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1. WPROWADZENIE 
 
Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Radomia na lata 2013 - 2016 
z uwzględnieniem lat 2017 - 2020 (zwany w dalszej części niniejszego opracowania Raportem...) 
został sporządzony na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672), zgodnie z zapisami którego „z wykonania programów organ 
wykonawczy (…) gminy sporządza co 2 lata raporty, które przedstawia (…) radzie gminy”. 
 
Program Ochrony Środowiska dla miasta Radomia na lata 2013 - 2016 z uwzględnieniem lat 2017 - 
2020 (zwany w dalszej części niniejszego opracowania Programem...) został przyjęty Uchwałą 
Nr 638/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu 
Ochrony Środowiska dla Radomia na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017-2020 wraz z jego 
prognozą oddziaływania na środowisko” zmienionej Uchwałą Nr 670/2014 Rady Miejskiej w Radomiu 
z dnia 27 stycznia 2014 r. 
 
Niniejszy Raport... jest kolejnym, drugim dokumentem przedstawiającym i podsumowującym 
realizację działań i zadań w zakresie ochrony środowiska na terenie Radomia, przy czym pierwszym 
odnoszącym się do zaktualizowanej w 2013 roku wersji Programu ochrony środowiska… Swoją 
tematyką Raport... obejmuje analizę stanu środowiska na terenie miasta oraz realizację celów i zadań 
w latach 2013-2015 w odniesieniu do przedstawionego stanu aktualnego z uwzględnieniem tendencji 
zmian w latach następnych. 
 

1.1 Podstawa wykonania pracy 

 
Podstawą wykonania niniejszej pracy jest umowa z dnia 14 czerwca 2016 r. roku na wykonanie 
opracowania Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Radomia na lata 2013 - 
2016 z uwzględnieniem lat 2017-2020 zawarta pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Państwowym 
Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie, realizowana przez 
zespół autorski w składzie: dr Joanna Fajfer, mgr Paulina Kostrz-Sikora oraz mgr inż. Joanna Krasuska.  
 

1.2. Cel i zakres merytoryczny opracowania 

 
Celem niniejszego Raportu... jest przedstawienie stopnia realizacji przewidzianych do osiągnięcia 
w Programie ochrony środowiska dla Miasta Radomia na lata 2013 - 2016 z uwzględnieniem lat 2017 
- 2020 celów krótkookresowych, kierunków działań oraz zadań w zakresie ochrony środowiska 
w latach 2013-2015.  
 
Zakres Raportu... został określony przez Zamawiającego i obejmuje następujące zagadnienia: 

− ocenę stanu środowiska na terenie Gminy Miasta Radomia,  

− ocenę stopnia realizacji określonych w programie celów i kierunków działań, 

− sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych, 

− ocenę zgodności wykonanych zadań z harmonogramem rzeczowo-finansowym,  

− ocenę rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem, oraz analizę 
przyczyn tych rozbieżności, 

− wnioski, które zostaną wykorzystane do określenia krótko- i długookresowych celów przy 
opracowywaniu nowego Programu Ochrony Środowiska. 
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W związku z tym, że ustawa Prawo ochrony środowiska... nie określa wymagań dotyczących 
zakresu, formy i struktury raportu z realizacji gminnego programu ochrony środowiska przyjęto, że 
niniejszy Raport... będzie zawierał informacje i zagadnienia określone przez Zamawiającego, 
wyszczególnione powyżej.  
 
Opracowanie Raport z realizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Radomia na lata 2013 - 
2016 z uwzględnieniem lat 2017-2020 składa się z następujących rozdziałów: 
 
Rozdział 1 – Wprowadzenie – zawiera informacje na temat przepisów prawnych obligujących 

organy wykonawcze administracji do sporządzania raportów z realizacji programów 
środowiska oraz datę i numer uchwały przyjmującej Program ochrony środowiska dla 
Miasta Radomia, a także horyzont czasowy, jaki obejmuje Raport...; prezentuje 
podstawę formalno - prawną wykonania opracowania oraz zawiera informacje 
dotyczące celu i zakresu merytorycznego Raportu... i krótkie omówienie zawartości 
poszczególnych rozdziałów.  Przedstawia również źródła pozyskania informacji; 

 
Rozdział 2 – Ocena stanu środowiska na terenie Gminy Miasta Radomia – zawiera ogólną 

charakterystykę głównych komponentów środowiska przyrodniczego opracowaną 
w oparciu o dostępne publikacje i wyniki badań i na tej podstawie oraz w odniesieniu 
do roku bazowego przyjętego w Programie… wskazuje na czynniki mogące 
niekorzystnie oddziaływać na jakość poszczególnych elementów środowiska; 

 
Rozdział 3 - Ocena realizacji założonych w Programie… celów i zadań w zakresie ochrony 

środowiska przedstawia przeprowadzoną w oparciu o czterostopniową skalę, ocenę 
stopnia realizacji poszczególnych celów, kierunków działań i zadań sformułowanych 
w odniesieniu do konkretnych sektorów środowiska i zawartych w dokumencie 
źródłowym, tj. w Programie... w okresie sprawozdawczym; 

 
Rozdział 4 – Sprawozdanie z wykonania zadań oraz z realizacji harmonogramu rzeczowo-

finansowego przedstawia stan realizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego 
zawartego w Programie... oraz analizuje nakłady inwestycyjne i pozainwestycyjne 
wydatkowane na zadania w okresie sprawozdawczym. Analizuje także rozbieżności 
pomiędzy przyjętymi celami, kierunkami działań i zadaniami, a ich wykonaniem; 

 
Rozdział 5 - Ocena systemu monitoringu realizacji Programu ochrony środowiska – zawiera 

charakterystykę i ocenę wskaźników presji na środowisko przyjętych w Programie… 
oraz porównanie ich wartości dla roku bazowego i dla okresu objętego niniejszym 
Raportem…;  

 
Rozdział 6 - Wytyczne do uwzględnienia na etapie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska… 

przedstawia wnioski z przeprowadzonej analizy, które zostaną wykorzystane 
w opracowaniu kolejnej aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta 
Radomia. 

 

1.3. Materiały wykorzystane do opracowania Raportu… 

 
Przy opracowaniu Raportu… zostały wykorzystane przede wszystkim materiały i informacje uzyskane 
na podstawie ankiet opracowanych na potrzeby realizacji dokumentu oraz oddzielnych pism.  
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Ankiety zostały opracowane dla wszystkich realizatorów dokumentu przedstawionych 
w harmonogramie rzeczowo-finansowym do których skierowane były zadania inwestycyjne oraz 
pozainwestycyjne. Zakres informacji obejmował lata 2013-2015 tj. okres sprawozdawczy niniejszego 
Raportu. Forma ankiet była jednakowa dla wszystkich realizatorów tj. tabelaryczna z uwzględnieniem 
zadań ujętych w harmonogramie oraz innych zadań realizowanych przez podmioty i instytucje a nie 
zamieszczonych w dokumencie bazowym. Natomiast zawartość merytoryczna była zróżnicowana 
i wynikała z zakresu działalności poszczególnych realizatorów na terenie miasta. W efekcie 
opracowano grupy ankiet zawierające konkretne, wypunktowane zagadnienia skierowane do 
poszczególnych jednostek gminnych oraz spółdzielni oraz ankiety o charakterze ogólnym adresowane 
do podmiotów gospodarczych. Ponadto, do niektórych podmiotów skierowano oddzielne pisma 
z prośbą o udzielenie informacji. Zgodnie z umową, zakres wszystkich opracowanych ankiet oraz ich 
zawartość merytoryczna, a także treść pism, zostały uzgodnione z Zamawiającym. Wykaz instytucji, 
podmiotów i jednostek poddanych ankietyzacji na potrzeby realizacji niniejszego dokumentu 
zamieszczono na rysunku 1.  
 

Rysunek 1 Wykaz podmiotów, do których skierowano ankiety dotyczące podejmowanych 
działań prośrodowiskowych wynikających z Programu Ochrony Środowiska… 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Ankiety i pisma spersonalizowane 

Podmioty gospodarcze: 
 
- INTERNATIONAL TOBACO MACHINERY POLAND 

Sp. z o.o.; 
- IMPERIAL TOBACCO POLSKA MANUFACTURING 

S.A.; 
- Fabryka Broni "Łucznik" Sp. z o.o.; 
- Radomska Fabryka Farb i Lakierów „RAFIL” S.A.; 
- ARMATOORA S.A.; 
- AS Sp. z o.o.; 
- P.P.H.U. BOCHEMIA; 
- FIFOR Polska Sp. z o.o.; 
- Galabeton; 
- GGG Sp. z o.o.; 
- Hugo Boss Shoes & Accessories Poland Sp. z o.o.; 
- JADAR Sp. z o.o.; 
- Zakłady Automatyki KOMBUD S.A. Centrum 

Automatyki; 
- KRAMO sp.j.; 
- LENAAL Andrzej Pokusa; 
- Michalczewski Sp. z o.o.; 
- PPUH Prozamet II s.c.; 
- PTAK S.C. A.M.B. Ptak; 
- TECHMATIK S.A.; 
- TOHO Poland Sp. z o.o.; 
- TRANSPEC Sp.j. R. Wielocha; 
- TREND GLASS Sp. z o.o.; 
- WINDOOR Paweł Redestowicz; 
- XELLA RADOM Sp. z o.o.; 
- ZYKO-DRÓG Sp. z o.o. 

Jednostki miejskie: 
 
- Wodociągi Miejskie Radom Sp. z o.o.; 
- Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji; 
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe 

„RADKOM” Sp. z o.o.; 
- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu 

Sp. z o.o.; 
- Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 

"RADPEC" S.A.; 

Inne podmioty: 
 
- Nadleśnictwo Radom; 
- Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 

w Warszawie, Oddział Radom; 
- Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna 

w Radomiu; 
- Port Lotniczy Radom S.A.; 
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 

w Radomiu; 
- PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko – Kamienna; 
- SITA Wschód Sp. z o.o. 

Spółdzielnie mieszkaniowe: 
 
SM Dźwigar; Międzyzakładowa Spółdzielnia 
Mieszkaniowa; Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
im. Józefa Grzecznarowskiego; SM Alternatywa; SM 
Budochem; SM Nasz Dom; SM Odlewnik; SM Południe; 
SM Starówka; SM Budowlani; SM Śródmieście; SM 
Ustronie; 
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Opracowując niniejszy Raport… korzystano także z danych statystycznych i danych o stanie 
środowiska dotyczących miasta Radomia zawartych w niżej wymienionych w dokumentach 
i opracowaniach (przygotowanych bezpośrednio dla miasta jak również opracowanych na potrzeby 
innych podmiotów): 
- w Sprawozdaniu z realizacji budżetu Miasta Radomia za 2015 rok (uchwała Nr 327/2016 Rady 

Miejskiej w Radomiu z dnia 27.06.2016 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Miasta Radomia za 2015 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Radomia za 2015 
rok); 

- w Sprawozdaniu z realizacji budżetu Miasta Radomia za 2014 rok (Uchwała Nr 130/2015 Rady 
Miejskiej w Radomiu z dnia 26.06.2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Miasta Radomia za 2014 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Radomia za 2014 
rok); 

- w Sprawozdaniu z realizacji budżetu Miasta Radomia za 2013 rok (Uchwała Nr 736/2014 rady 
Miejskiej w Radomiu z dnia 9.06.2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Miasta Radomia za 2013 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Radomia za 2013 
rok); 

- w Sprawozdaniu Prezydenta Miasta Radomia z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 
odpadami komunalnymi za 2015 rok; 

- w Sprawozdaniu Prezydenta Miasta Radomia z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 
odpadami komunalnymi za 2014 rok; 

- w Sprawozdaniu Prezydenta Miasta Radomia z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 
odpadami komunalnymi za 2013 rok; 

- w Analizie stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Miasta Radomia za 2015 r.; 
- w Analizie stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Miasta Radomia za 2014 r.; 
- w Analizie stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Radomia za 

2013 rok; 
- w Bilansie zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na dzień 31 XII 2015 r. (PIG-PIB, Warszawa, 

2016 r.); 
- w Analizie oddziaływania akustycznego lotniska cywilnego w Radomiu w warunkach 

prowadzenia operacji lotniczych w porze nocnej (Ecoplan, Opole 2014 r.) (fragmenty) – 
materiał przekazany przez Port Lotniczy Radom S.A., 

- w Rocznej ocenie jakości powietrza w województwie mazowieckim – raport za rok 2013 (WIOŚ, 
Warszawa, 2014 r.);  

- w Rocznej ocenie jakości powietrza w województwie mazowieckim – raport za rok 2014 (WIOŚ, 
Warszawa, 2015 r.);  

- w Rocznej ocenie jakości powietrza w województwie mazowieckim – raport za rok 2015 (WIOŚ, 
Warszawa, 2016 r.), 

 
oraz z materiałów i informacji prezentowanych na stronach internetowych: 
- www.radom.pl; 
- www.bip.radom.pl; 
- www.wios.warszawa.pl 
- www.stat.gov.pl; 
- www.straz.radom.pl 
- www.stat.gov.pl 
- www.straz.pl 
 
Dodatkowo korzystano również z informacji i wyjaśnień przekazanych przez upoważnionych 
pracowników Urzędu Miejskiego w Radomiu.  
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2. OCENA STANU ŚRODOWISKA NA TERENIE GMINY MIASTA RADOMIA 
 

2.1 Ogólna charakterystyka miasta Radomia 

 
Radom położony jest w południowej części województwa mazowieckiego. Radom graniczy z 9 
gminami powiatu radomskiego (rysunek 2). Miasto posiada status miasta na prawach powiatu.  
 
Rysunek 2 Położenie Radomia na tle sąsiednich jednostek administracyjnych 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

2.1.1 Struktura użytkowania gruntów 

 
Radom, według danych GUS, zajmuje obszar o powierzchni geodezyjnej 11 180 ha. Dominującą 
formę użytkowania gruntów stanowią pozostałe grunty (w tym m.in.: grunty zabudowane 
i zurbanizowane) oraz użytki rolne, w tym m.in.: grunty orne, sady, łąki i pastwiska (tabela 1). 
Struktura użytkowania gruntów w porównaniu do roku 2012 nie zmieniła się znacząco. 
Zaobserwowano nieznaczne zmniejszenie się powierzchni użytków rolnych w stosunku do 
pozostałych gruntów, w tym terenów zabudowanych. 
 
Tabela 1 Struktura użytkowania  gruntów na terenie Radomia w latach 2012-2014 

Rodzaj gruntu 
Powierzchnia [ha] Powierzchnia [%] 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Użytki rolne, w tym: 4 755 4 755 4 720 42,54 42,54 42,22 

 grunty orne 3 590 3 590 3 561 32,11 32,11 31,85 

 sady 75 75 73 0,67 0,67 0,65 

 łąki 536 536 533 4,79 4,79 4,76 

 pastwiska 319 319 319 2,85 2,85 2,85 

Lasy i grunty leśne 1 284 1 284 1 281 11,48 11,48 11,45 

Pozostałe grunty 5 141 5 141 5 179 45,98 45,98 46,33 

Razem 11 180 11 180 11 180 100 100 100 
Źródło: Program Ochrony Środowiska dla miasta Radomia...(rok 2012) oraz Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu 

Statystycznego 



Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Radomia na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017 – 2020 

14 

 

2.1.2 Demografia i procesy społeczne 

 
Na terenie Radomia na koniec 2015 r. mieszkało 208 788 osób (wg informacji Wydziału Spraw 
Obywatelskich urzędu Miejskiego w Radomiu). W porównaniu do roku 2012 (stanowiącego podstawę 
dla Programu ochrony środowiska dla Miasta Radomia...) zaobserwowano sukcesywne zmniejszanie 
się liczby mieszkańców (tabela 2). 
 
Tabela 2 Liczba mieszkańców oraz ruch naturalny ludności 

Rok Liczba mieszkańców 
Ruch naturalny ludności 

urodzenia zgony małżeństwa 

2012 219 703 2 036 2 277 1 193 

2013 213 150 3 492 3 190 1 123 

2014 210 860 3 514 3 104 1 164 

2015 208 788 3 475 3 207 1 146 
Źródło: Program Ochrony Środowiska dla miasta Radomia...(rok 20123) oraz dane Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu 

Miejskiego w Radomiu i Urząd Stanu Cywilnego w Radomiu 

 
Z przeprowadzonej analizy danych w latach 2013-2015 uzyskanych z Wydziału Spraw Obywatelskich 
Urzędu Miejskiego w Radomiu oraz GUS (BDL) wynika, że przyczyną zmniejszania się liczby 
mieszkańców miasta jest m.in. wysokie ujemne saldo migracji (w ruchu wewnętrznym oraz 
zewnętrznym). Natomiast na zmniejszającą się liczbę mieszkańców nie wpływa przyrost naturalny tak 
jak to miało miejsce w poprzednim okresie sprawozdawczym. Najliczniejszą grupę wiekową 
reprezentują mieszkańcy w przedziałach wieku 21-40 lat oraz 41-60 lat, którzy stanowią w roku 2013 
- 58% a w 2014 - 57,3% ogółu społeczeństwa. W analizowanym okresie nie zmieniła się liczba kobiet 
i kształtowała się ona na poziome 53% w stosunku do liczby mężczyzn w ogólnej populacji Radomia. 
 

2.1.3 Sytuacja gospodarcza 

 
Na terenie miasta Radomia w rejestrze REGON zarejestrowanych było ogółem 24 687 podmiotów 
gospodarki narodowej (GUS, BDL; stan na 31.12.2014 r.), z czego w sektorze publicznym 388 
przedsiębiorstw, natomiast w sektorze prywatnym 24 294 podmiotów. Osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą stanowiły 78,3% (tabela 3) ogółu podmiotów.  
 
Tabela 3 Podmioty gospodarki narodowej wg rejestru REGON na obszarze miasta Radomia wg 

sektorów własności w latach 2012-2014 

Jednostki zarejestrowane wg sektorów własnościowych 
Liczba podmiotów w latach 

2012 2013 2014 

Podmioty gospodarki narodowej ogółem 24 571 24 711 24 687 

Sektor publiczny - ogółem 390 391 388 

państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego 267 267 263 

przedsiębiorstwa państwowe 1 1 1 

spółki handlowe 25 27 27 

Sektor prywatny - ogółem 24 181 24 320 24 294 

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 19 167 19 181 19 026 

spółki handlowe 1 716 1 804 1 907 

spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego 256 269 284 

spółdzielnie 75 75 79 

fundacje 66 71 80 

stowarzyszenia i organizacje społeczne 453 471 478 
Źródło: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego 
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W porównaniu do roku 2012 zaobserwowano nieznaczny wzrost ogólnej liczby przedsiębiorstw oraz 
przedsiębiorstw w sektorze prywatnym, natomiast odnotowano nieznaczny spadek w sektorze 
publicznym (zmniejszenie o 2 przedsiębiorstwa). Również zmniejszyła się liczba osób fizycznych 
prowadzących działalność gospodarczą o ok. 1%. Stwierdzono także zwiększenie się liczby spółek 
handlowych i spółek handlowych z udziałem kapitału zagranicznego w sektorze prywatnym. 
 

2.1.4 Gospodarka wodno-ściekowa 

 
Stopień zaopatrzenia w wodę mieszkańców Radomia ocenia się jako dobry. Z wodociągów korzysta 
obecnie (wg GUS, BDL; stan na 31.12.2015 r.) 95,3% mieszkańców (w porównaniu do roku bazowego 
liczba mieszkańców wzrosła o 0,2%), co plasuje Radom na 6 miejscu w województwie mazowieckim. 
Właścicielem i eksploatatorem systemu zaopatrzenia miasta Radomia w wodę są Wodociągi Miejskie 
w Radomiu Sp. z o.o. (analogicznie jak w roku bazowym 2012). Nie zmienił się także obszar 
działalności spółki, który obejmuje miasto Radom i niektóre okoliczne miejscowości w gminach: 
Wolanów, Jastrzębia, Zakrzew, Jedlina Letnisko, Skaryszew, Kowala, Jedlińsk. Zmianie natomiast 
uległy parametry techniczne sieci wodociągowej, jak również liczba odbiorców oraz ilość 
produkowanej i zużytej wody. Charakterystykę sieci wodociągowej w okresie sprawozdawczym 
przedstawiono w tabeli 4. 
 
 
Tabela 4 Parametry sieci wodociągowej oraz ilość wyprodukowanej i zużytej wody na terenie 

miasta Radomia 
Parametr Jednostka 2013 2014 2015 

Parametry sieci wodociągowej 
długość sieci wodociągowej  km 496,7 502,9 508,6 

liczba odbiorców wody (gospodarstwa domowe) szt. 17 047 17 213 17 901 

liczba zainstalowanych liczników w roku 
kalendarzowym 

szt. 306 253 806 

Produkcja i zużycie wody 

produkcja wody m
3
 11 622 640,00 11 435 970,00 11 492 510,00 

zużycie wody, w tym: m
3
 9 199 755,24 8 922 611,87 9 008 837,11 

przez gospodarstwa domowe m
3
 7 696 784,04 7 422 325,97 7 353 304,56 

przez pozostałych odbiorców m
3
 1 502 971,20 1 500 285,90 1 655 532,55 

Źródło: Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. 

 
 
W okresie sprawozdawczym zwiększyła się długość sieci wodociągowej (o 3,3%), natomiast zmalały 
produkcja i zużycie wody (w odniesieniu do informacji podanych w Programie…). Zużycie wody na 
jednego mieszkańca wynosiło w 2012 r. (wg Programu...) 34,5 m3, a w kolejnych latach (wg GUS- BDL) 
odpowiednio: w 2013 - 33,4 m3, w 2014 – 32,2 m3, a w 2015 – 32,0 m3. W przeliczeniu na jednego 
korzystającego wartości te wynosiły: 35,1 m3 (w 2013 r.), 34,0 m3 (w 2014 r.) oraz 33,5 m3 (w 2015 r.). 
 
Do największych odbiorców wody na terenie miasta zaliczają się (wg Wodociągów Miejskich Radom 
Sp. z o.o.): 

− Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ustronie”; 

− Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom”; 

− Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani”; 

− Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”; 

− Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa; 

− Spółdzielnia Mieszkaniowa „Michałów”. 
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Na terenie miasta z kanalizacji sanitarnej (wg GUS, BDL; stan na 31.12.2014 r.) korzysta około 90,7% 
mieszkańców (co plasuje Radom na 4. miejscu w województwie). Liczba ta nieznacznie zwiększyła się 
w porównaniu do roku 2012, kiedy to z kanalizacji korzystało 90,3% mieszkańców. Wpływ na większy 
stopień skanalizowania miasta miały zrealizowane zadania w zakresie gospodarki ściekowej. 
W wyniku tych działań zwiększył się w 2015 r. odsetek powierzchni obszarów skanalizowanych m.in. 
w następujących dzielnicach: Hutka Józefowska (z 15% do 20%); Józefów – 40% (w 2012 r. - 0%); 
Kierzków – 60% (w 2012 r. - 0%); Kończyce – 80% (w 2012 r. - 0%); Kozia Góra (z 90 do 95%); Mleczna 
– 60% (w 2012 r. - 0%); Młynek Janiszewski (z 80 do 85%); Nowa Wola Gołębiowska – 30% (w 2012 r. 
- 0%). Charakterystykę sieci kanalizacyjnej w okresie sprawozdawczym przedstawiono w tabeli 5. 
 
 
Tabela 5 Parametry sieci kanalizacyjnej oraz ilość odebranych i oczyszczonych ścieków na 

terenie miasta Radomia 
Parametr Jednostka 2013 2014 2015 

Parametry sieci kanalizacyjnej 
długość sieci kanalizacyjnej (sieć sanitarna) km 439,0 442,5 448,6 

długość sieci kanalizacji deszczowej (sieć 
ogólnospławna) 

km 327,9 332,0 339,7 

długość przyłączy  km 95,5 97,4 98,6 

liczba gospodarstw domowych podłączonych do 
sieci kanalizacyjnej 

szt. 11 125 11 270 11 373 

Ilość ścieków 

odebranych i oczyszczonych, w tym m
3
 15 218 401 18 519 853 12 880 847 

udział ścieków przemysłowych % 7,28 6,21 9,23 

Źródło: Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. 

