz warunków dla rozwoju ruchu rowerowego 

• krystalizacja struktury przestrzennej miasta, rozumiana jako ochrona wartości zespołów zabudowy 
i tworzenia zespołów nowych, zwartych i poprawnych kompozycyjnie 

• generowanie jakościowych zmian w strukturze miasta w zakresie przede wszystkim: 
1. przestrzeni publicznych; poprawa walorów estetycznych, wzrost wartości terenów, wyrównanie 

dysproporcji pomiędzy poszczególnymi fragmentami 
2. Systemu Przestrzeni Otwartych (SPO). 

 
Użytkowanie terenów w mieście zmierzać będzie w kierunku rozwijania układów przestrzennych 
selektywnie zwartych. Układy takie powinny wykorzystywać zalety oraz unikać wad zarówno 
procesów dekoncentracji, jak i koncentracji zainwestowania miejskiego. Oznacza to, że uwzględnione 
zostaną zarówno kryteria biologiczno – zdrowotne, jak też wymogi społeczno – ekonomiczne. Istota 
równoważenia rozwoju układu przestrzennego miasta polegać będzie na podniesieniu poziomu 
biologiczno – zdrowotnego centrum miasta oraz zwiększeniu atrakcyjności społeczno – ekonomicznej 
terenów o cechach  podmiejskich. Taki rozwój przyczyni się do zniesienia podziałów funkcjonalnych 
w gospodarce przestrzennej miasta, który jest przyczyną nasilenia ruchu samochodowego. 

 
Projektowane obszary, w których przewidywane jest przeprowadzenie rewitalizacji lub 
zintensyfikowanie rozwoju budownictwa i infrastruktury miejskiej to: 
 
• Miasto Kazimierzowskie (rewitalizacja) 
• osiedla: Michałów, XV – lecia, Borki, Wośniki, Ustronie, Prędocinek, Młodzianów  
• Godów – Malczew, Jeżowa Wola, Żakowice, wolne tereny Wośnik, Kierzków, Dzierzków, 

Kozienicka, Gołębiów, Brzostówka, Młynek Janiszewski, Wólka Klwatecka, Firlej, Rajec 
Poduchowny ( powstawanie nowych zespołów zabudowy mieszkaniowej) 

 
Obecnie na terenie miasta ograniczeniom dla budownictwa podlegają strefy zboczowe wysoczyzn 
i dna dolin (obszary tego wykluczenia dotyczą dolin rzecznych w granicach systemu przestrzeni 
otwartej oraz wszystkich tarasów zalewowych w obszarach zastoiskowych i nieckach zanikłych 
jezior).  

 
W Studium ustalono zasięg Systemu Przestrzeni Otwartych, postulując jednocześnie o wzmocnienie 
istniejącego systemu przyrodniczego poprzez poszerzenie go o część lasów i terenów zielonych, które 
mogłyby pełnić funkcje rekreacyjno – sportowe. Jako najcenniejsze pod względem przyrodniczym 
formy dolinne SPO wskazuje się: 

 
• dolinę Pacynki (część jej znajduje się w granicach Parku Krajobrazowego Puszczy Kozienickiej). 

Ze względu na walory przyrodnicze zaleca się wyłączenie jej z pozarolniczych form działalności 
gospodarczej, a w przypadku rolniczych wyłączenie upraw polowych 

• dolinę Mlecznej – dolina ta pełni szczególną rolę w strukturze przyrodniczej miasta. Jej główna 
funkcja ekologiczna to zachowanie oraz przywrócenie równowagi przyrodniczej w skali miasta, 
a także powiązania ekologicznej przestrzeni miejskiej z zasilającymi terenami zewnętrznymi. 
Stanowi ona główną oś systemu otwartych terenów dolinnych SPO w Radomiu. Zalecane jest 
sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego doliny Mlecznej oraz jej 
najbliższego otoczenia 

• dolinę Potoku Malczewskiego z ramieniem południowym – konieczne zachowanie otwartości 
doliny, zwłaszcza Stawu Malczewskiego do ujścia, wraz z dolinką stanowiącą ramię południowe 
SPO. Perspektywicznie proponuje się odtworzenie cieku 
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• dolinę Potoku Północnego – jej rola w strukturze miasta jest szczególna ze względu na fakt, 
że wnika ona w starą tkankę budownictwa mieszkaniowego, a zatem pełni głównie funkcję ciągu 
spacerowego oraz wzmocnienia zieleni osiedlowej 

 
Istniejące obecnie korytarze ekologiczne to: 

 
• węzeł ekologiczny o znaczeniu krajowym – Puszcza Kozienicka w granicach otuliny 

Kozienickiego Parku Krajobrazowego 
• korytarz ekologiczny o znaczeniu regionalnym  - dolina rzeki Pacynki 
• ciągi ekologiczne o znaczeniu lokalnym - w granicach doliny rzeki Mlecznej i jej dopływów 

 
Korytarze ekologiczne powinny być miejscem lokowania „zielonych ścieżek” – tras rowerowych 
i ciągów spacerowych. Podstawowym kierunkiem utrzymania SPO jest zachowanie roślinności 
seminaturalnej i zieleni urządzonej w otoczeniu terenów zabudowanych. W strefach nie 
zainwestowanych – utrzymanie roślinności seminaturalnej i naturalnej z dopuszczeniem użytkowania 
rolniczego jako użytków zielonych.  

 
Pozostałe działania, jakie zostaną podęte w celu utrzymania i rozwoju SPO to: 

 
• zachowanie najcenniejszych struktur i zasobów środowiska przyrodniczego 
• rekonstrukcja dolin przez sukcesywną likwidację zabudowy i przegród inżynierskich, 

w szczególności w obrębie tarasów zalewowych 
• restytucja terenów zdegradowanych 
• utrzymanie lub odtworzenie cieków i zbiorników wodnych oraz zachowanie różnorodności 

biologicznej. 
 

W SPO wprowadzony jest zakaz lokalizowania nowych zespołów budownictwa mieszkaniowego 
i obiektów produkcyjnych, szczególnie w strefie tarasów zalewowych oraz na obrzeżu dolin 
w odległości mniejszej niż 50 metrów od brzegu rzek i 25 metrów od brzegów strumieni. 

 
Przecięcie doliny infrastrukturą komunikacyjną musi być ograniczone do niezbędnych dla 
prawidłowej obsługi miasta przypadków. Ulice i drogi te prowadzone być powinny na estakadach 
w przypadku nasypów – z zastosowaniem prześwitów umożliwiających migracje zwierząt i spływ 
powietrza. Części dolin, które w wyniku wkroczenia budownictwa mieszkaniowego pozbawione 
zostały naturalnej ciągłości przestrzennej, za zatem otwartości (jak np. wschodni fragment Doliny 
Gołębiowskiej), na odcinkach niezainwestowanych powinny zostać zagospodarowane jako zieleń 
wewnątrzosiedlowa, tereny rekreacyjno – sportowe, lub rezerwa terenu dla wymienionych funkcji 
pozostająca w użytkowaniu rolniczym. Utrzymane zostaną wszystkie kompleksy leśne. W północno – 
zachodniej części miasta celowe jest przeznaczenie części gruntów pod zalesienia lub zadrzewienia. 
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Tabela 31. Cele długoterminowe, krótkoterminowe i kierunki działań w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu 

Cel długoterminowy do roku 2016 Cele krótkoterminowe do roku 2012 Kierunki działań Jednostki 
odpowiedzialne 

 
 
 
 
 
 

Ochrona i zwiększanie zasobów 
dziedzictwa przyrodniczego 

i krajobrazowego miasta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uwzględnienie wartości środowiska 

przyrodniczego w polityce 
przestrzennej i kierunkach rozwoju 

miasta 
 

Zwiększenie powierzchni terenów 
zieleni miejskiej i możliwości rekreacji 
oraz wzmocnienie istniejącego systemu 

przyrodniczego 
 

Ochrona obszarów i obiektów 
chronionych oraz przyrodniczo 

cennych 
 

Usprawnienie zarządzania 
dziedzictwem przyrodniczym: 

dostosowanie systemu zarządzania do 
obecnego ustroju miasta oraz potrzeb 

koordynacji działań na terenach 
zarządzanych przez różne podmioty 

 
Podniesienie świadomości ekologicznej 
społeczności miasta odnośnie ochrony 
przyrody i zasobów przyrodniczych 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Wprowadzanie precyzyjnych zapisów dotyczących 
terenów zieleni (alei, promenad, skwerów, placów zabaw 
itp.) przy sporządzaniu miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego 

 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miejski, 
Nadleśnictwo, 

Konserwator przyrody, 
Wojewoda, 

Zarządy Dróg, 
spółdzielnie 
mieszkaniowe, 

właściciele domów, 
szkoły, media, 

stowarzyszenia i 
organizacje turystyczno 

– krajoznawcze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Opracowanie standardów powierzchniowych i 
programowych, dotyczących publicznych terenów zieleni 
jako norm obowiązujących przy opracowaniu miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego 

3. Wdrażanie zaleceń dotyczących ochrony przyrody 
zawartych w planach ochrony obiektów cennych 
przyrodniczo i obowiązujących aktach prawnych 

4. Przeprowadzenie studiów możliwości wykorzystania 
struktur liniowych (ulice, drogi, kolej) w celu tworzenia 
parków linearnych oraz wyeksponowania walorów 
krajobrazowych pasm i linii granicznych 
5. Likwidacja barier i zagrożeń ekologicznych 
6. Utrzymanie istniejących korytarzy ekologicznych 
wzdłuż dolin i rzek, zachowanie terenów otwartych wzdłuż 
koryt rzek 
7. Nadanie proekologicznego priorytetu przy zmianach 
sposobu zagospodarowania terenów tam, gdzie ciągi 
ekologiczne są zdegradowane poprzez dotychczasową 
działalność inwestycyjną 
8. Zwiększanie połączeń systemu przyrodniczego miasta 
poprzez tworzenie łączników między poszczególnymi 
elementami systemu  
9. Tworzenie parków miejskich 

10. Zalesianie lub zagospodarowanie w kierunku 
rekreacyjno – wypoczynkowym gruntów wyłączonych z 
użytkowania rolniczego oraz nieużytków  

11. Wprowadzanie stref zieleni izolacyjnej wokół 
obiektów uciążliwych środowiskowo i  krajobrazowo 
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Cel długoterminowy do roku 2016 Cele krótkoterminowe do roku 2012 Kierunki działań Jednostki 
odpowiedzialne 

 
 
 
 
 
 

Ochrona i zwiększanie zasobów 
dziedzictwa przyrodniczego 

i krajobrazowego miasta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Uwzględnienie wartości środowiska 
przyrodniczego w polityce 

przestrzennej i kierunkach rozwoju 
miasta 

 
Zwiększenie powierzchni terenów 

zieleni miejskiej i możliwości rekreacji 
oraz wzmocnienie istniejącego systemu 

przyrodniczego 
 

Ochrona obszarów i obiektów 
chronionych oraz przyrodniczo 

cennych 
 

Usprawnienie zarządzania 
dziedzictwem przyrodniczym: 

dostosowanie systemu zarządzania do 
obecnego ustroju miasta oraz potrzeb 

koordynacji działań na terenach 
zarządzanych przez różne podmioty 

 
Podniesienie świadomości ekologicznej 
społeczności miasta odnośnie ochrony 
przyrody i zasobów przyrodniczych 

 
 
 
 
 
 

12. Ochrona terenów chronionych i przyrodniczo cennych 
przed niewłaściwym zainwestowaniem 

 
 

Urząd Miejski, 
Nadleśnictwo, 

Konserwator przyrody, 
Wojewoda, 

Zarządy Dróg, 
spółdzielnie 
mieszkaniowe, 

właściciele domów, 
szkoły, media, 

stowarzyszenia i 
organizacje turystyczno 

– krajoznawcze 
 

13. Zmniejszanie ekspansji terenów zurbanizowanych na 
obszarach przyrodniczo cennych poprzez stosowanie 
odpowiednich zapisów w planach zagospodarowania 
przestrzennego 

14. Uchwalenie ochrony nowych użytków ekologicznych, 
pomników przyrody  i stanowisk dokumentacyjnych 
15. Rewaloryzacja lub rewitalizacja terenów cennych 
przyrodniczo, obecnie zdegradowanych 
16. Podniesienie standardów wyposażenia i jakości 
urządzenia istniejących publicznych terenów zieleni, w 
tym zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników (budowa 
ogrodzeń, ochrona wybranych obiektów 
17. Zachowanie istniejących ekosystemów naturalnych, 
szczególnie zbiorników wodnych, terenów podmokłych i 
torfowisk 

18. Utrzymanie lasów stanowiących własność komunalną 
19. Konserwacja zieleni w pasach drogowych ulic 
krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych 
20. Budowa przejść dla zwierząt nad lub pod trasami 
komunikacyjnymi i przepławek dla zwierząt wodnych 
21. Konserwacja i rewaloryzacja zieleni na terenach miasta  
22. Usprawnienie ochrony in situ i ex situ gatunków roślin 
i zwierząt zagrożonych wyginięciem oraz starych, 
tradycyjnych odmian roślin i ras zwierząt hodowlanych 
mających znaczenie dla ochrony różnorodności 
biologicznej, poprzez stworzenie i utrzymanie niezbędnych 
warunków technicznych do takiej ochrony (stosowne 
obiekty i ich wyposażenie) 
23. Przeciwdziałanie zagrożeniu pożarowemu, w tym 
monitoring stanu i zagrożeń 
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Cel długoterminowy do roku 2016 Cele krótkoterminowe do roku 2012 Kierunki działań Jednostki 
odpowiedzialne 

 
Ochrona i zwiększanie zasobów 

dziedzictwa przyrodniczego 
i krajobrazowego miasta 

 

 
 
 
 
 

24. Włączenie organizacji i stowarzyszeń ekologicznych 
„non profit” do współpracy w ochronie czynnej obiektów i 
obszarów przyrodniczych w ramach edukacji ekologicznej 

25. Rozwój szlaków turystycznych i ścieżek 
dydaktycznych na terenach interesujących przyrodniczo 
26. Prowadzenie ciągłej edukacji ekologicznej na temat 
form ochrony przyrody 
27. Promocja proekologicznych form turystyki i rolnictwa 
28. Promocja walorów przyrodniczych miasta 
29. Opracowanie kalendarze stałych zadań dla dzieci i 
młodzieży z placówek oświatowych w zakresie pielęgnacji 
zieleni towarzyszącej tym placówkom 
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5.2. Ochrona gleb 
 
5.2.1. Stan aktualny 

Gleba jest wytworem złożonego procesu, zwanego procesem glebotwórczym, na który składają się 
oddziaływaniu klimatu, skały macierzyste, położenie w rzeźbie terenu i przede wszystkim 
organizmów żywych – zwierzęcych i roślinnych. Proces ten jest powolny i przebiega z szybkością 
1 cm wytworzonej gleby na 100 – 300 lat. Z tego względu zasoby glebowe uważa się za praktycznie 
nieodnawialne, konieczna jest więc ich szczególna ochrona, także ze względu na szybkość procesów 
degradacji gleby. 

Mimo, iż rolnictwo nie jest dominującą branżą gospodarki w Radomiu, to stan gleb jest istotną cecha 
środowiska przyrodniczego miasta. Wpływa on bowiem bezpośrednio na stan zieleni miejskiej, lasów, 
a także upraw rolnych, zarówno w gospodarstwach rolnych, jak też na terenie ogródków działkowych. 
Gleby występujące na terenach zurbanizowanych poddane są presji wielu czynników 
antropogenicznych, związanych głównie z gęstością infrastruktury, która odgrywa decydującą rolę 
w zanieczyszczeniu środowiska. Racjonalny rozwój obszarów miejskich powinien zaś uwzględniać 
nie tylko tworzenie infrastruktury, lecz również konieczność ochrony zasobów przyrody, co wymaga 
wcześniejszego rozpoznania stanu i mechanizmów funkcjonowania wszystkich elementów 
środowiska, zaś diagnozowanie i monitoring środowiska glebowego, jako siedliska flory i fauny, 
jest jednym z priorytetów. 

W Radomiu użytki rolne zajmują 5 215 ha, z czego 4 187 ha to grunty orne, 193 ha sady, 525 ha łąki, 
a pastwiska 310 ha.  Podział ten przedstawia poniższa tabela. 
 
Gleby o naturalnych cechach morfologicznych występują głównie na terenach rolniczych i leśnych 
Radomia i należą do określonych typów. Ich powstanie uwarunkowane jest składem chemicznym skał 
macierzystych i przebiegiem procesów glebotwórczych. Dominują tu gleby bielicoziemne, które 
związane są z sedymentem piaszczystym. Pokrywają one blisko 60% powierzchni, gleby 
brunatnoziemne około 35% a pozostałe 5 % to inne typy gleb, głównie aluwialne i pobagienne. Do tej 
morfogenetycznej typologii gleb nawiązują klasy bonitacyjne. W sumie, na obszarach 
niezurbanizowanych,  gleby  IV klasy bonitacyjnej (zarówno a i b), pokrywają ponad 58% terenu. 
Tworzą one kompleksy rolniczej przydatności gleb: 3 – pszenny wadliwy, 4 – żytni bardzo dobry, 5 – 
żytni dobry oraz 8 – zbożowo-pastewny mocny. 
  
Około 30% powierzchni miasta zajmują gleby orne słabe (V klasy bonitacyjnej) i gleby orne 
najsłabsze (VI klasy bonitacyjnej). Występują one w kilku zwartych kompleksach w południowej oraz 
w północno-zachodniej części  miasta. Częściowo są to obszary leśne. 
 
Gleby organiczne, chronione (murszowe, torfowe, mułowe i murszowate) znajdują się głównie 
w dolinach cieków wodnych. Lokalnie spotyka się je również w podmokłych obniżeniach terenu. 
Najczęściej zajęte są one przez użytki zielone. Na terenie miasta występują kompleksy użytków 
zielonych średnich (2z) oraz słabych i bardzo słabych (3z). 
 
Generalnie warunki glebowe Radomia tworzą możliwości rozwoju określonych form produkcji rolnej, 
szczególnie warzywnictwa wysoko towarowego.  

Klasy bonitacyjne gleb gruntów ornych, sadów, łąk i pastwisk przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 32. Klasy bonitacyjne użytków rolnych 

Typ wskaźnika Powierzchnia (ha) Udział w powierzchni 
miasta (%) 

Udział w 
powierzchni gruntów 

rolnych 

G
le

b
y 

g
ru

n
tó

w
 

o
rn

yc
h

 i I 0,04 0,0003 0,0006 
IIIa 227,6 2,5 4,1 
IIIb 922,9 8,2 13,7 
IVa 1098,4 9,8 16,3 
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Typ wskaźnika Powierzchnia (ha) Udział w powierzchni 
miasta (%) 

Udział w 
powierzchni gruntów 

rolnych 
IVb 762,7 6,8 11,3 
V 1476,3 13,2 21,9 
VI 1188,05 10,6 17,6 

G
ru

n
ty

 łą
k 

i p
as

tw
is

k I 0,01 0,0001 0,0001 
III 84,22 0,7 1,2 
IV 613,3 5,5 9,1 
V 186,3 1,7 2,8 
VI 120,3 1,1 1,8 

 

W centralnej części Radomia oraz na terenach nowych osiedli mieszkaniowych występują gleby 
przekształcone mechanicznie. Gleby nasypowe, przeważnie gruzowe i krzemianowo-gruzowe, 
zajmują duże obszary zabudowanej części miasta oraz licznych skwerów, zieleńców i parków 
w centrum Radomia. Tereny silnie przekształcone przez człowieka  zajmują 3 081 ha, czyli 27,6% 
powierzchni miasta. Tereny mieszkaniowe i usługowe zajmują powierzchnię 1307 ha, tereny 
przemysłowe i komunikacyjne zabierają 1640 ha. Kopalnie odkrywkowe, wyrobiska poeksploatacyjne 
i obecne budowy zajmują obszar 10 ha. Tereny zieleni miejskiej i otartych obiektów sportowych to 
124 ha. Można przyjąć, że wszystkie wymienione kategorie zagospodarowania terenu charakteryzują 
się znacznym stopniem przekształcenia chemicznego i mechanicznego gleb. 

Stan chemiczny gleb 

W trakcie realizacji „Atlasu geochemicznego Polski 1:2 500 000” (Lis, Pasieczna 1995) przez 
Państwowy Instytut Geologiczny, wykonano analizy chemiczne 11 próbek gleb z obszaru miasta 
Radom. 

Próbki gleb pobierano za pomocą sondy ręcznej z wierzchniej warstwy (0,0-0,2 m) z gęstością około 
1 próbka/4-5 km2 na terenie o gęstej zabudowie miejskiej oraz około 1 próbka/25 km2 na pozostałym 
obszarze. Pobierana gleba o masie około 1000 g była suszona w temp. pokojowej, kwartowana 
i przesiewana przez sita nylonowe o oczkach 1 mm. 

Przedmiotem zainteresowania była nie całkowita zawartość pierwiastków, lecz ta ich część, której 
źródłem są zanieczyszczenia antropogeniczne, a więc słabo związana i łatwo ługowalna. 

W tabeli zamieszczono wyniki oznaczeń zawartości pierwiastków oraz wartości odczynu pH 
w próbkach gleb z obszaru powiatu Radom. Dla oceny zanieczyszczenia gleb zastosowano wartości 
dopuszczalne stężeń określone w Załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska dnia 9 września 
2002 r. w sprawie standardów gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165 z dnia 
4 października 2002 r., poz. 1359). Wartości dopuszczalne pierwiastków dla poszczególnych grup 
zanieczyszczeń oraz zakresy ich zawartości i przeciętne stężenia w glebach miasta Radom (medianę) 
zamieszczono w tabeli 33. W celu łatwiejszej interpretacji zestawiono je z przeciętnymi 
koncentracjami tych pierwiastków (medianami) w glebach terenów niezabudowanych Polski 
(najmniej zanieczyszczonych). 