 
W okresie sprawozdawczym, na terenie miasta zwiększyła się długość sieci kanalizacyjnej (sieć 
sanitarna) oraz sieci kanalizacji deszczowej, a także liczba gospodarstw domowych podłączonych do 
sieci kanalizacyjnej. W kolejnych latach zwiększała się również ilość odebranych i oczyszczanych 
ścieków. Radom, jak również niektóre miejscowości w gminach: Jedlina Letnisko, Zakrzew, Jastrzębia, 
Skaryszew (analogicznie jak w roku bazowym 2012) obsługiwany jest przez mechaniczno-biologiczną 
oczyszczalnię ścieków komunalnych z podwyższonym oczyszczaniem biogenów w Radomiu 
ul. Energetyków 26, na której to terenie zlokalizowany jest punkt zlewny dla ścieków ze zbiorników 
bezodpływowych oraz Oczyszczalnia Ścieków Chromowych obsługująca ścieki technologiczne 
(chromowe) pochodzące z zakładów przemysłowych z terenu miasta oraz okolicznych miejscowości. 
W analizowanym okresie lat 2013-2015, podobnie jak w roku bazowym, w największej ilości ścieki 
dostarczane były z branży spożywczej, w najmniejszej z przemysłu chemicznego (wg Wodociągów 
Miejskich Radom Sp. z o.o.). Natomiast ilość dowożonych ścieków zmniejszała się w kolejnych latach 
i wynosiła odpowiednio: w roku bazowym 2012 - 7,2 tys. m3 ścieków; w 2013 - 5,6 tys. m3; w 2014 - 
4,3 tys. m3 oraz w 2015 - 4,0  tys. m3. Odbiornikiem ścieków jest rzeka Pacynka (km 1 + 200). Ponadto 
na terenie miasta, w rejonach nie objętych kanalizacją sanitarną, funkcjonują przydomowe 
oczyszczalnie ścieków oraz zbiorniki bezodpływowe. Na koniec 2012 roku liczba zbiorników 
bezodpływowych wynosiła 1 130 szt., natomiast na koniec okresu sprawozdawczego – 1 350 szt. (wg 
danych Urzędu Miejskiego w Radomiu).  
 
Długość rowów i otwartych systemów kanalizacji deszczowej będących w konserwacji przez 
Wodociągi Miejskie Radom Sp. z o.o. na terenie Radomia w roku bazowym wynosiła 26,68 km, 
natomiast powierzchnia osadników otwartych – 31,805 m2, a na koniec 2015 r. długość otwartych 
systemów kanalizacji deszczowej wynosiła – ok. 62 km (wg danych Wodociągów Miejskich Radom 
Sp. z o.o.). 
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2.1.5 Zaopatrzenie w energię elektryczną 

 
Na terenie Radomia, zasilanie odbiorców w energię elektryczną w okresie sprawozdawczym, 
odbywało się, analogicznie jak w roku bazowym 2012 poprzez 6 Głównych Punktów Zasilania (GPZ) 
zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta tj. GPZ-y: Radom Centralna, Radom Zamłynie, 
Radom Północ, Radom Południowa, Radom Gołębiów, Radom Potkanów) o łącznej mocy 282 MVA. 
Przez teren miasta przebiegają linie wysokich napięć 110 kV, średnich i niskich napięć oraz 
zlokalizowane są stacje transformatorowe SN/SN oraz SN/nN będące własnością PGE Dystrybucja 
Oddział Skarżysko-Kamienna. W 2012 r. ogólna długość wszystkich linii wynosiła 1 946,833 km, 
natomiast w 2015 r. zwiększyła się o 29,51 km i wynosiła ogółem 1 976,346 km (tabela 6).  
 
Tabela 6 Długość linii napowietrznych WN, SN i nN należących do PGE Dystrybucja Oddział 

Skarżysko-Kamienna zlokalizowanych na terenie miasta Radomia 

Lp. Linie  
Długość [km] 

rok 2012 rok 2015 

1. Linie napowietrzne wysokiego napięcia (WN) 39,133 40,2 

2. Linie średnich napięć (SN) 523,600 527,709 

3. Linie niskich napięć (nN) 1 384,100 1 408,437 

OGÓŁEM 1 946,833 1 976,346 
Źródło Program Ochrony Środowiska dla Miasta Radomia...(rok 2012) oraz PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna 

 
Stan techniczny linii jest zadawalający. W okresie sprawozdawczym zostały odmalowywane słupy linii 
WN Rożki – Zamłynie – Radom Północ oraz wymieniono przewody na tych liniach. Ponadto 
sukcesywnie wykonywano przebudowę linii napowietrznych SN i nN na linie kablowe. 
 
Również ilość stacji transformatorowych (SN/nN) zwiększyła się w okresie sprawozdawczym o 27 
sztuk i wynosiła 645 sztuk na koniec okresu sprawozdawczego, natomiast ilość stacji 
transformatorowych (SN/SN) pozostała bez zmian.  
 

2.1.6 Zaopatrzenie w ciepło 

 
W zakresie zaopatrzenia w ciepło nie odnotowano zmian. Głównym dostawcą i producentem ciepła 
dla miasta Radomia jest Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” S.A., które 
eksploatuje dwa źródła ciepła, tj.: Ciepłownię Północ oraz Ciepłownię Południe. Ciepłownie te są ze 
sobą połączone, co umożliwia zmiany zasięgu zasilania (alokację mocy) z poszczególnych źródeł. 
Ciepłownia Południe, na koniec okresu sprawozdawczego posiadała 6 kotłów WR-25 o łącznej mocy 
maksymalnej 169,5 MW (i łącznej mocy wykorzystywanej 155,18 MW), natomiast Ciepłownia Północ, 
posiadała 4 kotły WR-25 o łącznej mocy maksymalnej 116,3 MW i łącznej mocy wykorzystywanej 
113,7 MW.  
 
System ciepłowniczy miasta Radomia stanowi sieć cieplna wysokoparametrowa i niskoparametrowa, 
której długość, w okresie lat 2013-2015, zwiększyła się o 7,22 km (wg danych RPEC „RADPEC” S.A). 
Ciepło dostarczane jest do ponad 1000 węzłów cieplnych, z których 648 eksploatuje RPEC „RADPEC” 
S.A. W porównaniu do okresu bazowego, zwiększyła się zarówno ilość węzłów cieplnych, w tym tych 
eksploatowanych przez RPEC „RADPEC” S.A. (tabela 7). Ponad 200 węzłów pracuje pod nadzorem 
telemetrii umożliwiającej monitoring dostarczanych parametrów oraz zdalne sterowanie pracą 
urządzeń zainstalowanych w węzłach. Sieć ciepłownicza na terenie miasta w ok. 67% wykonana jest 
w technologii preizolowanej. 
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Tabela 7 Charakterystyka sieci ciepłowniczej na terenie miasta Radomia w latach 2012-2015 

Rok 

Długość sieci 
[km] 

Liczba węzłów do których 
dostarczane jest ciepło  

[w obsłudze RPEC „RADPEC” S.A.] 

Produkcja ciepła 
brutto 

[GJ] ogółem w tym przyłącza 

2012 162 - 533 2 160 191 

2013 163,46 50,01 848 2 093 821 

2014 167,83 53,18 941 1 872 476 

2015 169,22 54,64 987 1 793 879 
Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Miasta Radomia...(rok 2012) i Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 

„RADPEC” S.A 

 
Do największych odbiorców ciepła, podobnie jak w roku 2012, należą spółdzielnie mieszkaniowe, 
w tym: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ustronie”, Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Nasz Dom”, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”, Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Budowlani” oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa „Michałów”. 
 

2.1.7 Zaopatrzenie w gaz 

 
Ogółem na terenie Radomia funkcjonuje 454,97 km sieci gazowej, w tym sieci przesyłowej 8,89 km 
i rozdzielczej – 446,08 km (GUS, BDL; stan na 31.12.2015 r.). Długość sieci gazowej w okresie 
sprawozdawczym zwiększyła się o ok. 6%. Ilość czynnych przyłączy do budynków mieszkalnych 
i niemieszkalnych wynosi 14 733 szt. Odbiorcami gazu jest 64 856 gospodarstw domowych (około 
176 085 osób). Roczne zużycie gazu ziemnego w Radomiu wynosi około 23 109,3 tys. m3 (w tym do 
ogrzewania mieszkań 13 549,8 tys. m3) i zmniejszyło się w stosunku do roku 2012, kiedy to zużyto 
29 305,9 tys. m3 (w tym 15 276,3 tys. m3 do ogrzewania mieszkań). Nieznacznemu zwiększeniu uległa 
ilość odbiorców gazu w postaci gospodarstw domowych (o ok. 0,1%). W porównaniu do roku 
bazowego (2012) zwiększyła się również ilość przyłączy do budynków (o około 7%).  
 

2.1.8 Infrastruktura komunikacyjna 

 
Miasto Radom posiada dobre połączenia komunikacyjne. Przez teren miasta przebiegają 3 drogi 
krajowe: droga krajowa Nr 7 (relacji Gdańsk – Warszawa – Radom – Kraków - Chyżne granica 
państwa); Nr 9 relacji Radom - Rzeszów - Barwinek granica państwa) oraz Nr 12 (relacji Piotrków 
Trybunalski - Radom - Lublin - Dorohusk granica państwa). Ponadto przez teren miasta przebiegają 
również trzy drogi wojewódzkie (Nr 737, 740 i 744). Sieć kolejową miasta tworzą trzy 
zelektryfikowane linie (obsługujące ruch pasażerski i towarowy): Warszawa – Radom - Skarżysko-
Kamienna; Radom - Tomaszów Mazowiecki oraz Radom – Dęblin. Na terenie miasta zlokalizowany 
jest także port lotniczy, którym zarządza firma Port Lotniczy Radom S.A., a który w okresie 
sprawozdawczym rozpoczął funkcjonowanie.  
 
Sieć drogową Radomia tworzą drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne (będące w zarządzie 
MZDiK w Radomiu) oraz drogi wewnętrzne. Długość dróg poszczególnych kategorii wynosi 
odpowiednio: 34,25 km, 7,25 km, 107,48 km i 214,09 km (dane MZDiK w Radomiu). Długość dróg 
wewnętrznych to 161,2 km. Na terenie miasta występują zarówno ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-
rowerowe jak również kontrapasy. Wg informacji MZDiK łączna długość ścieżek rowerowych 
w granicach miasta Radomia wynosiła 56,56 km i zwiększyła się w okresie sprawozdawczym o 52%. 
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2.2 Wody powierzchniowe i podziemne 

2.2.1 Wody powierzchniowe 

 
Obszar miasta Radomia 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), która przepływa przez centrum Radomia z południa na północ. 
Źródła Mlecznej znajdują się w okolicy Makowa Nowego, a ujście do Radomki za północną granicą 
miasta. Najważniejszymi dopływami rzeki Mlecznej na terenie Radomia są: Pacynka, Kosówka i Potok 
Północny. Poza wodami płynącymi, na terenie miasta występują również wody stojące - stawy i oczka 
wodne. Na rzece Mlecznej w centrum Radomia znajduje się sztuczny, przepływowy zbiornik 
zaporowy na jazie piętrzącym „Zalew Borki”. Ponadto liczne stawy i oczka wodne występują również 
w dolinie rzeki Kosówki, a duży staw funkcjonuje w parku miejskim Stary Ogród. Mniejsze stawy 
zlokalizowane są na działkach prywatnych m.in. przy ul. Maratońskiej i Jana Pentza. Natomiast 
w dolinie rzeki Mlecznej występują okresowe oczka wodne i rozlewiska. 
 
Stan wód powierzchniowych 
 
W Programie Ochrony Środowiska … jakość wód prowadzonych przez cieki powierzchniowe 
występujące w granicach miasta została scharakteryzowana w oparciu o wyniki uzyskane w ramach 
Państwowego Monitoringu Środowiska realizowanego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska dla punktów pomiarowo – kontrolnych znajdujących się najbliżej granic 
administracyjnych miasta (na terenie Radomia nie zlokalizowano żadnego punktu pomiarowo – 
kontrolnego sieci monitoringu wód powierzchniowych). W roku 2011 stan wód zarówno Pacynki jak 
i Mlecznej był zły.  
 
W okresie sprawozdawczym objętym niniejszym Raportem… badania jakości obu cieków wykonano 
w 2014 r. zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i w oparciu o Program Państwowego 
Monitoringu Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2013-2015. Analogicznie jak w latach 
poprzednich, próbki wód pobrano poza obszarem miasta Radomia (punkty znajdowały się na terenie 
gminy Jastrzębia: na rzece Pacynce był to punkt Pacynka – poniżej Lesiowa (ujście do Mlecznej), 
natomiast dla Mlecznej – punkt Mleczna – Owadów (ujście do Radomki)). Ocenę stanu ekologicznego 
wód przedstawiono w tabeli 8. 
 
 
Tabela 8 Ocena stanu ekologicznego jednolitych części wód (z uwzględnieniem oceny 

w obszarach chronionych) badanych w roku 2011 i 2014 w punktach pomiarowo – 
kontrolnych zlokalizowanych w sąsiedztwie Radomia  

Parametr 

Nazwa i kod punktu pomiarowo - 
kontrolnego punktu 

Nazwa i kod punktu pomiarowo - 
kontrolnego punktu 

Rok 2011 Rok 2014 
Mleczna – 

Owadów (ujście 
do Radomki) 

PL01S0701_1083 

Pacynka – pon. 
Lesiowa (ujście 
do Mlecznej) 

PL01S0701_1084 

Mleczna – 
Owadów (ujście 

do Radomki) 
PL01S0701_1083 

Pacynka – pon. 
Lesiowa (ujście 
do Mlecznej) 

PL01S0701_1084 

OCENA STANU EKOLOGICZNEGO W JCW – PROGRAM MONITORINGU OPERACYJNEGO 
Silnie zmieniona lub sztuczna jednolita część wód nie nie nie nie 

Klasyfikacja 
wskaźników 
i elementów 
jakości wód 

klasa elementów biologicznych IV IV IV IV 

klasa elementów 
hydromorfologicznych 

I I I I 

klasa elementów 
fizykochemicznych (grupa 3.1-3.5) 

PSD PSD PSD II 

Stan ekologiczny  ZŁY SŁABY SŁABY SŁABY 

Stan ZŁY ZŁY ZŁY ZŁY 
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Parametr 

Nazwa i kod punktu pomiarowo - 
kontrolnego punktu 

Nazwa i kod punktu pomiarowo - 
kontrolnego punktu 

Rok 2011 Rok 2014 
Mleczna – 

Owadów (ujście 
do Radomki) 

PL01S0701_1083 

Pacynka – pon. 
Lesiowa (ujście 
do Mlecznej) 

PL01S0701_1084 

Mleczna – 
Owadów (ujście 

do Radomki) 
PL01S0701_1083 

Pacynka – pon. 
Lesiowa (ujście 
do Mlecznej) 

PL01S0701_1084 

OCENA W OBSZARACH CHRONIONYCH – PROGRAM MONITORINGU MOEU 
Stan ekologiczny w ppk monitoringu obszarów 
chronionych 

ZŁY SŁABY nie badano SŁABY 

Ocena spełnienia 
wymagań dla obszarów 
chronionych 

obszary chronione, 
będące jednolitymi 
częściami wód 
przeznaczonymi do celów 
rekreacyjnych, w tym 
kąpieliskowych 

N N nie badano - 

obszary chronione 
wrażliwe na eutrofizację 
wywołaną 
zanieczyszczeniami 
pochodzącymi ze źródeł 
komunalnych 

N N nie badano N 

Źródło: Dane Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie uzyskane w ramach PMŚ; 
http://www.wios.warszawa.pl/pl/monitoring-srodowiska/monitoring-wod/monitoring-rzek 

 
OBJAŚNIENIA: 

Stan ekologiczny 

KLASA ELEMENTÓW BIOLOGICZNYCH 

I stan bardzo dobry 

II stan dobry 

III stanu miarkowany 

IV stan słaby 

V stan zły 

KLASA ELEMENTÓW FIZYKOCHEMICZNYCH (3.1 – 3.6) 
I stan bardzo dobry. 

II stan dobry 

PSD poniżej stanu dobrego 

 

 
STAN EKOLOGICZNY 

BARDZO DOBRY stan bardzo dobry 

DOBRY stan dobry 

UMIARKOWANY stan umiarkowany 

SŁABY stan słaby 

ZŁY stan zły 

STAN 
DOBRY stan dobry  

ZŁY stan zły  

 

 
Z przeprowadzonych badań wynika, że również w roku 2014 ogólny stan wód Mlecznej jak i Pacynki 
był zły. Stan ekologiczny określono jako słaby, przy czym w przypadku Mlecznej odnotowano 
w odniesieniu do tego parametru poprawę (w roku 2011 stan ekologiczny w badanym punkcie 
pomiarowo – kontrolnym określono jako zły). Ponadto Pacynka nie spełniała wymagań określonych 
dla wód wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł 
komunalnych. 
 
Poza monitoringiem realizowanym przez WIOŚ na terenie Radomia niezależne badania jakości wód 
powierzchniowych wykonują również podmioty zobligowane do ich wykonania z racji prowadzonej 
przez siebie działalności i na mocy posiadanych pozwoleń. Przykładem jest tu PPUH RADKOM Sp. 
z o.o., które jest zobligowane do prowadzenia badań jakości wód powierzchniowych w związku 
z prowadzeniem w ramach RIPOK-u składowiska odpadów Radom-Wincentów. 
 
Informacje o stanie jakościowym wód rzeki Mlecznej uzyskane w wyniku prowadzonego monitoringu 
składowiska odpadów Radom-Wincentów, którego zarządcą jest PPUH RADKOM Sp. z o.o. 
przedstawiono w tabeli 9. Badania te realizowane są w cyklach rocznych w dwóch punktach 
pomiarowo – kontrolnych. 
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Tabela 9 Informacje o stanie jakości wód rzeki Mlecznej do której trafiają odcieki ze składowiska odpadów Radom-Wincentów w 2012 i w 2015 roku  

Parametr Jednostka 
Punkt pomiarowy Punkt pomiarowy 

przed 
składowiskiem 

za 
składowiskiem 

przed 
składowiskiem 

za 
składowiskiem 

 luty 2012 maj 2012 

Odczyn pH - 7,45 7,47 7,68 7,76 

PEW μS/cm 1 040 1 026 857 847 

Żelazo ogólne 
(Fe3+) 

mg/dm3 2,42 2,39 0,017 0,032 

Chlorki mg/dm3 52,0 58,8 61,1 64,1 

Cynk mg/dm3 0,021 0,030 0,028 0,036 

Kadm mg/dm3 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Miedź mg/dm3 0,002 0,002 0,002 0,002 

Ołów mg/dm3 0,002 0,003 0,001 0,001 

Nikiel mg/dm3 0,005 0,006 0,010 0,012 

Chrom (VI) mg/dm3 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Rtęć mg/dm3 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 

OWO mg/dm3 9,66 9,88 9,11 8,57 

Indeks 
fenolowy 

mg/dm3 0,009 0,013 0,028 0,015 

Suma WWA mg/dm3 <0,00002 <0,00002 <0,00002 <0,00002 

 sierpień 2012 listopad 2012 

Odczyn pH - 7,78 7,87 7,60 7,84 

PEW μS/cm 939 927 726 752 

Żelazo ogólne 
(Fe3+) 

mg/dm3 0,051 0,09 0,077 0,069 

Chlorki mg/dm3 81,5 75,5 49,0 50,2 

Cynk mg/dm3 0,014 0,019 0,017 0,031 

Kadm mg/dm3 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Miedź mg/dm3 0,002 0,003 0,002 0,008 

Ołów mg/dm3 <0,001 0,016 0,001 <0,001 

Nikiel mg/dm3 0,004 0,005 0,004 0,009 

Chrom (VI) mg/dm3 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Rtęć mg/dm3 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 

OWO mg/dm3 7,04 7,0 9,5 9,63 

Indeks 
fenolowy 

mg/dm3 0,015 0,05 0,010 0,005 

Suma WWA mg/dm3 <0,00002 <0,00002 <0,00002 <0,00002 

 
 

Parametr Jednostka 
Punkt pomiarowy Punkt pomiarowy 

przed 
składowiskiem 

za 
składowiskiem 

przed 
składowiskiem 

za 
składowiskiem 

 luty 2015 maj 2015 

Odczyn pH - 7,1 7,70 7,70 7,80 

PEW μS/cm 1065 1065 891 883 

Żelazo ogólne 
(Fe3+) 

mg/dm3 1,29 0,046 0,037 0,492 

Chlorki mg/dm3 143 140 70,7 60,0 

Cynk mg/dm3 0,071 0,048 0,014 0,025 

Kadm mg/dm3 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Miedź mg/dm3 0,0040 0,0020 0,0010 0,0020 

Ołów mg/dm3 0,0010 <0,001 0,0010 0,0070 

Nikiel mg/dm3 0,0040 0,0030 0,0040 0,0040 

Chrom (VI) mg/dm3 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Rtęć mg/dm3 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 

OWO mg/dm3 9,03 8,76 8,78 8,94 

Indeks 
fenolowy 

mg/dm3 0,041 0,043 0,032 0,043 

Suma WWA mg/dm3 <0,00002 <0,00002 <0,00002 <0,00002 

 sierpień 2015 listopad 2015 

Odczyn pH - 8,00 8,10 7,60 7,70 

PEW μS/cm 947 938 787 779 

Żelazo ogólne 
(Fe3+) 

mg/dm3 0,056 0,021 0,072 0,062 

Chlorki mg/dm3 68,2 67,0 55,7 53,3 

Cynk mg/dm3 0,0060 0,0090 0,013 0,013 

Kadm mg/dm3 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Miedź mg/dm3 0,0020 0,0020 <0,001 0,0030 

Ołów mg/dm3 <0,001 <0,001 0,0020 <0,001 

Nikiel mg/dm3 0,0030 0,0040 0,0040 0,0060 

Chrom (VI) mg/dm3 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 

Rtęć mg/dm3 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 

OWO mg/dm3 8,90 9,00 8,05 7,81 

Indeks 
fenolowy 

mg/dm3 0,022 0,025 0,010 0,016 

Suma WWA mg/dm3 <0,00002 <0,00002 <0,00002 <0,00002 

Źródło: Program ochrony Środowiska dla miasta Radomia na lata 2013-2016…; informacje PPUH RADKOM Sp. z.o.o. (ankieta przedsiębiorstwa wraz z wynikami badań) 
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2.2.2 Wody podziemne 

 
Głównym użytkowym poziomem wodonośnym na obszarze Radomia jest poziom górnokredowy. 
Poziomy trzeciorzędowy i czwartorzędowy mają znaczenie podrzędne, eksploatowane są przez 
indywidualnych użytkowników, przy czym pozostają w kontakcie hydraulicznym z poziomem 
górnokredowym. 
 
Poniżej, w tabeli 10, przedstawiono informacje na temat zlokalizowanych na terenie Radomia ujęć 
wód podziemnych poziomu górnokredowego. 
 
Tabela 10 Charakterystyka ujęć wód podziemnych poziomu górnokredowego znajdujących się 

na terenie Radomia w okresie sprawozdawczym (2013-2015)  

Nazwa ujęcia 
Ilość 

studni 
Strefa ochronna Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód 

ujęcia eksploatowane 

SUW Malczew 9 

strefę ochronną ujęcia 
dzieli się na teren 
ochrony bezpośredniej 
i pośredniej 

Decyzja nr 28/12/PŚ.W znak PŚ-ZD-IV.7322.1.34.2011.JA z dn. 
27.02.2012 r. wydana przez Marszałka Województwa 
Mazowieckiego wraz ze sprostowaniem znak PŚ-ZD-
IV.7322.1.34.2011.JA z dn. 27.03.2012 r. 
 
Data ważności 30.09.2032 r. 

SUW Sławno 

13 
(w tym: 

2 studnie 
ujęcia 

Garno oraz 
studnia nr 
14 ujęcia 
Sławno) 

strefę ochronną ujęcia 
stanowi teren ochrony 
bezpośredniej 

Decyzja znak OŚR.III.6341.11.2012.WR z dn. 02.04.2012 r. 
wydana przez Prezydenta Miasta Radomia (studnie nr 1-10b 
Sławno) 
 
Data ważności 30.09.2022 r. 
 
Decyzja znak ROŚ.6223-W/74/06/07 z dn. 23.01.2007 r. 
wydana przez Starostę Radomskiego (studnie nr 12/I, 12/II 
Garno) 
 
Data ważności 31.01.2017 r. 
 
Decyzja znak ROŚ.6223-W/75/06/07 z dn. 23.01.2007 r. 
wydana przez Starostę Radomskiego (studnia nr 14 Sławno) 
 
Data ważności 31.01.2017 r. 

SUW  
25-Czerwca 

6 
strefę ochronną ujęcia 
stanowi teren ochrony 
bezpośredniej 

Decyzja znak OŚR.III.6341.12.2012.WR z dn. 02.04.2012 r. 
wydana przez Prezydenta Miasta Radomia 
 
Data ważności 30.09.2022 r. 

SUW Obozisko 4 
strefę ochronną ujęcia 
stanowi teren ochrony 
bezpośredniej 

Decyzja znak OŚR.III WR 6210/55/2006 z dn. 29.12.2006 r. 
wydana przez Prezydenta Miasta Radomia oraz decyzja znak 
OŚR.III.WR6210-59/2010 z dn. 12.01.2011 r. wydana przez 
Prezydenta Miasta Radomia 
 
Data ważności 31.12.2016 r. 

SUW 
Potkanów-

Łączniki  

6 
(w tym 3 
studnie 
ujęcia 

Łączniki) 

strefę ochronną ujęcia 
stanowi teren ochrony 
bezpośredniej 

Decyzja znak OŚR.III.6341.79.2014.WR z dn. 16.01.2015 r. 
wydana przez Prezydenta Miasta Radomia (studnie ujęcia 
Potkanów) 
 
Data ważności 31.01.2035 r. 
 
Decyzja znak OŚR.III.6341.64.2012.WR z dn. 05.12.2012r. 
wydana przez Prezydenta Miasta Radomia (studnie ujęcia 
Łączniki) 
 
Data ważności 15.12.2022 r. 
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Nazwa ujęcia 
Ilość 

studni 
Strefa ochronna Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód 

SUW Lesiów 
(gm. 

Jastrzębia) 
2 

strefę ochronną ujęcia 
stanowi teren ochrony 
bezpośredniej 

Decyzja znak ROŚ.6223-W/38-2/2008 z dn. 15.12.2008 r. 
wydana przez Starostę Radomskiego 
 
Data ważności 15.12.2028 r. 

ujęcia nieeksploatowane 

SUW Wośniki 2 
strefę ochronną ujęcia 
stanowi teren ochrony 
bezpośredniej 

Decyzja znak OŚR.III WR 6210/43/2006 z dn. 12.10.2006 r. 
wydana przez Prezydenta Miasta Radomia 
 
Data ważności 31.08.2016 r. 

SUW Firlej 2 
strefę ochronną ujęcia 
stanowi teren ochrony 
bezpośredniej 

Decyzja znak OŚR.III.6341.48.2013.WR z dn. 18.12.2013 r. 
wydana przez Prezydenta Miasta Radomia 
 
Data ważności 31.12.2033 r. 

SUW Halinów 1 
strefę ochronną ujęcia 
stanowi teren ochrony 
bezpośredniej 

Decyzja znak OŚR.III WR 6210/53/2006 z dn. 08.12.2006 r. 
wydana przez Prezydenta Miasta Radomia 
 
Data ważności 31.12.2016 r. 

SUW Wronia 1 
strefę ochronną ujęcia 
stanowi teren ochrony 
bezpośredniej 

Brak aktualnego pozwolenia wodnoprawnego 

SUW 
Białostocka 

1 
strefę ochronną ujęcia 
stanowi teren ochrony 
bezpośredniej 

Brak aktualnego pozwolenia wodnoprawnego 

Źródło: Program Ochrony Środowiska dla miasta Radomia na lata 2013-2017…; informacje Wodociągów Miejskich 
w Radomiu Sp. z o.o. 

 
 
W okresie sprawozdawczym na terenie miasta zlokalizowanych było 11 ujęć wód poziomu 
górnokredowego, w tym 5 było ujęciami nieeksploatowanymi: Wośniki, Firlej, Halinów, Wronia 
i Białostocka. Zmiany odnotowane względem roku bazowego określonego w Programie… dotyczą 
ujęcia Wośniki – wówczas miało ono status eksploatowanego. Również w okresie sprawozdawczym 
wydane zostały 2 nowe pozwolenia wodnoprawne: dla ujęcia Firlej oraz studni ujęcia Potkanów, co 
związane było z upływem daty ważności wcześniej obowiązujących decyzji. 
 
Ponadto w 2016 r. rozpoczęto eksploatację ujęcia Białostocka (pozwolenie wodnoprawne wydane 
zostało przez Prezydenta Miasta Radomia – decyzja nr OŚR.6341.31.2016.WR z dnia 15.06.2016 r.). 
 
 
Stan wód podziemnych  
 
Jakość wód podziemnych na terenie Radomia kontrolowana jest w ramach Państwowego 
Monitoringu Środowiska w sieci krajowej, która na obszarze miasta obejmuje 1 punkt kontrolno – 
pomiarowy nr 290 (Radom – Wacyn) ujmujący wody górnokredowego poziomu wodonośnego. 
Ostatnie badania w ww. punkcie zostały wykonane w 2012 r. Na ich podstawie jakość wód zaliczono 
do III klasy.  
 
Poza monitoringiem operacyjnym na terenie miasta realizowany jest - w rejonie nieczynnego 
wylewiska osadów garbarskich Radomskich Zakładów Garbarskich w Nowej Woli Gołębiowskiej - 
monitoring badawczy jakości wód podziemnych. Wyniki uzyskane w ramach wykonywanych w latach 
2013-2015 badań przedstawiono w tabela 11. 
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Tabela 11 Jakość wód podziemnych w monitoringu badawczym WIOŚ wokół byłego wylewiska 
osadów garbarskich Radomskich Zakładów Garbarskich w Nowej Woli Gołębiowskiej 
w latach 2013-2015  

Nazwa 
punktu 

P-1 P-2 P-5 P-6 P-10 

rok 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Wskaźnik                
chlorki 
[mg/l] 

IV V IV IV IV IV I I I n
ie w

yko
n

yw
an

o
 b

ad
ań

 

I n
ie w

yko
n

yw
an

o
 b

ad
ań

 
III V IV 

siarczany 
[mg/l] 

V II II II II II I II II I II II II 

OWO 
[mgC/l] 

II IV III II II I I I I I II II IV 

chrom 
ogólny 
[mgCr/l] 

V V I V V I I I I V I I I 

chrom 
Cr

+6
 

[mgCr
+6

/l] 
I II I I I I I I I II I I I 

Źródło: informacje o wynikach monitoringu wód podziemnych opublikowane na stronie internetowej Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie;  
http://www.wios.warszawa.pl/pl/monitoring-srodowiska/monitoring-wod/monitoring-wod-podziem 

 
Wykonane w 2013 r. badania wykazały, że najbardziej niekorzystne wyniki odnotowano dla próbek 
wody pobranych z piezometrów P-1 i P-2. W obu piezometrach stwierdzono wysokie stężenia (w V 
klasie) chromu ogólnego, zaś w piezometrze P-1 także siarczanów. Wysokie stężenia (w V klasie) 
chromu ogólnego w piezometrach P-1 i P-2 obserwowane są od 2012 r. Na słaby stan chemiczny 
wody w obu piezometrach wskazywały również stężenia chlorków (IV klasa). Pozostałe badane 
wskaźniki spełniały warunki określone dla wód o dobrym stanie chemicznym (I, II lub III klasa).  
W 2014 r. wody podziemne wokół wylewiska, poza próbką pobraną z piezometru P-5, 
charakteryzowały się słabym stanem chemicznym. Decydowały o tym wysokie stężenia chromu 
ogólnego (V klasa w P-1, P-2 i P-6), chlorków (V klasie w P-1 i P-10 oraz IV klasa w P-2) a także 
ogólnego węgla organicznego (IV klasa w P-1).  
 
Wykonane w 2015 r. badania wykazały, że wody wokół wylewiska, z wyjątkiem próbki z piezometru 
P-5, w dalszym ciągu charakteryzują się słabym stanem chemicznym. Decydujące znaczenie w tej 
kwestii miały wysokie stężenia chlorków (IV klasa) oraz ogólnego węgla organicznego (IV klasa w P-
10). Pozostałe badane wskaźniki spełniały warunki określone dla wód o dobrym stanie chemicznym 
(I, II lub III klasa). Analogicznie jak w latach poprzednich, najlepszą jakością charakteryzowała się 
woda w piezometrze P-5, w którym stężenia wszystkich wskaźników wystąpiły na poziomie I lub II 
klasy jakości. Ponadto w 2015 r. w piezometrach P-1 i P-2 zaobserwowano poprawę jakości wody ze 
względu na niższe niż w 2014 r. stężenia chromu ogólnego (z V do I klasy). 
 
 

Poza Państwowym Monitoringiem Środowiska oraz monitoringiem badawczym (wykonywanym przez 
WIOŚ) na terenie miasta badania jakości wód podziemnych realizowane są również przez 
PPUH RADKOM Sp. z.o.o. Badania prowadzone są w ramach monitoringu składowiska odpadów 
Radom-Wincentów, którego sieć piezometryczna obejmuje 5 otworów (P-1, P-2, P-5, P-6 i P-7). 
Ponadto badania wód podziemnych prowadzone są w 4 studniach (St. Nr 42, St. Nr 1/2L, St. Nr 3 oraz 
St. Nr 4). Badania prowadzone są w cyklach rocznych, dla dwóch poziomów wodonośnych: poziomu 
czwartorzędowego oraz poziomu kredowego. Wyniki badań uzyskane w latach 2013-2015 
i odniesione do roku bazowego przyjętego w Programie Ochrony Środowiska… przedstawiono 
w tabeli 12. 
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Tabela 12 Jakość wód podziemnych w rejonie składowiska odpadów Radom-Wincentów w latach 
2012-2015 na podstawie badań prowadzonych w ramach monitoringu obiektu  

Nazwa punktu 

Rok 

2012 2013 2014 2015 

Klasa jakości wody w punkcie pomiarowym 

Czwartorzędowy poziom wodonośny 

P-1 IV IV IV IV 

P-2 IV III IV IV 

P-5 V V V V 

P-6 III III IV IV 

P-7 V V V V 

St. Nr 42 IV III IV V 

Kredowy poziom wodonośny 

St. Nr ½ L III III IV IV 

St. Nr 3 IV III IV IV 

St. Nr 4 III III IV IV 
Źródło: informacje PPUH RADKOM Sp. z.o.o. (ankieta przedsiębiorstwa wraz z wynikami badań)  

 

2.3 Powietrze atmosferyczne 

 
Dla obszaru miasta Radomia, podstawę dla określenia stanu aktualnego jakości powietrza 
atmosferycznego oraz kierunków i tendencji zachodzących w nim zmian, stanowią pomiary 
wykonywane w: 

- automatycznej stacji pomiarowej zlokalizowanej przy ul. Tochtermana 1;  
- manualnych stacjach pomiarowych znajdujących się przy ul. Hallera i przy ul. 25 Czerwca. 

 
Wyniki pochodzące ze wskazanych punktów umożliwiają selektywne scharakteryzowanie warunków 
klimatu aerosanitarnego miasta, stanowią również materiał bazowy dla informacji przedstawianych 
w ramach rocznych ocen jakości powietrza wykonywanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska. 
 
Zgodnie z obowiązującym brzmieniem artykułu 89 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo 
ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 627) Wojewódzki Inspektor Ochrony 
Środowiska, w terminie do 30 kwietnia każdego roku, dokonuje oceny poziomów substancji 
w powietrzu w danej strefie za rok poprzedni oraz odrębnie dla każdej substancji dokonuje 
klasyfikacji stref. W rozumieniu ustawy (art. 87 ust. 2) strefę stanowi: aglomeracja o liczbie 
mieszkańców powyżej 250 tysięcy, miasto nie będące aglomeracją o liczbie mieszkańców powyżej 
100 tys. lub też pozostały obszar województwa, niewchodzący w skład aglomeracji i miast powyżej 
100 tys. mieszkańców. Uwzględniając powyższe kryteria na terenie województwa mazowieckiego 
wyodrębniono 4 strefy - jedną z nich jest strefa miasto Radom oznaczona kodem PL1403. 
 
Klasyfikację strefy miasto Radom w odniesieniu do poszczególnych zanieczyszczeń przedstawioną 
w opublikowanych przez WIOŚ w Warszawie rocznych ocenach jakości powietrza, obejmujących 
okres sprawozdawczy określony dla niniejszego Raportu…, przedstawiono w tabeli 13. 
 
We wszystkich trzech dokumentach (Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim 
– raport za rok 2013; Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim – raport za rok 
2014; Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim – raport za rok 2015) lista 
zanieczyszczeń mierzonych w strefie miasto Radom pod kątem spełniania kryteriów określonych 
w celu ochrony zdrowia obejmowała: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, benzen, pył 
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zawieszony PM10; pył zawieszony PM2,5; ołów w pyle Pb(PM10); arsen w pyle As(PM10); kadm 
w pyle Cd(PM10); nikiel w pyle Ni(PM10); benzo(a)piren w pyle B(a)P(PM10) oraz ozon O3. 
 
Klasyfikacji strefy dla zanieczyszczeń mierzonych pod kątem spełniania kryteriów określonych w celu 
ochrony roślin nie wykonywano – realizowano ją wyłącznie dla strefy mazowieckiej (w zakresie 
dwutlenku siarki SO2, tlenków azotu NOx oraz ozonu O3). 
 
Tabela 13 Wynikowe klasy strefy miasto Radom dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane 

w ocenach rocznych dokonanych z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych pod kątem 
ochrony zdrowia  

PARAMETR 

SYMBOL KLASY 
W STREFIE 

w roku bazowym 
zdefiniowanym dla 

POŚ 

SYMBOL KLASY W STREFIE 
Określony w Rocznej ocenie jakości powietrza 

w województwie mazowieckim -  

Rok bazowy - 2012 Raport za rok 2013 Raport za rok 2014 Raport za rok 2015 

SO2 A A A A 

NO2 A A A A 

CO A A A A 

C6H6 A A A A 

PM10 C C C C 

PM2,5 C
1)

 C
1)

 C
1)

 C
4)

 

PM2,5 C2
2)

 C2
2)

 C2
2)

 C1
5)

 

Pb w pyle PM10 A A A A
2)

 

As w pyle PM10 A A A A
2) 

Cd w pyle PM10 A A A A
2) 

Ni w pyle PM10
3)

 A A A A
2) 

B(a)P w pyle PM10
3)

 C C C C
2)

 

O3 (poziom docelowy) A
2)

 A
2)

 A
2)

 A
2)

 

O3 (poziom celu 

długoterminowego) 
D2

3)
 D2

3)
 D2

3)
 D2

3)
 

1)
 wg poziomu dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji 

2)
 wg poziomu docelowego 

3) 
wg poziomu celu długoterminowego

 

4)
 wg poziomu dopuszczalnego faza I (poziom dopuszczalny dla fazy I jest to wartość, która powinna być osiągnięta w 2015 

r.) 
5)

 wg poziomu dopuszczalnego faza II (poziom dopuszczalny określony dla fazy II jest to orientacyjna wartość 
dopuszczalna, która zostanie zweryfikowana przez Komisje Europejską w świetle dalszych informacji, w tym na temat 
skutków dla zdrowia i środowiska oraz wykonywalności technicznej) 

 
Objaśnienia: 
1. dla substancji dla których określone są poziomy dopuszczalne lub docelowe: 

∗ klasa A – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają poziomów dopuszczalnych, poziomów 
docelowych; 

∗ klasa C – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne powiększone o margines 
tolerancji w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne i docelowe; 

2. dla substancji dla których określone są poziomy celu długoterminowego: 

∗ klasa D1 – stężenia ozonu i współczynnik AOT40 nie przekraczają poziomu celu długoterminowego; 

∗ klasa D2 – stężenia ozonu i współczynnik AOT40 przekraczają poziom celu długoterminowego; 
3. dla substancji dla których określone są poziomy docelowe: 

∗ klasa A – stężenia PM2,5 na terenie strefy nie przekraczają poziomu docelowego; 

∗ klasa C2 – stężenia PM2,5 przekraczają poziom docelowy; 
4. dla PM2,5 dla którego określono poziom dopuszczalny fazy II: 

∗ klasa A1 – stężenia PM2,5 nie przekraczają poziomu dopuszczalnego dla fazy II; 

∗ klasa C1 – stężenia PM2,5 przekraczają poziom dopuszczalny dla fazy II; 
przy czym: 
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− poziom dopuszczalny – (odpowiednik w Dyrektywie 2008/50/WE: wartość dopuszczalna) oznacza poziom substancji w 
powietrzu ustalony na podstawie wiedzy naukowej, w celu unikania, zapobiegania lub ograniczania szkodliwego 
oddziaływania na zdrowie ludzkie lub środowisko jako całość, który powinien być osiągnięty w określonym terminie i 
po tym terminie nie powinien być przekraczany; 

− poziom docelowy – (odpowiednik w dyrektywie: wartość docelowa) oznacza poziom substancji w powietrzu ustalony 
w celu unikania, zapobiegania lub ograniczania szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzkie lub środowisko jako 
całość, który ma być osiągnięty tam gdzie to możliwe w określonym czasie; 

− poziom krytyczny - oznacza poziom substancji w powietrzu ustalony na podstawie wiedzy naukowej, po przekroczeniu 
którego mogą wystąpić bezpośrednie niepożądane skutki w odniesieniu do niektórych receptorów, takich jak drzewa, 
inne rośliny lub ekosystemy naturalne, jednak nie w odniesieniu do człowieka; 

− poziom celu długoterminowego – (odpowiednik w dyrektywie: cel długoterminowy) oznacza poziom substancji w 
powietrzu, który należy osiągnąć w dłuższej perspektywie z wyjątkiem przypadków, gdy nie jest to możliwe w drodze 
zastosowania proporcjonalnych środków – w celu zapewnienia skutecznej ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska; 

− margines tolerancji – oznacza procentowo określoną część poziomu dopuszczalnego, o którą poziom ten może zostać 
przekroczony, zgodnie z warunkami ustanowionymi w dyrektywie. 

 

Źródło: Program ochrony Środowiska dla miasta Radomia na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017-2020; 
Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim Raport za rok 2013; WIOŚ Warszawa, 
2014; Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim Raport za rok 2014; WIOŚ 
Warszawa, 2015; Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim Raport za rok 2015; 
WIOŚ Warszawa, 2016 

 
Z przedstawionych powyżej informacji wynika, że w klasyfikacja strefy miasto Radom dla 
zanieczyszczeń mierzonych pod kątem spełniania kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia, nie 
odnotowano zmian. W dalszym ciągu przekroczenia dotyczyły pyłu PM 10, pyłu PM2,5 oraz 
benzo(a)pirenu, skutkiem czego obszar strefy każdorazowo umieszczany była na liście stref, dla 
których wykonano POP, ale odpowiednie normy nadal są przekraczane i dla których zarząd 
województwa obowiązany jest do aktualizacji programu po okresie 3 lat od wejścia w życie uchwały 
sejmiku województwa w sprawie programu ochrony powietrza uwzględniając działania ochronne dla 
wrażliwych grup ludności. Uwzględniając powyższe informacje poniżej, w tabeli 14, przedstawiono 
informację na temat odnotowanych przekroczeń. 
 
Tabela 14 Obszary przekroczeń odnotowane w latach 2013-2015 w strefie miasto Radom  
 Obszary przekroczeń (ochrona zdrowia) 

Strefa miasto Radom PL1403 
B(a)P (rok) 
(procent 
w strefie) 

NO2 (rok) 
(procent 
w strefie) 

PM10 (24h) 
(procent 
w strefie) 

PM10 (rok) 
(procent 
w strefie) 

PM2,5 (rok) 
(procent 
w strefie) 

Rok 2013 
Liczba 
mieszkańców 
strefy: 219,7 tys. 

Liczba mieszkańców 
obszaru przekroczeń 
[tys.] 

192,4 
(88) 

0 
(0) 

108,3 
(49) 

10,8 
(5) 

65,1 
(30) 

Powierzchnia 
strefy: 112 km

2
 

Powierzchnia obszaru 
przekroczeń [km

2
] 

98 
(88) 

0 
(0) 

55 
(49) 

5,494 
(5) 

33 
(30) 

Rok 2014 
Liczba 
mieszkańców 
strefy: 218,5 tys. 

Liczba mieszkańców 
obszaru przekroczeń 
[tys.] 

218,2 
(100) 

- 
136,2 
(62) 

22,7 
(10) 

43,3 
(20) 

Powierzchnia 
strefy: 112 km

2
 

Powierzchnia obszaru 
przekroczeń [km

2
] 

96 
(86) 

- 
29 

(26) 
2 

(2) 
5 

(4) 

Rok 2015 
Liczba 
mieszkańców 
strefy: 217,2 tys. 

Liczba mieszkańców 
obszaru przekroczeń 
[tys.] 

217,2 
(100) 

- 
170,2 
(78) 

- 
77,5 
(36) 

Powierzchnia 
strefy: 112 km

2
 

Powierzchnia obszaru 
przekroczeń [km

2
] 

111,6 
(100) 

- 
45,3 
(40) 

- 
13,3 
(12) 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim Raport za rok 2013; WIOŚ Warszawa, 2014; 
Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim Raport za rok 2014; WIOŚ Warszawa, 2015; 
Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim Raport za rok 2015; WIOŚ Warszawa, 2016 
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W okresie sprawozdawczym sukcesywnie realizowane były działania sprzyjające ograniczaniu 
negatywnego wpływu na jakość powietrza wynikające z Programu obniżania niskiej emisji na terenie 
miasta Radomia na lata 2010 – 2017 i polegające na udzielaniu mieszkańcom dotacji na 
dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła. W 2015 
roku opracowany został także Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Radomia (dokument został 
przyjęty Uchwałą Nr 193/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 5 października 2015 r. zmienioną 
Uchwałą Nr 282/2016 rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 lutego 2016 r.). 
 
Odnosząc się do danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych) 
dotyczących emisji zanieczyszczeń z zakładów szczególnie uciążliwych należy zauważyć, iż w trakcie 
trwania okresu sprawozdawczego (w latach 2013 – 2014) odnotowano wzrost ilości emitowanych na 
terenie miasta zanieczyszczeń pyłowych (z 94 ton w 2013 r. do 100 ton w roku 2014). W strukturze 
emisji zanieczyszczeń gazowych tendencję wzrostową odnotowano jedynie dla emisji dwutlenku 
węgla, natomiast dla pozostałych zanieczyszczeń (dwutlenek siarki, tlenki azotu, dwutlenek węgla, 
metan i podtlenek azotu) obserwowano trend malejący. W efekcie powyższego emisja 
zanieczyszczeń gazowych zmniejszyła się o nieco ponad 5% (z 269 979 ton w roku 2013 do 254 750 
ton w roku 2014).  
 