Klasyfikacja próbek gleb z terenu Radomia w oparciu o w/w Rozporządzenie wykazała, że oznaczone 
ilości metali w zdecydowanej większości próbek są niższe od dopuszczalnych wartości stężeń dla 
grupy A. Trzy próbki (nr: 7, 8 i 11), na podstawie zawartości cynku (143, 133 i 106 mg/kg) 
zaklasyfikowano do grupy B. Próbka nr 7 klasyfikuje się do grupy B także ze względu na zawartość 
ołowiu (75 mg/kg). Próbki 7 i 8 zostały pobrane w centrum Miasta: próbka 7 przy ulicy Okulickiego, 
w pobliżu rzeki Mlecznej (na jej prawym brzegu), a próbka 8  - przy ulicy Zborowskiego, na odcinku 
pomiędzy ulicami Olsztyńską i Katowicką. Próbkę 11 pobrano przy drodze w miejscowości Cudów 
(na południe od cmentarza). 
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Przy sumarycznej klasyfikacji stosuje się zasadę zaliczenia gleby do danej grupy, gdy zawartość 
przynajmniej jednego pierwiastka przewyższa dolną granicę wartości dopuszczalnej w tej grupie. 
Sumaryczna klasyfikacja wskazuje, że 73% badanych gleb z obszaru miasta Radomia należy do grupy 
A (standard obszaru poddanego ochronie), a 27% do grupy B, umożliwiającej wielofunkcyjne 
użytkowanie. Przeciętna zawartość większości oznaczonych pierwiastków w glebach 
powierzchniowych miasta Radom jest bardzo zbliżona do ich przeciętnej zawartości w glebach 
z obszarów niezabudowanych Polski, jedynie średnie stężenia baru i cynku w glebach Radomia są 
wyższe niż w glebach z obszarów niezabudowanych. 

Gleby z obszaru miasta Radom wykazują przeważnie odczyn obojętny – ich pH mieści się 
w granicach 6,7-7,4. Tylko trzy próbki, pobrane z terenów o rzadszej zabudowie miejskiej, 
charakteryzują się odczynem kwaśnym (<6,7).  
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Tabela 33. Zawartość pierwiastków w glebach miasta Radom ( w mg/kg) 

 
 
 
 
 
 

Metale 

Wartości 
dopuszczalne stężeń w glebie lub ziemi 
(Rozporządzenie Ministra Środowiska 

z dnia 9 września 2002 r.) 

 
Gleby  
o przekroczonych 
dopuszczalnych 
wartościach stężeń 
dla grupy C 

Zakresy zawartości 
w glebach miasta 
Radom 

 
 

N = 11 

Wartość 
przeciętnych 
(median) 
w glebach miasta 
Radom 

N = 11 

Wartość 
przeciętnych 
(median) w glebach 
obszarów 
niezabudowanych 
Polski 4) 

N = 6522 

 
Grupa A 1) 

 
Grupa B 2) 

 

 
Grupa C 3) 

 
Głębokość (m ppt) 

            0-0,3                        0-2 
Frakcja ziarnowa <1 mm, mineralizacja HCl (1:4) 

Głębokość (m ppt) 0,0-0,2 
As   Arsen 20 20 60  <5 <5 <5 
Ba   Bar 200 200 1000  11-125 42 27 
Cr    Chrom 50 150 500  3-10 5 4 
Zn    Cynk 100 300 1000  18-143 48 29 
Cd    Kadm 1 4 15  <0,5-0,5 <0,5 <0,5 
Co    Kobalt 20 20 200  <1-3 2 2 
Cu    Miedź 30 150 600  3-24 8 4 
Ni     Nikiel 35 100 300  2-7 5 3 
Pb     Ołów 50 100 600  4-75 17 12 
Hg     Rtęć 0,5 2 30  <0,05-0,14 <0,05 <0,05 

 
Ilość badanych próbek gleb z obszaru miasta Radom w poszczególnych grupach zanieczyszczeń 

 

1) grupa A  
a) nieruchomości gruntowe wchodzące w skład obszaru poddanego 
ochronie na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne, 
b) obszary poddane ochronie na podstawie przepisów o ochronie 
przyrody; jeżeli utrzymanie aktualnego poziomu zanieczyszczenia 
gruntów nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska – 
dla obszarów tych stężenia zachowują standardy wynikające ze 
stanu faktycznego,  
2) grupa B - grunty zaliczone do użytków rolnych z wyłączeniem 
gruntów pod stawami i gruntów pod rowami, grunty leśne oraz 
zadrzewione i zakrzewione, nieużytki, a także grunty zabudowane i 
zurbanizowane z wyłączeniem terenów przemysłowych, użytków 
kopalnych oraz terenów komunikacyjnych,  
3)grupa C - tereny przemysłowe, użytki kopalne, tereny 
komunikacyjne,  
4) Lis, Pasieczna, 1995 – Atlas geochemiczny Polski 1: 2 500 000 
N – ilość próbek 

As   Arsen 11    
Ba   Bar 11    
Cr    Chrom 11    
Zn    Cynk 8 3   
Cd    Kadm 11    
Co    Kobalt 11    
Cu    Miedź 11    
Ni     Nikiel 11    
Pb     Ołów 10 1   
Hg     Rtęć 11    

Sumaryczna klasyfikacja badanych gleb z obszaru miasta Radom do poszczególnych grup 
zanieczyszczeń (w %) 

 73 27   
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L.p. Nr próbki As Ba Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb Zn pH 

1 113411410 <5 27 <0,5 2 4 5 0,05 3 17 41 6,3 

2 113411420 <5 11 <0,5 2 3 11 <0,05 4 4 18 7,2 

3 113411440 <5 23 <0,5 <1 3 3 0,05 2 13 25 5,6 

4 113412100 <5 61 <0,5 2 5 9 <0,05 5 21 74 7,1 

5 113420100 <5 36 <0,5 <1 10 6 <0,05 2 22 54 6,8 

6 113420200 8 42 <0,5 3 3 4 <0,05 5 10 35 5,8 

7 113420810 6 125 <0,5 3 10 24 0,14 7 75 143 7,2 

8 113420820 <5 66 0,5 2 7 12 0,06 6 38 133 7,2 

9 113420830 <5 42 <0,5 2 5 8 <0,05 4 15 43 7,3 

10 113420840 <5 52 <0,5 3 6 7 <0,05 6 17 48 7,2 

11 113420900 <5 66 <0,5 3 5 10 <0,05 6 20 106 7,3 
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Przyczyny i źródła degradacji gleb 

Wyróżnia się trzy procesy prowadzące do degradacji gleby: 
 
• degradacja fizyczna, polegająca na stracie określonej masy gleby w wyniku procesów erozji 

wodnej i wietrznej oraz pogorszeniu właściwości powietrzno – wodnych gleby (zaskorupienie, 
zbitość, rozpływanie).  

• degradacja chemiczna, polegająca na stratach składników pokarmowych roślin lub nagromadzeniu 
się substancji szkodliwych oraz zakwaszeniu i zasoleniu gleby 

• degradacja biologiczna, polegająca na procesach zmniejszania się zawartości substancji 
organicznej oraz niekorzystnych zmianach mikroflory i mikrofauny glebowej 

Głównymi przyczynami przekształcenia ekosystemów naturalnych w mieście (w tym degradacji gleb) 
uznaje się rozwój przemysłu, komunikacji i urbanizacji. Czynniki wywołujące zanieczyszczenie gleb 
w rejonach miejskich i przemysłowych działają w różnym czasie i natężeniu, zaś odporność gleb na 
degradację zależy od ich składu oraz właściwości fizycznych i chemicznych, takich jak odczyn, 
zdolności sorpcyjne i oksydoredukcyjne. Gleby bardziej zwięzłe, ciężkie i zasobne w próchnicę są 
bardziej odporne niż gleby lekkie, ubogie zarówno w składniki mineralne, jak i organiczne. 

Gleby ulegają zanieczyszczeniu różnorodnymi związkami chemicznymi poprzez kontakt z innymi 
elementami środowisk powierzchniowych. Źródła zanieczyszczeń dzielą się na dwa podstawowe typy: 
punktowe i powierzchniowe. Do pierwszych należą obiekty przemysłowe, miejsca zrzutu ścieków, 
składowiska, złomowiska, spalarnie odpadów, magazyny paliw i sieć ich dystrybucji, stacje 
przeładunkowe, bazy i poligony wojskowe. Punktowe źródła zanieczyszczeń wiążą się z działalnością 
człowieka. Zanieczyszczenia powierzchniowe (obszarowe) pochodzą zarówno ze źródeł naturalnych, 
jak i antropogenicznych. Czynnikami naturalnymi są procesy wietrzenia skał i erozji gleb, 
a antropogenicznymi – rolnictwo i leśnictwo, urbanizacja, budownictwo, transport, wydobycie 
i przeróbka kopalin oraz depozycje atmosferyczne. 

Źródłami antropogenicznych zanieczyszczeń gleb są nawozy, pestycydy, kwaśne deszcze, zrzuty 
ścieków, odcieki ze składowisk oraz opady pyłów i gazów. Najgroźniejsze zanieczyszczenia gleb 
powodowane są przez pestycydy używane w produkcji rolniczej i ogrodniczej od drugiej połowy XIX 
w. Zawierają one związki ołowiu, arsenu, kadmu, rtęci i cynku. Gleby wielu miast uległy skażeniu 
tymi środkami wskutek nadmiernego ich stosowania na niewielkich obszarowo działkach i ogródkach. 

Szczególnym źródłem zanieczyszczenia gleb w Radomiu jest transport. Jest to zauważane szczególnie 
w otoczeniu tras komunikacyjnych o znaczeniu ponadlokalnym. Gleby w otoczeniu gleb narażone są 
na depozycję metali ciężkich, szczególnie ołowiu, a także nadmierne zasoleniu wynikające ze 
stosowania środków odladzających w okresach zimowych. 

Gleby aluwialne i aluwia cieków wodnych zanieczyszczane są przez ścieki komunalne odprowadzane 
z kilku kolektorów. Najbardziej zanieczyszczone ścieki przemysłowe odprowadzane są rzeką Pacynka 
i Mleczną z oczyszczalni miejskiej, a także z zakładów produkcyjnych.  

Działalność człowieka wpływa nieustannie na proces przeobrażania i niszczenia powłoki glebowej. 
Wyręby lasów, niszczenie szaty roślinnej, intensywna działalność rolnicza, odwadnianie terenów 
podmokłych, a przede wszystkim postępująca urbanizacja i uprzemysłowienie miasta przyczynia się 
do zmian w strukturze oraz składzie chemicznym gleb. Podsumowując, główne źródła 
antropogenicznego zanieczyszczenia gleb oraz jej mechanicznego przekształcenia to: 

• niewłaściwa uprawa roli 
• zaorywanie użytków zielonych 
• likwidacja zadrzewień i zakrzaczeń 
• wadliwie prowadzone melioracje 
• nieumiejętne stosowanie środków ochrony roślin i nawozów 
• eksploatacja powierzchniowa surowców mineralnych 
• niewłaściwe składowanie odpadów 
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• emisje gazów i pyłów 
• mechaniczne zniszczenie biologicznie czynnej warstwy gleby 
 
Osobnym problemem są tzw. stare składowiska i tereny poprzemysłowe.  Zainteresowanie badaniami 
pogrzebanych odpadów oraz skażeń pozostawionych przez przemysł na terenach jego dawnej 
działalności wynika z faktu coraz częstszego pojawiania się w wodach podziemnych zanieczyszczeń 
niewiadomego pochodzenia. Są to głównie kontaminacje związane ze zdeponowanymi odpadami lub 
z odciekami pochodzącymi z procesów przemysłowych. Zanieczyszczenia te, po latach migracji 
z miejsc powstawania, docierają do warstw wodonośnych, a następnie nierzadko i do ujęć wód 
pitnych. 

Zagadnienie terenów poprzemysłowych Radomia wymaga oddzielnego potraktowania okres do roku 
1939 i lat powojennych. W tych dwu przedziałach czasowych stosowano odmienne technologie, różna 
była struktura wielkościowa zakładów przemysłowych, struktura gałęziowa oraz przestrzenna 
przemysłu.  Inne były też źródła zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego. 

Przed II wojna światową stosowane technologie nie były przyjazne dla środowiska z powodu 
niedoskonałości materiałów i nieszczelności procesów oraz wytwarzania kłopotliwych odpadów. Dość 
łatwo dochodziło zatem do zanieczyszczania środowiska nowymi i często nieprzyswajalnymi 
w naturze substancjami lub odpadami.  Wspomniany brak hermetyczności procesów dawał 
bezpośrednio efekt zanieczyszczania terenu zakładu przemysłowego (opary szkodziły ludziom, 
zwierzętom, roślinności), odcieki wnikały do gruntu i wód podziemnych.  

Brak umiejętności właściwego dla środowiska  zagospodarowywania powstających odpadów 
przemysłowych zmuszał wytwórców do składowania ich w obrębie fabryki lub w najbliższym 
sąsiedztwie. Przyczyniał się do tego słaby system transportowy poszczególnych firm, a przede 
wszystkim brak świadomości, że odpady muszą być składowane na terenach do tego 
przystosowanych. Budowano zatem baseny, murowane podziemne zbiorniki, wykorzystywano lokalne 
wyrobiska i zagłębienia terenu, aby składować odpady technologiczne. Tak na terenach 
staroprzemysłowych w miarę rozwoju różnych zakładów i fabryk postępowało zanieczyszczenie 
środowiska. Puste obecnie przestrzenie są bardzo szybko zabudowywane z uwagi na swą atrakcyjność 
pod względem lokalizacji. Wiele współczesnych obiektów, zwłaszcza mieszkaniowych, znajduje się 
na terenach poprzemysłowych, czego nieświadomość może wiązać się z pewnym zagrożeniem 
wynikającym z dawnego zanieczyszczenia gleb i wód. 

W okresie ostatnich przemian transformacyjnych (po roku 1989) nastąpiło wiele zmian prowadzących 
do powstania nowych terenów poprzemysłowych. Przyczynił się do tego upadek lub znaczne 
ograniczenie działalności dużych zakładów przemysłowych. Tereny, na których były zlokalizowane są 
teraz przeznaczane pod obiekty budownictwa mieszkalnego lub komercyjnego bez przeprowadzenia 
uprzednio badań ich stanu chemicznego i stopnia skażenia. Tereny poprzemysłowe rozmieszczone są 
na terenie całego miasta. 

Zróżnicowana struktura branżowa przemysłu radomskiego, kształtująca się od czasu powstania oraz 
rozwoju wielkoprzemysłowej aglomeracji Radomia doprowadziła do powstania dużej ilość 
różnorodnych zanieczyszczeń gleb i wód, które można dziś zlokalizować na terenie miasta. 

Prześledzenie możliwości zanieczyszczenia terenów przemysłowych stwarza szereg problemów. 
Już przed II wojną światową kryzysy przemysłowe powodowały upadek i likwidację nierentownych 
fabryk. Na ich miejscu, często po latach powstawały nowe, prowadzące działalność najczęściej 
w innej branży lub wykorzystujące odmienną technologię. Po wielu nie pozostał nawet ślad.     

W badaniach terenów poprzemysłowych, a szczególnie składowisk odpadów na nich zlokalizowanych 
należy się więc liczyć: 
 
• z nakładaniem się efektów różnego rodzaju przemysłu, 
• ze znacznym zróżnicowaniem technologicznym, 
• z inną, późniejszą zabudową (np. mieszkalną) terenów poprzemysłowych, 
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• z faktem, że składowanie odpadów prowadzone było bez selekcji, niekiedy całkiem przypadkowo, 
a odpady najczęściej zakopywano, 

• z faktem, że pozostała podziemna infrastruktura zakładów (lub jej fragmenty) nie gwarantują po 
latach żadnej szczelności zbiorników, kanałów i rur z powodu kruszenia się zapraw, korodowania 
metali itp., zatem skutki w postaci obecności odcieków i samych odpadów w gruncie mogą 
występować nawet w znacznym oddaleniu (i rozprzestrzenieniu) od pierwotnego położenia. 

 
Z punktu widzenia badań i diagnozowania skali zagrożenia dla środowiska, a następnie opracowania 
planu likwidacji tych zanieczyszczeń istotne jest określenie rodzaju związków i substancji, które 
zostały pozostawione w gruncie, wodach i osadach przez konkretny rodzaj (branżę) przemysłu lub 
rzemiosła. W tym celu należy sporządzić wykaz terenów potencjalnie zanieczyszczonych 
(z uwzględnieniem zapisu o substancjach zanieczyszczających charakterystycznych dla 
poszczególnych rodzajów przemysłu i rzemiosła).  
 
5.2.2. PROGRAM DZIAŁAŃ DLA SEKTORA: OCHRONA GLEB 

 
Cel długoterminowy do 2016 roku: 
 

Racjonalne wykorzystanie gleb i gruntów  wraz z ich ochroną i rekultywacj ą 
 
Cele krótkoterminowe do 2012 roku 
 
1. Rozpoznanie i zmniejszenie stopnia degradacji chemicznej i fizycznej gleb oraz gruntów 
2. Wzrost świadomości społeczeństwa, głównie osób uprawiających ziemię, w zakresie zasad jej 

ochrony 
3. Zagospodarowanie gleb w sposób adekwatny do ich klasy bonitacyjnej i stopnia zanieczyszczenia  
 
Na terenie miasta nie występują większe kompleksy gleb o wysokich klasach bonitacyjnych. Również 
rolnictwo nie pełni dominującej roli w gospodarce Radomia. Niemniej, należy zapewnić ochronę 
i racjonalne wykorzystanie gleb, szczególnie tych najwyższych klas. Gleby są jednym 
z  podstawowych elementów środowiska przyrodniczego. Od ich jakości zależy w dużym stopniu stan 
roślin, świata zwierzęcego i zdrowie mieszkańców. Stąd mimo ciągłego konfliktu pomiędzy 
potrzebami rozwojowymi miasta a wymaganiami ochronnymi środowiska przyrodniczego konieczne 
są działania na rzecz ochrony, a bardzo często poprawy stanu gleb. Gleby przyjmują ładunki 
zanieczyszczeń pochodzące z wielu źródeł. Poprzez wymywanie gleb wodami opadowymi ich 
składniki (w tym związki toksyczne) dostają się do wód powierzchniowych i podziemnych.  
 
Ochrona gleb będzie polegać na: 
 
• racjonalnym nimi gospodarowaniu, co polegać będzie na wykorzystywaniu gleb w ten sposób, 

który odpowiada w pełni ich przyrodniczym walorom i klasie bonitacyjnej, 
• zachowaniu możliwości produkcyjnego wykorzystania, 
• utrzymaniu jakości gleby i ziemi powyżej lub, co najmniej na poziomie wymaganych standardów, 
 
W celu polepszenia jakości gleb należy m.in. : 
 
• prowadzić działania zmierzające do zmniejszenia zakwaszenia gleb, 
• nie dopuszczać do zmian stosunków wilgotnościowych w glebach, 
• zapobiegać erozji gleb poprzez wprowadzanie trwałej pokrywy roślinnej na terenach o dużych 

spadkach, 
• upowszechniać zasad dobrej praktyki rolniczej, 
• prowadzić monitoring gleb, 



 

 112

• nie dopuszczać do rozpraszania zabudowy na terenach rolnych i w pierwszej kolejności 
przeznaczać pod zainwestowanie nierolnicze terenów rolnych, położonych w obszarze już 
istniejącego zainwestowania oraz terenów o najniższej wartości dla produkcji rolnej. 

  
W celu skutecznej ochrony gleb konieczne jest prowadzenie okresowej oceny ich jakości oraz 
monitoringu dokonujących się zmian. Pozwoli to na szybkie reagowanie w razie jakichkolwiek 
zagrożeń. Pierwszym krokiem na tej drodze jest zbadanie stanu gleb Radomia pod względem ich 
składu chemicznego. Badania wykonane dotąd prowadzono dość dawno, często w sposób 
fragmentaryczny (badania gleb ogródków działkowych, poboczy dróg, poszczególnych obiektów 
z zastosowaniem technik analitycznych nie dających możliwości jednoczesnego oznaczania wielu 
składników. Badania takie zalecane są szczególnie na terenach o zwiększonym ryzyku degradacji np. 
zanieczyszczenia związkami ropopochodnymi. Należy też prowadzić rejestr terenów, na których 
stwierdzono przekroczenia standardów jakości gleb i ziemi, z wyszczególnieniem obszarów, na 
których obowiązek rekultywacji powierzchni ziemi obciąża prezydenta miasta. Są to zadania 
obowiązkowe prezydenta miasta, wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska.  
 
W związku z uprawą na terenie gminy warzyw i owoców w ogródkach działkowych i przydomowych, 
istotne jest prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych na temat poziomu zanieczyszczenia 
gleb i konieczności stosowania odpowiednich upraw i nawozów. Pewne typy roślin kumulują metale 
ciężkie, w związku z tym nie zaleca się ich uprawy w celach konsumpcyjnych. W terenach miejskich 
należy propagować rekreacyjno – wypoczynkowe funkcje takich ogrodów. Upraw na glebach 
narażonych na zanieczyszczenie należy zaniechać szczególnie w pobliżu tras komunikacyjnych. 
 
Gleby występujące na terenie miasta Radomia posiadają średnią zdolność retencji wody. 
Dla utrzymania optymalnego nawilgocenia konieczna będzie odbudowa urządzeń melioracyjnych 
i budowa małych urządzeń retencji wody na terenach upraw rolnych.  
 
Zagadnienia związane z degradacją gleb w wyniku eksploatacji kopalin przedstawione zostały 
w rozdziale: Ochrona powierzchni terenu i surowców mineralnych. 

 



Tabela 34. Cele długoterminowe, krótkoterminowe i kierunki działań w zakresie ochrony gleb 

Cel długoterminowy do roku 2016 Cele krótkoterminowe do roku 2012 Kierunki działa ń Jednostki odpowiedzialne 

 
Racjonalne wykorzystanie gleb i 
gruntów  wraz z ich ochroną i 

rekultywacj ą 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Rozpoznanie i zmniejszenie 

stopnia degradacji chemicznej i 
fizycznej gleb oraz gruntów 

 
Wzrost świadomości 

społeczeństwa, głównie osób 
uprawiaj ących ziemię, w 

zakresie zasad jej ochrony 
 

Zagospodarowanie gleb w 
sposób adekwatny do ich klasy 

bonitacyjnej i stopnia 
zanieczyszczenia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

1. Upowszechnianie zasad Dobrej praktyki 
rolniczej i rolnictwa ekologicznego. 

ośrodki doradcze, Urząd Miejski,  
podmioty odpowiedzialne za powstały 

stan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Ograniczanie czynników wpływających na 
degradację gleby i gruntów (głównie emisji 
rolniczych, przemysłowych i komunikacyjnych) 

4. Rekultywacja gleb i gruntów 
zdegradowanych i zanieczyszczonych, 
przeznaczanie gleb zdegradowanych do 
zalesiania lub rekreacji 
5. Racjonalne zużycie środków ochrony roślin i 
nawozów 
6. Maksymalne zagospodarowanie terenów 
poprzemysłowych  
7. Prowadzenie rejestru obszarów na których 
mogą być przekroczone standardy jakości gleby 
i ziemi – według wytycznych zamieszczonych w 
Rozp. Min. Środ. z dnia 9 września 2002 r. oraz 
sposobu ich rekultywacji 
8. Uwzględnianie w planowaniu przestrzennym 
konieczności ochrony gruntów wartościowych z 
punktu widzenia gospodarki rolnej 
9. Prowadzenie działań edukacyjno – 
informacyjnych dla mieszkańców dotyczących 
stanu zanieczyszczenia gleb i ich prawidłowego 
wykorzystania, głównie stosowania 
odpowiednich upraw i racjonalnego użycia 
nawozów sztucznych i środków ochrony roślin 
na terenach rolnych, ogródków działkowych  i 
leśnych 
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5.3. SUROWCE MINERALNE  
 
5.3.1. Stan aktualny 
 
Złoża kopalin 
 
Obszar miasta Radom został dość dobrze rozpoznany pod względem występowania kopalin 
(Chomicka, 1976; Sokolińska, Żurak, 1976; Gatkowska, 1982; Mróz, Masternak, 1990; Mróz, 1991; 
Jaśkowski, Jurkiewicz, Kowalski, 1992; Pęczkowska, Figiel, 1995; Fabianowski, 1996; Mróz, 1997).  
 
Na obszarze miasta Radomia występują piaski i żwiry akumulacji w strefie moren czołowych, dwa 
kompleksy piasków i żwirów wodnolodowcowych z okresu zlodowacenia środkowopolskiego oraz 
piaski eoliczne, które mają znaczenie gospodarcze.  
 
Na obszarze miasta Radom jest udokumentowanych dziesięć złóż kopalin. Wśród nich jest jedno złoże 
piasków kwarcowych „Lesiów-Wincentów”, a pozostałe złoża dokumentują kruszywa naturalne.  
 
Na obszarze miasta Radom prowadzona jest wyłącznie eksploatacja kopalin pospolitych. 
Wydobywane kopaliny wykorzystywane są na potrzeby lokalnej ludności, a wielkość wydobycia 
zależna jest od bieżącego zapotrzebowania. 
 
W 2009 roku koncesję wojewody na eksploatację kopalin posiada złoże  „Lesiów – Wincentów”. 
Złoże „Wincentów III” i „Pruszaków” zostały wyeksploatowane, koncesje wygasły z końcem 2008 
roku. W złożu „Jeżowa Wola” nie podjęto do tej pory  eksploatacji. (koncesja ważna do 2012 roku). 
 
W latach 2005 – 2007 wygaszono koncesje dla złoża „Malczów – Nogaj, „Godów II” i „Godów”. 
 
Złoże piasków kwarcowych do produkcji cegły wapienno-piaskowej „Lesiów-Wincentów” 
udokumentowane w kategorii C1 (Krzyżanowski, 1958) posiada powierzchnię objętą koncesją 102880 
m2, a powierzchnia obszaru górniczego wynosi 145359 m2. Miąższość złoża waha się od 2,0 do 16,4 
m (średnio 5,85 m), w nadkładzie o średniej miąższości 0,04 m występuje gleba piaszczysta i piaski. 
Stosunek grubości nadkładu do miąższości złoża jest równy 0,01. Podstawowe parametry złoża 
według Dodatku do dokumentacji (Dyl, Brańka-Bednarz,1977) są następujące: zawartość MgO od 
0,21 do 1,09%, śr. 0,51%; zawartość Fe2O3 od 0,36 do 1,62%, śr. 1,97%; zawartość Al2O3 od 1,07 do 
2,84%, śr. 1,97%; zawartość Na2O3+K2O od 1,15 do 2,13%, śr. 1,4%; zawartość SiO2 od 93,5 do 
96,5%, śr. 94,45%; zawartość frakcji od 0,5 do 0,05 mm – od 60,9 do 86,4%, śr. 77,30%; zawartość 
frakcji od 2,0 do 0,5 mm – od 17,8 do 37,0%, śr. 21,4%; zawartość frakcji od 5,0 do 2,0 mm – od 0,02 
do 13,9%, śr 1,46%. Złoże jest częściowo zawodnione. Kopalina wykorzystywana jest 
w budownictwie. Użytkownikiem złoża jest „Xella” Radom Sp. z o.o. Złoże jest eksploatowane 
w sposób ciągły od 1962 r. Eksploatacja prowadzona jest systemem odkrywkowym przy pomocy 
koparki jednoczerpakowej. Docelowo teren poeksploatacyjny będzie zalesiony. 
 
W złożach kruszywa naturalnego udokumentowano czwartorzędowe piaski. Wszystkie złoża zostały 
udokumentowane w kategorii C1. Są to złoża pokładowe.  
 
Opisane złoża kruszywa naturalnego z punktu widzenia ich ochrony zaklasyfikowano do klasy 4 – 
powszechne; licznie występujące, łatwo dostępne. Natomiast z punktu widzenia ochrony środowiska, 
do klasy A – małokonfliktowe, możliwe do zagospodarowania bez większych ograniczeń (Zasady 
dokumentowania złóż kopalin stałych, 1990). 
 
Użytkownikiem i koncesjonobiorcą złoża kruszywa naturalnego „Jeżowa Wola” jest osoba prywatna. 
Kruszywo piaskowe wykorzystane będzie w budownictwie i drogownictwie.  
 
Uwzględniając warunki ochrony środowiska naturalnego i morfologię terenu wyznaczono kilka 
obszarów perspektywicznych występowania kruszywa naturalnego (głównie piaskowego), gliny 
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i torfów oraz dwa obszary prognostyczne dla piasków i żwirów. Obszary prognostyczne wydzielono 
na podstawie „Orzeczenia...” (Wrona, 1960). Serię złożową w obydwu przypadkach budują piaski 
różnoziarniste z pojedynczymi ziarnami żwiru i piasku ze żwirem. Makroskopowo charakteryzują się 
zmiennym wykształceniem litologicznym: są nierównomiernie uziarnione, lokalnie zaglinione 
i zapylone, szaro-żółte i brązowe. Parametry jakościowe kopaliny z omawianych obszarów zestawiono 
w poniższej tabeli. Jest to surowiec najbardziej poszukiwany na omawianym obszarze badań, może 
mieć zastosowanie w budownictwie ogólnym, do betonów i zapraw. 

Tabela 35. Wykaz obszarów prognostycznych złóż kopalin 

Nr 
obszaru 

 

Powierz- 
chnia 

 
 
 

(ha) 

Rodzaj 
kopaliny 

Wiek 
kompleksu 

litologicznego 

Parametry 
jakościowe 
od-do, (śr.) 

 
 

(%) 

Średnia 
grubość 

nadkładu 
 
 

(m) 

Grubość 
kompleksu 
surowco-

wego 
od-do, (śr.) 

(m) 

Zasoby 
w kat. D 

 
 
 

(tys. m3) 

Zasto-
sowanie 
kopaliny 

2 10 pż Q Punkt piaskowy: 
58,5-81,7 (71,1) 
Zawartość pyłów 
mineralnych: 
1.5-3,0 (2,2) 

0,8 0,4-3,5 
(1,9) 

195 Skb 

3 57 pż Q Punkt piaskowy: 
56,5-68,8 (59,1) 
Zawartość pyłów 
mineralnych: 
2.0-5,0 (3,5) 

1,1 0,8-3,5 
(2,2) 

300 Skb 

Rubryka 3:   pż – piasek ze żwirem 
Rubryka 4:   Q – czwartorzęd 
Rubryka 9:   Skb – kruszywo budowlane 
 
Na obszarze miasta Radom rozpoznano i udokumentowano wiele wystąpień torfów, które jednak ze 
względu na niewielką miąższość nie spełniają warunków bilansowości. Uwzględniając kryteria 
hydrogeologiczne, prawne oraz rolniczo-gospodarcze (Ostrzyżek, Dembek, 1996) wyznaczono kilka 
rejonów perspektywicznych torfów. Pięć obszarów perspektywicznych usytuowanych jest w dnie 
doliny Mlecznej i Pacynki.  Występują tu torfy niskie, turzycowe, miąższości do około 2 m, średniej 
popielności od 17,6 do 18, 0 % i stopniu rozkładu od 45 do 50 %. Surowiec z wyznaczonych 
obszarów może być przydatny dla potrzeb rolnictwa.  
 
5.3.2. Tereny poprzemysłowe i inne zdegradowane 
 
Mianem terenów poprzemysłowych (lub zdegradowanych) określa się cały szereg obszarów, które 
w wyniku różnych funkcji użytkowych uległy degradacji w odniesieniu do stanu pierwotnego.  
 
Aktualnie w polskim prawodawstwie nie istnieje jednorodna i oficjalnie obowiązująca klasyfikacja 
takich terenów, niemniej jednak na podstawie różnego rodzaju opracowań i dokumentów można 
wyróżnić następujące ich rodzaje: 
 
• zwały odpadów chemicznych i osadów ściekowych; 
• składowiska stałych odpadów komunalnych; 
• tereny przesuszone i nieużytkowane; 
• zalewiska; 
• tereny zabagnione; 
• tereny produkcyjne; 
• nieużytki zielone. 
 
Elementem umożliwiającym uporządkowanie problemów związanych z przekształceniami terenów 
poprzemysłowych i zdegradowanych są systematyczne badania oceniające możliwości ich 



 

 116

rekultywacji i ponownego zagospodarowania. Problematykę tę poruszono już w rozdziale 6.2 
dotyczącym ochrony gleb. Oprócz wyżej wymienionych typów terenów dodatkowym problemem jest 
zagospodarowanie towarzyszących im obiektów poprzemysłowych, do których zaliczają się między 
innymi obiekty kubaturowe, inżynierskie, a także różnego typu sieci. Ze względu na uwarunkowania 
dziejowe, niektóre z tych obiektów posiadają wartość zabytkową i objęte są ochroną konserwatorską. 
Innym istotnym czynnikiem utrudniającym proces przekształcania terenów poprzemysłowych jest 
rozdrobnienie praw własnościowych tychże terenów. 
 
Na terenie miasta Radom, podobnie jak na obszarze całego kraju, nie istnieją systemowe rozwiązania, 
które byłyby ukierunkowane na procesy przekształcania terenów poprzemysłowych, jak również nie 
istnieje obowiązująca ich klasyfikacja. Sporządzenie klasyfikacji odegrałoby istotną rolę 
w uruchomieniu spójnego procesu rozwiązywania problemów związanych z terenami 
poprzemysłowymi.  
 
Miasto Radom posiada na swym obszarze liczne tereny zmienione antropogenicznie. Są to głównie 
obiekty związane z działalnością przemysłowa, a także składowaniem odpadów. 
 
Inwentaryzacja tego typu terenów zmienionych antropogenicznie nie jest skomplikowana, zwłaszcza 
obszarów o powierzchni kilku hektarów. Jednak zebranie informacji na temat niewielkich terenów 
zanieczyszczonych poprzez działalność człowieka jest dużo trudniejsza. Problem taki stanowią 
wszelkiego rodzaju niewielkie wysypiska przyfabryczne lub wylewiska, których lokalizacje w chwili 
obecnej są właściwie nie do odtworzenia. Jedynie czysty przypadek może pomóc w natrafieniu na 
tego typu obiekty. Czas działa tutaj na niekorzyść, choć zachodzi powolna, naturalna rekultywacja 
zanieczyszczonych terenów.  
 
Większość terenów przemysłowych w Radomiu zlokalizowanych jest w śródmieściu lub wzdłuż linii 
kolejowej. Pozostałe przedsiębiorstwa rozrzucone są po całym mieście najczęściej wśród zabudowy 
mieszkaniowej. Likwidacje byłych zakładów sprowadzają się w chwili obecnej do usunięcia urządzeń 
mechanicznych oraz infrastruktury na ich terenie. Brak jest jakichkolwiek informacji o ewentualnych 
ogniskach zanieczyszczeń na terenie likwidowanych obiektów oraz badań w tym zakresie.  
 
5.3.3. PROGRAM DZIALAŃ DLA SEKTORA: OCHRONA POWIERZCHNI TERENU 
I SUROWCÓW MINERALNYCH  
Cele długoterminowe do 2016 roku: 
 
Racjonalna eksploatacja złóż surowców mineralnych, ochrona zasobów złóż nieeksploatowanych 

i rekultywacja terenów poeksploatacyjnych 
 

Rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych i zdegradowanych zgodnie 
z zasadami zrównoważonego rozwoju 

 
Cele krótkoterminowe do roku 2012: 
 
1. Ochrona złóż istniejących i perspektywicznych wraz z racjonalizacją wydobycia tych surowców 
2. Rekultywacja lub rewitalizacja terenów poeksploatacyjnych, poprzemysłowych i innych 

zdegradowanych oraz niedopuszczanie do ich dalszej degradacji (np. w postaci 
niekontrolowanego składowania odpadów) 

3. Sukcesywne zagospodarowywanie terenów poprzemysłowych, w tym w pierwszej kolejności  
w zlokalizowanych w zabudowie miejskiej i przywrócenie do obrotu gospodarczego terenów 
poprzemysłowych 

4. Ograniczenie procesu zmniejszania powierzchni terenów niezdegradowanych 
 
Za kształtowanie polityki ochrony złóż i kopalin oraz gospodarowanie tymi zasobami odpowiedzialni 
są Minister Środowiska, wojewodowie, starostowie i urzędy górnicze. Obowiązki związane 
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z eksploatacja złoża i późniejsza rekultywacja wyrobiska ciążą na użytkowniku złoża, natomiast rolą 
administracji publicznej jest określenie warunków prowadzenia eksploatacji, jej zakończenia 
i rozliczenia. Zasady korzystania z kopalin uregulowane są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 
roku Prawo geologiczne i górnicze (z późniejszymi zmianami). Ustawa ujmuje zagadnienia związane  
z własnością kopalin, użytkowaniem oraz koncesjonowanie. Ponadto, ujęta jest również ochrona 
środowiska, w tym złóż kopalin i wód podziemnych, w związku z wykonywaniem prac geologicznych 
i wydobywaniem kopalin. Regulacje dotyczące ochrony kopalin zawarte zostały również w ustawie 
Prawo ochrony środowiska.  
 
Kompetencje i zadania w zakresie gospodarki i ochrony kopalin są następujące: 
 
• wydanie opinii (w formie postanowienia) w sprawie wydania koncesji na poszukiwanie 

 i rozpoznawanie złóż kopalin, 
• wydanie opinii (w formie postanowienia) w sprawie wydania koncesji na wydobywanie kopalin  

ze złóż, 
• wydawanie koncesji w/w zakresie, 
• żądanie nieodpłatnego udostępnienia informacji geologicznej (decyzja), 
• uwzględnianie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego udokumentowanych złóż 

kopalin i wód podziemnych w granicach ich projektowanych stref ochronnych, 
• sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego 

(uchwała), 
• możliwość odstąpienia od sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

górniczego dla kopalin pospolitych (decyzja), 
• uzgodnienie planu ruchu likwidowanego zakładu górniczego (postanowienie) 
• ponoszenie 50% kosztów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenu górniczego  
 
Obecnie, najistotniejszym zadaniem w przypadku złóż eksploatowanych jest maksymalne 
wykorzystanie kopalin w granicach udokumentowania, a następnie zgodna z zasadami ochrony 
środowiska rekultywacja wyrobisk. poeksploatacyjnych, w celu przywrócenia właściwej wartości 
terenu. Wydobywanie kopalin wiąże się zazwyczaj z powstawaniem szkód w środowisku stąd też 
zasady eksploatacji minimalizujące tego typu skutki należy zawierać w decyzjach określających 
warunki prowadzenia eksploatacji. 
 
W przypadku złóż nieeksploatowanych, jedynym sposobem zabezpieczenia zasobów jest ochrona 
obszarów, na którym występują, przed zainwestowaniem uniemożliwiającym późniejsze 
wykorzystanie złoża. Osiągnąć to można poprzez odpowiednie zapisy w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego. 
 
Obowiązek rekultywacji spoczywa na użytkowniku złoża. Obowiązek ten musi zostać wypełniony 
w ciągu 5 lat od zakończenia działalności wydobywczej. Tam, gdzie jest to możliwe, preferować się 
będzie wodno - leśny kierunek rekultywacji z przeznaczaniem na cele wypoczynkowo - rekreacyjne. 
Należy podjąć ścisłą współpracę z użytkownikami złoża w celu takiego prowadzenia eksploatacji, 
aby docelowo uzyskać od razu atrakcyjny teren (akwen) rekreacyjny. W przypadku, gdy nie jest 
możliwe wskazanie przedsiębiorcy, który wydobywał złoże, bądź jego następcy prawnego, obowiązek 
rekultywacji ciąży na budżecie państwa i działającym w jego imieniu ministrze właściwym do spraw 
Skarbu Państwa. 
 
W związku z pojawiającymi się w Polsce potrzebami wprowadzenia do krajowej praktyki  
w zakresie ochrony środowiska metodyki z terenami zdegradowanymi w wyniku działalności 
gospodarczej, obowiązki inwentaryzacji postępowania i weryfikacji takich terenów przekazano w ręce 
starostów. Praktyka ta w założeniu, doprowadzić ma do zmniejszenia ilości i wielkości terenów 
poprzemysłowych, które wymagają działań naprawczych (rekultywacji, rewitalizacji, itp.). Pozwoli to 
na racjonalne połączenie sfery ochrony środowiska ze sferą gospodarczą, uwzględniając tym samym 
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zasady zrównoważonego rozwoju. Wynikające stąd założenie mówi, że tereny poprzemysłowe nie 
powinny być nieużytkami gospodarczymi. 
 
Zarządzanie terenami naznaczonymi działalnością gospodarczą z uwzględnieniem wymogów ochrony 
środowiska należy rozpatrywać biorąc pod uwagę właściwy podział tych terenów. Istnieje bowiem 
konieczność zaklasyfikowania terenów poprzemysłowych do pewnych klas, które pozwolą na 
właściwsze i trafniejsze podjęcie działań naprawczych. Wspomniane wcześniej klasy terenów 
zdegradowanych to: 
 
• tereny poprzemysłowe zdegradowane chemicznie (gleba/ziemia wymagają oczyszczenia) 
• tereny poprzemysłowe zdegradowane pod względem morfologicznym – fizycznym (rekultywacja 

likwidująca niekorzystne przekształcenia naturalnego ukształtowania terenu) 
• tereny nie pełniące już funkcji gospodarczych 
 
Na tak sklasyfikowane rodzaje terenów poprzemysłowych nakłada się jeszcze zagadnienie rodzaju 
odpowiedzialności odnośnie tych terenów. Istnieje bowiem odpowiedzialność bezpośrednia, kiedy 
sprawca degradacji środowiska jest określony, co oznacza zastosowanie zasady „ten kto powoduje 
zanieczyszczenie środowiska, ponosi koszty usunięcia skutków tego zanieczyszczenia” oraz 
odpowiedzialność pośrednia (odpowiedzialność władz publicznych) w przypadku, gdy sprawca nie 
jest znany lub egzekucja obowiązku jest bezskuteczna. 
 
W zakresie rekultywacji i rewitalizacji terenów poprzemysłowych podstawowe znaczenie ma 
inwentaryzacja miejsc, które należy poddać takim działaniem. Należy sporządzić listę potencjalnych 
obiektów, a następnie zebrać informacje świadczące o aktualnym stanie środowiska na tych terenach 
(jakość gleb, wód podziemnych, itp.). Jest to zadanie będące w gestii starosty lub prezydenta miasta. 
Niezwykle ważnym elementem pozwalającym na przedstawienie oceny zagrożeń płynących dla 
środowiska naturalnego od różnego typu obiektów przemysłowych jest wykonanie badań środowiska 
gruntowo – wodnego na tych obiektach oraz regularne ich monitorowanie. Sposób prowadzenia badań 
oraz monitoringu, a także zakres analityczny badań wymuszone są przez typ obiektu (rodzaj substancji 
potencjalnie zanieczyszczających) oraz istniejące w tym zakresie przepisy prawne. 
 
Podstawowym kryterium określania jakości gruntu w chwili obecnej jest Rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie standardów jakości gleby i standardów jakości ziemi (Dz. U. 2002.165.1359 
z dn. 4.10.2002 r.). Określa ono sposób klasyfikowania zanieczyszczeń w zależności od grup rodzajów 
gruntów wyznaczonych ze względu na ich funkcje aktualne i planowane. Rozporządzenie to podaje 
także zakres zanieczyszczeń, który należy brać pod uwagę przy określaniu rodzajów badań 
przewidywanych dla konkretnego typu obiektu.  
 
Odnośnie wód podziemnych brak jest w Polsce tego typu dokumentów prawnych. Pomocnym jednak 
mogą być w tym przypadku wydane przez PIOŚ w 1995 roku „Wskazówki metodyczne do oceny 
stopnia zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych produktami ropopochodnymi i innymi 
substancjami chemicznymi w procesach rekultywacji”. Znajdują się w nich wytyczne w sprawie 
klasyfikacji terenów odnośnie ich przeznaczenia oraz dopuszczalne limity zanieczyszczeń wód 
i gruntów, dla których nie są wymagane prace rekultywacyjne. Kryteria te opierają się na powszechnie 
znanych i w większości krajów obowiązujących tzw. listach odnoszących się do jakości środowiska. 
We wspomnianym poradniku wykorzystano m. in. Listę Holenderską, Berlińską oraz normy 
Kanadyjskie. 
 