Zestawienie informacji dotyczących emisji zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie 
uciążliwych w okresie sprawozdawczym w porównaniu z rokiem bazowym określonym w Programie 
Ochrony Środowiska… przedstawiono w tabeli 15. 
 
 
Tabela 15  Emisja zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych na terenie Radomia 

w latach 2012-2014  
Rodzaj emisji z zakładów szczególnie uciążliwych 
na terenie Radomia 

Jednostka 
rok 2012 
(bazowy) 

rok 2013 rok 2014 

Emisja 
zanieczyszczeń 
pyłowych 

ogółem t/rok 115 94 100 

ze spalania paliw t/rok 112 93 99 

Emisja 
zanieczyszczeń 
gazowych 

ogółem t/rok 265 676 269 979 254 750 

ogółem (bez dwutlenku węgla) t/rok 1 060 1 081 963 

dwutlenek siarki t/rok 585 622 530 

tlenki azotu t/rok 272 273 254 

tlenek węgla t/rok 78 62 68 

dwutlenek węgla t/rok 264 616 268 898 253 787 

metan t/rok 24 24 21 

podtlenek azotu t/rok 4 4 3 
Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

 
 
W Załączniku, w formie tabelarycznej, przedstawiono wyniki emisji zanieczyszczeń do powietrza 
udostępnione przez podmioty prowadzące działalności na terenie miasta. 
 
 
Przedstawione powyżej informacje wskazują, że w dalszym ciągu czynnikami wpływającymi 
negatywnie na jakość atmosfery są przede wszystkim źródła komunalne - indywidualne 
gospodarstwa domowe, które przyczyniają się do tzw. niskiej emisji (powstającej przy niepełnym 
spalaniu paliw stałych w paleniskach domowych i w starych wyeksploatowanych kotłowniach), 
a w dalszej kolejności również źródła komunikacyjne i zakłady będące punktowymi emitorami 
zanieczyszczeń. Nie bez znaczenia są również substancje pochodzenia allochtonicznego napływające 
nad obszar miasta zgodnie z dominującymi kierunkami wiatrów. Z drugiej jednak strony należy 
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również mieć na uwadze fakt, że w okresie sprawozdawczym podjęte zostały inicjatywy 
i przedsięwzięcia mające na celu poprawę sytuacji w zakresie jakości powietrza atmosferycznego, co 
wykazano w dalszej części opracowania. Warto również podkreślić, że w stosunku do czasu 
poprzedzającego okres sprawozdawczy, nie zaobserwowano trwałego pogorszenia stanu powietrza 
na obszarze miasta w odniesieniu do żadnego z badanych i analizowanych w materiale wyjściowym 
parametrów.  
 
 

2.4 Hałas 
 
Według informacji zamieszczonych w Programie Ochrony Środowiska dla miasta Radomia na lata 
2013-2016… na terenie miasta najbardziej narażeni na hałas komunikacyjny byli mieszkańcy, których 
domy zlokalizowane były wzdłuż dróg w centralnej części miasta oraz w pasach od centrum 
w kierunku południowym i zachodnim. Wynikało to z faktu, że miasto Radom, stanowiąc ważny węzeł 
komunikacyjny o znaczeniu ponadregionalnym i regionalnym, w którym krzyżują się zarówno drogi 
krajowe jak i wojewódzkie, a także drogi lokalne – powiatowe i gminne, nie posiadało obwodnicy. 
Drugim źródłem hałasu komunikacyjnego w mieście (o dużo mniejszym znaczeniu niż hałas 
pochodzący od spalinowych źródeł transportu) była kolej. Uciążliwość hałasu kolejowego na terenie 
miasta była mniej odczuwana przez mieszkańców Radomia z uwagi na lokalizację większości linii poza 
terenami gęstej zabudowy. Wpływ na klimat akustyczny gminy miały również zakłady przemysłowe 
oraz Lotnisko Radom-Sadków, przy czym ich oddziaływanie miało charakter lokalny.  
 

2.4.1 Hałas komunikacyjny 

 
W okresie sprawozdawczym na terenie miasta Radomia nie wykonano żadnych pomiarów hałasu 
komunikacyjnego – dotyczy to zarówno badań realizowanych przez WIOŚ w ramach Państwowego 
Monitoringu Środowiska jak również badań wykonywanych przez inne podmioty do tego 
uprawnione. 
 
Ze względu jednak na zrealizowane w okresie sprawozdawczym przedsięwzięcia związane z poprawą 
i modernizacją układu drogowego miasta (remonty i przebudowy ulic, rozbudowa sieci ścieżek 
rowerowych) oraz ograniczeniem natężenia ruchu tranzytowego odbywającego się przez Radom 
(oddanie do użytkowania Południowej Obwodnicy Radomia w 2015 r.) można przypuszczać, że 
w klimacie akustycznym kształtowanym przez ruch kołowy odnotowano zmiany.  
 
Źródłem zmian w charakteryzowanym sektorze jest również cywilny ruch lotniczy – w okresie 
sprawozdawczym, od 1 września 2015 r., Port Lotniczy Radom S.A. rozpoczął realizację regularnych 
operacji lotniczych, które bez wątpienia stanowią źródło hałasu. Świadczą o tym m.in. zapisy Analizy 
oddziaływania akustycznego lotniska cywilnego w Radomiu w warunkach prowadzenia operacji 
lotniczych w porze nocnej (Ecoplan, Opole 2014 r.), z której wynika konieczność utworzenia obszaru 
ograniczonego użytkowania (zarówno dla istniejącego w okresie sporządzania dokumentu lotniska 
wojskowego jak i planowanego lotniska cywilnego) ze względu na przekroczenia dopuszczalnego 
poziomu hałasu lotniczego i zasięg terenów z przekroczeniami a także ze względu na brak możliwości 
ograniczenia emisji hałasu z operacji lotniczych w drodze działań technicznych czy organizacyjnych.  
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Rysunek 3 Wizualizacja wyników obliczeń rozkładu poziomu hałasu od operacji naziemnych 
i innych naziemnych źródeł hałasu realizowanych przez Port Lotniczy Radom S.A. - 
stan prognozowany dla roku 2015 

 
Źródło: Analiza oddziaływania akustycznego lotniska cywilnego w Radomiu w warunkach prowadzenia operacji lotniczych 

w porze nocnej (Ecoplan, Opole 2014 r.) - materiał udostępniony przez Port Lotniczy Radom S.A. 
 
 

Rysunek 4 Hałas lotniczy w nocy – stan prognozowany dla roku 2015 

 
Źródło: Analiza oddziaływania akustycznego lotniska cywilnego w Radomiu w warunkach prowadzenia operacji lotniczych 

w porze nocnej (Ecoplan, Opole 2014 r.) - materiał udostępniony przez Port Lotniczy Radom S.A. 
 
 

2.4.2 Hałas przemysłowy 

 
W latach 2013-2015 na terenie Radomia nie wykonywano pomiarów hałasu przemysłowego 
w ramach badań Państwowego Monitoringu Środowiska. 
 
Z informacji zgromadzonych na potrzeby niniejszego dokumentu wynika natomiast, że badania 
natężenia hałasu w okresie sprawozdawczym realizowane były indywidualnie przez działające 
w mieście podmioty gospodarcze w oparciu o stosowne decyzje uprawnionych organów, a także 
w ramach kontroli prowadzonych przez upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego i organy 
inspekcji ochrony środowiska. 
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Wyniki okresowych pomiarów poziomu hałasu w środowisku wykonane na zlecenie Radomskiej 
Fabryki Farb i Lakierów S.A. oraz Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego RADKOM 
Sp. z o.o. przedstawiono w tabelach 16 i 17. W tabeli 18 przedstawiono wyniki pomiarów hałasu 
emitowanego przez wolnostojącą chłodnię wentylatorową usytuowana na terenie Fabryki Broni 
Łucznik – Radom Sp. z o.o. wykonane przez WIOŚ w 2015 r. 
 
Tabela 16  Końcowe zestawienie wyników okresowych pomiarów poziomu hałasu emitowanego do 

środowiska z terenu Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów S.A. wykonanych w 2015 r.  

Nr punktu 
pomiarowego 

Wartość równoważnego poziomu 
dźwięku A dla czasu odniesienia T 
wyrażonego wskaźnikiem hałasu 

[dB] 

Wartość równoważnego poziomu 
dźwięku dla czasu odniesienia T. 
wyrażonego wskaźnikiem hałasu 

po korekcie (z uwagi na lokalizację 
punktu pomiarowego przy 

elewacji budynku) [dB] 

Niepewność pomiaru 
U95[dB] 

Symbol Wartość 

P1 
pora dzienna n.rozr. n.rozr. U95 - 

pora nocna n.rozr. n.rozr. U95 - 

P2 
pora dzienna n.rozr. n.rozr. U95 - 

pora nocna n.rozr. n.rozr. U95 - 

P3 
pora dzienna 48,0 48,0 U95 ±1,4 

pora nocna 47,3 47,3 U95 ±1,4 

P4 
pora dzienna n.rozr. n.rozr. U95 - 

pora nocna n.rozr. n.rozr. U95 - 

P5 
pora dzienna n.rozr. n.rozr. U95 - 

pora nocna n.rozr. n.rozr. U95 - 

P6 
pora dzienna 43,1 43,1 U95 ±1,5 

pora nocna 42,7 42,7 U95 ±2,1 

P7 
pora dzienna n.rozr. n.rozr. U95 - 

pora nocna n.rozr. n.rozr. U95 - 

P8 
pora dzienna n.rozr. n.rozr. U95 - 

pora nocna n.rozr. n.rozr. U95 - 

P9 
pora dzienna 43,8 43,8 U95 ±1,5 

pora nocna 43,0 43,0 U95 ±1,9 

P10 
pora dzienna n.rozr. n.rozr. U95 - 

pora nocna n.rozr. n.rozr. U95 - 

Źródło: materiały udostępnione przez Radomską Fabrykę Farb i Lakierów S.A. (ankieta przedsiębiorstwa) 
 

Tabela 17 Końcowe zestawienie wyników okresowych pomiarów poziomu hałasu emitowanego 
do środowiska z terenu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 
wraz z uwzględnieniem Zakładu Utylizacji Opadów Komunalnych w Radomiu – 
Wincentowie wykonanych w 2014 r.  

Nr punktu 
pomiarowego 

Wartość równoważnego 
poziomu dźwięku A. dla czasu 

odniesienia T wyrażonego 
wskaźnikiem hałasu 

[dB] 

Wartość równoważnego poziomu 
dźwięku dla czasu odniesienia T. 

wyrażonego wskaźnikiem hałasu po 
korekcie (z uwagi na lokalizację punktu 
pomiarowego przy elewacji budynku) 

[dBA] 

Niepewność pomiaru 
+U95+ [dB] 

Symbol Wartość 

1 
LAeqD 40,5 - +U95+ 0,9 

LAeqN 37,2 - +U95+ 1,2 

2 
LAeqD 35,1 - +U95+ 1,4 

LAeqN 36,1 - +U95+ 1,4 

3 
LAeqD 37,0 - +U95+ 1,5 

LAeqN 32,8 - +U95+ 1,1 

4 
LAeqD 38,9 - +U95+ 1,1 

LAeqN 32,1 - +U95+ 1,0 

Źródło: materiały udostępnione przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe RADKOM Sp. z o.o.(ankieta 
przedsiębiorstwa) 
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Tabela 18 Wyniki pomiarów hałasu wykonanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Radomiu na terenie 
Fabryki Broni Łucznika – Radom Sp. z o.o.  

Punkt pomiarowy 

Wyniki pomiarów [dB] Dopuszczalny poziom hałasu [dB] 
w środowisku dla terenów 
zabudowy mieszkaniowo – 

usługowej określony w rozp. MŚ z 
dnia 14.06.2007 r. 

czas 
wykonania 
pomiarów 

sierpień 2015 r. styczeń 2016 r. 

ul. Adwentowicza 3 
pora dzienna 48 42,9 55 

pora nocna 44,1 41,4 45 

ul. Adwentowicza 3B 
pora dzienna 48,2 41,5 55 

pora nocna 44,5 40,7 45 
Źródło: informacje udostępnione przez Fabrykę Broni Łucznik – Radom Sp. z o.o.(ankieta przedsiębiorstwa) 
 
 

2.5 Promieniowanie elektromagnetyczne 

 
Na terenie miasta Radomia źródłami pól elektromagnetycznych, analogicznie jak w poprzednim 
okresie sprawozdawczym, są: elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia: 110 kV 
oraz stacje transformatorowe WN/SN, stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej i inne tego typu, 
stacje nadawcze programów radiowych i stacje nadawcze programów telewizyjnych. 
 
Stan środowiska w zakresie poziomów pól elektromagnetycznych oceniany jest na podstawie badań 
jakie są przeprowadzane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska przez Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Pomiary te wykonywane są w cyklu 3-letnim  zgodnie 
z zasadami Państwowego Monitoringu Środowiska (opracowanymi na podstawie Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia 
okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2007 r., Nr 221, poz. 
1645)). Realizowany cykl badań stwarza możliwość porównania wykonanych pomiarów, 
przedstawionych w Programie... w latach 2010-2012 z pomiarami wykonanymi w latach 2013-2015 
w celu stwierdzenia zmian/dotrzymania poziomów dopuszczalnych pól elektromagnetycznych 
w otoczeniu instalacji/ w zakresie oddziaływania pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla 
ludności. Wyniki pomiarów zostały zaprezentowane w tabeli 19. 
 
W wyniku przeprowadzonej analizy pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych realizowanych 
przez WIOŚ w 3 cyklach kontrolnych obejmujących lata 2010-2015, stwierdzono: 
 

− w roku 2013 nieznaczne podwyższenie wartości natężenia składowej elektrycznej 
w przedziale 0,1 do 1 000 MHz (mieszczące się w granicach normowanych) w porównaniu do 
roku 2010; 

− w roku 2014 nieznaczne podwyższenie wartości natężenia składowej elektrycznej 
w przedziale 0,1 do 3 000 MHz w roku 2013 w pkt pomiarowym przy ul. Grzybowskiej  
(mieszczące się w granicach normowanych) oraz nieznaczne zmniejszenie w pkt 
pomiarowych przy ul. Langiewicza 18 i Żwirki i Wigury w porównaniu do roku 2011; 

− w latach roku 2015 podwyższenie wartości natężenia składowej elektrycznej w przedziale 0,1 
do 3 000 MHz w roku 2015 w punktach pomiarowych w rejonie ul Czystej, Struga i Chrobrego 
oraz rejonie ul. Średniej i Słowackiego (Glinice), a także  ul. Cisowa 4, rejon ulic Wyścigowa, 
Świętokrzyska, Jana Pawła II (Ustronie) (mieszczące się w granicach normowanych) oraz 
nieznaczne zmniejszenie w pkt pomiarowym przy ul. Mydlanej 15A w porównaniu do roku 
2012. 

 



Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Radomia na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017 – 2020 

33 

 

Analiza wyników przeprowadzonych pomiarów w latach 2010-2015, nie wykazała przekroczeń 
wartości dopuszczalnej poziomów pól elektromagnetycznych (dla miejsc dostępnych dla ludności 
w przedziale częstotliwości od 3 MHz do 300 GHz ) tj. wartości od 7 V/m do 20 V/m (w zależności od 
częstotliwości) określonej w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych 
w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymywania tych pól (Dz. U. z 2003 r., Nr 192, poz. 
1883). 
 
Ponadto WIOŚ w Warszawie, na podstawie sprawozdania z pomiarów wokół instalacji, które 
prowadzący instalację przekazują do WIOŚ (art. 122 oraz art. 122a ust.1 Prawa ochrony środowiska – 
Dz. U. z 2016 r. poz. 672 nie stwierdził przekroczeń poziomów pól elektromagnetycznych określonych 
w Rozporządzeniu.... w miejscach dostępnych dla ludności oraz przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową. 
 
 



Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Radomia na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017 – 2020 

34 

 

Tabela 19 Wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych na terenie miasta Radomia w latach 2010-2015 

Lokalizacja 
Data 

pomiaru 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Natężenie składowej elektrycznej pola [V/m] 
0,1-1 000 

[MHz] 
1-40 000 

[MHz] 
0,1-1 000 

[MHz] 
1-3 000 
[MHz] 

0,1-1 000 
[MHz] 

1-3 000 
[MHz] 

0,1-1 000 
[MHz] 

1-3 000 
[MHz] 

1-3 000 
[MHz] 

1-3 000 
[MHz] 

rejon ul Czystej, Struga i Chrobrego 
13.11.12/ 
09.07.15 

- - - - 0,19 <0,2 - - - 1,07 

rejon ul. Średniej i Słowackiego 
(Glinice) 

05.07.12/ 
12.05.15 

- - - - 0,19 <0,2 - - - 0,36 

ul. Cisowa 4, rejon ulic Wyścigowa, 
Świętokrzyska, Jana Pawła II 
(Ustronie) 

05.07.12/ 
12.05.15 

- - - - 0,64 0,76 - - - 0,26 

ul. Mydlana 15A 
13.11.12/ 
16.06.15 

- - - - 0,43 0,5 - - - 0,54 

ul. Malczewskiego 4 
26.04.10/ 
02.08.13 

0,12 <0,8 - - - - 0,14 <0,2 - - 

ul. Grzybowska 13 
29.08.11/ 
29.08.14 

- - 0,13 <0,2 - - - - 0,35 - 

ul. Langiewicza 18 
25.06.11/ 
15.06.14 

- - 0,29 0,31 - - - - 0,26 - 

ul. Żwirki i Wigury 
29.08.22/ 
19.08.14 

- - 0,6 0,65 - - - - 0,51 - 

Źródło: www.wios.warszawa.pl Monitoring pól elektromagnetycznych w latach 2010-2015, WIOS, Warszawa 
- nie prowadzono pomiarów 
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2.6 Poważne awarie i zagrożenia naturalne 

 
Wg informacji zawartej w Programie... (w oparciu o Plan Zarządzania Kryzysowego Miasta Radomia) 
wynika, że na terenie Radomia mogą wystąpić zarówno zdarzenia spowodowane działalnością 
człowieka, w tym określane mianem poważnej awarii (w rozumieniu tego terminu zgodnie z ustawą 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672.)), jak również - 
wskutek działania sił natury - mogą mieć miejsce sytuacje określane jako zagrożenia naturalne.  
 
W okresie sprawozdawczym wg informacji zamieszczonej na stronie internetowej KW PSP 
w Warszawie (https://www.straz.pl/prewencja/wykaz-zakladow-o-duzym-i-zwiekszonym-ryzyku-i-
plany-zagospodarowania-przestrzennego), analogicznie jak w roku bazowym przedstawionym 
w Programie...,  na terenie miasta funkcjonował jeden zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia 
poważnej awarii przemysłowej tj.: Baza Przeładunkowa Gazu Płynnego Marian Janiszek i wspólnicy 
„MAR-ROM” sp.j.  
 
Z informacji zamieszczonej na stronach internetowych Głównej Inspekcji Ochrony Środowiska, 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie oraz KW PSP w Warszawie wynika, 
że w okresie sprawozdawczym na terenie miasta Radomia nie wykazano wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej. Niemniej jednak zadania i działania realizowane w kierunku zapobiegania i/lub 
wystąpienia powinny być kontynuowane. 
 
Do zagrożeń naturalnych, mogących prawdopodobnie wystąpić na terenie miasta zaliczono: 
katastrofy naturalne tj.: niekorzystne zjawiska atmosferyczne takie jak: silne (huraganowe) wiatry, 
nadmierne opady deszczu (i związane z tym lokalne podtopienia), nadmierne opady śniegu, silne 
mrozy czy susza (za wyjątkiem zagrożeń związanych z powodziami, katastrofalnymi zatopieniami 
i osuwiskami). Mogą również wystąpić zagrożenia biologiczne, awarie (infrastruktury 
elektroenergetycznej, gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej) oraz zagrożenie 
radiacyjne, pochodzące z zagranicy. 
 
Wg informacji KM PSP w Radomiu (http://www.straz.radom.pl/index.php) w latach 2013-2015 straż 
pożarna interweniowała m.in. w wyniku wystąpienia następujących zdarzeń: pożary (których źródłem 
było np. podpalanie traw czy śmietników), gwałtowne opady, huragany i silne wiatry. Statystykę ilości 
przeprowadzonych interwencji i zdarzeń w okresie sprawozdawczym na obszarze działania KM PSP 
w Radomiu przedstawiono w tabeli 20. 
 
 
Tabela 20 Przeprowadzone interwencje i zdarzenia w latach 2013-2015 na obszarze działania KM 

PSP w Radomiu 

Rok 

Interwencje i zdarzenia, w tym 

Ogółem Pożary 
Miejscowe 
zagrożenia 

Inne  
(fałszywe alarmy) 

2013 3 141 1 405 1 629 107 

2014 3 090 1 479 1 529 82 

2015 4 200 2 259 1 811 130 
Źródło: http://www.straz.radom.pl/index.php  oraz uchwała Nr 55/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 stycznia 

2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia za 
2014 r.  
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2.7 Przyroda i krajobraz 

 
Na terenie miasta Radomia system przyrodniczy, wg zapisów Programu ochrony środowiska…, tworzą 
różne typy ekosystemów, w tym również te, które podlegają ochronie prawnej na mocy przepisów 
Ustawy o ochronie przyrody.  
 

2.7.1 Lasy 

 
Lasy i grunty leśne występujące w granicach miasta zajmują powierzchnię 810,24 ha (Bank Danych 
Lokalnych GUS stan na 31.12.2014 r.), co stanowi 6,9% obszaru Radomia. Same lasy zajmują 
powierzchnię 767,11 ha. W strukturze własnościowej lasów dominują lasy prywatne, które porastają 
obszar 449,64 ha. Powierzchnia leśna Skarbu Państwa znajdująca się w zarządzie Lasów Państwowych 
– Nadleśnictwo Radom – wynosi 278,4369 ha (wg Nadleśnictwa Radom), w tym powierzchnia lasów: 
273,0910 ha, i gruntów nieleśnych - 5,3459 ha. Lasy skupione są w obrębie leśnym Jedlina (Leśnictwo 
Rajec) i Radom (Leśnictwo Janiszew) i zajmują powierzchnię odpowiednio: 71,6710 ha i 206,7659 ha. 
Głównymi typami siedliskowym lasów państwowych (wg informacji Nadleśnictwa Radom) 
znajdujących się na terenie miasta są: bór świeży, bór mieszany świeży i wilgotny, las świeży, las 
mieszany świeży i wilgotny. Dominującymi gatunkami są: sosna – 55%, dąb – 20%, brzoza – 10%, 
olchy – 7%, buk – 4% oraz inne gatunki (ols, klon, lipa, grab, akacja, jesion) – 4%. Stan sanitarny lasów 
oceniony został jako zadawalający. 
 
W okresie sprawozdawczym powierzchnia lasów i gruntów leśnych na terenie miasta w stosunku do 
powierzchni odnotowanej w 2011 r. w Programie… wzrosła o 19,94 ha. Zalesienia odbywały się 
zarówno w strukturze lasów publicznych jak i prywatnych. Z informacji uzyskanych z Nadleśnictwa 
Radom wynika, że w okresie sprawozdawczym odnowienia powierzchni leśnej dotyczyły obszaru 
o powierzchni 9,65 ha. 
 
Na terenie miasta funkcjonuje Leśny Kompleks Promocyjny, którego powierzchnia wynosi 71,6710 
ha. Zlokalizowany jest on w obrębie Jedlnia, leśnictwo Rajec. Na obszarze lasów Nadleśnictwa Radom 
występuje pomnik przyrody – jest to dąb położony w obrębie Radom, leśnictwo Janiszew oraz obszar 
Natura 2000 - Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Ostoja Kozienicka” PLB 140013, który zajmuje 
powierzchnię 16,88 ha w obrębie leśnym Jedlnia, leśnictwo Rajec. 
 