Ważne jest stworzenie systemu monitorowania składowisk i terenów zdegradowanych oraz ustalenie 
zakresu badań laboratoryjnych wód pobranych z sąsiedztwa tych obiektów. W pierwszej kolejności 
należy dla każdego ze składowisk określić kierunki przepływu wód podziemnych. Informacje te 
pozwolą na zlokalizowanie na każdym obiekcie po jednym piezometrze monitorującym. Uzyskane 
wyniki pozwolą na podjęcie decyzji odnośnie zakresu dalszych obserwacji i zagospodarowania 
poszczególnych obiektów. 
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Prace prowadzone w chwili obecnej na terenach po byłych zakładach przemysłowych ograniczają się 
głównie do całkowitej likwidacji infrastruktury bez uwzględnienia inwentaryzacji miejsc potencjalnie 
zanieczyszczonych i dokonania kompleksowej oceny stanu środowiska gruntowo – wodnego. 
Informacje te są niezbędne w przypadku dalszego zarządzania tymi terenami, a w szczególności 
w związku z planowanym ich zbyciem. Zakres badań oraz sposób ich przeprowadzenia uzależniony 
jest od profilu działalności zakładu, co wiąże się ze specyficznym typem możliwych do natrafienia 
zanieczyszczeń. Trudne jest więc szczegółowe określenie uniwersalnego zakresu prac oraz badań 
laboratoryjnych. 
 
W Polsce dość istotnym problemem są tzw. „porzucone” tereny przemysłowe, w przypadku których 
nie ma możliwości egzekwowania zasady ”zanieczyszczający płaci”, co powoduje automatyczne 
przeniesienie odpowiedzialności na władze publiczne. Sytuacja ta dotyczy głównie terenów, gdzie 
działały przedsiębiorstwa państwowe.  
 
Dotychczasowe uwarunkowania prawne w tym zakresie można odnaleźć w ustawie z dnia 27 kwietnia 
2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) oraz ustawie  z dnia 27 
lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie 
niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1 085) i w przepisach wykonawczych w postaci rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów 
jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1 359). 
 
Przedstawione powyżej założenia dotyczące właściwego gospodarowania terenami poprzemysłowymi 
oraz umocowania prawne w tym zakresie pozwalają na nadanie właściwego toku rozumowania 
i analizowania problemu na terenie miasta Radomia. 
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Tabela 36. Cele długoterminowe, krótkoterminowe i kierunki działań w zakresie ochrony powierzchni terenu i zasobów kopalin 

Cele długoterminowe do roku 2016 Cele krótkoterminowe do roku 2012 Kierunki działań Jednostki odpowiedzialne 
Racjonalna eksploatacja złóż surowców 

mineralnych, ochrona zasobów złóż 
nieeksploatowanych i rekultywacja 

terenów poeksploatacyjnych 
 

Rekultywacja i zagospodarowanie 
terenów poprzemysłowych i 

zdegradowanych zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju 

 

 
Ochrona złóż istniejących i 
perspektywicznych wraz z 

racjonalizacją wydobycia tych 
surowców 

 
Rekultywacja lub rewitalizacja terenów 
poeksploatacyjnych, poprzemysłowych 

i innych zdegradowanych oraz 
niedopuszczanie do ich dalszej 

degradacji (np. w postaci 
niekontrolowanego składowania 

odpadów) 
 

Sukcesywne zagospodarowywanie 
terenów poprzemysłowych, w tym w 

pierwszej kolejności  
w zlokalizowanych w zabudowie 

miejskiej i przywrócenie do obrotu 
gospodarczego terenów 

poprzemysłowych 
 

Ograniczenie procesu zmniejszania 
powierzchni terenów 
niezdegradowanych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Prowadzenie eksploatacji złóż zgodnie z 
zatwierdzonym planem ruchu 

Przedsiębiorcy, ośrodki naukowe 
podmioty odpowiedzialne za 

eksploatację i rekultywację, Urząd 
Miejski, Urząd Marszałkowski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Eliminacja nielegalnej eksploatacji kopalin, 
szczególnie na terenach rolniczych o wysokiej 
bonitacji gleb, terenów chronionych, leśnych i 
terenów o wysokich walorach krajobrazowych 
(szczególnie wydm) 
3. Uwzględnienie w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego złóż 
eksploatowanych i nie eksploatowanych 
4. Ograniczanie naruszeń środowiska, 
towarzyszących wydobywaniu kopalin poprzez: 
- prowadzenie kontroli w zakładach górniczych, 
- przestrzegania realizacji obowiązków 
wynikających z koncesji, 
- zapobieganie i usuwanie szkód górniczych. 
5. Zwiększenie efektywności wykorzystania 
udokumentowanych  i eksploatowanych złóż 
kopalin poprzez: 
- stosowanie sprawnego sprzętu urabiającego, 
- wdrażanie linii technologicznych do 

uszlachetniania kopaliny w przypadkach, 
gdy jakość kopaliny na to pozwala, 

- wybieranie kopaliny do spągu złoża, zgodnie z 
wyliczonym wskaźnikiem wykorzystania złoża. 

6. Zagospodarowanie i rekultywacja wyrobisk  i 
terenów poeksploatacyjnych oraz terenów 
zdegradowanych, najlepiej w kierunku 
rekreacyjno - wypoczynkowym 
7. Inwentaryzacja i waloryzacja terenów 
zdegradowanych, uaktualnianie i weryfikowanie 
listy terenów poprzemysłowych występujących 
na terenie miasta, określenie skali zagrożeń w 
poszczególnych obiektach 
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Cele długoterminowe do roku 2016 Cele krótkoterminowe do roku 2012 Kierunki działań Jednostki odpowiedzialne 
 8. Ustalenie osoby lub jednostki 

odpowiedzialnej za wykonanie rekultywacji lub 
rewitalizacji terenu 

Przedsiębiorcy, ośrodki naukowe 
podmioty odpowiedzialne za 

eksploatację i rekultywację, Urząd 
Miejski, Urząd Marszałkowski 9. Rewitalizacja terenów zdegradowanych  

10. Zagospodarowanie zrekultywowanych 
terenów 

11. Stymulowanie inwestowania na terenach 
zdegradowanych, a następnie 
zrekultywowanych, co umożliwi zatrudnienie w 
nowopowstających przedsiębiorstwach 
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6. ZRÓWNOWAŻONE WYKORZYSTANIE SUROWCÓW, MATERIAŁÓW, WODY 

I ENERGII  

Na terenie miasta Radom największa presja na środowisko wywierana jest przez zakłady produkcyjne, 
transport oraz sferę gospodarki komunalnej. Istotne kierunki oddziaływania to: emisja zanieczyszczeń 
do wód i powietrza,, emisja hałasu, pobór wód powierzchniowych oraz energii. Zagadnienia te zostały 
ujęte w niniejszym dokumencie, w celu przedstawienia możliwości zmniejszenia ich wpływu na 
środowisko. Za najistotniejsze uznano zagadnienia związane z ograniczaniem zużycia wody, energii 
(w tym zwiększenia wykorzystania energii odnawialnej), surowców o raz zmniejszenia ilości 
wytwarzanych odpadów. Problematyka gospodarki odpadami została obszernie omówiona 
w dokumencie stanowiącym część niniejszego programu – Planie gospodarki odpadami dla miasta 
Radomia. 
 
6.1. RACJONALIZACJA U ŻYTKOWANIA WODY DO CELÓW PRODUKCYJNYCH I 
KONSUMPCYJNYCH  
 
Cel długoterminowy: 
 

Zmniejszenie wodochłonności produkcji przemysłowej oraz zmniejszenie zużycia wody 
w sektorze komunalnym 

 
Cel pierwszy wynika z przyjętych limitów krajowych. Największe znaczenie dla realizacji tego celu 
mają działania podejmowane przez poszczególne zakłady produkcyjne, a także jednostki 
funkcjonujące w sektorze komunalnym.  
 
W Radomiu zużycie wody, zarówno do celów konsumpcyjnych, jak też produkcyjnych, 
systematycznie spada. Związane jest to przede wszystkim z urealnieniem cen wody oraz systemem 
rozliczeń (przejście z systemu ryczałtowego na liczniki poboru), w którym konsument płaci za 
rzeczywistą ilość zużytej wody. Także ogólny wzrost kosztów utrzymania spowodował wśród 
mieszkańców miasta wykształcenie postaw oszczędzania wody, co jest zjawiskiem pozytywnym. 
W latach 1994 – 2000 w Radomiu realizowany był Eksperymentalny Program Oszczędzania Wody 
Pitnej. Program miał charakter pilotażowy, obejmował on grupę kilku tysięcy mieszkańców miasta 
(1806 mieszkań). Uczestnicy otrzymali zestaw urządzeń wodooszczędnych, pozwalających na 
zaoszczędzenie około 20 – 40% wody. Przeprowadzono również program edukacyjny dla 
mieszkańców Radomia, informujący o korzyściach wynikających ze stosowania tego typu urządzeń. 
Pozytywne wyniki Programu dają podstawę do kontynuowania tego typu działań w przyszłości. 
 
Struktura poboru wody w gospodarstwach domowych wskazuje (na podstawie badań 
przeprowadzanych w innych miastach Polski), że na konsumpcje i gotowanie zużywa się zaledwie 3% 
wody, zaś na spłukiwanie toalet i mycie aż 58%. Dalsze wprowadzenie urządzeń domowych 
oszczędzających wodę przyczyni się do redukcji jej zapotrzebowania. Również wprowadzenie 
liczników za wodę przyczynia się do ok. 25% zmniejszenia jej poboru. Istotnym czynnikiem 
zmniejszającym obór wody jest ograniczenie strat w jej przesyłach, co wiąże się z modernizacją 
i remontami sieci wodociągowej. 
 
Ogólna polityka dotycząca zmniejszenia zużycia wody przez sektor produkcyjny i komunalny polegać 
będzie na skoncentrowaniu wysiłków na obniżeniu popytu na wodę, co jest przeciwieństwem do 
metody zaspokajania rosnącego zapotrzebowania na wodę poprzez zwiększanie jej podaży. 
Niezmiernie istotne będą tutaj działania edukacyjne, ukierunkowane na zmianę nawyków korzystania 
z wody śród mieszkańców oraz wprowadzenie nowych przyzwyczajeń mających na celu 
zrównoważone korzystanie z zasobów wodnych. 
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Cele krótkoterminowe i kierunki działań: 
 
1. Zmniejszenie zapotrzebowania na wodę w przemyśle poprzez promowanie przemysłu mniej 

wodochłonnego 
2. Wprowadzanie zamkniętych obiegów wody i wodooszczędnych technologii produkcji  

w przemyśle 
3. Dążenie do zaopatrzenia przemysłu w wodę z ujęć powierzchniowych (z wyjątkiem przemysłu 

farmaceutycznego i spożywczego) 
4. Kontynuacja modernizacji sieci wodociągowych w celu zmniejszenia strat wody  

w systemach przesyłowych 
5. Wspieranie działań mających na celu zmniejszenie zużycia wody w gospodarstwach domowych 

(modernizacja urządzeń, instalacja liczników wody) 
6. Prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych, zarówno dla mieszkańców miasta,  

jak i podmiotów gospodarczych w zakresie konieczności i możliwości oszczędzania wody 
7. Wprowadzenie wskaźników wodochłonności  produkcji do Programu ochrony środowiska po ich 

ogłoszeniu 
8. Wprowadzenie normatywów zużycia wody w wybranych, szczególnie wodochłonnych procesach 

produkcji w oparciu o dane najlepszych dostępnych technik 
9. wprowadzenie systemu kontroli wodochłonności produkcji w formie obowiązku rejestracji 

zużycia wody na cele przemysłowe i rolnicze w przeliczeniu na jednostkę produkcji 
10. Wprowadzenie elementów samokontroli zakładów poprzez systemy zarządzania środowiskowego 

ISO 14 000 
 
6.2. ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA ENERGII  
 
Cel długoterminowy: 

Zmniejszenie zużycia energii  

 
Cel ten wynika bezpośrednio z założeń Polityki Ekologicznej Państwa. Osiągnięcie go uwarunkowane 
jest dalszym urealnieniem cen energii, m.in. poprzez wliczenie w jej cenę jednostkową kosztów 
środowiskowych (opłaty produktowe od paliw, zróżnicowane w zależności od uciążliwości danego 
paliwa dla środowiska). Ograniczenie ogólnego zużycia energii (także zmniejszenie produkcji energii) 
przyniesie efekty w postaci zmniejszenia zużycia surowców energetycznych, a także zmniejszenia 
emisji zanieczyszczeń do środowiska.  
 
Zmniejszenie zużycia energii powinno być rozpatrywane jednostkowo, gdyż przy zakładanym 
wzroście gospodarczym i rozwoju gminy nieunikniony jest bezwzględny wzrost zużycia energii. 
W mieście liczba odbiorców energii elektrycznej wzrasta rokrocznie nieznacznie i jest to związane 
głównie ze zwiększeniem się ilości mieszkań i zakładów pracy. Zmniejszenie zużycia energii, 
zwłaszcza w sektorze komunalnym, związane będzie z nieuniknionym wzrostem cen tej energii. 
 
Podstawowe znaczenie w zmniejszaniu zużycia energii będą mieć działania w zakresie 
restrukturyzacji i modernizacji gospodarki (wprowadzanie energooszczędnych technologii) oraz 
wzrost świadomości społeczeństwa. Odnotować należy działalność władz miejskich w zakresie 
wprowadzania energooszczędnego oświetlania ulic.  
Wymienione działania będą realizowane przez podmioty gospodarcze, a także wytwórców energii; 
władze samorządowe mają ograniczony wpływ na realizację założonych celów. Niemniej, istotne jest 
prowadzanie działań edukacyjnych i informowanie o dostępnych możliwościach w zakresie 
ograniczania zużycia energii. 
 
Cele krótkoterminowe i kierunki działań: 

 
1. Restrukturyzacja gospodarki w kierunku ograniczania produkcji energochłonnej 
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2. Wprowadzanie energooszczędnych technologii i urządzeń w przemyśle, energetyce 
 i gospodarce komunalnej 

3. Dążenie do zmniejszenia strat energii, zwłaszcza cieplnej, w systemach przesyłowych oraz 
obiektach mieszkalnych, usługowych i przemysłowych 

4. Dążenie do poprawy parametrów energetycznych budynków, szczególnie nowobudowanych 
5. Racjonalizacja zużycia i oszczędzania energii przez społeczeństwo miasta 
6. Stymulowanie i wspieranie przedsięwzięć w zakresie zmniejszania zużycia energii 

 
6.3. WZROST WYKORZYSTANIA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH  
 
Cele długoterminowe do roku 2016: 

Zwiększenie udziału źródeł odnawialnych do 7,5% w roku 2010 

Zwiększenie do roku 2010 wykorzystania energii z regionalnych źródeł odnawialnych  
o 100% w stosunku do roku 2000 

 
Obecnie wykorzystanie energii odnawialnej w Unii Europejskiej kształtuje się na poziomie 
 6 %. Planuje się wzrost tego udziału do 12% w perspektywie roku 2010. W Polsce udział energii 
odnawialnej w zużyciu energii pierwotnej kształtuje się na poziomie 7%, przy czym dominuje zużycie 
biomasy (98%) oraz energia wodna (1,8%). Pozostałe źródła mają charakter marginalny. Zakłada się, 
że w 2010 roku udział zużycia energii odnawialnej wzrośnie do poziomu 7,5 %, a w perspektywie 
2020 roku do 14%. (wynika to z Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 30 maja 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej 
i ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu 
z wytwarzaniem ciepła). Również zaakceptowany przez Radę Ministrów w 2000 roku dokument 
Ministerstwa Środowiska „Strategia rozwoju energii odnawialnej” wytycza kierunki i możliwości 
zwiększania jej udziału w ogólnym bilansie energetycznym. Działaniem stymulujących rozwój 
energetyki odnawialnej jest wprowadzenie obowiązku zakupu przez przedsiębiorstwa energetyczne 
energii ze źródeł odnawialnych. 
 
Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie Prawo energetyczne, do odnawialnych źródeł energii należą: 
 
energia wiatru – jest uzależniona od lokalnych i regionalnych warunków klimatycznych oraz 

ukształtowania i tzw. szorstkości terenu. Radom zlokalizowany jest w strefie niekorzystnie 
położonej, o małych zasobach energetycznych wiatru. Z tego względu nie funkcjonują tu 
urządzenia wykorzystujące energie wiatru i ten kierunek nie jest uważany za rozwojowy dla 
potrzeb zwiększenia udziału energii odnawialnej w ogólnym bilansie energetycznym. 

 
energia promieniowania słonecznego – Radom posiada dość dobre warunki do wykorzystania tej 

formy energii, choć przeszkodą może być duże zanieczyszczenie powietrze, szczególnie zaś 
zawartość pyłu zawieszonego. Zasadne jest jednak wykorzystanie energii słonecznej do 
wytwarzania ciepłej wody w kolektorach słonecznych lub  fotoogniwach. Sprawność 
wykorzystania kolektorów wynosi 40 – 60%, a fotoogniw 8 – 16%. W budownictwie 
jednorodzinnym systemy pozyskiwania energii słonecznej pozwoliłyby na zaspokojenie do 75% 
zapotrzebowania na ciepłą wodę i do 40% na ogrzewanie. 

 
energia geotermalna – w obrębie Radomia zbiorniki wód geotermalnych znajdują się na dużych 

głębokościach, jednakże, można rozpatrywać wykorzystanie jej dla potrzeb energetycznych. 
Możliwe jest także wykorzystanie płytkiej energii gruntu, stosując do tego celu tzw. pompy ciepła. 
Są one coraz szerzej wykorzystywane w budownictwie jednorodzinnym. 

energia spadku rzek – potencjał energetyczny rzek nie pozwala na energetyczne wykorzystanie ich 
wód w ekonomicznie uzasadnionym zakresie 

energia pozyskiwana z biomasy– do biomasy zalicz się następujące rodzaje surowców: drewno 
(uzyskiwane np. z plantacji topoli, wierzby energetycznej, z lasów gospodarczych, odpady 
z przemysłu drzewnego), słoma (z produkcji zboża), papier i tektura, biogaz (fermentacja osadów 
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ściekowych, gnojowicy, gaz wysypiskowy). Ocenia się, że 1 m3 biogazu odpowiada energetycznie 
1 kg węgla. Jest to jeden z bardziej perspektywicznych kierunków rozwoju energii odnawialnej 
w Radomiu. 

 
Na terenie Radomia istnieją duże możliwości szerszego wykorzystania energii odnawialnej. Możliwe 
jest stosowanie w szerokim zakresie metod przetwarzania energii biomasy (np. słomy, drewna) na 
energię użyteczną, głównie cieplną (kotły opalane biomasą). Coraz większą popularność zyskuje 
energia geotermalna, przy stosowaniu gruntowych wymienników ciepła w domach jednorodzinnych. 
 
Należy zaznaczyć, że stosowanie odnawialnych źródeł energii jest na razie w wielu przypadkach 
nieuzasadnione ekonomicznie.  

 
Cele krótkoterminowe do roku 2012 i kierunki działań: 
 
1. Zwiększenie zużycia energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym Radomia  
2. Zwiększenie zaangażowania środków publicznych (budżetowych i pozabudżetowych) 

i prywatnych na rozwój energetyki ze źródeł odnawialnych z równoczesną poprawą efektywności 
ich wykorzystania 

3. Inwentaryzacja potencjału technicznego i ekonomicznego pozyskiwania energii odnawialnej 
i niekonwencjonalnej na terenie Miasta 

4. Rozpoznanie możliwości szerszego zastosowania oraz wprowadzenia nowych metod 
wykorzystania energii odnawialnej na terenie Miasta 

5. Opracowanie Programu rozwoju energii odnawialnej dla Miasta Radomia  
6. Intensyfikacja działań umożliwiających wykorzystanie w tym zakresie środków finansowych 

z Unii Europejskiej i międzynarodowych instytucji finansowych na wykorzystanie energii 
odnawialnej 

7. Działalność edukacyjno – informacyjna z zakresie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych 
i energii niekonwencjonalnej, w tym rozwiązań technologicznych, administracyjnych 
i finansowych 

8. Wsparcie finansowo – logistyczne projektów w zakresie budowy urządzeń i instalacji z zakresu 
energii odnawialnej i niekonwencjonalnej 

9. Kojarzenie źródeł energii poprzez łączenie różnych źródeł w jeden system energetyczny 
 

6.4. ZMNIEJSZENIE MATERIAŁOCHŁONNO ŚCI I ODPADOWO ŚCI PRODUKCJI  
 

Cele długoterminowe: 

Ograniczenie materiałochłonności produkcji  

 

Wycofanie z produkcji i użytkowania, bądź ograniczenie użytkowania substancji  
i materiałów niebezpiecznych (reglamentowanych przez dyrektywy UE  i przepisy prawa 

międzynarodowego)  (dotyczy substancji zawierających metale ciężkie, trwałe zanieczyszczenia 
organiczne oraz substancje niszczące warstwę ozonową) 

 
Poszczególne działania ujęte w niniejszym rozdziale skierowane są głównie do podmiotów 
gospodarczych. Rolą jednostek samorządowych jest popularyzacja metod ograniczania presji na 
środowisko oraz wpływ na politykę środowiskową zakładów poprzez wydawanie odpowiednich 
decyzji i zezwoleń. 

 
Cele krótkoterminowe do roku 2012 i kierunki działań: 
 
1. Oszczędna gospodarka materiałami i surowcami w zakładach produkcyjnych 
2. Zwiększenie recyklingu i odzysku materiałowego i energetycznego w zakładach produkcyjnych 
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3. Zapobieganie i minimalizacja zanieczyszczeniom, uciążliwościom i zagrożeniom u źródła 
 

7. WŁĄCZANIE ASPEKTÓW EKOLOGICZNYCH DO POLITYK SEKTOROWYC H 

7.1 ZAGADNIENIA OCHRONY ŚRODOWISKA W UJ ĘCIU SEKTOROWYM 
 
Przeciwdziałaniem dla niekontrolowanej ekspansji gospodarczej jest przyjęcie zasad zrównoważonego 
rozwoju, który polega na prowadzeniu szerokiej działalności człowieka, ciągłym rozwoju 
gospodarczym i społecznym przy niedopuszczeniu do dalszej degradacji środowiska naturalnego oraz 
na podejmowaniu działań zmierzających do restytucji zniszczonych elementów środowiska. Oznacza 
to, że w każdej dziedzinie działalności gospodarczej, która może oddziaływać na środowisko, należy 
przyjąć określone zasady i cele, które ograniczą lub wyeliminują ten negatywny wpływ. Wskazówki 
w tej sprawie przedstawione zostały w dokumencie Rady Ministrów „Wytycznych dotyczących zasad 
i zakresu uwzględniania zagadnień ochrony środowiska w programach sektorowych” oraz w Polityce 
Ekologicznej Państwa. 
 