2.7.2 Obszary prawnie chronione 

 
Obszary prawnie chronione zajmują powierzchnię 252,9 ha, co stanowi 2,3% powierzchni całkowitej 
miasta Radomia. Tereny i obiekty chronione są stosunkowo mało zróżnicowane - na terenie Radomia 
występują Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Kosówki”, obszar sieci Natura 2000, użytek 
ekologiczny „Bagno” i pomniki przyrody. Brak jest natomiast parków narodowych, parków 
krajobrazowych, rezerwatów przyrody, stanowisk dokumentacyjnych i zespołów przyrodniczo – 
krajobrazowych. 
 
W okresie sprawozdawczym nie zwiększyła się powierzchnia obszarów prawnie chronionych, 
natomiast zmianie uległa liczba chronionych w randze pomników przyrody drzew. Obecnie na terenie 
miasta znajdują się 24 pomniki przyrody – są to zarówno pojedyncze drzewa jak i ich grupy. W sumie 
ochronie prawnej podlega 55 drzew (wg informacji Urzędu Miejskiego w Radomiu) 
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2.7.3 Tereny zielone 

 
Dla Radomia ważną funkcję pełnią również tereny zieleni urządzonej. Według danych GUS (2014 r.), 
na terenie miasta znajdują się: parki spacerowo – wypoczynkowe o łącznej powierzchni 68,3 ha, 
zieleńce zajmujące obszar o powierzchni 180,4 ha, tereny zieleni osiedlowej o powierzchni 261,25 ha, 
tereny zieleni ulicznej o powierzchni 115,07 ha, siedem cmentarzy o łącznej powierzchni 54,17 ha 
oraz 27 818 27 722 m żywopłotów, stanowiących tzw. zieleń izolacyjną. Na pozostałe tereny zieleni 
składają się: zieleń izolacyjna zakładów przemysłowych, ogrody działkowe i przydomowe, zieleń 
obiektów sportowych. Z danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że 
w porównaniu do roku 2011 na terenie miasta odnotowano wzrost powierzchni terenów zieleni 
osiedlowej (z 218,5 ha w roku 2011 do 261,5 ha w 2014 r.), zieleni ulicznej (z 80 ha w 2011 r. do 
115,07 ha w 2014 .) oraz długości żywopłotów (o 96 m w porównaniu do 2011 r.). 
 

2.8 Gleby i powierzchnia terenu 

 
Wg informacji przedstawionej w Programie... stwierdzono, że gleby występujące na obszarze miasta 
zaliczane są do niskich klas bonitacyjnych. Dominujący udział w bonitacji mają gleby klas IV, V i VI. 
Rolnictwo nie jest dominującą branżą gospodarki na terenie Radomia, ale  użytki rolne zajmują ponad 
42% powierzchni miasta, w tym grunty orne ok. 32%, co odpowiada 3 561 ha obszaru 
administracyjnego miasta.  
 
W okresie sprawozdawczym nie prowadzono badań mających na celu kontrolę lub weryfikację 
parametrów jakościowych gleby i ziemi na obszarze miasta, stąd też trudno określić stopień zmian 
zaistniałych w środowisku gruntowym. Powyższe stwierdzenie dotyczy zarówno badań jakości gleby 
i ziemi prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska wykonywanych przez 
Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Badania te prowadzone są w cyklu 5-
letnim. Ostatnie, dostępne badania prowadzone przez IUNG obejmowały okres lat 2010 – 2012, ale 
nie uwzględniały żadnego punktu z obszaru miasta  Radomia, natomiast badania przeprowadzono dla 
1 punktu w powiecie radomskim w gminie Wierzbica (miejscowość Polany). WIOŚ w Warszawie 
w okresie objętym  niniejszym Raportem… nie prowadził w ogóle badań gleb. 
 

2.9 Zasoby kopalin 

 
Według informacji zamieszczonych w Bilansie zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 
31 XII 2015 r. (PIG-PIB, 2016) na terenie miasta Radomia w okresie objętym niniejszym 
opracowaniem zlokalizowanych było 6 złóż kruszywa naturalnego: złoże Godów, złoże Godów II, złoże 
Jeżowa Wola, złoże Malczew, złoże Malczew 1, złoże Malczów – Zenonów oraz 1 złoże piasków 
kwarcowych do produkcji cegły wapienno – piaskowej: złoże Lesiów – Wincentów.  
 
Oszacowane zasoby geologiczne – bilansowe złóż kopalin występujących na terenie miasta Radomia 
kształtowały się na poziomie 6 358 tys. ton (piaski i żwiry) i 350,44 tys. m3 (piaski kwarcowe), przy 
czym udział zasobów przemysłowych w ogólnej wielkości zasobów wynosił odpowiednio: 385 tys. ton 
i 241,77 tys. m3 (tabela 21). W stosunku do danych zamieszczonych w Programie Ochrony 
Środowiska… odnotowano większą wartość oszacowanych zasobów geologicznych – bilansowych złóż 
piasków i żwirów, natomiast wartości określone dla pozostałych kategorii uległy zmniejszeniu. 
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Tabela 21 Zestawienie informacji na temat złóż kopalin występujących na obszarze miasta 
Radomia wg stanu dzień 31.12.2015 r. 

Lp. Nazwa złoża 
Stan zagospodarowania 

złoża 

Zasoby [tys. t] lub [tys. m
3
] Wydobycie 

[tys. t]  
lub  

[tys. m
3
] 

geologiczne - 
bilansowe 

przemysłowe 

PIASKI I ŻWIRY [tys. ton] 

1 Godów T 137 40 - 

2 Godów II R 148 - - 

3 Jeżowa Wola R 130 - - 

4 Malczew T 258 114 - 

5 Malczew 1 E 421 231 24 

6 Malczów - Zenonów R 5 264 - - 

PIASKI KWARCOWE [tys. m
3
] 

7 Lesiów Wincentów E 350,44 241,77 37,8 

Źródło: Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2015 r.; PIG-PIB, Warszawa, 2016 r. 

 
Objaśnienia: 
 
Stan zagospodarowania złoża: 
T – złoże zagospodarowane, eksploatowane okresowo; 
R – złoże o zasobach rozpoznanych szczegółowo (w kat. A+B+C1); 
E – złoże eksploatowane; 
 

Spośród złóż występujących na obszarze Radomia i wymienionych w Bilansie… w roku 2015: 
- 2 były eksploatowane (Malczew 1 oraz Lesiów – Wincentów); 

 
Użytkownikiem eksploatowanego złoża Malczew 1, zgodnie z informacjami umieszczonymi w bazie 
MIDAS, jest P.P.H.U. DANOR s.c. Eksploatacja złoża jest prowadzona od 2012 r. metodą odkrywkową, 
ścianową. Omawiane złoże jest złożem jednopokładowym o powierzchni 6,9 ha. Średnia miąższość 
złoża wynosi 4,71 m. W 2013 r. ze złoża wydobyto 27 tys. ton piasku, w 2014 r. – 70 tys. ton, zaś w 
roku 2015 – 24 tys. ton. 
 
Złoże Lesiów – Wincentów jest użytkowane przez Xella Radom Sp. z o.o. Jest to złoże jednopokładowe, 
o powierzchni 12,73 ha i średniej miąższości wynoszącej 6,4 m. Jego eksploatację rozpoczęto w 1962 r. 
W okresie sprawozdawczym ze złoża wydobyto 103,3 tys. m

3
 surowca (29,17 tys. m

3
 w 2013 r., 36,33 

tys. m
3
 w 2014 r. i 37,8 tys. m

3
 w 2015 r.). 

 

- 2 były złożami zagospodarowanymi, eksploatowanymi okresowo; 
- 3 były złożami o zasobach rozpoznanych szczegółowo (w kat. A+B+C1). 

 
Jednocześnie w okresie sprawozdawczym, w roku 2013, prowadzono również eksploatację złoża 
Malczew (w latach 2014-2015 złoże to klasyfikowano jako zagospodarowane, eksploatowane 
okresowo). Wydobyto wówczas z niego 20 tys. ton surowca.  
 
W horyzoncie czasowym objętym niniejszym Raportem… (w latach 2013 – 2015) liczba złóż 
wpisanych do Bilansu… i uwzględnionych w Programie Ochrony Środowiska… nie uległa zmianie: 
w roku 2014 wykreślone zostało co prawda złoże Radom - Witosa, ale jednocześnie w roku 2015 
wprowadzono do Bilansu… zmianę polegającą na uwzględnieniu aktualizacji konturu złoża Malczów – 
Zenonów (obecnie część tego złoża znajduje się w granicach administracyjnych miasta Radomia, 
a oszacowane dla niego zasoby geologiczne – bilansowe wpływają na wzrost ogólnej wartości 
zasobów geologicznych – bilansowych złóż zlokalizowanych na terenie miasta). 
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2.10 Gospodarowanie odpadami 

 
Prawidłowo realizowana gospodarka odpadami polega przede wszystkim na zapobieganiu 
powstawaniu odpadów oraz na poddawaniu ich odzyskowi lub unieszkodliwianiu (w przypadku gdy 
odzysk jest niemożliwy z przyczyn ekonomicznych lub technologicznych).  
 
Wg informacji zamieszczonych w Banku Danych Lokalnych (GUS) na terenie Radomia w 2013 roku 
wytworzono 82,3 tys. Mg odpadów. W kolejnych latach okresu sprawozdawczego było to 
odpowiednio 82,2 tys. Mg i 83,8 tys. Mg. Wytworzone odpady poddano odzyskowi (15,7 tys. Mg 
w 2014 r. oraz 20,3 tys. Mg w 2015 r.), przekazano innym odbiorcom (57,9 tys. Mg w 2014 r. oraz 
49,2 tys. Mg w 2015 r.) oraz czasowo magazynowano (8,6 tys. Mg w 2014 r. i 14,3 tys. Mg w 2015 r.). 
 
Gospodarowanie odpadami w sektorze gospodarczym odbywało się zgodnie z Ustawą z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.). Na mocy przepisów tej ustawy 
przedsiębiorcy zobowiązani byli do przekazywania wytwarzanych przez siebie odpadów podmiotom 
posiadającym odpowiednie zezwolenia na ich zbieranie i/lub przetwarzanie.  
 
Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Radomia prowadzona była w oparciu 
o wdrożony w II połowie 2013 r. nowy system gospodarki odpadami, w którym gmina przejmuje 
odpowiedzialność za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i jest zobowiązana 
do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców.  
 
Uwzględniając deklaracje składane przez mieszkańców miasta, ich liczba wzrastała w każdym 
kolejnym roku okresu sprawozdawczego: na koniec 2013 r. wynosiła 19 640, na koniec 2014 r. – 
23 339, a na koniec 2015 r. – 23 627 deklaracji.  
 
W okresie sprawozdawczym zaobserwowano również wzrost ilości odebranych odpadów 
komunalnych od mieszkańców (tabela 22). W porównaniu do roku bazowego tj. 2013 wzrost ten 
wynosił ponad 11%. Sukcesywnie wzrastała również ilość odpadów odbieranych w PSZOK. 
 
 
Tabela 22 Ilości odebranych odpadów komunalnych od mieszkańców Radomia w latach 2013-

2015 
Rok 2013 2014 2015 

Ilość odebranych odpadów [Mg] ogółem 63 635,212 68 263,39 70 962,43 

w tym w PSZOK 298,625* 1 619,24 2 052,333 

Źródło: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Miasta Radomia za 2015 r.; Analiza stanu gospodarki 
odpadami komunalnymi dla Gminy Miasta Radomia za 2014 r.; Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 
na terenie Gminy Miasta Radomia za 2013 rok; 

* w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2013 r. 

 
 
Odebrane odpady z terenu miasta Radomia w latach 2013-2015 kierowane były do Zakładu 
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych zarządzanego przez PPUH Radkom Sp. z o.o. z siedzibą 
w Radomiu ul. Witosa 76. Zgodnie z Wojewódzkim Planem gospodarki Odpadami dla Mazowsza na 
lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023, instalacja ta ma status RIPOK – regionalnej Instalacji 
Przetwarzania Odpadów Komunalnych. 
 
Wg informacji zawartych w Analizie stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Miasta 
Radomia za 2015 r., Analizie stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Miasta Radomia za 
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2014 r. i Analizie stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Radomia za 
2013 rok miasto Radom w okresie sprawozdawczym osiągnęło wymagane prawem poziomy:  

− recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z terenu miasta; 

− recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych odebranych z terenu miasta; 

− ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do 
składowania odebranych z terenu miasta. 

 
 

3. OCENA REALIZACJI ZAŁOŻONYCH W PROGRAMIE… CELÓW I ZADAŃ 
W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA  

 
 
W uchwalonym w 2013 roku Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Radomia na lata 2013-2016 
z uwzględnieniem lat 2017-2020 cel nadrzędny długookresowej polityki w obszarze ochrony 
środowiska sformułowano jako:  
 

„Rozwój społeczno-gospodarczy miasta Radomia z poszanowaniem  zasad ochrony środowiska 
podstawą poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców”. 

 
Jednocześnie, w oparciu o diagnozę stanu aktualnego poszczególnych komponentów systemu 
przyrodniczego miasta oraz uwzględniając zapisy zawarte w obowiązujących opracowaniach 
strategicznych z zakresu analizowanej problematyki, w strukturze Programu… dla głównych obszarów 
środowiska sformułowano zadania priorytetowe (priorytety ekologiczne). Są to: 
 

− Ograniczenie uciążliwości hałasu komunikacyjnego. 

− Ochrona jakości wód powierzchniowych i podziemnych. 

− Poprawa jakości powietrza atmosferycznego. 

− Zapobieganie poważnym awariom i zagrożeniom naturalnym środowiska oraz eliminacja 
i minimalizacja ich skutków w razie ich wystąpienia. 

− Ochrona ludności przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych. 

− Ochrona systemu przyrodniczego miasta. 

− Edukacja ekologiczna społeczeństwa. 
 
 
Realizację priorytetów ekologicznych uzależniono od wykonania zawartych w dokumencie zasad 
polityki ekologicznej ustanowionych w postaci konkretnych celów sektorowych. Sformułowano je 
z uwzględnieniem obszarów tematycznych wyodrębnionych w dokumencie wyjściowym, zgodnie 
z poniższym schematem: 
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Każdemu z analizowanych w Programie Ochrony Środowiska… sektorów środowiska przypisano cel 
średniookresowy, wskazany do realizacji w latach 2013-2020. Cel ten został doprecyzowany poprzez 
cel krótkookresowy (jeden lub więcej) przewidziany do wykonania w perspektywie czasowej lat 2013- 
2016. Następnie wszystkim celom krótkookresowym przypisano zgodne z ich zakresem kierunki 
działań. Poszczególnym kierunkom nadano charakter konkretnych zadań ujętych w postaci 
harmonogramu rzeczowo – finansowego obejmującego okres lat 2013-2016. W efekcie uzyskano 
strukturę dokumentu odpowiadającą schematowi przedstawionymi na rysunku 5. 
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Rysunek 5 Struktura Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Radomia na lata 2013-2016 
z uwzględnieniem lat 2017-2020 

 
Źródło: opracowanie własne 

 
 
W dalszej części niniejszego Raportu…, w rozdziale 3.1 przedstawiono stan realizacji poszczególnych 
kierunków działań i przypisanych im zadań odnoszących się do poszczególnych sektorów środowiska, 
natomiast w rozdziale 3.2 ocenę stopnia wykonania nadrzędnych w stosunku do nich celów 
krótkookresowych. 
 
Ocenę przeprowadzono dla poszczególnych sektorów środowiska, dla których zapisano 
w Programie... cele, działania i zadania. Ze względu na analizowany przedział czasowy (lata 2013 - 
2015) w niniejszym dokumencie w tabelach przedstawionych poniżej zaprezentowano stan realizacji 
celów i zadań krótkoterminowych do 2015 roku.  
 

CEL NADRZĘDNY  

PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA RADOMIA NA LATA 2013-2016  
Z UWZGLĘDNIENIEM LAT 2017-2020 
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CEL KRÓTKOOKRESOWY DO 2016 r. 
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na lata 2013-2016 

Ujęcie sektorowe 
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Skalę tą zastosowano również w odniesieniu do zadań zaprezentowanych w dokumencie bazowym 
w formie harmonogramu rzeczowo - finansowego, przy czym dla każdego zadania zaprezentowano 
dodatkowo planowany i faktyczny termin jego realizacji oraz szacunkowe koszty przewidziane na jego 
realizację i faktycznie poniesione nakłady. 
 
Ocenę stopnia realizacji zapisanych w Programie… zadań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych 
przeprowadzono na podstawie analizy jakościowej opierającej się na 4-stopniowej skali: 
 

 zadanie zrealizowane 

 zadanie w trakcie realizacji 

 zadanie realizowane w sposób ciągły 

 zadanie niezrealizowane 

 

3.1 Ocena stopnia realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska na terenie Gminy 

Miasta Radomia 

3.1.1 Ocena stopnia realizacji zadań sformułowanych dla sektora: Ochrona przyrody 

i krajobrazu 

 
W  Programie Ochrony Środowiska dla miasta Radomia… dla sektora: Ochrona przyrody i krajobrazu 
celem średniookresowym był cel: Ochrona i kształtowanie zasobów przyrodniczych 
i krajobrazowych miasta w ramach racjonalnej polityki przestrzennej. Dla realizacji tego celu 
wytyczono trzy cele krótkookresowe do 2016 r.:  
1. Ochrona obszarów i obiektów prawnie chronionych oraz innych przyrodniczo cennych; 
2. Promowanie wartości i walorów środowiska przyrodniczego (w tym krajobrazu) w polityce 

przestrzennej i kierunkach rozwoju miasta; 
3. Ochrona gatunków ginących i zagrożonych zwierząt w mieście; 
 
oraz 7 kierunków działań krótkookresowych. Działania te sformułowano w sposób uwzględniający 
zarówno ochronę zasobów przyrodniczych miasta przed niekorzystnymi skutkami antropopresji jak 
również możliwość ich rozwoju i promocji jako ważnego elementu przyrodniczego miasta służącego 
przyszłym pokoleniom. 
 
W tabeli 23 przedstawiono opis stanu realizacji poszczególnych zadań wpisujących się w kierunki 
działań krótkookresowych wyznaczonych dla sektora: Ochrona przyrody i krajobrazu. 
 

Tabela 23 Ocena stopnia realizacji zadań w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu 

Lp. Zadanie Podmiot realizujący 
Ocena stanu realizacji zadania w latach 

2013-2015 

1. 

Rewitalizacja parku 
„Leśniczówka” – odtworzenie 
istniejącego parku 
„Leśniczówka” 

Prezydent Miasta 
Radomia 

zadanie zrealizowane 

Prace ukierunkowane na realizację 
przedmiotowego zadania rozpoczęto przed 
okresem sprawozdawczym. W horyzoncie 
czasowym objętym niniejszym Raportem… 
były kontynuowane. I tak, w 2013 r. 
wykonana została dodatkowa aktualizacja 
dokumentacji projektowo – kosztorysowej, 
co było wynikiem podpisania umowy na 
dofinansowanie realizacji zadania ze 
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Lp. Zadanie Podmiot realizujący 
Ocena stanu realizacji zadania w latach 

2013-2015 

środków unijnych. Natomiast w 2014 r. 
zakończono roboty rewitalizacyjne, 
w ramach których: 
- przebudowano istniejące nawierzchnie 

ciągów pieszych, wybudowano nowe 
ciągi piesze i ścieżki rowerowe; 

- dokonano nasadzeń nowych drzew, 
krzewów i bylin; 

- wymieniono oświetlenie na terenie 
parku (zastosowano oprawy typu LED); 

- wybudowano nowe szalety miejskie; 
- wybudowano górkę saneczkową; 
- wymieniono elementy wyposażenia 

parku i małej architektury, w tym m.in. 
wykonano tablice wzdłuż ścieżki 
dydaktycznej; 

- wybudowano tematyczne place zabaw 
o bezpiecznej nawierzchni (las, łąka, 
woda), skatepark i siłownię terenową 
wraz z wyposażeniem. 

2. 
Rewitalizacja Starego Ogrodu – 
odtworzenie istniejącego parku 
Stary Ogród 

Prezydent Miasta 
Radomia 

zadanie zrealizowane 

Realizacja zadania rozpoczęła się przed 
okresem sprawozdawczym. W latach 2013 - 
2014 kontynuowano prace: w 2013 r. 
wykonana została dodatkowa aktualizacja 
dokumentacji projektowo – kosztorysowej, 
co było wynikiem podpisania umowy na 
dofinansowanie realizacji zadania ze 
środków unijnych, zaś w 2014 r. 
zakończono roboty rewitalizacyjne, 
w ramach których: 
- przebudowano układ alejek parkowych, 

odtwarzając ich historyczny układ 
w najstarszym parku w Radomiu; 

- przeprowadzono kompleksowe prace 
w zakresie gospodarowania zielenią 
(w tym nasadzono nowe drzewa, krzewy 
i byliny); 

- wymieniono obiekty i urządzenia małej 
architektury; 

- wybudowano 2 place zabaw oraz plac 
rekreacyjny wraz z wyposażeniem; 

- wybudowano budynek szaletów 
miejskich; 

- wymieniono oświetlenie (zastosowano 
energooszczędne oprawy typu LED); 

- wybudowano instalację do nawadniania 
terenów zielonych. 

3. 
Budowa parku miejskiego 
Ustronie – opracowanie 
dokumentacji projektowej 

Prezydent Miasta 
Radomia 

zadanie zrealizowane 

Dokumentacja projektowa dla inwestycji 
będącej przedmiotem zadania została 
opracowana w 2013 r. Na jej podstawie 
w 2014 r. zrealizowano I etap budowy 
parku - wykonano główny ciąg pieszo – 
rowerowy wraz z oświetleniem, instalacją 
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Lp. Zadanie Podmiot realizujący 
Ocena stanu realizacji zadania w latach 

2013-2015 

nawadniającą oraz małą architekturą (ławki 
i kosze na śmieci). W 2015 r. wykonano plac 
zabaw z nawierzchnią bezpieczną, siłownię 
terenową oraz infrastrukturę towarzyszącą. 

4. 

Utrzymanie zieleni w mieście 
(nasadzenia, wykonywanie 
zabiegów pielęgnacyjnych 
i ochronnych w tym dla 
pomników przyrody, terenów 
zieleni urządzonej) 

Prezydent Miasta 
Radomia, 
MZDiK, 

Administratorzy 
i właściciele terenów 

zadanie realizowane w sposób ciągły 

Działania wykonywane przez Urząd Miejski 
w ramach przedmiotowego zadania 
ukierunkowane były na utrzymanie parków 
i skwerów, prace w drzewostanie (cięcia 
pielęgnacyjne i techniczne, usuwanie 
obumarłych drzew i wiatrołomów) oraz 
dekorację roślinną miasta. Dodatkowo 
w 2013 r. wykonano ekspertyzę dotyczącą 
stanu zdrowotnego drzew rosnących 
w parku im. T. Kościuszki pod kątem ich 
stabilności i konieczności wykonania 
zabiegów pielęgnacyjnych. 
 
Za utrzymanie zieleni w pasach drogowych 
w okresie sprawozdawczym odpowie-
dzialny był Miejski Zarząd Dróg 
i Komunikacji, który wykonywał prace 
związane z nasadzeniami nowych drzew 
i krzewów, koszeniem trawników oraz 
pielęgnacją istniejących drzewostanów 
i zieleńców. 

5. 

Wdrażanie zapisów 
dotyczących ochrony przyrody 
zawartych w nastepujących 
opracowaniach:  
- „Inwentaryzacji 

i waloryzacji przyrodniczej 
doliny rzeki Kosówki 
w granicach Gminy Miasta 
Radomia oraz doliny rzeki 
Mlecznej na odcinku od 
ujścia rzeki Kosówki do ul. 
Maratońskiej oraz terenu 
zalewu Borki”,  

- „Inwentaryzacji i walory-
zacji przyrodniczej doliny 
rzeki Mlecznej na odcinku 
od ul. Maratońskiej do ul. 
Mieszka I oraz pomiędzy ul. 
Starokrakowską i Wierzbi-
cką”,  

- „Inwentaryzacji i walory-
zacji przyrodniczej doliny 
rzeki Mlecznej na odcinku 
od ul. Mieszka I do granic 
administracyjnych Radomia 
oraz od linii kolejowej do 
granic administracyjnych 
Radomia wraz z doliną 
cieku Godowskiego”,  

- „Inwentaryzacji i walory-

Prezydent Miasta 
Radomia 

zadanie realizowane w sposób ciągły 

Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza 
doliny rzeki Kosówki w granicach Gminy 
Miasta Radomia oraz doliny rzeki Mlecznej 
na odcinku od ujścia rzeki  Kosówki do ul. 
Maratońskiej oraz terenu obejmującego 
zalew ,,Borki” posłużyła do wykonania 
opracowania ekofizjograficznego na 
potrzeby (sporządzonego na podstawie 
podjętej Uchwały Nr 105/2007 Rady 
Miejskiej w Radomiu z dnia 23.04.2007 r. 
zmienionej Uchwałą Nr 272/2008 Rady 
Miejskiej w Radomiu z dnia 28.01.2008 r.) 
projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego teren pomiędzy ulicami: 
Kielecką, Skrajną, Bulwarową, Pośrednią, 
Wośnicką, Suchą i rzeką Mleczną 
,,WOŚNICKA”. W przedmiotowym 
opracowaniu ekofizjograficznym zawarto 
wymagania w zakresie ochrony przyrody, 
w tym także wskazane w powyższej 
inwentaryzacji i waloryzacji.  
 
Z kolei Inwentaryzacja i waloryzacja 
przyrodnicza doliny rzeki Mlecznej na 
odcinku od ul. Maratońskiej do ul. Mieszka I 
oraz pomiędzy ulicami Starokrakowską 
i Wierzbicką posłużyła do wykonania 
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Lp. Zadanie Podmiot realizujący 
Ocena stanu realizacji zadania w latach 

2013-2015 
zacji przyrodniczej użytku 
ekologicznego „Bagno” 
wraz z ekologicznie powią-
zanymi terenami sąsie-
dnimi”, 

a także w opracowywanych 
dokumentach dotyczących 
ochrony bioróżnorodności na 
terenie miasta 

opracowania ekofizjograficznego oraz 
prognozy oddziaływania na środowisko do 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego ,,Dolina rzeki Mlecznej – 
Aleksandrowicza etap I” uchwalonego 
Uchwałą Nr 90/2015 Rady Miejskiej 
w Radomiu z 30.03.2015 r. (Dz. Urz. Woj. 
Mazowieckiego z 12.05.2015 r. poz. 4396).  
W opracowaniu ekofizjograficznym zawarto 
wymagania w zakresie ochrony przyrody, 
w tym także wskazane w powyższej 
inwentaryzacji i waloryzacji, które 
częściowo znalazły odzwierciedlenie 
w zapisach przedmiotowego planu (m. in. 
ustaleniu przeznaczenia terenu, zasad 
ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego). Ponadto, inwentaryzacja ta 
została wykorzystana do objęcia ochroną 
prawną drzewa gatunku wierzba krucha 
o obwodzie pnia 338 cm, rosnącego 
w Parku ,,Stary Ogród” w Radomiu. Drzewo 
to zostało opisane w ramach ww. 
inwentaryzacji jako propozycja utworzenia 
pomnika przyrody. Uchwałą Nr 692/2014 
Rada Miejskiej w Radomiu ustanowiła 
pomnik przyrody, w skład którego weszła 
przedmiotowa wierzba.   
 
Zapisy dotyczące ochrony przyrody zawarte 
w wykonanych inwentaryzacjach 
i waloryzacjach przyrodniczych mają swoje 
odzwierciedlenie w wydawanych opiniach 
dla Wydziału Architektury Urzędu 
Miejskiego w Radomiu na terenach 
objętych uchwałami o przystąpieniu do 
sporządzenia miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. 

6. 

Inwentaryzacja i waloryzacja 
przyrodnicza doliny rzeki 
Mlecznej na odcinku od 
ul. Mieszka I do granic 
administracyjnych Radomia 
(pow. 268,3 ha) oraz od linii 
kolejowej do granic 
administracyjnych Radomia 
wraz z doliną cieku 
Godowskiego (pow. 157 ha) 

Prezydent Miasta 
Radomia 

zadanie zrealizowane 

Prace związane z realizacją zadania 
zakończono w 2013 r. Efekt rzeczowy – 
dokument pt.: „Inwentaryzacja 
i waloryzacja przyrodnicza doliny rzeki 
Mlecznej na odcinku od ul. Mieszka I do 
granic administracyjnych Radomia (pow. 
268,3 ha) oraz od linii kolejowej do granic 
administracyjnych Radomia wraz z doliną 
Cieku Godowskiego (pow. 157 ha)” - jest 
dostępny na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego. 

7. 

Inwentaryzacja i waloryzacja 
przyrodnicza użytku 
ekologicznego „Bagno” wraz 
z ekologicznie powiązanymi 
terenami sąsiednimi (pow. 15,7 
ha) 

Prezydent Miasta 
Radomia 

zadanie zrealizowane 

Zadanie zrealizowano w 2013 r. Efekt 
rzeczowy – dokument pt.: „Inwentaryzacja 
i waloryzacja przyrodnicza użytku 
ekologicznego „Bagno” wraz z ekologicznie 
powiązanymi terenami sąsiednimi (pow. 
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Lp. Zadanie Podmiot realizujący 
Ocena stanu realizacji zadania w latach 

2013-2015 

15,7 ha)” - jest dostępny na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego. 

8. 

Inwentaryzacja i waloryzacja 
przyrodnicza doliny rzeki 
Pacynki oraz terenów cennych 
przyrodniczo 

Prezydent Miasta 
Radomia 

zadanie zrealizowane 

Zadanie zrealizowano w 2014 r. Efektem 
rzeczowym przeprowadzonych prac jest 
dokument pt.: „Inwentaryzacja 
i waloryzacja przyrodnicza doliny rzeki 
Pacynki wraz z doliną cieku Mnich 
w granicach administracyjnych Radomia 
(pow. 220 ha)”; opracowanie jest dostępne 
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. 

9. 

Tworzenie i aktualizacja mpzp 
w sposób uwzględniający 
zróżnicowanie strukturalne 
występujących na danym 
obszarze form przyrodniczych 

Prezydent Miasta 
Radomia 

zadanie realizowane w sposób ciągły 

W okresie sprawozdawczym objętym 
niniejszym Raportem… uchwalonych 
zostało 9 miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. Są to: 
- miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru 
ograniczonego ul. Rodziny Ziętalów, 
ul. Zubrzyckiego, wsch. granicą dz. nr 
ewid. 230/3 i ul. Żółkiewskiego 
(Uchwała nr 535/2013 Rady Miejskiej 
w Radomiu z dnia 06.05.2013 r.; 
Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 
17.05.2013 r., poz. 5630); 

- miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego „Bernardyni” (Uchwała 
nr 616/2013 Rady Miejskiej w Radomiu 
z dnia 04.11.2013 r.; Dz. Urz. Woj. 
Mazowieckiego z dnia 12.11.2013 r., 
poz. 11674); 

- miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego „Kozienicka – cmentarz 
– etap I” (Uchwała nr 636/2013 Rady 
Miejskiej w Radomiu z dnia 25.11.2013 
r. – unieważniona w części przez 
Wojewodę Mazowieckiego; Dz. Urz. 
Woj. Mazowieckiego z dnia 06.12.2013 
r., poz. 12768); 

- miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego „Brzustówka – I etap” 
obejmujący teren w obrębie ulic: 
Żółkiewskiego, Mieszka I, Energetyków 
i Brzustowskiej (Uchwała nr 681/2014 
Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 
17.03.2014 r.; Dz. Urz. Woj. 
Mazowieckiego z dnia 20.03.2014 r., 
poz. 2879); 

- miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego „Dzielnica 
Przemysłowa” (Uchwała nr 712/2014 
Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 
28.04.2014 r. – unieważniona w części 
przez Wojewodę Mazowieckiego; Dz. 
Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 
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Ocena stanu realizacji zadania w latach 

2013-2015 

05.05.2014 r., poz. 4534); 
- miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego „Lubelska” (Uchwała nr 
760/2014 Rady Miejskiej w Radomiu 
z dnia 30.06.2014 r.; Dz. Urz. Woj. 
Mazowieckiego z dnia 04.07.2014 r., 
poz. 6504); 

- miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego „Gołębiowska” 
(Uchwała nr 792/2014 Rady Miejskiej 
w Radomiu z dnia 06.10.2014 r.; Dz. 
Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 
13.10.2014 r., poz. 9503); 

- miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obejmujący teren 
pomiędzy ulicami: Kielecką, Skrajną, 
Bulwarową, Pośrednią, Wośnicką, 
Suchą, rz. Mleczną – „Wośnicka – etap 
I” (Uchwała nr 86/2015 Rady Miejskiej 
w Radomiu z dnia 30.03.2015 r.; Dz. 
Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 
12.05.2015 r., poz. 4395); 

- miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego „Dolina rzeki Mlecznej 
– Aleksandrowicza – etap I” (Uchwała 
nr 90/2015 Rady Miejskiej w Radomiu 
z dnia 30.03.2015 r.; Dz. Urz. Woj. 
Mazowieckiego z dnia 12.05.2015 r., 
poz. 4396); 

 
Ponadto wprowadzono zmiany do 3 
obowiązujących wcześniej miejscowych 
planów zagospodarowania 
przestrzennego, tj. do: 
- miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Leśniczówka” 
(Uchwała nr 487/2013 Rady Miejskiej 
w Radomiu z dnia 25.02.2013 ws. 
uchwalenia zmiany mpzp 
„Leśniczówka” w Radomiu); 

- miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Radomia 
„Witolda – Kilińskiego”, etap I 
(Uchwała nr 488/2013 Rady Miejskiej 
w Radomiu ws. zmiany mpzp miasta 
Radomia „Witolda – Kilińskiego”, etap 
I); 

- miejscowego plan zagospodarowania 
przestrzennego „Centrum Północ” 
w rejonie ulic: Chrobrego, 
Malczewskiego, Struga oraz Potoku 
Północnego (Uchwała nr 604/2013 
Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 
30.09.2013 r. ws. zmiany mpzp miasta 
Radomia w rejonie ulic: Struga, 
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Malczewskiego, Chrobrego oraz Potoku 
Północnego „Centrum Północ”); 

 
Przedmiotowe dokumenty tworzone były 
w sposób uwzględniający wymogi prawa 
z zakresu ochrony przyrody oraz lokalne 
uwarunkowania środowiskowe.  

 

3.1.2 Ocena stopnia realizacji zadań sformułowanych dla sektora: Ochrona i zrównoważony 

rozwój lasów 

 
Pomimo iż zasoby leśne Radomia kształtują się znacznie poniżej średniej wojewódzkiej, to stanowią 
one niezwykle istotny czynnik wpływający na komfort życia mieszkańców regionu. Jednocześnie 
spełniają kilka istotnych funkcji – zarówno w sferze środowiskowej jak i gospodarczej, przy czym duże 
znaczenie w tej kwestii ma właściwe prowadzenie gospodarki leśnej. Mając powyższe na względzie 
w Programie Ochrony Środowiska dla miasta Radomia… dla sektora: Ochrona i zrównoważony rozwój 
lasów cel średniookresowy sformułowano jako: Ochrona i konserwacja zasobów leśnych jako 
warunek zachowania ich bioróżnorodności. Dla realizacji tego celu wytyczono jeden cel 
krótkookresowy do 2016 r.: Ochrona i właściwe zagospodarowanie przestrzeni leśnej oraz 4 kierunki 
działań krótkookresowych.  
 
W tabeli 24 przedstawiono opis stanu realizacji poszczególnych zadań wpisujących się w kierunki 
działań krótkookresowych wyznaczonych dla sektora: Ochrona przyrody i krajobrazu. 
 
Tabela 24 Ocena stopnia realizacji zadań w zakresie ochrony i zrównoważonego rozwoju lasów 

Lp. Zadanie Podmiot realizujący 
Ocena stanu realizacji zadania w latach 

2013-2015 

1. 
Planowane odnowienia lasów 
na pow. 9,77 ha 

Nadleśnictwo Radom 

zadanie zrealizowane 

W okresie sprawozdawczym prace związane 
z odnowieniami lasów wykonano na 
obszarze 7,4 ha w 2013 r. oraz 2,25 ha 
w 2015 r. 

2. 
Sporządzenie inwentaryzacji 
stanu lasów (6 obrębów 
ewidencyjnych) 

Prezydent Miasta 
Radomia 

zadanie zrealizowane 

W okresie sprawozdawczym (w 2014 r.) 
wykonano inwentaryzację stanu lasów dla 9 
obrębów ewidencyjnych zlokalizowanych 
w granicach administracyjnych Radomia.  

3. 

Sporządzenie uproszczonych 
planów urządzenia lasów 
i inwentaryzacji stanu lasów 
(pozostałe obręby 
ewidencyjne) 

Prezydent Miasta 
Radomia 

zadanie zrealizowane 

Zgodnie z zapisami ustawy o lasach nadzór 
nad lasami nie stanowiącymi własności 
Skarbu Państwa sprawuje Starosta. 
Racjonalną gospodarkę leśną oraz sposób 
jej realizacji określają uproszczone plany 
urządzenia lasów sporządzane na okres 10 
lat. 
 
Okres obowiązywania zadań określonych 
w decyzjach Prezydenta Miasta Radomia  
wydanych na podstawie inwentaryzacji 
stanu lasu dla 6 obrębów ewidencyjnych: 
Krychnowice, Nowiny Malczewskie, 
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Lp. Zadanie Podmiot realizujący 
Ocena stanu realizacji zadania w latach 

2013-2015 

Kierzków, Janiszpol, Rajec Szlachecki 
i Malczew, upływał z dniem 31.12.2013 r. 
W związku z powyższym w 2013 roku 
podjęto działania, w ramach których 
wykonano inwentaryzację stanu lasów 
w ww. obrębach. W drodze decyzji 
Prezydent Miasta Radomia określił zadania 
z zakresu gospodarki leśnej w ww. 
obrębach, które obowiązują przez okres 10 
lat, tj. do dnia 31.12.2023 roku. 
 
Okres obowiązywania posiadanych przez 
Prezydenta Miasta Radomia uproszczonych 
planów urządzenia lasów upływał z dniem 
31 grudnia 2014 r. W związku z powyższym 
w 2014 roku podjęto działania w ramach 
których wykonane zostały prace 
urządzeniowe dla lasów nie stanowiących 
własności Skarbu Państwa położonych 
w granicach administracyjnych miasta 
Radomia w 19 obrębach ewidencyjnych, 
które obowiązują przez okres 10 lat, tj. do 
dnia 31 grudnia 2024 r. Dla 10 obrębów 
ewidencyjnych: Jeżowa Wola, Józefów, 
Kończyce, Krzewień, Nowa Wola 
Gołębiowska, Stara Wola Gołębiowska, 
Wielogóra, Wincentów, Wośniki, Wólka 
Klwatecka sporządzono uproszczone plany 
urządzenia lasu, a dla 9 obrębów 
ewidencyjnych: Długojów Górny, Godów, 
Gołębiów, Halinów, Huta Józefowska, 
Idalin, Mleczna, Rajec Poduchowny, 
Żakowice sporządzono inwentaryzacje 
stanu lasu, natomiast zadania z zakresu 
gospodarki leśnej Prezydent Miasta 
Radomia określił w drodze decyzji. 
 
Reasumując, w latach 2013-2015 Prezydent 
Miasta Radomia, jako sprawujący nadzór 
nad gospodarką leśną w lasach 
niestanowiących własności Skarbu Państwa, 
należących do osób fizycznych, wspólnot 
gruntowych i stanowiących mienie 
komunalne Gminy Miasta Radomia, zlecił 
wykonanie uproszczonych planów 
urządzenia lasów i inwentaryzacje stanu 
lasów dla ww. lasów. Opisem objęto lasy 
na powierzchni blisko 500 ha położone 
w granicach administracyjnych Miasta 
Radomia w 25 obrębach ewidencyjnych: 
Gołębiów, Halinów, Wośniki, Żakowice, 
Idalin, Godów, Jeżowa Wola, Długojów 
Górny, Kończyce, Wólka Klwatecka, 
Wincentów, Wielogóra, Krzewień, Józefów, 
Mleczna, Huta Józefowska, Rajec 
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2013-2015 

Poduchowny, Nowa Wola Gołębiowska, 
Stara Wola Gołębiowska, Krychnowice, 
Nowiny Malczewskie, Kierzków, Janiszpol, 
Malczew i Rajec Szlachecki. 
 
Opisy drzewostanów wykonano zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska 
z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu 
sporządzania planu urządzenia lasu, 
uproszczonego planu urządzenia lasu oraz 
inwentaryzacji stanu lasu (Dz.U. z 2012r., 
poz. 1302). 

4. 
Nadzór nad gospodarka leśną 
w lasach prywatnych 
i gminnych 

Prezydent Miasta 
Radomia 

zadanie realizowane w sposób ciągły 

W ramach bieżącego nadzoru nad 
gospodarką leśną, w lasach prywatnych 
i gminnych Prezydent Miasta Radomia – na 
wniosek zainteresowanych – wydawał opisy 
taksacyjne drzewostanów  oraz poświadczał 
legalność pozyskania drewna z lasu poprzez 
jego cechowanie w miejscu pozyskania 
i wydanie świadectwa legalności pozyskania 
drewna. 

 

 

3.1.3 Ocena stopnia realizacji zadań sformułowanych dla sektora: Racjonalne 

gospodarowanie zasobami wodnymi wraz z ich ochroną 

 
W Programie Ochrony Środowiska dla miasta Radomia… dla sektora: Racjonalne gospodarowanie 
zasobami wodnymi wraz z ich ochroną celem średniookresowym był cel: Zrównoważone 
wykorzystywanie zasobów wód podziemnych w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców 
i przemysłu oraz poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych. Dla realizacji tego celu 
wytyczono pięć celów krótkookresowych do 2016 r.:  
1. Dążenie do racjonalnego zużycia wody w gospodarstwach domowych, przemyśle i usługach; 
2. Zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie dostarczania odpowiedniej jakości i ilości wody 

pitnej; 
3. Ograniczenie zanieczyszczeń komunalnych i przemysłowych wprowadzanych do wód; 
4. Ochrona głównych zbiorników wód podziemnych przed zanieczyszczeniem; 
5. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów melioracji; 
 
oraz 10 kierunków działań krótkookresowych. Sformułowano je z założeniem, że stworzą one ogólne 
ramy dla racjonalnego i oszczędnego gospodarowania wodami powierzchniowymi i podziemnymi na 
obszarze miasta, a także przyczynią się do osiągnięcia i utrzymania dobrego stanu ekologicznego wód 
oraz dotrzymywania normatywnych wymagań dla ścieków i innych zanieczyszczeń odprowadzanych 
do środowiska wodnego. 
 
W tabeli 25 przedstawiono opis stanu realizacji poszczególnych zadań wpisujących się w kierunki 
działań krótkookresowych wyznaczonych dla sektora: Racjonalne gospodarowanie zasobami 
wodnymi wraz z ich ochroną. 
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Tabela 25 Ocena stopnia realizacji zadań w zakresie racjonalnego gospodarowania zasobami 
wodnymi wraz z ich ochroną 

Lp. Zadanie Podmiot realizujący 
Ocena stanu realizacji zadania w latach 

2013-2015 

1. 

„Modernizacja i rozbudowa 
gospodarki wodno-ściekowej 
na terenie aglomeracji Radom - 
II etap” 

Wodociągi Miejskie 
Radom Sp. z o.o. 

zadanie zrealizowane 

W ramach przedmiotowego 
przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym 
w wybranych częściach miasta: 
- zmodernizowano 7,04 km oraz 

wybudowano 57,68 km sieci 
wodociągowej; 

- zmodernizowano 7,96 km i wybudowano 
81,76 km sieci kanalizacji sanitarnej; 

- zmodernizowano 2,50 km oraz 
wybudowano 7,17 km sieci kanalizacji 
deszczowej; 

Ponadto: 
- zmodernizowano i rozbudowano: Ujęcie 

wody „Centrum”, Ujęcie wody „Sławno”, 
Ujęcie wody „Malczew” , Ujęcie wody 
„Potkanów”, a także Ujęcie wody 
„Białostocka”; 

- zmodernizowano komunalną 
oczyszczalnię ścieków w Lesiowie 
w części przepływowej i osadowej – 
przeróbka osadów pościekowych w WKF-
ach z kogeneracją (wykorzystanie energii 
gazów z procesów fermentacji osadów). 

2. 

Konserwacja systemów 
otwartych kanalizacji 
deszczowej, tj. rowów, rzek, 
osadników 

Wodociągi Miejskie 
Radom Sp. z o.o. 

zadanie realizowane w sposób ciągły 

W okresie sprawozdawczym w ramach 
zadania prowadzono konserwację 
systemów otwartych kanalizacji 
deszczowej, tj. rowów, rzek, osadników, 
która obejmowała m.in.: koszenie skarp, 
odmulanie, odbudowę rowów po śladzie, 
karczowanie zakrzaczeń, udrażnianie 
i wymiana przepustów. Zrealizowano 5 szt. 
zbiorników retencyjnych wód opadowych 
na sieci kanalizacji deszczowej, 
przeprowadzono regulację 3 odcinków rzeki 
Mlecznej i konserwację cieku od 
Podkanowa a także odbudowano zbiornik 
wodny „Staw Malczewski”. 

3. 
Modernizacja odwodnienia 
stacji elektroenergetycznej 110 
kV GPZ Centrala 

PGE Dystrybucja S.A. 
Oddział Skarżysko-

Kamienna 

zadanie zrealizowane 

W ramach realizacji zadania wykonano dwa 
szczelne stanowiska transformatorów 
o mocy 110 kV oraz dwa szczelne 
stanowiska transformatorów potrzeb 
własnych o mocy 15 kV połączone instalacją 
odwadniającą odprowadzającą wody 
opadowe i roztopowe do kanalizacji 
miejskiej. W celu zabezpieczenia kanalizacji 
miejskiej przed zanieczyszczeniami 
w instalacji odwadniającej GPZ zabudowany 
został automatyczny systemem służący do 
separacji wody i oleju. 
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Lp. Zadanie Podmiot realizujący 
Ocena stanu realizacji zadania w latach 

2013-2015 

4. 
Modernizacja odwodnienia 
stacji elektroenergetycznej 110 
kV GPZ Zamłynie 

PGE Dystrybucja S.A. 
Oddział Skarżysko-

Kamienna 

zadanie zrealizowane 

W ramach realizacji zadania wykonano dwa 
szczelne stanowiska transformatorów 
o mocy 110 kV oraz dwa szczelne 
stanowiska transformatorów potrzeb 
własnych o mocy 15 kV połączone instalacją 
odwadniającą odprowadzającą wody 
opadowe i roztopowe do kanalizacji 
miejskiej. W celu zabezpieczenia kanalizacji 
miejskiej przed zanieczyszczeniami 
w instalacji odwadniającej GPZ zabudowany 
został automatyczny systemem służący do 
separacji wody i oleju. Długość sieci 
odwodnienia w GPZ Radom Zamłynie 
wynosi 135 m, a jej średnica dn. 200 mm. 