Dla miasta Radomia  w zakresie oddziaływania na środowisko znaczenie mają następujące dziedziny: 
 
7.1.1. Przemysł 
 
Miasto Radom należą do bardzo dobrze uprzemysłowionych jednostek terytorialnych. Obecna 
działalność produkcyjna, a także zakładane plany rozwoju, są  znaczącymi  czynnikami 
oddziałującymi negatywnie na środowisko. W chwili bieżącej do głównych zagrożeń z tytułu rozwoju 
przemysłu należą: emisja zanieczyszczeń do powietrza i wód, degradacja powierzchni ziemi 
i krajobrazu, emisja hałasu i  możliwość wystąpienia poważnej awarii. Stąd też, głównym celem dla 
zrównoważenia produkcji przemysłowej na terenie Radomia  jest: 
 

Dążenie do ograniczenia negatywnego oddziaływania procesów przemysłowych na 
środowisko poprzez wdrożenie prośrodowiskowych wzorców i modelu produkcji oraz zasad 

planowania przestrzennego i obowiązujących przepisów prawnych 
 

Zmiany zachodzące w ostatnich latach związane ze wzrostem konkurencyjności i zaostrzeniem 
wymogów ekologicznych powodują konieczność restrukturyzacji, zarówno w sferze technologicznej, 
jak i organizacyjnej. Z punktu widzenia ochrony środowiska ważne będą wszystkie działania 
zmierzające do zminimalizowania wpływu działalności przedsiębiorstwa na środowisko.  
 
Zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci”, zakłady przemysłowe powinny ponosić całkowitą 
odpowiedzialność za podejmowane działania mogące pogorszyć stan środowiska przyrodniczego. 
Istotne jest, aby sprawcy zanieczyszczeń i przekształceń nie ograniczali się do naprawy zaistniałych 
szkód i spełnienia wymogów określonych w pozwoleniach na korzystanie ze środowiska, ale zmierzali 
do zapobiegania i minimalizacji negatywnych oddziaływań.  
 
Szereg zakładów podjęło już lub jest w trakcie podejmowania działań restrukturyzacyjnych. 
Respektowanie zasady zrównoważonego rozwoju w przemyśle jest jednym z warunków skutecznej 
realizacji polityki ekologicznej państwa. Osiągnięcie celów polityki ekologicznej nie będzie możliwe 
bez aktywnego włączenia się przedsiębiorstw przy jednoczesnym zewnętrznym wsparciu finansowym 
i merytorycznym w spełnianiu obligatoryjnych wymagań. Jednym z koniecznych działań będzie 
dostosowanie się zakładów do tzw. zintegrowanych pozwoleń, zgodnie z Dyrektywą IPPC / ang. 
Integrated Pollution Prevention and Control. Wdrożenie wymagań tej Dyrektywy spowoduje 
konieczność stosowania zintegrowanego podejścia do zapobiegania i ograniczania emisji 
z prowadzonych procesów technologicznych oraz zasady ochrony środowiska jako całości. Oznacza to 
odejście od stosowanej dotychczas praktyki wydawania pozwoleń i decyzji administracyjnych, 
odnoszących się do poszczególnych mediów (pobór wody, gospodarka odpadami), komponentów 
środowiska (emisje do powietrza, odprowadzanie ścieków) czy uciążliwości (hałas, promieniowanie) 



 

 127 

na rzecz wydawania pozwoleń zintegrowanych. Zawarte w pozwoleniach ograniczenia emisji będą 
uwzględniały wymogi BAT (najlepszych dostępnych technik). 
 
Zakłady posiadające instalacje typu IPPC, które obecnie nie spełniają wymagań BAT będą musiały 
realizować programy dostosowawcze, gdzie zostanie określony harmonogram wdrożenia 
poszczególnych przedsięwzięć proekologicznych. Pomimo, że niektóre z tych zakładów nie zgłosiły 
przedsięwzięć do niniejszego Programu, istnieje możliwość otrzymania wsparcia zewnętrznego tych 
przedsięwzięć, które są zgodne z kierunkami działań zdefiniowanymi w Programie. Ponadto istnieje 
możliwość wprowadzenia ich do planu operacyjnego podczas kolejnej jego weryfikacji.  
 
Jedną z metod minimalizacji wpływu działalności produkcyjnej jest wprowadzenie w zakładach zasad 
tzw. Czystszej Produkcji, która jest prewencyjną strategią ochrony środowiska polegającą na 
zapobieganiu u źródła powstawaniu odpadów stałych, ścieków, gazów i pyłów oraz oszczędności 
energii, wody, paliw  i innych zasobów naturalnych w procesach produkcyjnych, usługach oraz 
w każdej innej działalności. Głównymi aspektami Czystszej Produkcji są: zmniejszenie uciążliwości 
dla środowiska oraz dodatkowy efekt ekonomiczny.  
 
Istotne będzie podejmowanie przez przedsiębiorstwa dobrowolnych działań na rzecz środowiska jak 
np. wprowadzanie systemów zarządzania środowiskowego. Oznacza to włączenie środowiska i jego 
ochrony do celów strategicznych firmy i przypisanie tych zagadnień do kompetencji zarządu firmy. 
Sformalizowany systemem  zarządzania środowiskowego wprowadza się według norm ISO serii 
14000, które są przydatne dla przedsiębiorstw o dowolnym charakterze i wielkości. Normy ta 
określają  wymagania, które umożliwiają sformułowanie polityki i celów działalności organizacji, jej 
wyrobów i usług, które mogą oddziaływać na środowisko i które organizacja może kontrolować. 
 
Istotne jest, aby nowopowstające podmioty gospodarcze nie należały do jednostek silnie 
oddziałujących na środowisko. Nowe zakłady produkcyjne powinny być lokalizowane głównie 
w istniejących już dzielnicach przemysłowych lub w wyznaczonych strefach rozwoju tego typu 
działalności. Na terenach przewidzianych do zagospodarowania w ramach produkcji przemysłowej, 
usług i handlu proponuje się wprowadzenie następujących zasad zrównoważonego rozwoju: 
 
•••• zasada zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń 
•••• zasada utrzymania i ochrony istniejących zasobów środowiska przyrodniczego 
•••• zasada racjonalnego zagospodarowania powierzchni ziemi przy zachowaniu wysokiego udziału 

terenów zielonych 
•••• zasada stosowania najlepszej dostępnej techniki (BAT), w tym technologii energooszczędnych 

z maksymalnym wykorzystaniem energii odpadowej oraz energii odnawialnej 
•••• zasada ograniczania ryzyka wystąpienia poważnej awarii oraz jej skutków dla ludzi i środowiska 
 
Zadania 
 
•••• Osiągnięcie w zakładach przemysłowych wskaźników energochłonności, materiałochłonności 

i wodochłonności nie odbiegających od tych, jakie w tym samym czasie będą uzyskiwane 
w innych krajach Unii Europejskiej i OECD 

•••• Ograniczanie terenów wytwórczości jako elementu terenów zainwestowanych, przy zwiększeniu 
intensywności ich wykorzystania 

•••• Spełnienie przez wszystkie zakłady wymagań w zakresie korzystania ze środowiska określonych 
przepisami prawa krajowego i obowiązującymi decyzjami administracyjnymi (dopuszczalne 
wielkości emisji, rejestry zanieczyszczeń, monitorowanie emisji, zintegrowane pozwolenia na 
korzystanie ze środowiska, zasady postępowania z odpadami, jakość ekologiczna wyrobów, 
zarządzanie ryzykiem środowiskowym, oceny oddziaływania na środowisko, procedury 
raportowania) 

•••• Wdrażanie projektów Czystszej Produkcji i zarządzania środowiskowego w zakładach, 
modernizacja instalacji przemysłowych 
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•••• Wprowadzanie technologii BAT 
•••• Sukcesywne wyposażanie zakładów (tam, gdzie jest to niezbędne) w infrastrukturę techniczną 

ochrony środowiska (oczyszczalnie ścieków, systemy oczyszczania spalin, itp.) 
•••• Wdrożenie systemów zapobiegania i przeciwdziałania zdarzeniom mogącym powodować 

poważną awarię oraz ograniczanie jej skutków dla ludzi i środowiska w zakładach stwarzających 
tego typu zagrożenie 

•••• Wdrożenie dobrowolnych lub obowiązkowych (w zależności od stopnia ryzyka) ubezpieczeń od 
odpowiedzialności cywilnej za ewentualne, spowodowane szkody ekologiczne 

 
Zadania związane z sektorem energetycznym obejmują: wytwarzanie, dystrybucję oraz użytkowanie 
energii. Szczególnie istotne znaczenie ma wytyczenie celów zmierzających do zrównoważonego 
rozwoju dla małych, lokalnych źródeł energii cieplnej, będących główną przyczyną niskiej emisji 
zanieczyszczeń  w mieście. 

 
Zakłada się następujące cechy zrównoważonego rozwoju dla sektora energetycznego: 
 
•••• Zmniejszenie energochłonności gospodarki 
•••• Zastępowanie węgla jako paliwa paliwami gazowymi i płynnymi, a także, w miarę lokalnych 

możliwości, nośnikami energii odnawialnej i z odpadów 
•••• Eliminowanie urządzeń o niskiej sprawności energetycznej 
•••• Wspieranie inwestycji termoizolacyjnych 
•••• Modernizacja urządzeń energetycznych i technik spalania zwiększająca sprawność przemian 

energii i zmniejszająca emisję zanieczyszczeń 
•••• Informowanie społeczeństwa o energochłonności maszyn, urządzeń i wyrobów 
•••• Zapewnienie dostępu do informacji o uciążliwości sektora energetycznego dla środowiska, a także 

podejmowanych przez sektor w tym zakresie działaniach, szerokim kręgom społeczeństwa,  
z zachowaniem zasad ochrony tajemnicy przemysłowej i handlowej 

 
7.1.2. Rolnictwo  
 
Na terenie miasta Radom  rolnictwo i gospodarka leśna nie są podstawowymi formami działalności 
gospodarczej. Niemniej, w tej dziedzinie w najbliższych latach wymagane będą głęboko idące zmiany 
w związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej i koniecznością przystosowania rolnictwa do 
wymagań UE. Podniesienie konkurencyjności rolnictwa wiązać się będzie m.in. ze zwiększeniem 
areału pojedynczych gospodarstw i specjalizacją (np. chów trzody chlewnej, bydła, sadownictwo, 
ogrodnictwo). Niezbędnym jest, aby przeprowadzane zmiany uwzględniały aspekty ochrony 
środowiska i zrównoważonego rozwoju.  
 
Do pożądanych, planowanych do osiągnięcia cech zrównoważenia sektora rolnictwa należą: 
 
1. Utrzymanie i rozwój zróżnicowania sposobów i kierunków produkcji, przede wszystkim 

różnorodnej wielkości gospodarstw, stopnia ich specjalizacji, intensywności gospodarowania. 
2. Optymalne wykorzystania potencjału biologicznego gleb poprzez dostosowanie rodzaju 

i wielkości upraw, zalesianie gruntów nieprzydatnych dla rolnictwa, minimalizacja gruntów 
przekazywanych na cele nierolnicze, zwłaszcza wysokich klas bonitacyjnych. 

3. Powszechne wdrożenie dobrych praktyk rolniczych, zwłaszcza w zakresie stosowania nawozów 
mineralnych i chemicznych środków ochrony roślin, nawożenia i gospodarowania obornikiem 
i gnojowicą, regulacji stosunków wodnych, mechanizacji prac polowych, utrzymania miedz oraz 
wprowadzania zadrzewień i zakrzewień śródpolnych. 

4. Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach uprawianych rolniczo, w szczególności 
infrastruktury związanej z ochroną środowiska. 

5. Wspieranie działań zmierzających do wielokierunkowego rozwoju rolnictwa: rozwoju bazy 
przetwórczej i magazynowej, łączenie produkcji rolnej z przetwórstwem, współpraca z sąsiednimi 
gminami o przewadze funkcji rolnej. 
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6. Zalesienie gruntów nieprzydatnych dla rolnictwa ze  szczególnym  uwzględnieniem granicy rolno-
leśnej. 

 
7.1.3.  Transport  
Jednym z atutów miasta powinien być dobry układ komunikacyjny wraz z rozwiniętym systemem 
lokalnego transportu zbiorowego.  
 
Perspektywiczne cele zrównoważenia sektora transportu dla Radomia obejmują: 
 
1. Poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego 
2. Usprawnienie połączeń komunikacyjnych miasta 
3. Poprawę warunków podróżowania w transporcie indywidualnym i zbiorowym 
4. Budowę zatok w miejscach zatrzymywania się autobusów 
5. Uzyskanie przez wszystkie eksploatowane środki transportu parametrów w zakresie walorów 

użytkowych oraz w zakresie oddziaływania na środowisko, jakie będą w tym czasie 
obowiązywały w Unii Europejskiej 

6. Doprowadzenie do ogólnej przepustowości szlaków i węzłów infrastruktury transportowej 
(z wyjątkiem obszaru śródmieścia), a także jej rozmieszczeniu przestrzennemu, do stanu w pełni 
odpowiadającego rzeczywistym potrzebom przewozowym 

7. Wyprowadzenie tranzytowych przewozów samochodowych poza obszar zwartej zabudowy 
8. Spełnienie wszystkich wymaganych w prawie polskim i międzynarodowym warunków 

bezpieczeństwa przy przewozach ładunków niebezpiecznych 
9. Wdrożenie płynnej regulacji ruchu w obszarach o jego największym natężeniu 
10. Zmniejszenie technicznych ograniczeń w zakresie rozwoju transportu rowerowego, poprzez 

wybudowanie lub wyznaczenie, na wszystkich obszarach zabudowanych, ścieżek rowerowych 
oraz odpowiednio zagospodarowanych miejsc do parkowania rowerów 

11. Poprawa stanu istniejących dróg i ulic poprzez ich przebudowę, i modernizację 
12. Określenie i wprowadzenie do układu komunikacyjnego miasta Strefy Ruchu Uspokojonego 

i Strefy Ograniczonego Postoju oraz wzajemne koordynowanie zasad korzystania z nich przez 
użytkowników 

13. Wprowadzenie programowego deficytu miejsc parkingowych dla strefy śródmiejskiej 
14. Określenie parametrów ulic śródmiejskich: np. zawężenie przekrojów ulicznych, fakturowanie 

i kolorystyka nawierzchni, zmiana rodzaju nawierzchni, i tzw. szykany, czyli progi zwalniające, 
skosy poziome, itp. 

15. Zmiana organizacji komunikacji miejskiej, polegająca na obniżeniu tzw. pracy przewozowej 
miasta.  

16. Aktywizacja komunikacyjna terenów przemysłowych poprzez sukcesywne uzbrajanie 
w infrastrukturę drogową (wybudowanie fragmentów tras średnicowych i obwodnic), odciążanie 
ulic miejskich na rzecz tzw. przemysłowych). 

17. Wprowadzanie ulic jednokierunkowych na ulicach bocznych do głównych ciągów 
komunikacyjnych, co zwiększy przepustowość komunikacyjną terenów przyległych, zmniejszy 
kolizyjność i usprawni ruch 

18. Modernizacja skrzyżowań, dążąca do poprawy ruchu, zmniejszenia ilości kolizji i koordynacji 
skrzyżowań (tzw. zielona fala) 

 
Część zadań związanych z transportem i komunikacją przedstawiono w rozdziale 5.2 oraz 5.3 
niniejszego opracowania. 
 
7.1.4 Gospodarka komunalna i budownictwo  
Na terenie miasta jedną z istotnych gałęzi działalności człowieka, wywierającej presję na środowisko, 
jest postępująca urbanizacja. Radom i jego przedmieścia należą do ekspansywnie rozwijających się 
obszarów, a niewysokie (w porównaniu np. z Warszawą) ceny działek budowlanych, dobra 
komunikacja i centra usługowe są zachętą dla inwestorów do osiedlania się właśnie tutaj.  
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Zamierzenia w zakresie uzyskania docelowych cech zrównoważenia gospodarki komunalnej 
i budownictwa obejmują: 
 
1. Spełnienie wszystkich wymagań wynikających z przepisów prawa krajowego i regulacji Unii 

Europejskiej, a także określonych regułami racjonalności i dobrej praktyki gospodarowania, 
dotyczących stanu infrastruktury technicznej gospodarki komunalnej w zakresie: uzdatniania 
wody do picia, oczyszczania i odprowadzania ścieków, zagospodarowania odpadów, ograniczania 
emisji ze spalania w lokalnych kotłowniach, opomiarowanie zużycia wody i ciepła, zmniejszenie 
strat przesyłowych wody i ciepła 

2. Tworzenie bądź utrzymanie ładu przestrzennego w mieście, obejmującego zachowanie 
właściwych relacji pomiędzy terenami zabudowanymi i terenami otwartymi, zaplanowany, 
zharmonizowany z krajobrazem kształt architektoniczno – urbanistyczny pojedynczych budynków 
i ich zespołów, dbałość o czystość i porządek 

3. Całkowite wyeliminowanie samowoli budowlanej 
4. Szerokie wdrażanie tzw. dobrych praktyk w zakresie realizacji prac budowlanych (organizacja 

zaplecza i placu budowy, stosowane technologie, jakość, a zwłaszcza uciążliwość dla środowiska, 
maszyn i urządzeń oraz środków transportu, porządkowanie i rekultywacja zajętego terenu po 
zakończeniu inwestycji, itp.), skuteczne wspierane nadzorem inwestorskim i administracyjnym 
w pełni wykorzystującym zalecenia zawarte w wykonanych ocenach oddziaływania 
projektowanych inwestycji na środowisko 

 
7.1.5. Rekreacja i wypoczynek 
 
Miasto, a szczególnie jego okolica posiada pewne walory krajobrazowe i przyrodnicze, co sprzyjać 
może wypoczynkowi i turystyce, szczególnie jednodniowej lub weekendowej. W Radomiu, oprócz 
atrakcji przyrodniczych, znajdują się także liczne obiekty zabytkowe lub atrakcje kulturalne.  
 
Planowane do uzyskania, docelowe cechy zrównoważenia sektora rekreacji i wypoczynku obejmują:  
 
1. Optymalne wykorzystanie walorów przyrodniczych miasta do celów rekreacji i wypoczynku 
2. Wzmocnienie infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej na terenie Radomia 
3. Wspieranie rozbudowy szlaków rowerowych 
4. Kontynuacja i wdrażanie programów wspierających rozwój rekreacji i sportu mieszkańców, 

organizacja turniejów i zawodów sportowych 
5. Ochrona dziedzictwa kulturowo – historycznego (program ochrony zabytków) 
6. Określenie chłonności i pojemności terenów predysponowanych do rozwoju rekreacji 

i wypoczynku 
7. Rozwój różnorodnych form rekreacji 
 
7.1.6. Aktywizacja rynku do działań na rzecz ochrony środowiska 

 
Istotnym wsparciem ochrony środowiska jest aktywizacja rynku do działań na rzecz ochrony 
środowiska prowadząca do tworzenia tzw. zielonych miejsc pracy (zwłaszcza w turystyce i ochronie 
przyrody, odnawialnych źródłach energii, wykorzystaniu odpadów), rozwoju produkcji urządzeń 
służących ochronie środowiska bądź produkcji towarów przyjaznych środowisku. Opracowany będzie 
tzw. ramowy program wspierania zielonych miejsc pracy jako element walki z bezrobociem. Program 
ten będzie zawierał mechanizm finansowego i eksperckiego wspierania władz samorządowych 
i prywatnych przedsiębiorców w tworzeniu zielonych miejsc pracy. 
 
Cele krótkoterminowe i kierunki działań:  
 
1. Uwzględnianie w przetargach organizowanym przez administrację rządową i samorządową 

wymogów ekologicznych, o ile jest to ekonomicznie uzasadnione 
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2. Kształtowanie równoprawnych warunków konkurencji przez pełne stosowanie zasady 
„zanieczyszczający płaci”, wraz z uwzględnieniem kosztów zewnętrznych 

3. Wspieranie powstawania i zachowania tzw. „zielonych” miejsc pracy, w szczególności w: 
ochronie przyrody, odnawialnych źródłach energii, transporcie publicznym, działaniach na rzecz 
oszczędzania zasobów (zwłaszcza energii i wody), odzysku produktów lub ich części oraz 
odzysku opakowań i wykorzystania odpadów jako surowców wtórnych 

4. Stymulowanie rozwoju przemysłu urządzeń ochrony środowiska, zwłaszcza urządzeń 
wykorzystywanych w ochronie wód i powietrza oraz zagospodarowania odpadów 

5. Integracja aspektów ekologicznych z planowaniem przestrzennym 
 
Ze względu na gęstnienie sieci infrastruktury w krajobrazie oraz rozwój gospodarczy na terenie 
miasta, należy zadbać o uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego oraz studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wniosków wynikających z istniejącej 
lub planowanej lokalizacji terenów chronionych wraz z ich otulinami. 
 
Zadania prowadzące do realizacji tego kierunku działania to: 
 
1. Uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego selektywnego dostępu do terenów 

wyjątkowo cennych przyrodniczo; 
2. Wprowadzenie odpowiednich procedur lokalizacyjnych chroniących tereny cenne przyrodniczo 

przed przeinwestowaniem; 
3. Przeciwdziałanie rozwojowi budownictwa mieszkalnego i rekreacyjnego na terenach chronionych. 
 
8. POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU 

Realizacja zamierzeń z zakresu ochrony środowiska wymaga zapewnienia źródeł finansowania 
inwestycji i eksploatacji systemu.  
 
Warunkiem wdrożenia zapisów Programu jest pozyskanie środków finansowych na realizację 
poszczególnych zadań. Z analizy nakładów przeznaczonych w gminie na inwestycje związane 
z ochroną środowiska w latach ubiegłych wynika, że głównym źródłem finansowania były środki 
własne gminy oraz fundusze ekologiczne oraz środki Unii Europejskiej.  
 
W odniesieniu do obecnego programu zakłada się, że część środków pochodzić będzie z otrzymanych 
z UE dotacji, a także z budżetu miasta, wojewódzkiego, powiatowego i gminnego funduszu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej. Środki finansowe na realizację programu będą pochodziły także 
z pozostałych funduszy ekologicznych i innych funduszy celowych. Niektóre inwestycje będą 
pokrywane ze środków własnych różnych podmiotów gospodarczych i inwestorów prywatnych.  
 
Część działań finansowana będzie gminę poprzez zaciągnięcie kredytów komercyjnych 
i w międzynarodowych instytucjach finansujących. Dobrym rozwiązaniem jest też zawiązywanie 
spółek partnerskich publiczno – prywatnych z zainteresowanymi inwestorami, co nie pozbawia władz 
samorządowych wpływu na decyzje związane z daną inwestycją.  
 
Zadania wyznaczone w Programie mają swoje odzwierciedlenie w priorytetach funduszy 
ekologicznych. Istnieje realna szansa uzyskania wsparcia z tych źródeł. Z najważniejszych należy 
wymienić zadania z zakresu gospodarki wodno – ściekowej, likwidacji niskiej emisji, ochrony wód, 
ochrony powietrza, ochrony przyrody i krajobrazu.  
 
W zakresie uzyskania kredytów bankowych duże szanse mają inwestycje z zakresu ochrony 
atmosfery, a także wspierające rozwój odnawialnych źródeł energii (np. energia geotermalna, 
kotłownie na biopaliwo, itp.). 
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9. ZARZĄDZANIE OCHRON Ą ŚRODOWISKĄ I PROGRAMEM OCHRONY 

ŚRODOWISKA 

Wdrożenie zapisów niniejszego programu zależy w dużej mierze od sprawności zarządzania ochroną 
środowiska na szczeblu powiatowym i gminnym. W tym celu ważne jest opracowanie i wdrożenie 
procedur mających na celu określenie zasad współpracy pomiędzy wszystkimi jednostkami, 
do których adresowane są zadania wyznaczone w programie (urzędy, instytucje, organizacje, 
podmioty gospodarcze, itp). Koordynatorem wszystkich działań powinien być Urząd Miejski 
w Radomiu, stąd też niezbędna będzie współpraca pomiędzy jego Wydziałami, w gestii których 
znajdują się sprawy związane z ochroną środowiska w mieście. W tym celu konieczne będzie 
wykorzystanie dostępnych instrumentów prawnych, ekonomicznych, społecznych i planistycznych 
(strukturalnych). 

Specyfika miasta Radomia polega na pełnieniu przez niego równocześnie funkcji gminy, jak też 
powiatu grodzkiego. W wyniku tego Radom przejmuje zadania i obowiązki przynależne gminom 
i powiatom. Prezydent Miasta Radomia wypełnia obowiązki Starosty Powiatu, w tym też z zakresu 
administracji rządowej. Najważniejsze kompetencje jednostek terytorialnych szczebla powiatowego 
i gminnego w zakresie ochrony środowiska i dziedzin pokrewnych są następujące: 

• samorząd powiatowy: 
• zagospodarowanie przestrzenne i nadzór budowlany 
• gospodarka wodna 
• ochrona środowiska i przyrody 
• ochrona przeciwpowodziowa 
• zapobieganie nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska 
• promocja i ochrona zdrowia 
• samorząd gminny: 
• gospodarka odpadami 
• zaopatrzenie wodę dla celów komunalnych 
• oczyszczanie ścieków komunalnych 
• uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
• tworzenie niektórych obszarów chronionych 
• ochrona i tworzenie terenów zieleni miejskiej i parkowej 
• wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 
• prowadzenie kampanii i programów edukacyjnych 
 

W niniejszym rozdziale przedstawiono zasady i instrumenty zarządzania środowiskiem wynikające 
z uprawnień administracji samorządowej, jednakże sprawność procesu wdrażania programu ochrony 
środowiska zależeć będzie od włączenia się do jego realizacji także przedstawicieli różnych branż oraz 
sfery życia gospodarczego i społecznego. Jako szczególny element wyróżniono Program ochrony 
środowiska dla miasta Radomia, który będzie instrumentem koordynującym poszczególne działania 
w zakresie ochrony środowiska na terenie miasta. 

9.1. INSTRUMENTY ZARZ ĄDZANIA ŚRODOWISKIEM 
 
Do instrumentów zarządzania środowiskiem należą: 
 
1. instrumenty prawne 
2. instrumenty finansowe 
3. instrumenty społeczne  
4. instrumenty strukturalne 
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9.1.1. Instrumenty prawne 

Program ochrony środowiska realizowany jest zgodnie ze znowelizowanym polskim prawem. 
Instrumenty służące do zarządzania środowiskiem wynikają przede wszystkim z następujących aktów 
prawnych: ustawy Prawo ochrony środowiska, Ustawy o odpadach, ustawy Prawo 
o zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawy o ochronie przyrody, Ustawy o Inspekcji Ochrony 
Środowiska, ustawy Prawo geologiczne i górnicze, ustawy Prawo budowlane.  
 
Realizacja Programu odbywać się będzie zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, według 
kompetencji organów zarządzających środowiskiem. Zgodnie z obowiązującym prawodawstwem, 
kompetencje do wydawania decyzji w zakresie ochrony środowiska podzielono pomiędzy Starostę 
i Wojewodę, przyjmując za podstawowe kryterium skalę uciążliwości danego podmiotu.  
 
Składają się na nie w szczególności: 
 
• decyzje reglamentacyjne – pozwolenia: zintegrowane, na wprowadzanie gazów lub pyłów do 

powietrza, emitowanie hałasu do środowiska, emitowanie pól elektromagnetycznych, wytwarzanie 
odpadów, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, 

• decyzje na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami 
• pozwolenia wodno-prawne na szczególne korzystanie z wód, wykonywanie urządzeń wodnych, 

wykonywanie innych czynności i robót, budowli, które mają znaczenie w gospodarowaniu 
wodami lub w korzystaniu z wód, 

• zezwolenia – koncesje wydane na podstawie Prawa geologicznego i górniczego, 
• uzgadnianie w zakresie przestrzegania standardów ekologicznych decyzji o warunkach zabudowy 

oraz o pozwoleniu na budowę, rozbiórkę obiektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na zmianę 
sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, 

• cofnięcie lub ograniczenie zezwolenia lub pozwolenia na korzystanie ze środowiska, 
• decyzje naprawcze dotyczące zakresu i sposobu usunięcia przez podmiot korzystający ze 

środowiska przyczyn negatywnego oddziaływania na środowisko i przywrócenia środowiska do 
stanu właściwego oraz zobowiązujące do usunięcia uchybień, 

• opłaty za korzystanie ze środowiska, 
• administracyjne kary pieniężne, 
• decyzje zezwalające na usuwanie drzew i krzewów, 
• programy dostosowawcze dotyczące przywracania standardów jakości środowiska do stanu 

właściwego, 
• decyzje wstrzymujące oddanie do użytku instalacji lub obiektu, a także wstrzymujące użytkowanie 

instalacji lub obiektu, 
• decyzje o zakazie produkcji, importu, wprowadzania do obrotu, 
 
Instrumentami prawnymi są również: 
 
• kontrole przestrzegania prawa ochrony środowiska i zobowiązań wynikających z decyzji, 
• oceny oddziaływania na środowisko 
• raporty oddziaływania przedsięwzięcia inwestycyjnego na środowisko 
• miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
• przeglądy ekologiczne 
• monitoring środowiska 
• składniki prawa miejscowego, w szczególności dotyczące gospodarowania środowiskiem 

i zrównoważonego rozwoju 
 
Wymienione instrumenty prawne będą stosowane przez Wojewodę Mazowieckiego, Marszałka 
Województwa Mazowieckiego oraz Prezydenta Miasta Radomia, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
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Środowiska i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, zgodnie z kompetencjami 
wymienionych organów. 
 
W zakresie ochrony środowiska zadania wykonują ponadto m.in. regionalne zarządy gospodarki 
wodnej i nadleśnictwa. Dużą rolę w realizacji zadań na rzecz ochrony środowiska pełnią instytucje 
niepaństwowe: jednostki badawczo-rozwojowe, agencje, fundacje, organizacje gospodarcze 
i społeczne organizacje ekologiczne.  
 
Zarządzanie środowiskiem przez podmioty gospodarcze korzystające ze środowiska odbywa się m. in. 
poprzez: 
 
• dotrzymywanie wymagań wynikających z przepisów prawa, 
• modernizacje technologii w celu ograniczenia lub wyeliminowania uciążliwości dla środowiska, 
• instalowanie urządzeń służących ochronie środowiska, 
• stałą kontrolę emisji zanieczyszczeń (monitoring). 
 
Organy przedstawicielskie mogą ustanawiać inne składniki prawa miejscowego, w szczególności 
dotyczącego gospodarowania środowiskiem i zrównoważonego rozwoju.  
 

9.1.2. Instrumenty finansowe 

Do instrumentów finansowych należą: 
 
• opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – za emisje zanieczyszczeń do powietrza, za 

składowanie odpadów, za odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, za pobór wody 
powierzchniowej lub podziemnej itp.  

• opłaty eksploatacyjne za pozyskiwanie kopalin 
• administracyjne kary pieniężne w zakresie przekroczeń określonych limitów w pozwoleniach, 

naruszenie decyzji zatwierdzających eksploatację składowiska odpadów lub decyzji określających 
miejsce i sposób magazynowania odpadów  

• odpowiedzialność cywilna w zakresie szkód spowodowanych oddziaływaniem na środowisko 
• kredyty, pożyczki i dotacje z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz innych 

funduszy, w tym fundusze strukturalne UE oraz Fundusz Spójności 
• pomoc publiczna w postaci preferencyjnych pożyczek, kredytów, dotacji, odroczeń rozłożenia na 

raty itp. 
• opłaty produktowe i depozytowe, 
• budżety samorządów i Państwa, 
• środki własne przedsiębiorców i mieszkańców.  
 
Możliwe formy i źródła finansowania przedstawiono w osobnym rozdziale niniejszego Programu. 

9.1.3. Instrumenty społeczne 

Akceptacja społeczna dla zaproponowanych działań jest podstawowym warunkiem wdrożenia 
programu. Instrumenty społeczne obejmują działania edukacyjne, komunikacyjne i informacyjne 
prowadzonych przez samorząd, a także proces budowania powiązań pomiędzy władzą samorządowa 
a społeczeństwem (współpraca). Celem wszystkich tych elementów jest podniesienie świadomości 
społecznej. 
 
Instrumenty społeczne określone zostały najdokładniej w Konwencji o dostępie do informacji, udziale 
społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz o dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących 
środowiska, podpisanej w 1999r. w Aarhus (konwencja została ratyfikowana przez Polskę, a jej tekst 
został ogłoszony w Dz.U. Nr 78 z 2003r). 
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Art. 7 Konwencji nakazuje zagwarantowanie udziału społeczeństwa w przygotowaniu planów 
i programów mających znaczenie dla środowiska, a więc także powiatowego i gminnego programu 
ochrony środowiska. Określa też podstawowe obowiązki organów w zakresie zapewnienia udziału 
społecznego: 
 
• ustalenia zakresu podmiotowego konsultacji, 
• ustalenia rozsądnych norm czasowych na poszczególne etapy konsultacji, 
• przeprowadzenie konsultacji odpowiednio wcześnie w toku procedury decyzyjnej, gdy wszystkie 

warianty są jeszcze możliwe, a udział społeczeństwa może być skuteczny, 
• należyte uwzględnienie konsultacji społecznych przy wydawaniu decyzji.  
 
Organy mają swobodę określania szczegółowych sposobów powiadamiania społeczeństwa, metod 
zbierania uwag i wniosków, czasu trwania konsultacji.  
 
Do instrumentów społecznych należą również:  
 
• edukacja ekologiczna, omówiona w osobnym rozdziale, 
• współpraca i budowanie partnerstwa (włączenie do realizacji programu jak najszerszej liczby 

osób, system szkoleń i dokształcań, współpraca zadaniowa z poszczególnymi sektorami 
gospodarki, współpraca z instytucjami finansowymi). 

• monitorowanie odczuć społecznych i badania dotyczące udziału społeczności lokalnej 
w działaniach w zakresie zarządzania i poprawy stanu środowiska 

• upowszechnianie informacji o środowisku 
 
Rzetelna informacja o stanie środowiskach i celach prowadzonych działań są niezbędne dla sukcesu 
realizowanego Programu. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska organy administracji są 
obowiązane udostępniać każdemu informacje o środowisku i jego ochronie, znajdujące się w ich 
posiadaniu. Mieszańcy powinni być informowani poprzez lokalne media, specjalne biuletyny lub 
internet. Władze miasta Radomia będą maksymalnie wykorzystywały nowoczesne środki 
komunikowania się ze społeczeństwem. Rozszerzony zostanie zakres informacji udostępnianej na 
stronach internetowych Urzędu Miasta o dane dotyczące oceny stanu środowiska w mieście 
i informacje na temat realizacji niniejszego Programu. Wstępem będzie umieszczenie na stronie 
internetowej treści Programu, po jego przyjęciu Uchwałą Rady Miejskiej.  
 

9.1.4. Instrumenty planistyczne 

Instrumenty strukturalne to głównie opracowania o charakterze strategicznym i planistycznym, 
omówione szczegółowo w poprzednich rozdziałach. Dokumenty te określają główne cele i kierunki 
działań w ramach rozwoju gospodarczego, społecznego i ochrony środowiska. Należą do nich 
w szczególności: 
 
• Strategia rozwoju miasta Radomia 
• Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
• Plan rozwoju lokalnego miasta Radomia na lata 2005 – 2013. Radom, 2005 
• Plan rozwoju transportu w Radomiu na lata 2005 – 2013. Radom, 2005 
• Plan Gospodarki Odpadami 
• Model organizacji usług ciepłowniczych dla gminy miasta Radom w latach 2005 - 2015 
 
 Program ochrony środowiska jest zgodny z zapisami powyższych dokumentów. 
 
Do instrumentów strukturalnych zaliczają się również systemy zarządzania środowiskowego 
w zakładach przemysłowych.  
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9.2. ZARZĄDZANIE PROGRAMEM OCHRONY ŚRODOWISKA  
 
Za realizację programu ochrony środowiska odpowiedzialne są władze miasta, które powinny 
wyznaczyć koordynatora (kierownika) wdrażania programu. Taką rolę, w imieniu prezydenta miasta 
powinien pełnić Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa (np. Naczelnik Wydziału) Urzędu Miasta. 
 
Główna odpowiedzialność za realizację Programu spoczywa na prezydencie miasta, który składa 
Radzie Miasta raporty z wykonania Programu.  
 
Koordynator również będzie współpracował z Radą Miejską, przedstawiając okresowe sprawozdania 
z realizacji programu. Ponadto, proponuje się powołać zespół konsultacyjny, który powinien zostać 
powołany spośród przedstawicieli lokalnych społeczności samorządowych, reprezentantów świata 
nauki oraz organizacji pozarządowych, zaangażowanych już w proces tworzenie projektu programu. 
Zadaniem Zespołu Konsultacyjnego będzie nadzorowanie procesu wdrażania programu i zgodności 
działań zapisanych w Programie oraz uzgadnianie współpracy w realizacji poszczególnych zadań. 
Spotkania Zespołu Konsultacyjnego powinny odbywać się co najmniej dwa razy w roku.  
 
Dla optymalizacji zarządzania procesem wdrażania programu wskazane jest utworzenie komórki 
wykonawczej - Zespołu Realizacji Programu, bezpośrednio i na bieżąco współpracującej 
z koordynatorem programu. Zadaniami tego Zespołu powinny być przede wszystkim: 
 
• koordynacja działań i współdziałania uczestników Programu, 
• monitoring realizacji zadań Programu, 
• sprawozdawczość przed Zespołem Konsultacyjnym  
• udrażnianie kanałów przepływu informacji niezbędnych w koordynacji działań w Programie. 
 
Zarządzanie środowiskiem odbywać się będzie na kilku szczeblach. W mieście o prawach powiatu 
zarządzanie dotyczy działań własnych (podejmowanych przez miasto, a realizowanych przez 
poszczególne wydziały Urzędu Miasta), a także jednostek organizacyjnych im podległych. Część 
zadań będzie wykonywana przez spółki komunalne lub podmioty prywatne wyłonione w drodze 
publicznych przetargów. Miasto będzie pełniło rolę koordynatora takich działań. Od wykonawców 
odbierane będą sprawozdania z wykonania zadania, przekazywane do kierowników poszczególnych 
wydziałów. Także administracja publiczna szczebla wojewódzkiego realizuje, w ramach swoich 
obowiązków i kompetencji, zadania związane z zarządzaniem środowiskiem miasta.  
 
Bezpośrednim realizatorem programu będą także podmioty gospodarcze planujące i realizujące 
inwestycje zgodnie z kierunkami nakreślonymi przez program. Podmioty gospodarcze korzystające ze 
środowiska kierują się nie tylko efektami ekonomicznymi i zasadami konkurencji rynkowej, ale także 
liczą się z głosami opinii społecznej. Na tym szczeblu zarządzanie środowiskiem odbywa się przez: 
 
• dotrzymywanie wymagań stawianych przez przepisy prawa, 
• porządkowanie technologii i reżimów obsługi urządzeń, 
• modernizację technologii, 
• eliminowanie technologii uciążliwych dla środowiska 
• instalowanie urządzeń ochrony środowiska, 
• stałą kontrolę emisji zanieczyszczeń. 
 
Istotną funkcją władz samorządowych na szczeblu miasta – powiatu grodzkiego jest funkcja kontrolna 
wobec podmiotów gospodarczych w zakresie wypełniania zobowiązań wynikających z prawa ochrony 
środowiska.  
 
Bezpośrednim odbiorcą programu będzie społeczeństwo Radomia. 
 
Do najważniejszych zadań w ramach zarządzania programem i środowiskiem należą: 
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1. Wdrażanie programu ochrony środowiska dla miasta Radomia: 
• koordynacja wdrażania programu 
• ocena realizacji celów krótkoterminowych 
• roczne raporty o stopniu wykonania programu 
• weryfikacja celów krótkoterminowych i głównych działań 
• zdobywanie funduszy na wyznaczone działania 
• współpraca z różnymi jednostkami 
• monitoring wdrażania programu  
 
2. Edukacja ekologiczna, komunikacja ze społeczeństwem, system informacji o środowisku: 
• rozwój różnorodnych form edukacji 
• dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie 
• wykorzystanie mediów w celach informowania społeczeństwa o podejmowanych 

 i planowanych działaniach z zakresu ochrony środowiska 
• wydawanie broszur i ulotek informacyjnych 
• szersze włączanie się organizacji pozarządowych w proces edukacji ekologicznej 
 
3.Wspieranie zakładów/instytucji wdrażających system zarządzania środowiskiem.  
 
System zarządzania środowiskiem opierać się będzie na następujących zasadach: 
• zanieczyszczający i użytkownik płaci 
• zasada subsydiarności 
• zasada przezorności 
• zasada współodpowiedzialności 
• zasada pomocniczości 
  
Wypracowane procedury powinny stopniowo stać się podstawą współpracy pomiędzy partnerami 
z różnych środowisk. Dzięki temu, proces planowania i zarządzania może stać się czytelny 
i przejrzysty dla ogółu społeczności miasta.  
 

Schemat zarządzania programem ochrony środowiska  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Główne działania w zakresie zarządzania środowiskiem, a zarazem zarządzania Programem ochrony 
środowiska dla miasta Radomia są następujące: 

Rada Miasta Radomia  

Samorząd wojewódzki 

Instytucje kontrolujące 

Zespół Konsultacyjny 

Wojewoda Mazowiecki 

Marszałek Województwa 

Instytucje finansujące 

 

Prezydent Miasta Radomia  

 

Koordynator programu 

 

Zespół Realizacji Programu 

Społeczeństwo miasta Radomia  

Podmioty gospodarcze 
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Tabela 37. GGłłóówwnnee  ddzziiaałłaanniiaa  ww  zzaakkrr eessiiee  zzaarr zząąddzzaanniiaa  śśrr ooddoowwiisskkiieemm  ww  RRaaddoommiiuu  

Obszar działań Główne działania w latach 2005-2007 Instytucje uczestniczące 

Wdrażanie programu 
ochrony środowiska 
dla miasta Radomia 

Koordynacja ciągła wdrażania programu z udziałem 
Głównego koordynatora, Zespołu Konsultacyjnego i Zespołu 
Realizacji Programu, we współpracy z jednostkami 
organizacyjnymi miasta i podmiotami zewnętrznymi 
Coroczna ocena realizacji zadań krótkoterminowych, 
weryfikacja ich listy i opracowanie raportów  
Weryfikacja celów i priorytetowych kierunków działań  

Władze miasta, Urząd 
Miejski i inne jednostki 

uczestniczące we 
wdrażaniu programu 

Monitoring środowiska 
Zgodnie z wymogami ustawowymi  
Upowszechnianie informacji o stanie środowiska w mieście  

WIOŚ, WSSE, władze 
miasta 

Edukacja ekologiczna, 
informacja o 
środowisku, 
komunikacja społeczna 

Praktyczna realizacja zapisów ustawowych w zakresie 
powszechnego dostępu do informacji o środowisku i jego 
ochronie 
Rozwój szkolnych i pozaszkolnych form edukacji 
ekologicznej dla różnych grup wiekowych i zawodowych 
Wykorzystywanie mediów dla informowania społeczności 
miasta o działaniach w zakresie ochrony środowiska  
Rozszerzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi w 
zakresie edukacji ekologicznej i komunikacji społecznej 
Rozszerzenie  dotychczasowego systemu i zakresu 
informowania społeczeństwa o sprawach związanych z 
ochroną środowiska 

Władze miasta, Urząd 
Miejski, WIOŚ, zarząd 

województwa, organizacje 
pozarządowe 

Systemy zarządzania 
środowiskiem 

Promowanie instytucji wdrażających systemy zarządzania 
środowiskiem  

Wojewoda, fundusze 
celowe, władze miasta  

 
10. SPOSÓB KONTROLI ORAZ DOKUMENTOWANIA REALIZACJI PROGRAMU 

Prezydent Miasta Radomia odpowiada za wdrożenie systemu opracowanego w Programie ochrony 
środowiska  i jest zobowiązany do opracowania oraz wdrożenia systemu monitoringu. Monitorowanie 
realizacji Programu umożliwi ocenę prawidłowości i efektywności działań oraz szybkie i elastyczne 
reagowanie na zmiany. Monitoring ochrony środowiska polegał będzie głównie na działaniach 
organizacyjno – kontrolnych.  
 