5. 
Modernizacja odwodnienia 
stacji elektroenergetycznej 110 
kV GPZ Północ 

PGE Dystrybucja S.A. 
Oddział Skarżysko-

Kamienna 

zadanie w trakcie realizacji 

W ramach realizacji zadania wykonano dwa 
szczelne stanowiska transformatorów 
o mocy 110 kV oraz dwa szczelne 
stanowiska transformatorów potrzeb 
własnych o mocy 15 kV połączone instalacją 
odwadniającą odprowadzającą wody 
opadowe i roztopowe do kanalizacji 
miejskiej. W celu zabezpieczenia kanalizacji 
miejskiej przed zanieczyszczeniami 
w instalacji odwadniającej GPZ zabudowany 
został automatyczny systemem służący do 
separacji wody i oleju. Długość sieci 
odwodnienia w GPZ Radom Północ wynosi 
325 m, a jej średnica dn. 150 mm. 

6. 
Budowa kanalizacji sanitarnej, 
deszczowej i wodociągu 

Prezydent Miasta 
Radomia 

zadanie zrealizowane 

W ramach zadania w 2013 r. wykonano: 
 
w ul. Drzymały: 
- kanalizację sanitarną grawitacyjną 

o ø200 mm i długości 373,1 mb; 
- odcinki przyłączy kanalizacji sanitarnej  

o ø 160 mm i łącznej długości 33 m (10 
sztuk); 

- wodociąg o łącznej długości 381,5 m; 
 
w ul. Florentyny Jakubczak (II etap): 
- wodociąg o ø 110 mm o łącznej długości 

11 m. 

7. 
Montaż wodomierzy 
w indywidualnych 
gospodarstwach domowych 

Mieszkańcy, 
Wodociągi Miejskie 

Radom Sp. z o.o. 

zadanie realizowane w sposób ciągły 

Zadanie realizowane jest na bieżąco, 
w miarę napływających zgłoszeń 
mieszkańców oraz podmiotów 
gospodarczych zainteresowanych 
opomiarowaniem zużycia wody. Wg danych 
Wodociągów Miejskich w Radomiu 
Sp. z o.o. w 2013 r. zainstalowano 306 
liczników, w 2014 r. – 253 liczniki, zaś 
w roku 2015 – 806 liczników. 
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8. 
Weryfikacja pozwoleń 
wodnoprawnych związanych 
z poborem wód podziemnych 

Prezydent Miasta 
Radomia 

zadanie realizowane w sposób ciągły 

W ramach przedmiotowego zadania 
w okresie sprawozdawczym Prezydent 
Miasta Radomia wydał następujące 
pozwolenia wodnoprawne na pobór wód 
podziemnych: 
- pozwolenie wodnoprawne dla SUW Firlej 

(OŚR.III.6341.48.2013.WR); 
- pozwolenie wodnoprawne dla SUW 

Potkanów – Łączniki (dla studni ujęcia 
Potkanów) (OŚR.III.6341.79.2014.WR); 

- pozwolenie wodnoprawne na pobór wód 
podziemnych dla Zakładu Grabarskiego 
RAJSKÓR w Radomiu ul. Energetyków 
14G (OŚR.6341.49.2015.WR). 

9. 

Prowadzenie badań 
parametrów jakościowych 
wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi 

Wodociągi Miejskie 
Radom Sp. z o.o., 

PSSE 

zadanie realizowane w sposób ciągły 

Parametry jakościowe wody przeznaczonej 
do spożycia podlegają bieżącej kontroli. 
Próbki wody pochodzące ze Stacji 
Uzdatniania Wody oraz 
z reprezentatywnych punktów sieci 
miejskiej są badane w zakresie wybranych 
parametrów fizyko – chemicznych 
i bakteriologicznych. Laboratorium  
Wodociągów Miejskich, posiadające 
certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji, 
wykonuje rocznie ok. 700 badań wody 
w ramach wymaganej wspomnianymi 
przepisami kontroli wewnętrznej, 
monitoringu kontrolnego i przeglądowego 
jakości wody. Dodatkowo laboratorium 
prowadzi badania wody surowej pobieranej 
bezpośrednio ze studni oraz na każdym 
z etapów procesu uzdatniania wody w celu 
jego optymalizacji. Nadzór nad jakością 
wody do spożycia przez ludzi prowadzony 
jest przez Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Radomiu. 

10. 
Prowadzenie badań 
parametrów jakościowych wód 
ujmowanych z JCWPd 

WIOŚ 

zadanie niezrealizowane 

Zgodnie z zapisami zawartymi 
w „Programie Państwowego Monitoringu 
Środowiska województwa mazowieckiego 
na lata 2013-2015” na terenie Radomia 
w okresie sprawozdawczym nie 
zaplanowano badań jakości wód 
podziemnych realizowanych w ramach 
monitoringu operacyjnego w punktach sieci 
krajowej (wykonywanych przez PIG-PIB). 
Przytoczony powyżej dokument nie 
przewidywał również badań prowadzonych 
przez WIOŚ w ramach monitoringu 
operacyjnego w zagrożonych częściach 
wód.  
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Lp. Zadanie Podmiot realizujący 
Ocena stanu realizacji zadania w latach 

2013-2015 

11. 

Kontrolna inwentaryzacja 
zbiorników bezodpływowych 
(szamb) występujących na 
terenach nieskanalizowanych 
miasta 

Prezydent Miasta 
Radomia 

zadanie realizowane w sposób ciągły 

W latach 2013 – 2015 prowadzono 
inwentaryzację zbiorników bezodpły-
wowych na nieskanalizowanych terenach 
miasta w ramach przygotowania projektów 
budowy sieci kanalizacyjnej przy 
współpracy Wodociągów Miejskich i Straży 
Miejskiej. 

 

3.1.4 Ocena stopnia realizacji zadań sformułowanych dla sektora: Ochrona powierzchni 

ziemi 

 
W Programie Ochrony Środowiska dla miasta Radomia… dla sektora: Ochrona powierzchni ziemi 
celem średniookresowym był cel: Racjonalne i zgodne z przeznaczeniem użytkowanie gleb 
i gruntów wraz z ochroną ich parametrów jakościowych. Dla realizacji tego celu wytyczono jeden cel 
krótkookresowy do 2016 r.: Wykorzystywanie gleb i gruntów w sposób nie powodujący ich degradacji 
oraz 2 kierunki działań krótkookresowych. Zaproponowane cele i kierunki działań uwzględniały 
zarówno rozpoznanie sytuacji w zakresie ewentualnego zanieczyszczenia środowiska glebowego 
i gruntowego jak też ewentualne działania prewencyjne i naprawcze. Przyjęto, że tylko w takim 
układzie będą one stanowić zintegrowane narzędzie do zapewnienia dobrych parametrów 
jakościowych gleb i gruntów na terenie Radomia. 
 
W tabeli 26 przedstawiono opis stanu realizacji poszczególnych zadań wpisujących się w kierunki 
działań krótkookresowych wyznaczonych dla sektora: Ochrona powierzchni ziemi. 
 
Tabela 26 Ocena stopnia realizacji zadań w zakresie ochrony powierzchni ziemi 

Lp. Zadanie Podmiot realizujący 
Ocena stanu realizacji zadania w latach 

2013-2015 

1. 

Przywracanie parametrów 
użytkowych gleb na terenach 
gdzie ich jakość nie spełnia 
wymagań określonych 
przepisami 

Właściciele terenu, 
Prezydent Miasta 

Radomia 

zadanie nierealizowane 

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły 
przesłanki, które wymagałyby podjęcia 
działań ukierunkowanych na przywracanie 
parametrów użytkowych gleb na terenach, 
gdzie ich jakość nie spełnia wymagań 
określonych przepisami. 

2. 
Prowadzenie badań jakości 
gleb i gruntów na terenie 
miasta 

Inwestorzy, 
WIOŚ,  

Prezydent Miasta 
Radomia  

zadanie realizowane w sposób ciągły 

W 2013 r. wykonano gleboznawczą 
klasyfikację gruntów działki nr 83 ark. 224 
obręb Stara Wola Gołębiowska 

 

3.1.5 Ocena stopnia realizacji zadań sformułowanych dla sektora: Gospodarowanie 

zasobami geologicznymi 

 
W Programie Ochrony Środowiska dla miasta Radomia…. dla sektora: Gospodarowanie zasobami 
geologicznymi celem średniookresowym był cel: Gospodarowanie zasobami geologicznymi 
w sposób bezpieczny dla środowiska oraz zdrowia i życia mieszkańców. Dla realizacji tego celu 
wytyczono jeden cel krótkookresowy do 2016 r.: Prowadzenie działalności wydobywczej w sposób 
zapewniający minimalizację strat w eksploatowanych złożach oraz ograniczający presję wywieraną 
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na środowisko oraz 2 kierunki działań krótkookresowych. Skonstruowano je w oparciu o przekonanie, 
że podstawą racjonalnego gospodarowanie zasobami naturalnymi jest przede wszystkim 
monitorowanie działań podejmowanych przez podmioty zajmujące się eksploatacją zasobów kopalin 
oraz korzystne – z punktu widzenia środowiska - zagospodarowywanie obszarów poeksploatacyjnych. 
 
W tabeli 27 przedstawiono opis stanu realizacji zadania sformułowanego dla kierunku działań 
krótkookresowych wyznaczonego dla sektora: Gospodarowanie zasobami geologicznymi. 
 
Tabela 27 Ocena stopnia realizacji zadań w zakresie gospodarowania zasobami geologicznymi 

Lp. Zadanie Podmiot realizujący 
Ocena stanu realizacji zadania w latach 

2013-2015 

1. 

Monitorowanie warunków 
wydobywania kopalin ze złóż 
znajdujących się na terenie 
miasta pod kątem 
zachowywania wymogów 
prawnych i ochrony środowiska  

Nadzór Geologiczny, 
Prezydent Miasta 

Radomia 

zadanie realizowane w sposób ciągły 

Przedmiotowe zadanie realizowane jest 
w sposób ciągły, zgodnie z kompetencjami 
organów uprawnionych do nadzorowania 
wielkości wydobycia kopaliny określonymi 
w obowiązujących przepisach prawa. 

 

3.1.6 Ocena stopnia realizacji zadań sformułowanych dla sektora: Środowisko a zdrowie 

 
W Programie Ochrony Środowiska dla miasta Radomia…. dla sektora: Środowisko a zdrowie celem 
średniookresowym był cel: Ochrona przed poważnymi awariami, katastrofami i zagrożeniami 
naturalnymi oraz minimalizacja i ograniczanie skutków ich wystąpienia. Dla realizacji tego celu 
wytyczono jeden cel krótkookresowy do 2016 r.: Realizacja działań prewencyjnych ograniczających 
prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń naturalnych, poważnych awarii i innych katastrof 
spowodowanych działalnością człowieka oraz ograniczanie ich następstw oraz 3 kierunki działań 
krótkookresowych. Mają one charakter przedsięwzięć prewencyjnych, skupiają się przede wszystkim 
na działaniach zapobiegających wystąpieniu poważnej awarii lub zagrożenia naturalnego, a także – 
w przypadku, gdy procesom i zjawiskom tym nie dało się zapobiec – na minimalizowaniu ich 
negatywnych skutków. U podstaw takiego ujęcia merytorycznego leżał fakt, że Radom jest ośrodkiem 
przemysłowym, skupiającym na swoim terenie zakłady, które mogą generować potencjalne 
wystąpienie nadzwyczajnego zagrożenia środowiska związanego z  ich działalnością. Zagrożenia mogą 
wynikać również z realizowanego transportu substancji niebezpiecznych. W konsekwencji powyższe 
elementy mogą skutkować ryzykiem potencjalnego wystąpienia zagrożeń o charakterze 
antropogenicznym, w następstwie których parametry środowiska mogą ulec pogorszeniu, a także 
może być zagrożone zdrowie i życie mieszkańców miasta. 
 
W tabeli 28 przedstawiono opis stanu realizacji poszczególnych zadań wpisujących się w kierunki 
działań krótkookresowych wyznaczonych dla sektora: Środowisko a zdrowie. 
 

 

Tabela 28 Ocena stopnia realizacji zadań w sektorze środowisko a zdrowie 

Lp. Zadanie Podmiot realizujący 
Ocena stanu realizacji zadania w latach 

2013-2015 

1. 

Modernizacja i bieżące 
utrzymanie systemu 
alarmowania i ostrzegania 
miasta Radomia 

Prezydent Miasta 
Radomia 

zadanie realizowane w sposób ciągły 

W ramach przedmiotowego zadania 
w trakcie trwania okresu sprawozdawczego 
wykonywano prace kontrolno – pomiarowe 
instalacji elektrycznej oraz usuwano usterki 
w punktach alarmowych Systemu 
Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania. 
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Lp. Zadanie Podmiot realizujący 
Ocena stanu realizacji zadania w latach 

2013-2015 

2. 

Wymiana systemu 
alarmującego zagrożenie 
pożarowe w budynku przy ul. 
Piłsudskiego  

Prezydent Miasta 
Radomia 

zadanie zrealizowane 

Zadanie zostało wykonane w 2013 r. 

3. 

Rozbudowa i obsługa 
monitoringu 
bezprzewodowego miasta 
Radomia 

Prezydent Miasta 
Radomia 

zadanie realizowane w sposób ciągły 

Prace związane z rozbudową i utrzymaniem 
monitoringu bezprzewodowego były 
sukcesywnie realizowane w trakcie całego 
okresu sprawozdawczego. 

4. 

Budowa budynku 
administracyjno-socjalno –
garażowego z masztem 
antenowym na budynku o 
wysokości 25m Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 wraz 
z infrastrukturą techniczną oraz 
dwoma zjazdami z ul. Ziętalów 
(obiekt kat. XVI, XVII) – Budowa 
siedziby dla Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 
w Radomiu 

Prezydent Miasta 
Radomia 

zadanie zrealizowane 

Zadanie zostało zrealizowane w latach 
2013-2014. 

5. Zakup samochodów dla Policji  
Prezydent Miasta 

Radomia 

zadanie zrealizowane 

Zakupy samochodów dla potrzeb Komendy 
Miejskiej Policji realizowano w latach 2013-
2015 (przy czym w 2013 r., a więc w roku, 
na który przedmiotowe zadanie zostało 
przewidziane do realizacji 
w harmonogramie rzeczowo – finansowym 
Programu…, były to 2 auta osobowe 
w policyjnej wersji „nieoznakowany”). 

6. 

Dostosowanie do przepisów 
przeciwpożarowych obiektów 
służących rehabilitacji 
w związku z potrzebami osób 
niepełnosprawnych w DPS Nad 
Potokiem im. Kijewskiej przy ul. 
Struga 

Prezydent Miasta 
Radomia 

zadanie zrealizowane 

Zadanie zrealizowano zgodnie z przyjętymi 
założeniami. 

7. 

Zakup sorbentu do neutralizacji 
zanieczyszczeń 
ropopochodnych oraz 
odczynników chemicznych 

Prezydent Miasta 
Radomia 

zadanie realizowane w sposób ciągły 

W okresie sprawozdawczym zakupy 
sorbentu do neutralizacji zanieczyszczeń 
ropopochodnych powstających w wyniku 
kolizji realizowane były w latach 2013-2014, 
natomiast w roku 2015 oprócz sorbentu 
zakupiono również odczynniki chemiczne 
do badania popiołu spalonych odpadów. 

8. 

Aktualizacja zapisów Planu 
Zarządzania Kryzysowego 
adekwatnie do wymogów 
stanu aktualnego 

Prezydent Miasta 
Radomia 

zadanie w trakcie realizacji 

 
W okresie sprawozdawczym 
zaktualizowano zapisy Planu Zarządzania 
Kryzysowego. Ostatecznie dokument został 
uzgodniony i zatwierdzony przez Wojewodę 
Mazowieckiego i Prezydenta Miasta 
Radomia w styczniu 2016 r. 
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Lp. Zadanie Podmiot realizujący 
Ocena stanu realizacji zadania w latach 

2013-2015 

9. 

Monitoring działalności 
zakładów zaliczanych do 
zakładów o zwiększonym 
ryzyku wystąpienia poważnej 
awarii 

KM PSP, 
KW PSP, 

WIOŚ 

zadanie realizowane w sposób ciągły 

W ramach realizacji zadania działania 
o charakterze kontrolnym przeprowadzane 
były przez KM PSP. 

 
 

3.1.7 Ocena stopnia realizacji zadań sformułowanych dla sektora: Jakość powietrza 

 
W Programie Ochrony Środowiska dla miasta Radomia… dla sektora: Jakość powietrza celem 
średniookresowym był cel: Podejmowanie działań umożliwiających osiągnięcie wymaganych 
przepisami prawa standardów jakości powietrza oraz ograniczanie zużycia energii pochodzącej ze 
źródeł konwencjonalnych. Dla realizacji tego celu wytyczono trzy cele krótkookresowe do 2016 r.: 
1. Ograniczanie i eliminacja oddziaływań niekorzystnych dla klimatu aerosanitarnego 

pochodzących z sektora komunalnego; 
2. Dążenie do ograniczenia wielkości emisji zanieczyszczeń ze źródeł komunikacyjnych; 
3. Ograniczanie wpływu i wielkości emisji zanieczyszczeń ze źródeł przemysłowych; 
 
oraz 7 kierunków działań krótkookresowych, których realizacja miała w sposób kompleksowy 
przyczynić się do poprawy jakości powietrza na obszarze Radomia. Ukierunkowane zostały one na 
ograniczanie niskiej emisji pochodzącej ze źródeł komunalnych oraz ograniczanie emisji liniowej, 
w tym poprzez remonty uszkodzonych i starych nawierzchni drogowych oraz promowanie transportu 
zbiorowego. 
 
W tabeli 29 przedstawiono opis stanu realizacji poszczególnych zadań wpisujących się w kierunki 
działań krótkookresowych wyznaczonych dla sektora: Jakość powietrza. 
 
Tabela 29 Ocena stopnia realizacji zadań w zakresie jakości powietrza 

Lp. Zadanie Podmiot realizujący 
Ocena stanu realizacji zadania w latach 

2013-2015 

1. 

Realizacja projektu 
„Zmniejszenie strat energii 
w sieci ciepłowniczej miasta 
Radomia” 
współfinansowanego ze 
środków Funduszu Spójności w 
ramach Działania 9.2 Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko 

RPEC „RADPEC” S.A 

zadanie zrealizowane 

W okresie sprawozdawczym realizacja 
zadania objęła:  
- przebudowę 29,73 km sieci wykonanej 

w technologii kanałowej 
i napowietrznej na sieci preizolowane,  

- modernizację 1 km izolacji sieci 
napowietrznej, 

- modernizację grupowych 
i indywidualnych węzłów cieplnych 
oraz zamianę węzłów grupowych na 
indywidualne (łączna ilość 
nowopowstałych lub 
zmodernizowanych węzłów wyniosła 
215 sztuk). 

2. 
Termomodernizacja budynku 
stacji usług (cz. C, D, E) 

MPK Sp. z o.o. 

zadanie zrealizowane 

Prace wykonane w ramach 
przedmiotowego zadania objęły: ocieplenie 
dachów i ścian, wymianę stolarki okiennej 
(w tym świetlików na dachach) oraz 
wymianę drzwi. 
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Lp. Zadanie Podmiot realizujący 
Ocena stanu realizacji zadania w latach 

2013-2015 

3. 
Modernizacja zakładowej sieci 
c.o z przyłączami do budynków 
(wymiana na preizolowaną) 

MPK Sp. z o.o. 

zadanie niezrealizowane 

Odstąpiono od realizacji zadania ze względu 
na fakt zbycia sieci na rzecz RPEC „RADPEC” 
S.A. 

4. 
Modernizacja węzłów 
cieplnych na 
niskoparametrowe 

MPK Sp. z o.o. 

zadanie zrealizowane 

W okresie sprawozdawczym dokonano 
wymiany węzłów na nowe, 
niskoparametrowe. 

5. 

Realizacja Programu obniżania 
niskiej emisji na terenie miasta 
Radomia - dofinansowanie 
wymiany źródeł ciepła dla 
mieszkańców zgodnie z 
założeniami PONE  

Prezydent Miasta 
Radomia 

zadanie realizowane w sposób ciągły 

Przedmiotowe zadanie realizowane było 
w sposób ciągły w latach 2014-2015 
(w roku 2013 nie udzielano dofinansowań 
na wymianę źródeł ciepła). 
 
W ramach realizacji Programu obniżania 
niskiej emisji na terenie miasta Radomia 
oraz w oparciu o Uchwałę Nr 720/2014 
Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 
28.04.2014 r. w sprawie określenia zasad 
udzielania dotacji celowej na 
dofinansowanie wymiany systemów 
ogrzewania węglowego na ekologiczne 
źródła ciepła” w latach 2014-2015 
udzielane były dotacje celowe na 
dofinansowanie wymiany systemów 
ogrzewania węglowego na ekologiczne 
źródła ciepła.  
 
W 2014 r. zlikwidowano 177 palenisk 
węglowych, które zastąpiono 2 
podłączeniami do sieci ciepłowniczej 
i w 101 przypadkach ogrzewaniem 
gazowym. 
W 2015 r. Gmina Miasta Radomia udzieliła 
260 dotacji celowych na wymianę 
ogrzewania węglowego. W ramach 
programu zlikwidowano 401 szt. palenisk 
węglowych, co przyniosło efekty 
ekologiczne mające istotny wpływ na jakość 
powietrza w mieście, m.in. : 
1. zredukowano ilość spalanego 

węgla w ciągu roku o ok. 1 282 tony 
2. zmniejszono  ilości emitowanych 

zanieczyszczeń do powietrza: 
- pyłów (PM10 i PM2,5 ) o ok. 24 tony 

/rok; 
- dwutlenku siarki o ok. 30 ton/rok; 
- dwutlenku węgla o ok. 1 800 

ton/rok; 
- tlenków azotu o ok. 3 tony/rok; 
- benzo(a)pirenu o ok. 0,009 

tony/rok. 
W miejsce zlikwidowanych źródeł 
ogrzewania zainstalowano 258 pieców 
gazowych, 6 elektrycznych i 1 przyłącze do 
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Lp. Zadanie Podmiot realizujący 
Ocena stanu realizacji zadania w latach 

2013-2015 

miejskiej sieci c.o. o łącznej mocy 6573  kW. 
 
Ponadto Radom, jako pierwszy na 
Mazowszu, w 2015 r. pozyskał również 
środki finansowe z programu „Kawka”, 
którego celem jest wspieranie samorządów 
w walce z niską emisją 

6. 
Modernizacja oświetlenia 
ulicznego w Radomiu. 

MZDiK 

zadanie zrealizowane 

W 2013 r. został wykonany audyt 
energetyczny oświetlenia ulicznego 
Radomia, natomiast w latach 2014-2015, 
realizowany był program modernizacji 
oświetlenia ulicznego SOWA (część I i II), 
w ramach którego na terenie miasta 
w miejsce dotychczas funkcjonujących 
opraw sodowych montowano oprawy 
energooszczędne typu LED. Łącznie 
wymieniono 3 857 opraw. 

7. 
Termomodernizacja budynku 
Zespołu Szkół Zawodowych 
przy ul. Śniadeckich 

Prezydent Miasta 
Radomia 

zadanie zrealizowane 

W ramach przedmiotowej inwestycji 
w 2013 r. zakończono termomodernizację 
dachu na budynku warsztatów szkolnych 
(wykonano docieplenie i nowe pokrycie). 
W 2014 r. złożono wniosek 
o dofinansowanie inwestycji ze środków 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
Podpisano również umowę z NFOŚiGW. 
W 2015 r. wykonano kompleksową 
termomodernizację budynku 
dydaktycznego i warsztatowego. 

8. 
Termomodernizacja budynku 
Teatru Powszechnego, Plac 
Jagielloński 15 

Prezydent Miasta 
Radomia 

zadanie zrealizowane. 

Prace przewidziane do wykonania 
w ramach przedmiotowej inwestycji 
w całości zostały zrealizowane w 2013 r. 