System monitoringu i oceny zadań oraz celów zawartych w Programie ochrony środowiska dla miasta 
Radomia obejmuje: obligatoryjne terminy zawarte w aktach prawnych, system sprawozdawczości 
organów urzędowych i podmiotów gospodarczych. Kontrola realizacji Programu wymaga także oceny 
stopnia realizacji przyjętych w nim celów i działań, przewidzianych do wykonania w określonym 
terminie. Należy systematycznie oceniać też stopień rozbieżności między założeniami a realizacją 
programu oraz analizować przyczyny tych niespójności.  
 
Opiniowanie projektu programu 
Proces uchwalania aktualizacji Programu jest poprzedzony etapem opiniowania. Zgodnie z ustawą 
projekt programu podlega zaopiniowaniu przez zarząd województwa. Organ ten udziela opinii 
w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania projektu. Nieudzielenie opinii w tym terminie 
uznaje się za opinię pozytywną 
 
Raport z postępów we wdrażaniu programu 
Zgodnie z Prawem ochrony środowiska, Prezydent Miasta co 2 lata sporządza raport z wykonania 
programu ochrony środowiska i przedstawia go Radzie Miejskiej. 
 
Raport z realizacji programu ochrony środowiska powinien obejmować: 
 
• ocenę stopnia realizacji określonych w planie celów i kierunków działań, 
• sprawozdanie z wykonanych zadań pozainwestycyjnych i inwestycyjnych, 
• zgodność wykonanych zadań z harmonogramem prac, 
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• sprawozdanie z realizacji harmonogramu finansowania założonych przedsięwzięć. 
 
Raport może zawierać także informacje dotyczące zaistniałych zmian w aktach prawnych, założeniach 
podstawowych, programach i planach wyższego rzędu, itp., co będzie powodować konieczność 
weryfikacji programu i jego aktualizację.  
 
Weryfikacja i aktualizacja Programu 
 
Prezydent (poprzez pełnomocnika ds. Programu) będzie oceniał co dwa lata stopień wdrożenia 
Programu, natomiast na bieżąco będzie kontrolowany postęp w zakresie wykonania przedsięwzięć 
zdefiniowanych w programie. W I połowie 2011 roku nastąpi ocena realizacji przedsięwzięć 
priorytetowych przewidzianych do realizacji w latach 2009 - 2010. Ten cykl będzie się powtarzał co 
dwa lata, co zapewni ciągły nadzór nad wykonaniem Programu.  
 
W cyklach czteroletnich będzie oceniany stopień realizacji celów ekologicznych (określonych w tym 
dokumencie do 2016 roku). Ocena ta będzie bazą do ewentualnej korekty celów i strategii ich 
realizacji. Taka procedura pozwoli na spełnienie wymagań zapisanych w ustawie Prawo ochrony 
środowiska, a dotyczących okresu, na jaki jest przyjmowany program ochrony środowiska i systemu 
raportowania o stanie realizacji programu ochrony środowiska. Wynikającymi z zapisów ustawy są 
następujące działania: 
 
• Ocena postępów we  wdrażaniu programu ochrony środowiska, w tym przygotowanie raportu 

(co dwa lata) 
• Aktualizacja listy przedsięwzięć (co dwa lata) 
• Aktualizacja polityki ochrony środowiska, tj. celów ekologicznych i kierunków działań (co cztery 

lata). 
 
Wskaźniki monitorowania efektywności Programu 
 
System monitoringu realizacji Programu ochrony środowiska składa się z podstawowych elementów: 
 
• monitoring środowiska, 
• monitoring wdrażania zapisów programu ochrony środowiska, a także jego przygotowania, oceny 

i aktualizacji, 
• monitoring społeczny (odczucia i skutki), 
• monitoring, inspekcje i egzekucje leżące w zakresie zadań WIOŚ i innych instytucji. 
 
Podstawą monitoringu realizacji programu jest sprawozdawczość oparta na wskaźnikach 
odzwierciedlających stan środowiska i presję na środowisko. W celu nadzoru nad realizacją 
opracowanego Programu, przyjęto wskaźniki, które będą pomocne w przedstawianiu stopnia realizacji 
założonych zadań. Analiza tych wskaźników będzie podstawą do korekty i weryfikacji przedsięwzięć 
planowanych w Programie ochrony środowiska. 

Tabela 38. Wskaźniki efektywności Programu 

Wskaźnik Jednostka 
długość sieci wodociągowej  km 
połączenia sieci wodociągowej prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego 
zamieszkania 

sztuk 

ludność korzystająca z sieci wodociągowej osoba 
ludność korzystająca z sieci wodociągowej % 
woda dostarczona gospodarstwom domowym dam3 
długość sieci kanalizacyjnej  km 
stosunek długości sieci kanalizacyjnej do sieci wodociągowej - 

połączenia sieci kanalizacyjnej prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego 
zamieszkania 

sztuk 
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Wskaźnik Jednostka 
ścieki odprowadzone dam3 
ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej osoba 
ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej % 
zużycie wody na 1 mieszkańca m3/rok 
zużycie wody na 1 odbiorcę m3/rok 
zużycie wody w przemyśle dam3/rok 
ścieki oczyszczone komunalne dam3 
ścieki oczyszczone przemysłowe dam3 
ludność obsługiwana przez oczyszczalnie osób 
długość sieci gazowej rozdzielczej km 
czynne połączenia sieci gazowej do budynków mieszkalnych sztuk 
odbiorcy gazu z sieci gosp. domowe 
ludność korzystająca z sieci gazowej osoba 
odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem gosp. domowe 
zużycie gazu z sieci tys. m3 
zużycie gazu z sieci na jednego mieszkańca m3 
zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań  tys. m3 
wskaźnik lesistości % 
powierzchnia obszarów prawnie chronionych ha 
powierzchnia rezerwatów przyrody ha 
pomniki przyrody sztuk 
nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska  tys. zł 
nakłady na środki trwałe służące gospodarce wodnej tys. zł 
* Tabela opracowana na podstawie danych z Banku Danych Regionalnych, GUS 2008 
 
Wskaźniki dotyczące gospodarki odpadami podano w Planie gospodarki odpadami dla miasta 
Radomia. 
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ZAŁACZNIK NR 1 
Harmonogram rzeczowo – finansowy przedsięwzięć w dziedzinie ochrony środowiska dla miasta Radomia 

Lp. 
Zadanie Termin 

realizacji Realizatorzy 
Źródła 

finansowania 
Szacunkowy koszt w tys. zł 

Całkowity 2009 2010 2011 2012 

Poprawa jakości wód i stosunków wodnych 
Zadania własne 

1.  Przygotowanie i obsługa inwestycji związanych z 
gospodarką wodno - ściekową 2009-2012 

Wodociągi Miejskie w 
Radomiu Sp. z o. o. 

Środki własne 
dofinansowanie z 

funduszy UE 

 
 

2 648 

 
 

675 

 
 

614 

 
 

634 

 
 

725 
Inwestycje w ramach II fazy projektu Funduszu Spójności – Woda  
2.  Sieć wodociągowa – L = 27,71 km Budowa sieci 

wodociągowej w dzielnicy Pruszaków i Kierzków 
2009-2012 Wodociągi Miejskie w 

Radomiu Sp. z o. o. 
Środki własne, 

dofinansowanie z 
funduszy UE 8 016 

 
 

831 

 
 

3032 

 
 

4153 

 
 
- 

3.  Sieć wodociągowa – L = 9,50 km Budowa sieci 
wodociągowej w dzielnicy Młynek Janiszewski 

2009-2012 Wodociągi Miejskie w 
Radomiu Sp. z o. o. 

Środki własne, 
dofinansowanie z 

funduszy UE 3 408 

 
 

353 

 
 

1289 

 
 

1766 

 
 
- 

4.  Sieć wodociągowa – L = 6,73 km Budowa sieci 
wodociągowej w dzielnicy Wincentów 

2009-2012 Wodociągi Miejskie w 
Radomiu Sp. z o. o. 

Środki własne, 
dofinansowanie z 

funduszy UE 2 239 

 
 

232 

 
 

847 

 
 

1160 

 
 
- 

5.  Sieć wodociągowa - L = 1,91km Modernizacja istniejącej 
sieci wodociągowej w wybranych ulicach, m.in.: Czecha, 
Ptasia, Planowa, Żwirowa, Wierzbowa, Nowowolska, , 
Starowolska, Wacyńska, Przytycka, Jesienna, Gęsia, Aleja 
Róż, Zalewowa, Morelowa, Gen. Zajączka, 
Kusocińskiego, Marusarzówny, Jordana  

2009-2012 Wodociągi Miejskie w 
Radomiu Sp. z o. o. 

Środki własne, 
dofinansowanie z 

funduszy UE 

3 879 

 
 
 
 
 

402 

 
 
 
 
 

1467 

 
 
 
 
 

2010 

 
 
 
 
 
- 

6.  Ujęcie wody Modernizacja SUW „Malczew” w zakresie 
automatyki i sterowania oraz modernizacja technologii 
uzdatniania wody 

2009-2012 Wodociągi Miejskie w 
Radomiu Sp. z o. o. 

Środki własne, 
dofinansowanie z 

funduszy UE 4 622 

 
 

479 

 
 

1748 

 
 

2395 

 
 
- 

7.  Ujęcie wody Modernizacja SUW „25-go Czerwca” w 
zakresie automatyki i sterowania oraz modernizacja 
technologii uzdatniania wody 

2009-2012 Wodociągi Miejskie w 
Radomiu Sp. z o. o. 

Środki własne, 
dofinansowanie z 

funduszy UE 7 470 

 
 

774 

 
 

2825 

 
 

3871 

 
 
- 

8.  Ujęcie wody Modernizacja ujęcia wody „Potkanów” w 
zakresie dostosowania istniejącego budynku oraz urządzeń 
do zwiększenia przepustowości do Q = 234m3/d oraz w 
zakresie automatyki i sterowania 

2009-2012 Wodociągi Miejskie w 
Radomiu Sp. z o. o. 

Środki własne, 
dofinansowanie z 

funduszy UE 
3 242 

 
 
 

336 

 
 
 

1226 

 
 
 

1680 

 
 
 
- 

9.  Ujęcie wody Modernizacja ujęcia wody „Halinów” 
automatyki i sterowania 

2009-2012 Wodociągi Miejskie w 
Radomiu Sp. z o. o. 

Środki własne, 
dofinansowanie z 334 
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Lp. 
Zadanie Termin 

realizacji Realizatorzy 
Źródła 

finansowania 
Szacunkowy koszt w tys. zł 

Całkowity 2009 2010 2011 2012 
funduszy UE 35 126 173 - 

10.  Ujecie wody Modernizacja ujęcia wody „Lesiów” w 
zakresie modernizacji budynku, automatyki i sterowania 
oraz modernizacja technologii uzdatniania wody 

2009-2012 Wodociągi Miejskie w 
Radomiu Sp. z o. o. 

Środki własne, 
dofinansowanie z 

funduszy UE 2 303 

 
 

239 

 
 

871 

 
 

1193 

 
 
- 

11.  Ujęcie wody Modernizacja ujęcia wody „Firlej” w zakresie 
automatyki i sterowania 

2009-2012 Wodociągi Miejskie w 
Radomiu Sp. z o. o. 

Środki własne, 
dofinansowanie z 

funduszy UE 154 

 
 

16 

 
 

58 

 
 

80 

 
 
- 

12.  Monitoring Opracowanie systemu monitoringu sieci, ujęć 
i SUW dla miasta Radomia 

2009-2012 Wodociągi Miejskie w 
Radomiu Sp. z o. o. 

Środki własne, 
dofinansowanie z 

funduszy UE 2 782 

 
 

288 

 
 

1052 

 
 

1442 

 
 
- 

13.  Przyłącza - sieć wodociągowa 2009-2012 Wodociągi Miejskie w 
Radomiu Sp. z o. o. 

Środki własne, 
dofinansowanie z 

funduszy UE 4 000 

 
 

2000 

 
 

2000 

 
 

- 

 
 
- 

Inwestycje w ramach II fazy projektu Funduszu Spójności – Kanał  
14.  Sieć kanalizacyjna – L = 15,40 km Budowa nowej sieci 

kanalizacji sanitarnej Ø 100 – 200 mm w dzielnicy 
Pruszaków-Kierzków 

2009-2012 Wodociągi Miejskie w 
Radomiu Sp. z o. o. 

Środki własne, 
dofinansowanie z 

funduszy UE 6 957 

 
 

725 

 
 

2645 

 
 

3587 

- 

15.  Sieć kanalizacyjna – L = 2,49 km Budowa nowej sieci 
kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm w dzielnicy Młodzianów 

2009-2012 Wodociągi Miejskie w 
Radomiu Sp. z o. o. 

Środki własne, 
dofinansowanie z 

funduszy UE 1 305 

 
 

136 

 
 

496 

 
 

673 

- 

16.  Sieć kanalizacyjna – L = 7,26 km Budowa nowej sieci 
kanalizacji sanitarnej Ø 200 -250 mm w dzielnicy Rajec 
Poduchowny 

2009-2012 Wodociągi Miejskie w 
Radomiu Sp. z o. o. 

Środki własne, 
dofinansowanie z 

funduszy UE 3 372 

 
 

351 

 
 

1282 

 
 

1739 

- 

17.  Sieć kanalizacyjna – L = 8,08 km Budowa nowej sieci 
kanalizacji sanitarnej Ø 90 -250 mm w dzielnicy Młynek 
Janiszewski 

2009-2012 Wodociągi Miejskie w 
Radomiu Sp. z o. o. 

Środki własne, 
dofinansowanie z 

funduszy UE 3 399 

 
 

354 

 
 

1292 

 
 

1753 

- 

18.  Sieć kanalizacyjna – L = 2,67 km Budowa nowej sieci 
kanalizacji sanitarnej Ø 200 -300 mm w dzielnicy Firlej 

2009-2012 Wodociągi Miejskie w 
Radomiu Sp. z o. o. 

Środki własne, 
dofinansowanie z 

funduszy UE 1 441 

 
 

150 

 
 

548 

 
 

743 

- 

19.  Sieć kanalizacyjna – L = 12,08 km Budowa i przebudowa 
sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 – 300 mm w ulicach: 
Lubelskiej, Chorzowskiej, Piotrkowskiej, Warszawskiej, 
11-go Listopada, Perzanowskiej Mlecznej, Józefowskiej, 
Brzustowskiej, Cygańskiej i Beneta 

2009-2012 Wodociągi Miejskie w 
Radomiu Sp. z o. o. 

Środki własne, 
dofinansowanie z 

funduszy UE 

6 999 

 
 
 
 

729 

 
 
 
 

2661 

 
 
 
 

3609 

 
 
 
 
- 

20.  Kanalizacja deszczowa – L = 2,55 km Budowa nowej sieci 
kanalizacji deszczowej Ø 315 – 1000 mm w ulicy 

2009-2012 Wodociągi Miejskie w 
Radomiu Sp. z o. o. 

Środki własne, 
dofinansowanie z 4 319 

 
 

 
 

 
 

- 
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Lp. 
Zadanie Termin 

realizacji Realizatorzy 
Źródła 

finansowania 
Szacunkowy koszt w tys. zł 

Całkowity 2009 2010 2011 2012 
Słowackiego (od ul. Wojska Polskiego do granic miasta 
Radomia) 

funduszy UE 450 1642 2227 

21.  Oczyszczalnia ścieków Modernizacja i rozbudowa 
mechaniczno-biologicznego ciągu oczyszczania ścieków – 
Faza II 

2009-2012 Wodociągi Miejskie w 
Radomiu Sp. z o. o. 

Środki własne, 
dofinansowanie z 

funduszy UE 48 144 

 
 

5 015 

 
 

18305 

 
 

24824 

- 

22.  Oczyszczalnia ścieków Budowa instalacji do termicznej 
utylizacji osadów na terenie oczyszczalni ścieków 

2009-2012 Wodociągi Miejskie w 
Radomiu Sp. z o.o. 

Środki własne, 
dofinansowanie z 

funduszy UE 45 081 

 
 

4 696 

 
 

17140 

 
 

23245 

- 

23.  
Przyłącza - sieć kanalizacyjna 

2009-2012 Wodociągi Miejskie w 
Radomiu Sp. z o.o. 

Środki własne, 
dofinansowanie z 

funduszy UE 27 700 

 
 

9 350 

 
 

9 350 

 
 

9 000 

- 

Zadania koordynowane 
24.  

Odmulanie, regulacja i renowacja koryt rzek  
2009-2012 RZWG Warszawa 

Wodociągi Miejskie w 
Radomiu Sp. z o.o. 

budżet państwa - - - - - 

25.  Uporządkowanie systemów odwodnieniowych – 
modernizacja rowów odwadniających 

2009-2012 
właściciele gruntów 

środki właścicieli 
gruntów 

- - - - - 

26.  Edukacja mieszkańców w zakresie możliwości i 
konieczności oszczędzania wody w gospodarstwach 
domowych 

2009-2012 Wodociągi Miejskie w 
Radomiu Sp. z o.o 

Gmina Miasta Radomia 
(Wydział Ochrony 
Środowiska i 

Rolnictwa, Wydział 
Edukacji, Sportu i 

Turystyki) 
ośrodki edukacji 

ekologicznej 
szkoły 
media 

środki własne 200 50 50 50 50 

27.  Eliminacja nieszczelnych zbiorników gromadzenia 
ścieków (szamb), kontrola wywozu ścieków bytowo – 
gospodarczych i przemysłowych na terenach 
nieskanalizowanych 

2009-2012 
Straż miejska 

właściciele posesji 

środki własne - - - - - 

RAZEM: 194 014 tys. PLN 

Ochrona powietrza atmosferycznego 
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Lp. 
Zadanie Termin 

realizacji Realizatorzy 
Źródła 

finansowania 
Szacunkowy koszt w tys. zł 

Całkowity 2009 2010 2011 2012 
Zadania własne 

28.  

Modernizacja sieci i węzłów c.o . 

2009-2012 Radomskie 
Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej 
RADPEC S.A. 

środki własne 1 600 400 400 400 400 

29.  Termomodernizacja obiektów oświatowych  2009-2011 Gmina Miasta Radomia 
(Wydział Inwestycji) 

środki własne 4500 1 500 1 500 1 500 
- 

30.  Termomodernizacja ścian budynku CKP ul. 
Narutowicza 

2009 Gmina Miasta Radomia 
(Wydział Inwestycji) 

środki własne 400 400 - - - 

31.  Termomodernizacja dachu budynku CKU ul. 
Kościuszki 

2009 Gmina Miasta Radomia 
(Wydział Inwestycji) 

środki własne 200 200 - - - 

32.  Termomodernizacja pawilonu w Domu Pomocy 
Społecznej  ul. Wyścigowa 

2009 Gmina Miasta Radomia 
(Wydział Inwestycji) 

środki własne 700 700 - - - 

33.  Termomodernizacja dachu budynku Domu Pomocy  
Społecznej  ul. Garbarska 

2009 Gmina Miasta Radomia 
(Wydział Inwestycji) 

środki własne 300 300 - - - 

34.  Termomodernizacja  Bursy Szkolnej nr 3 ul. 
Śniadeckich   

2009 Gmina Miasta Radomia 
(Wydział Inwestycji) 

środki własne 200 200 - - - 

35.  Termomodernizacja Teatru Powszechnego im. Jana 
Kochanowskiego 

2009-2011 Gmina Miasta Radomia 
(Wydział Inwestycji) 

środki własne 2 2025 2025 2025 - 

36.  Opracowanie analizy komunikacji zbiorowej 2010 Gmina Miasta Radom 
(Wydział 

Infrastruktury) 
Miejski Zarząd Dróg i 

Komunikacji 

środki własne 200 - 200 - - 

37.  Wpieranie transportu zbiorowego 2009-2012 Gmina Miasta Radom 
(Wydział 

Infrastruktury) 
Miejskie 

Przedsiębiorstwo 
Komunikacji w 

Radomiu Sp. z o.o. 
Miejski Zarząd Dróg i 

Komunikacji 

środki własne  
186 200 

 
45200 

 
46000 

 
47000 

 
48000 

38.  Modernizacja taboru komunikacji miejskiej 2009-2012 Miejskie 
Przedsiębiorstwo 
Komunikacji w 

środki własne 
środki 

przewoźników 

 
4000 

 
1000 

 
1000 

 
1000 

 
1000 
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Lp. 
Zadanie Termin 

realizacji Realizatorzy 
Źródła 

finansowania 
Szacunkowy koszt w tys. zł 

Całkowity 2009 2010 2011 2012 
Radomiu Sp. z o.o. 

prywatni przewoźnicy 
 

39.  Usprawnienia w komunikacji zbiorowej – 
wprowadzenie karty miejskiej 

2009-2012 Gmina Miasta Radom 
(Wydział 

Infrastruktury) 
Miejski Zarząd Dróg i 

Komunikacji 

środki własne 4000 

1 000 1 000 1 000 1 000 

40.  Budowa parkingu wielopoziomowego  ul. Tochtermana 
- Lekarska 

2010-2012 Gmina Miasta Radom 
(Wydział Inwestycji) 

środki własne 1500 - 
500 - 1 000 

Zadania koordynowane 
41.  Kontynuacja monitoringu powietrza 2009-2012 WIOŚ budżet państwa - - - - - 
42.  Modernizacja kotłowni lokalnych 2009-2012 administratorzy i 

właściciele obiektów 
środki 

administratorów i 
właścicieli 
obiektów 

- - - - - 

43.  Wymiana tradycyjnej sieci kanałowej na nowoczesną 
sieć preizolowaną 

2009-2012 Radomskie 
Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej 
RADPEC S.A. 

środki własne - - - - - 

44.  Przyłączenie budynków do sieci cieplnej oraz 
wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego 
ogrzewania 

2009-2012 Radomskie 
Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej 
RADPEC S.A. 

środki własne - - - - - 

45.  

Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii do produkcji energii elektrycznej i ciepła 

2009-2012 Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno Usługowo 

Handlowe 
„RADKOM” Sp. z o.o. 

inne podmioty 

środki własne 
środki podmiotów 

- - - -  

46.  Ograniczanie wtórnego pylenia z powierzchni ulic, 
placów, itp 

2009-2012 Gmina Miasta Radomia 
(Wydział 

Infrastruktury) 
 
 
 

środki własne 9250 2200 2300 2350 2400 

RAZEM: 213 050 tys. PLN 
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Lp. 
Zadanie Termin 

realizacji Realizatorzy 
Źródła 

finansowania 
Szacunkowy koszt w tys. zł 

Całkowity 2009 2010 2011 2012 
Ochrona przed hałasem  

(zadania wymienione, szczególnie w zakresie inwestycji komunikacyjnych, obejmują całkowity koszt danego przedsięwzięcia, bez wyszczególniania kosztów 
związanych wyłącznie z ochrona przed hałasem) 

Zadania własne 
47.  

Budowa ścieżek rowerowych 

2009-2012 Gmina Miasta Radomia 
(Wydział Inwestycji, 

Wydział Infrastruktury) 
Miejski Zarząd Dróg i 

Komunikacji 

środki własne 1200 

400 400 400 400 

48.  Oznakowanie ulic miasta - ustawienie tablic 
informacyjnych 

2009-2012 Gmina Miasta Radomia 
(Wydział 

Infrastruktury) 
Miejski Zarząd Dróg i 

Komunikacji 

środki własne 400 

100 100 100 100 

Zadania koordynowane 
49.  Zwiększanie ilości izolacyjnych pasów zieleni wzdłuż 

dróg, budowa zabezpieczeń przed uciążliwościami 
akustycznymi np. osłon, ekranów akustycznych 

2009-2012 Gmina Miasta Radomia 
(Wydział 

Infrastruktury) 
Zarząd Dróg 
Powiatowych 

Miejski Zarząd Dróg i 
Komunikacji 

GDDKiA 

środki własne - - - - - 

50.  Działania edukacyjne promujące transport zbiorowy i 
alternatywny (rowery) 

2009-2012 Gmina Miasta Radomia 
(Wydział 

Infrastruktury, Wydział 
Ochrony Środowiska i 
Rolnictwa, Wydział 
Edukacji, Sportu i 

Turystyki) 
Miejski Zarząd Dróg i 

Komunikacji 

środki własne 80 20 20 20 20 

51.  Przebudowa drogi krajowej nr 9 (ul. Żółkiewskiego – 
Wojska Polskiego – Słowackiego) 

2009-2010 Gmina Miasta Radomia 
(Wydział Inwestycji) 
Miejski Zarząd Dróg i 

środki własne 
środki UE 

16162 
8 000 8 162 

- - 
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Lp. 
Zadanie Termin 

realizacji Realizatorzy 
Źródła 

finansowania 
Szacunkowy koszt w tys. zł 

Całkowity 2009 2010 2011 2012 
Komunikacji 

52.  Przebudowa drogi krajowej nr 12 ( od ul. Maratońskiej 
– ul. 1905 Roku do  wiaduktu w ul. 
Grzecznarowskiego). 

2009-2010 Gmina Miasta Radomia 
(Wydział Inwestycji) 
Miejski Zarząd Dróg i 

Komunikacji 

środki własne 
środki UE 

4850 

2 400 2 450 

- - 

53.  Przebudowa ul. Młodzianowskiej i ul. Mariackiej od ul. 
Ks. Sedlaka do połączenia z projektowaną obwodnicą 
południową (obwodnica śródmiejska). 

2009-2010 Gmina Miasta Radomia 
(Wydział Inwestycji) 
Miejski Zarząd Dróg i 

Komunikacji 

środki własne 
środki UE 

5260 

2 560 2 700 

- - 

54.  Budowa obwodnicy południowej. 2009-2012 Gmina Miasta Radomia 
(Wydział Inwestycji) 
Miejski Zarząd Dróg i 

Komunikacji 

środki własne 
środki UE 

10600 

2 500 2 500 2 800 2 800 

55.  Przebudowa ul. Warszawskiej. 2009 Gmina Miasta Radomia 
(Wydział Inwestycji) 
Miejski Zarząd Dróg i 

Komunikacji 

środki własne 
środki UE 

1700 1 700 - - - 

56.  Przebudowa ul. Chrobrego.(od ul. 11-go Listopada  do 
ul. Żółkiewskiego) 

2009 Gmina Miasta Radomia 
(Wydział Inwestycji) 
Miejski Zarząd Dróg i 

Komunikacji 

środki własne 
środki UE 

2490 2 490 - - - 

57.  
Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego nad torami 
PKP 

2009-2011 Gmina Miasta Radomia 
(Wydział Inwestycji) 
Miejski Zarząd Dróg i 

Komunikacji 

środki własne 
środki UE 

2 240 

100 1 000 1 140 

- 

58.  

Przebudowa ul. Wałowej 

2009 Gmina Miasta Radomia 
(Wydział Inwestycji) 
Miejski Zarząd Dróg i 

Komunikacji 

środki własne 3 000 3000 - - - 

59.  
Przebudowa ul. Kozienickiej (od ronda w ul. 
Zwolińskiego do cmentarza) 

2009 Gmina Miasta Radomia 
(Wydział Inwestycji) 
Miejski Zarząd Dróg i 

Komunikacji 

środki własne 
środki 

województwa 

2 300 2300 - - - 

60.  
Przebudowa ulic przy Rynku Miasta 
Kazimierzowskiego 

2009 Gmina Miasta Radomia 
(Wydział Inwestycji) 
Miejski Zarząd Dróg i 

środki własne 3 000 3000 - - - 
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Lp. 
Zadanie Termin 

realizacji Realizatorzy 
Źródła 

finansowania 
Szacunkowy koszt w tys. zł 

Całkowity 2009 2010 2011 2012 
Komunikacji 

61.  
Przebudowa ul. 25 Czerwca (od ul. Prażmowskiego ) i 
ul. Żwirki i Wigury  

2010-2012 Gmina Miasta Radomia 
(Wydział Inwestycji) 
Miejski Zarząd Dróg i 

Komunikacji 

środki własne 10 000 - 

2 000 5 000 3 000 

62.  

Przebudowa ul. Głównej 

2009-2010 Gmina Miasta Radomia 
(Wydział Inwestycji) 
Miejski Zarząd Dróg i 

Komunikacji 

środki własne 4 000 2000 2000 - - 

63.  

Przebudowa ulic: Ofiar Firleja, Krzewień i Barlickiego 

2010-2012 Gmina Miasta Radomia 
(Wydział Inwestycji) 
Miejski Zarząd Dróg i 

Komunikacji 

środki własne 5 700 - 

300 2 800 2 600 

64.  
Przebudowa ul. Wernera wraz z budową łącznicy z 
obwodnicą zachodnią. 

2012 Gmina Miasta Radomia 
(Wydział Inwestycji) 
Miejski Zarząd Dróg i 

Komunikacji 

środki własne 
środki UE 

900 - - - 900 

65.  

Przebudowa ul. Szydłowieckiej 

2011-2012 Gmina Miasta Radomia 
(Wydział Inwestycji) 
Miejski Zarząd Dróg i 

Komunikacji 

środki własne 
środki 

województwa 

4 000 - - 

1 500 2 500 

66.  
Przebudowa ul. Żeromskiego na odcinku od ul. 
Witolda do ul. Malczewskiego wraz z Placem przed 
kościołem Bernardynów 

2009 Gmina Miasta Radomia 
(Wydział Inwestycji) 
Miejski Zarząd Dróg i 

Komunikacji 

środki własne 1 000 1000 - - - 

67.  
Przebudowa ul. Wolanowskiej od ul. NSZZ Solidarność 
do granic miasta. 

2010-2012 Gmina Miasta Radomia 
(Wydział Inwestycji) 
Miejski Zarząd Dróg i 

Komunikacji 

środki własne 6 000 - 

400 2 500 3 100 

68.  
Przebudowa ul. Kieleckiej na odc. od ul. Skrajnej do 
granic miasta. 

2010-2012 Gmina Miasta Radomia 
(Wydział Inwestycji) 
Miejski Zarząd Dróg i 

Komunikacji 

środki własne 10 000 - 

300 4 500 5 200 

69.  
Przebudowa ul. Klwateckiej i Błędowskiej. 

2009-2010 Gmina Miasta Radomia 
(Wydział Inwestycji) 
Miejski Zarząd Dróg i 

środki własne 6 800 
2 800 4 000 

- - 



 

 149

Lp. 
Zadanie Termin 

realizacji Realizatorzy 
Źródła 

finansowania 
Szacunkowy koszt w tys. zł 

Całkowity 2009 2010 2011 2012 
Komunikacji 

70.  

Przebudowa ul. Nowa Wola Gołębiowska 

2010-2012 Gmina Miasta Radomia 
(Wydział Inwestycji) 
Miejski Zarząd Dróg i 

Komunikacji 

środki własne 1 200 - 

200 - 1 000 

71.  

Przebudowa ul. Gołębiowskiej 

2010-2012 Gmina Miasta Radomia 
(Wydział Inwestycji) 
Miejski Zarząd Dróg i 

Komunikacji 

środki własne 1 200 - 

200 - 1 000 

RAZEM: 104 082 tys. PLN 

Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym 
Zadania koordynowane 

72.  Badania pól elektromagnetycznych zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w 
środowisku oraz sposobu sprawdzenia dotrzymywania 
tych poziomów  

2090-2012 WIOŚ budżet państwa - - - - - 

73.  Uwzględnianie w planach zagospodarowania 
przestrzennego aspektów związanych z zagrożeniem 
promieniowaniem niejonizującym 

2009-2012 Gmina Miasta Radomia 
(Wydział Architektury) 

środki własne - - - - - 

Poważne awarie i zagrożenia naturalne 
Zadania własne 

74.  Uwzględnianie w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego ustaleń w zakresie 
poważnych awarii 

2009-2012 Gmina Miasta Radomia 
(Wydział Architektury) 

środki własne - - - - - 

75.  Rozbudowa Systemu Ostrzegania i Alarmowania 2009-2012 Gmina Miasta Radomia 
(Wydział 

Bezpieczeństwa i 
Zarządzania 

Kryzysowego) 

środki własne 39,2 12 8,7 9 9,5 

Zadania koordynowane 
76.  Aktualizacja listy instalacji stanowiących potencjalne 

zagrożenia środowiska i życia ludzi na terenie miasta 
2009-2012 Gmina Miasta Radomia 

(Wydział 
Bezpieczeństwa i 

Zarządzania 

środki własne - - - - - 
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Lp. 
Zadanie Termin 

realizacji Realizatorzy 
Źródła 

finansowania 
Szacunkowy koszt w tys. zł 

Całkowity 2009 2010 2011 2012 
Kryzysowego) 

WIOŚ 
77.  Uzupełnianie sprzętu i materiałów dla służb 

ratowniczych 
2009-2012 Gmina Miasta Radomia 

(Wydział 
Bezpieczeństwa i 

Zarządzania 
Kryzysowego) 

Straż Pożarna, Straż 
Miejska, Policja,  

Pogotowie Ratunkowe 
 

środki własne 
WFOŚiGW 

budżet 
Województwa 

Mazowieckiego 

1 200 300 300 300 300 

78.  Monitoring potencjalnych sprawców poważnych awarii 2009-2012 WIOŚ budżet państwa - - - - - 
79.  Informowanie społeczeństwa Miasta  o wystąpieniu 

poważnych awarii przemysłowych lub zagrożeń 
naturalnych 

2009-2012 Gmina Miasta Radomia 
(Wydział 

Bezpieczeństwa i 
Zarządzania 

Kryzysowego) 
Straż Pożarna, Straż 

Miejska, Policja, 
szkoły, media 

środki własne 16 4 4 4 4 

80.  Działania edukacyjne dla ogółu ludności Miasta w 
zakresie postępowania w przypadku wystąpienia 
poważnej awarii lub zagrożenia naturalnego  i 
zapobiegania im 

2009-2012 Gmina Miasta Radomia 
(Wydział 

Bezpieczeństwa i 
Zarządzania 

Kryzysowego) 

środki własne 25 4 5 7 9 

81.  Rozwój Centrum Reagowania Kryzysowego w 
Radomiu 

2009-2012 Gmina Miasta Radomia 
(Wydział 

Bezpieczeństwa i 
Zarządzania 

Kryzysowego) 

środki własne 1 000 - 330 330 340 

82.  Utrzymanie i rozbudowa systemu wizyjnego 
monitorowania miasta 

2009-2012 Gmina Miasta Radomia 
(Wydział 

Bezpieczeństwa i 
Zarządzania 

Kryzysowego) 

środki własne 400 100 100 100 100 

83.  Likwidacja miejsc niebezpiecznych na drogach miasta 2009-2012 Gmina Miasta Radomia środki własne 2 000 - 600 700 700 
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Lp. 
Zadanie Termin 

realizacji Realizatorzy 
Źródła 

finansowania 
Szacunkowy koszt w tys. zł 

Całkowity 2009 2010 2011 2012 
Radomia - modernizacja sygnalizacji świetlnej wraz z 
przebudową ulic 

(Wydział 
Infrastruktury, Wydział 

Inwestycji) 
Zarząd Dróg 

Powiatowych GDDKiA 

budżet państwa 
środki UE 

84.  Przeprowadzanie szkoleń dla odpowiednich służb oraz 
podmiotów stwarzających ryzyko dotyczących 
zapobiegania, minimalizowania ryzyka i postępowania 
w razie poważnej awarii 

2009-2012 Gmina Miasta Radomia 
(Wydział 

Bezpieczeństwa i 
Zarządzania 

Kryzysowego) 
firmy szkoleniowe 

WIOŚ 
Straż Pożarna 

Policja 

środki własne 
budżet 

województwa 

36 7 9 10 10 

RAZEM: 4 677 tys. PLN 

Ochrona przyrody, zieleni miejskiej i krajobrazu 
Zadania własne 

85.  Wykonanie inwentaryzacji i waloryzacji zieleni 
miejskiej 

2009-2010 Gmina Miasta Radomia 
(Wydział Ochrony 
Środowiska i 

Rolnictwa, Wydział 
Infrastruktury) 

środki własne 
fundusze 

ekologiczne 

500 50 450 - - 

86.  Urządzanie, utrzymywanie i ochrona terenów zieleni 
miejskiej, w tym utrzymanie i poprawa infrastruktur y  

2009-2012 Gmina Miasta Radomia 
(Wydział 

Infrastruktury) 
placówki oświatowe, 
kulturalne, społeczne 

środki własne 
fundusze 

ekologiczne 
sponsorzy 

2 320 540 570 590 620 

87.  Utrzymanie lasów stanowiących własność komunalną 2009-2012 Gmina Miasta Radomia 
(Wydział 

Infrastruktury) 

środki własne 94 22 23 24 25 

88.  

Budowa parku „Południe” (kontynuacja) 

2009-2012 Gmina Miasta Radomia 
(Wydział 

Infrastruktury, Wydział 
Inwestycji) 

środki własne 400 100 100 100 100 

89.  Opracowanie programu rewitalizacji zieleni na terenie 
Miasta  

2010 Gmina Miasta Radomia 
(Wydział Ochrony 

środki własne 100 - 100 - - 
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Lp. 
Zadanie Termin 

realizacji Realizatorzy 
Źródła 

finansowania 
Szacunkowy koszt w tys. zł 

Całkowity 2009 2010 2011 2012 
Środowiska i 

Rolnictwa, Wydział 
Infrastruktury) 

90.  Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki. 2009 Gmina Miasta Radomia 
(Wydział 

Infrastruktury, Wydział 
Inwestycji) 

środki własne 1100 1100 - - - 

91.  Rewitalizacja parku "Le śniczówka" 2009-2011 Gmina Miasta Radomia 
(Wydział 

Infrastruktury, Wydział 
Inwestycji) 

środki własne 1100 1100 - - - 

92.  Rewitalizacja Starego Ogrodu 2010 Gmina Miasta Radomia 
(Wydział 

Infrastruktury, Wydział 
Inwestycji) 

środki własne 2200 - 

200 1 000 1 000 

93.  Kontynuacja budowy parku w oś. „Gołębiów II”. 2009-2011 Gmina Miasta Radomia 
(Wydział 

Infrastruktury, Wydział 
Inwestycji) 

środki własne 1500 

500 500 500 - 

94.  Zagospodarowanie Doliny rzeki Mlecznej 2009-2012 Gmina Miasta Radomia 
(Wydział 

Infrastruktury, Wydział 
Inwestycji) 

środki własne 250 

100 50 50 50 

Zadania koordynowane 
95.  Utworzenie nowych użytków ekologicznych, pomników 

przyrody  i stanowisk dokumentacyjnych 
2009-2012 Gmina Miasta Radom 

(Wydział Ochrony 
Środowiska i 

Rolnictwa, Wydział 
Architektury) 

środki własne - - - - - 

96.  Konserwacja istniejącej ścieżki przyrodniczej 2009 Nadleśnictwo Radom środki własne 
nadleśnictwa 

5 5 - - - 

97.  Nasadzenia nowych drzew i krzewów 2009-2012 Gmina Miasta Radomia 
(Wydział 

Infrastruktury) 
Nadleśnictwo Radom 
właściciele terenów i 

środki własne 200 50 50 50 50 
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Lp. 
Zadanie Termin 

realizacji Realizatorzy 
Źródła 

finansowania 
Szacunkowy koszt w tys. zł 

Całkowity 2009 2010 2011 2012 
obiektów 

98.  Promocja walorów  przyrodniczych  Miasta i jego 
okolic 

2009-2012 Gmina Miasta Radom 
(Wydział Ochrony 
Środowiska i 

Rolnictwa, Wydział 
Edukacji, Sportu i 

Turystyki) 

środki własne 40 10 10 10 10 

RAZEM: 9 809 tys. PLN 

Powierzchnia terenu 
Zadania własne 

99.  Coroczna aktualizacja rejestru terenów, na których 
stwierdzono przekroczenia standardów gleby lub ziemi 

2009-2012 Gmina Miasta Radom 
(Wydział Ochrony 
Środowiska i 
Rolnictwa) 

środki własne - - - - - 

Zadania koordynowane 
100.  Właściwe zagospodarowanie wyrobisk 

poeksploatacyjnych  
2009-2012 przedsiębiorcy środki inwestorów - - - - - 

101.  Rekultywacja terenów poprzemysłowych i innych 
zdegradowanych 

2009-2012 przedsiębiorcy 
właściciele terenów 
Prezydent Miasta 

środki inwestorów 
fundusze 

ekologiczne 
środki własne 

- - - - - 

Edukacja ekologiczna 
Zadania własne 

102.  Promocja działań związanych z ochroną środowiska: 
współdziałanie władz z mediami, prezentacja 
pozytywnych przykładów działań podejmowanych na 
rzecz jego ochrony, itp. 

2009-2012 Gmina Miasta Radomia 
(Wydział Ochrony 
Środowiska i 

Rolnictwa, Wydział 
Edukacji, Sportu i 

Turystyki) 
 

środki własne 
GFOŚiGW 
PFOŚiGW 

środki sponsorów 

- - - - - 

103.  Prowadzenie tematycznej strony internetowej lub 
bieżące informowanie na stronach internetowych 
Urzędu Miasta o stanie środowiska w mieście i 
działaniach podejmowanych na rzecz jego ochrony  

2009-2012 Gmina Miasta Radomia 
(Wydział Ochrony 
Środowiska i 

Rolnictwa, Wydział 
Edukacji, Sportu i 

środki własne 
GFOŚiGW 
PFOŚiGW 

środki sponsorów 

- - - - - 
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Lp. 
Zadanie Termin 

realizacji Realizatorzy 
Źródła 

finansowania 
Szacunkowy koszt w tys. zł 

Całkowity 2009 2010 2011 2012 
Turystyki) 

 
Zadania koordynowane 

104.  Wspieranie aktywnych form edukacji ekologicznej 
młodzieży i dzieci i zwiększenie różnorodności 
prowadzonych działań 

2009-2012 Gmina Miasta Radomia 
(Wydział Ochrony 
Środowiska i 

Rolnictwa, Wydział 
Edukacji, Sportu i 

Turystyki) 
Centrum Edukacji 

Ekologicznej 

środki własne 
GFOŚiGW 
PFOŚiGW 

środki sponsorów 

400 100 100 100 100 

105.  Organizacja szkoleń, warsztatów, seminariów, 
konferencji poświęconych ochronie środowiska 

2009-2012 Gmina Miasta Radomia 
(Wydział Ochrony 
Środowiska i 

Rolnictwa, Wydział 
Edukacji, Sportu i 

Turystyki) 
Centrum Edukacji 

Ekologicznej 

środki własne 
GFOŚiGW 
PFOŚiGW 

środki sponsorów 

80 20 20 20 20 

106.  Organizacja imprez masowych związanych z ochroną 
środowiska: Dzień Ziemi, Dzień Ochrony Środowiska, 
Sprzątanie Świata 

2009-2012 Gmina Miasta Radomia 
(Wydział Ochrony 
Środowiska i 

Rolnictwa, Wydział 
Edukacji, Sportu i 

Turystyki) 
Centrum Edukacji 

Ekologicznej 
Regionalna Dyrekcja 
Lasów Państwowych 

media placówki 
oświatowe 

itp 

środki własne 
GFOŚiGW 
PFOŚiGW 

środki sponsorów 

800 200 200 200 200 

RAZEM: 1 280 tys. PLN 

OGÓŁEM: 526 912 tys. PLN 
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