9. 

Termomodernizacja w zakresie 
przebudowy kotłowni, sieci 
i węzłów cieplnych 
w Radomskim Szpitalu 
Specjalistycznym 
ul. Tochtermana 1 

Prezydent Miasta 
Radomia 

zadanie zrealizowane 

Realizacja przedmiotowej inwestycji 
zakończyła się w 2013 r. Wykonane prace 
pozwoliły na osiągnięcie zamierzonych 
celów, tj.: zmniejszenie zużycia surowców 
energetycznych, zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń do powietrza oraz 
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 
dzięki zainstalowaniu kolektorów 
słonecznych. 

10. 
Termomodernizacja budynku 
Resursy Obywatelskiej, ul. 
Malczewskiego 

Prezydent Miasta 
Radomia 

zadanie zrealizowane 

Przedmiotowe zadanie realizowano 
w ramach projektu „Termomodernizacja 
oraz wymiana oświetlenia na 
energooszczędne w 4 obiektach kultury 
w Radomiu”.  
W 2013 r. została opracowana 
dokumentacja projektowa, złożono również 
wniosek o dofinansowanie zadania. W roku 
2015, po otrzymaniu dofinansowania 
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Lp. Zadanie Podmiot realizujący 
Ocena stanu realizacji zadania w latach 

2013-2015 

z NFOŚiGW, wykonano roboty 
termomodernizacyjne, w ramach których 
m.in.: wymieniono instalację grzewczą 
i elektryczną, wymieniono część okien 
i drzwi, zamontowano klimatyzację, 
docieplono (od wewnątrz) ściany a także 
przebudowano dach obiektu. 

11. 
Termomodernizacja budynku 
PSP Nr 32 przy ul. Jarzyńskiego 

Prezydent Miasta 
Radomia 

zadanie zrealizowane 

Zadanie zostało zakończone w 2013 r. 
W ramach inwestycji wykonano docieplenie 
ścian oraz nową elewację całego budynku 
szkoły. 

12. 
Termomodernizacja budynku 
PG przy ul. Rapackiego 

Prezydent Miasta 
Radomia 

zadanie zrealizowane 

Zadanie zostało zakończone w 2013 r. 
W ramach inwestycji wykonano docieplenie 
ścian części budynku. 

13. 
Termomodernizacja Zespołu 
Szkół Integracyjnych przy ul. 
Wierzbickiej 

Prezydent Miasta 
Radomia 

zadanie zrealizowane 

Zadanie zostało zakończone w 2013 r., 
kiedy to dokończono wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej (zewnętrznej). 

14. 
Termomodernizacja budynku 
MOPS przy ul. Limanowskiego 
134 

Prezydent Miasta 
Radomia 

zadanie zrealizowane 

W 2013 r. – zakończono wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej zewnętrznej. W roku 
2014 wykonano dokumentację projektowo 
– kosztorysową na potrzeby 
termomodernizacji budynku. 

15. 

Adaptacja budynku przy ul. 
Dzierzkowskiej 9 na potrzeby 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy i osób 
niepełnosprawnych  

Prezydent Miasta 
Radomia 

zadanie zrealizowane 

W latach 2013-2014 wykonano w sposób 
kompleksowy zakładany zakres prac 
modernizacyjnych w obiekcie, po czym 
budynek przekazano użytkownikom. 

16. 
Wykonanie docieplenia 
budynku przy ul. Wernera 8 

Prezydent Miasta 
Radomia 

zadanie zrealizowane 

Docieplenie budynku wykonano w 2013 r. 

17. 
Termomodernizacja budynku 
Amfiteatru przy ul. Parkowej, 
Śniadeckich i Daszyńskiego 

Prezydent Miasta 
Radomia 

zadanie zrealizowane 

Przedmiotowe zadanie stanowiło część 
projektu „Termomodernizacja oraz 
wymiana oświetlenia na energooszczędne 
w 4 obiektach kultury w Radomiu”. W 2013 
r., w ramach otrzymanej dotacji, została 
przygotowana dokumentacja projektowo - 
kosztorysowa. Złożono również wniosek do 
konkursu o dofinasowanie zadania ze 
środków NFOŚiGW. Po popisaniu umowy 
z NFOŚiGW rozpoczęto prace inwestycyjne. 
Ich zakres obejmował m.in.: ocieplenia 
ścian i dachu, wymianę drzwi i okien, 
instalację wentylacji i klimatyzacji oraz 
montaż oświetlenia ledowego. 
Przedsięwzięcie zakończono w 2015 r. 

18. 

Prowadzenie przez WIOŚ 
monitoringu powietrza 
z uwzględnieniem źródeł emisji 
pochodzących z obszaru gminy 

WIOŚ  

zadanie realizowane w sposób ciągły 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska (w ramach prowadzi 
Państwowego Monitoringu Środowiska) 
prowadzi badania jakości powietrza na 
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Lp. Zadanie Podmiot realizujący 
Ocena stanu realizacji zadania w latach 

2013-2015 

terenie miasta w 3 punktach pomiarowych. 
Mierzone wartości zanieczyszczeń oceniane 
są w kontekście spełniania kryteriów 
określonych w celu ochrony zdrowia. 
Uzyskane wyniki zamieszczane są 
w rocznych ocenach jakości publikowanych 
na stronie internetowej WIOŚ. 

19. 

Kontrola podmiotów 
posiadających pozwolenia na 
wprowadzanie gazów i pyłów 
do powietrza pod kątem 
spełniania wymogów 
określonych w decyzjach 

WIOŚ 

zadanie realizowane w sposób ciągły 

Działalność kontrola realizowana przez 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Warszawie obejmuje 
zarówno kontrole planowe (ujęte 
w rocznym planie pracy Inspekcji Ochrony 
Środowiska na dany rok kalendarzowy) jak 
również działania wynikające z potrzeb 
bieżących, stanowiące reakcję na zdarzenia 
stwarzające potencjalne zagrożenie dla 
środowiska, skargi oraz wnioski 
o interwencje. Realizacja ww. działań ma 
charakter ciągły. 

 

3.1.8 Ocena stopnia realizacji zadań sformułowanych dla sektora: Ochrona przed hałasem 

i oddziaływaniem hałasu 

 
W Programie Ochrony Środowiska dla miasta Radomia…. dla sektora: Ochrona przed hałasem 
i oddziaływaniem hałasu celem średniookresowym był cel: Dążenie do zmniejszenia liczby 
mieszkańców miasta narażonych na ponadnormatywny hałas. Dla realizacji tego celu wytyczono 
dwa cele krótkookresowe do 2016 r.: 
1. Zapobieganie występowaniu ponadnormatywnych uciążliwości hałasu dla mieszkańców 

Radomia; 
2. Utrzymanie aktualnego poziomu hałasu w obszarach, gdzie sytuacja akustyczna jest korzystna; 
 
oraz 6 kierunków działań krótkookresowych, w ramach których za niezbędne uznano kontynuację już 
rozpoczętych i realizowanych przedsięwzięć związanych z poprawą organizacji ruchu, wdrażanie 
zapisów „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Radomia” oraz prowadzenie 
monitoringu poziomu hałasu komunikacyjnego. 
 
W tabeli 30 przedstawiono opis stanu realizacji poszczególnych zadań wpisujących się w kierunki 
działań krótkookresowych wyznaczonych dla sektora: Ochrona przed hałasem i oddziaływaniem 
hałasu. 
 
Tabela 30 Ocena stopnia realizacji zadań w zakresie ochrony przed hałasem i oddziaływaniem 

hałasu 

Lp. Zadanie Podmiot realizujący 
Ocena stanu realizacji zadania w latach 

2013-2015 

1. 
Trasa N-S od ul. Szklanej do 
Prażmowskiego 

MZDiK 

zadanie w trakcie realizacji 

W roku 2013 wykonano dokumentację 
projektową dla planowanego 
przedsięwzięcia. W latach 2014-2015 nie 
podejmowano dalszych działań 
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Lp. Zadanie Podmiot realizujący 
Ocena stanu realizacji zadania w latach 

2013-2015 

inwestycyjnych w ramach zadania. 
Planowany termin zakończenia zadania to 
rok 2017. 

2. 
Trasa N-S od ul. 
Młodzianowskiej do połączenia 
z obwodnicą południową 

MZDiK 

zadanie niezrealizowane 

Realizacja zadania została przesunięta 
w czasie – planowany okres wykonania 
inwestycji to rok 2019. 

3. 

Przebudowa ul. Żółkiewskiego 
na odc. od ul. Zbrowskiego do 
ul. Kozienickiej wraz z budową 
wiaduktu oraz ul. Zwolińskiego 
od ronda ks. J. Popiełuszki do 
granic miasta 

MZDiK 

zadanie w trakcie realizacji 

W okresie sprawozdawczym w ramach 
zadania wykonano: wiadukt, jezdnie, 
chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie 
oraz kanalizację deszczową. Na odcinku od 
ul. Zborowskiego – wiadukt nad torami PKP. 
Planowany termin zakończenia inwestycji 
to rok 2019. 

4. 

Przebudowa ul. 11 - go 
Listopada od ul. Warszawskiej 
do ul. Struga wraz ze 
skrzyżowaniem ul. Zbrowskiego 
i ul. 11-go Listopada. 

MZDiK 

zadanie niezrealizowane 

Realizacja zadania została przełożona na rok 
2020. 

5. 
Budowa ulicy Ofiar Firleja 
i Krzewień 

MZDiK 

zadanie niezrealizowane 

Realizacja zadania została przełożona na 
inny termin (rok 2020). 

6. 
Przebudowa ul. Wolanowskiej 
od ul. Maratońskiej do granic 
miasta 

MZDiK 

zadanie niezrealizowane 

W okresie sprawozdawczym nie 
wykonywano żadnych prac związanych 
z realizacją zadania. Obecnie rozpoczęły się 
prace projektowe związane z przedmiotową 
inwestycją. 

7. 
Budowa drogi powiatowej – ul. 
Młodzianowska na odc. od ul. 
Orzechowej do ul. Godowskiej 

MZDiK 

zadanie w trakcie realizacji 

Przewidywany termin zakończenia 
inwestycji to rok 2016. 

8. 

Budowa węzła 
komunikacyjnego na 
skrzyżowaniu ul. 
Młodzianowskiej z ul. Czarną 
i projektowaną trasą N-S 

MZDiK 

zadanie w trakcie realizacji 

Przewidywany termin zakończenia 
inwestycji to rok 2016. 

9. 

Rozbudowa drogi krajowej nr 9 
– al. Wojska Polskiego na odc. 
od ul. Kozienickiej do 
Słowackiego 

MZDiK 

zadanie w trakcie realizacji 

W okresie sprawozdawczym realizacja prac 
ukierunkowanych na wykonanie 
przedmiotowej inwestycji związana była 
z pracami projektowymi. 

10. 
Przebudowa ul. Hodowlanej – 
przedłużenie 

MZDiK 

zadanie zrealizowane 

Wykonano jezdnię oraz zjazdy, a także 
nawierzchnię chodnika; wybudowano 
kanalizację deszczową, wykonano studnie, 
studzienki ściekowe i osadnik oraz 
separator; postawiono 9 szt. słupów 
oświetleniowych. 
 

11. Przebudowa ul. Tartacznej MZDiK 

zadanie w trakcie realizacji 

Przewidywany termin zakończenia 
inwestycji to rok 2017. 
 



Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Radomia na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017 – 2020 

64 

 

Lp. Zadanie Podmiot realizujący 
Ocena stanu realizacji zadania w latach 

2013-2015 

12. 

Budowa przedłużenia ul. 
Odrzańskiej oraz połączenia ul. 
Piotrówka z ul. Jaworową - 
Bulwary 

MZDiK 

zadanie w trakcie realizacji 

W ramach zadania wykonano chodniki, 
drogi dla rowerów, ciągi pieszojezdne oraz 
oświetlenie. Zakończenie zadania 
przesunięto na rok 2020 ze względu na 
niewystarczające środki finansowe. 

13. 

Realizacja programu 
z dofinansowaniem unijnym 
pod nazwą „Poprawa systemu 
transportu publicznego 
w Radomiu”. W zakresie 
projektu zrealizowane 
zostanie:  
- zakup 8 szt. autobusów 

o długości 18 m zasilanych 
CNG, 

- wymiana 12 szt. wiat 
przystankowych, 

- montaż monitoringu 
wizyjnego na 5 przystankach, 

- remont 15 szt. zatok 
przystankowych, 

- remont 2 pętli 
autobusowych, 

- budowa pętli końcowej 
w dzielnicy Wólka Klwatecka 

MZDiK 

zadanie zrealizowane 

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie 
z przewidzianym zakresem.  

14. 
Zakup autobusów CNG – 18 m  
8 szt. 

MPK Sp. z o.o. 

zadanie zrealizowane 

W okresie sprawozdawczym (w 2014 r.) 
zakupiono 8 sztuk autobusów hybrydowych 
marki Solaris. 

15. 

Realizacja zapisów Programu 
ochrony środowiska przed 
hałasem na terenie miasta 
Radomia 

Prezydent Miasta 
Radomia, 

MZDiK 
Zarządcy dróg 

zadanie realizowane w sposób ciągły 

W ramach realizacji zadań zapisanych 
w Programie ochrony środowiska przed 
hałasem dla miasta Radomia (przyjętym 
Uchwałą nr 556/2013 Rady Miejskiej 
w Radomiu z dnia 01.07.2013 r.), został 
wykonany „Przegląd ekologiczny 
z uwzględnieniem oddziaływania hałasu na 
pobliskie budynki szkół oraz zabudowę 
mieszkaniową przy ul. Jastrzębskiej –   
wzdłuż ul. Mariackiej od ul. Limanowskiego 
do ul. 1905 r. w Radomiu”. 

16. 

Usprawnienia w komunikacji 
zbiorowej – wprowadzenie 
karty miejskiej i dynamicznej 
informacji pasażerskiej 
(wyświetlanie informacji 
o rozkładzie jazdy w czasie 
rzeczywistym na przystankach 
oraz w internecie), zakup 9 szt. 
automatów biletowych, 
wyposażenie w system 
głosowych i wizualnych 
zapowiedzi przystanków we 

MZDiK 

zadanie zrealizowane 

W ramach zadania wyposażono 185 
autobusów w system głosowych 
i wizualnych zapowiedzi przystanków; 
ponadto uruchomiono 44 tablice informacji 
pasażerskiej i 9 biletomatów; wdrożony 
został również system biletu 
elektronicznego (karta miejska). 2 zajezdnie 
autobusowe wyposażono w sprzęt do 
łączności z serwerem centralnym. 
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Lp. Zadanie Podmiot realizujący 
Ocena stanu realizacji zadania w latach 

2013-2015 

wszystkich autobusach 

17. 

Działania promujące transport 
zbiorowy – coroczna 
organizacja imprezy pod nazwą 
„Dzień bez samochodu” 

MZDiK 

zadanie realizowane w sposób ciągły 

Akcja „Dzień bez samochodu” w 2013 r. 
miała charakter festynu dla mieszkańców. 
Atrakcjami zabawy były konkursy, pokazy 
sportowe (w tym pokaz jazdy na rowerze 
w wykonaniu zawodników klasy mistrzo-
wskiej w konkurencji Trial) oraz występy 
artystyczne; zorganizowano także przejazdy 
zabytkowym autobusem. W latach 2014-
2015, w ramach akcji, posiadacze pry-
watnych aut mogli korzystać z darmowych 
przejazdów komunikacją miejską. 

18. 

Oznakowanie ulic miasta - 
ustawienie tablic 
informacyjnych (System 
Informacji Miejskiej) 

MZDiK 

zadanie zrealizowane 

W ramach radomskiego Systemu Informacji 
Miejskiej w okresie sprawozdawczym na 
terenie miasta prowadzono montaż tablic 
z nazwami ulic. Wzór tablic został określony 
w Uchwale Nr 688/2014 Rady Miejskiej 
w Radomiu z dnia 17.03.2014 r. w sprawie 
Systemu Informacji Miejskiej w Radomiu. 

19. 

Analizy komunikacji zbiorowej 
– badanie wielkości potoków 
pasażerskich – optymalizacja 
układu komunikacyjnego 

MZDiK 

zadanie niezrealizowane 

Zadanie zostało niezrealizowane ze względu 
na brak środków finansowych. 

20. 

Analizy komunikacji zbiorowej 
– badanie preferencji 
komunikacyjnych mieszkańców 
Radomia i jakości usług 
przewozowych 

MZDiK 

zadanie niezrealizowane 

Zadanie zostało niezrealizowane ze względu 
na brak środków finansowych. 

21. 
Wprowadzenie „strefy tempo 
30” 

MZDiK 

zadanie zrealizowane 

W ramach zadania wykonano progi 
zwalniające oraz wyniesione przejścia dla 
pieszych (w 2013 r. wybudowano 
wyniesione skrzyżowanie przy ul. Focha – 
ul. Kilińskiego oraz wyniesione przejście dla 
pieszych przy liceum im J. Kochanowskiego, 
natomiast w 2015 r.  „strefę tempo 30” 
wprowadzono na ulicach Sienkiewicza, 
Mickiewicza, Piłsudskiego, Prusa, 
Wyszyńskiego, Moniuszki, Słowackiego, 
Niedziałkowskiego, Skłodowskiej – Curie). 

 

3.1.9 Ocena stopnia realizacji zadań sformułowanych dla sektora: Oddziaływanie 

promieniowania elektromagnetycznego 

 
W Programie Ochrony Środowiska dla miasta Radomia… dla sektora: Ochrona przed oddziaływaniem 
pól elektromagnetycznych celem średniookresowym był cel: Ograniczenie poziomu pól 
elektromagnetycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dla realizacji tego celu wytyczono 
jeden cel krótkookresowy do 2016 r.: Dotrzymywanie poziomu pól elektromagnetycznych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz 4 kierunki działań krótkookresowych. Mają one charakter 
przedsięwzięć prewencyjnych ukierunkowanych m.in. na prowadzenie działań kontrolnych 
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i egzekucyjnych przez uprawnione organy, a także związane są z realizacją prac planistycznych 
warunkujących możliwości lokalizacji instalacji emitujących pola elektromagnetyczne.  
 
W tabeli 31 przedstawiono opis stanu realizacji poszczególnych zadań wpisujących się w kierunki 
działań krótkookresowych wyznaczonych dla sektora: Oddziaływanie promieniowania 
elektromagnetycznego. 
 

Tabela 31 Ocena stopnia realizacji zadań w zakresie oddziaływania promieniowania 
elektromagnetycznego 

Lp. Zadanie Podmiot realizujący 
Ocena stanu realizacji zadania w latach 

2013-2015 

1. 

Uwzględnianie w miejscowych 
planach zagospodarowania 
przestrzennego aspektów 
związanych z zagrożeniem 
promieniowaniem 

Prezydent Miasta 
Radomia 

zadanie realizowane w sposób ciągły 

W okresie sprawozdawczym opracowano 
12 mpzm (9 nowych i 3 będące zmianami 
uprzednio obowiązujących mpzp), 
w których uwzględnione zostały wymagania 
ochrony środowiska, w tym bezpieczeństwa 
i zdrowia mieszkańców. 

2. 

Prowadzenie i aktualizacja 
rejestru zgłoszeń źródeł 
wytwarzających pola 
elektromagnetyczne na terenie 
miasta 

Prezydent Miasta 
Radomia 

zadanie realizowane w sposób ciągły 

W ramach prowadzenia i aktualizacji 
rejestru zgłoszeń źródeł wytwarzających 
pola elektromagnetyczne na terenie miasta: 
- w 2013 r. zarejestrowano 43 nowe źródła 

oraz wykreślono 7; 
- w 2014 r. zarejestrowano 14 nowych 

źródeł, wykreślono 6; 
- w 2015 r. zarejestrowano również 14 

nowych źródeł, zaś 2 wykreślono. 

3. 

Kontrola wykonywania 
poziomów pól 
elektromagnetycznych, w tym 
wykonywanych przez 
właścicieli instalacji 

WIOŚ, PPIS 

zadanie realizowane w sposób ciągły 

Monitoring pól elektromagnetycznych 
realizowany jest przez WIOŚ w ramach 
Państwowego Monitoringu Środowiska. 
W okresie sprawozdawczym pomiary 
poziomów pól elektromagnetycznych 
w Radomiu prowadzone były: 
- w punkcie przy ul. Malczewskiego 4 (rok 

2013); 
- w punktach przy ul. Grzybowskiej 13, 

ul. Langiewicza 18 oraz ul. Żwirki 
i Wigury (rok 2014); 

- w punktach przy ul. Czystej 7, przy 
ul. Średniej i Słowackiego 62 (Radom – 
Glinice), przy ul. Cisowej 4 (Radom – 
Ustronie) oraz przy ul. Mydlanej 15A (rok 
2015). 

 
Ponadto, zgodnie z zapisami  art. 122a 
Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 
672), prowadzący instalację oraz 
użytkownicy urządzeń emitujących pola 
elektromagnetyczne mają ustawowy 
obowiązek wykonywania pomiarów pól 
elektromagnetycznych w otoczeniu 
instalacji bezpośrednio po ich uruchomieniu 
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Lp. Zadanie Podmiot realizujący 
Ocena stanu realizacji zadania w latach 

2013-2015 

oraz każdorazowo w przypadku zmiany 
warunków pracy instalacji lub urządzenia, 
w tym zmiany spowodowanej zmianami 
w wyposażeniu instalacji lub urządzenia, 
a następnie przekazania wyników do WIOŚ 
i PWIS.  

 

 

3.1.10 Ocena stopnia realizacji zadań sformułowanych dla sektora: Gospodarka odpadami 

 
W Programie Ochrony Środowiska dla miasta Radomia. dla sektora: Gospodarka odpadami celem 
średniookresowym był cel: Ograniczenie unieszkodliwiania odpadów przez składowanie poprzez 
zrównoważone ich wytwarzanie i zmianę sposobu zagospodarowania. Dla realizacji tego celu 
wytyczono jeden cel krótkookresowy do 2016 r.: Racjonalne gospodarowanie wytworzonymi 
odpadami oraz 2 kierunki działań krótkookresowych. Zostały one ukierunkowane przede wszystkim 
na realizację przedsięwzięć związanych z organizacją systemu zbierania poszczególnych rodzajów 
odpadów w sektorze komunalnym oraz na racjonalne gospodarowanie odpadami w sektorze 
gospodarczym. 
 
W tabeli 32 przedstawiono opis stanu realizacji poszczególnych zadań wpisujących się w kierunki 
działań krótkookresowych wyznaczonych dla sektora: Gospodarka odpadami. 
 

Tabela 32 Ocena stopnia realizacji zadań w zakresie gospodarki odpadami 

Lp. Zadanie Podmiot realizujący 
Ocena stanu realizacji zadania w latach 

2013-2015 

1. 

Usuwanie wyrobów 
zawierających azbest 
(zbieranie, transport oraz 
unieszkodliwianie) 

Prezydent Miasta 
Radomia, 

właściciele 
nieruchomości 

zadanie realizowane w sposób ciągły 

Realizacja przedmiotowego zadania wynika 
z obowiązujących przepisów prawa oraz 
uwarunkowań określonych w Programie 
usuwania wyrobów zawierających azbest 
dla Gminy Miasta Radomia (przyjętego 
Uchwałą Nr 765/2010 Rady Miejskiej 
w Radomiu z dnia 28.06.2010 r.). Zasady 
obioru przez Gminę Miasta Radomia 
i przekazywania do unieszkodliwienia 
odpadów azbestowych określa załącznik 1 
do ww. Programu. Na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego dostępny jest wniosek 
dotyczący zgłoszenia do odbioru 
i unieszkodliwienia odpadów azbestowych 
powstałych podczas prac remontowo – 
budowlanych wykonywanych na terenie 
miasta. 
 
Liczbę zgłoszonych wniosków wraz 
z ilościami odebranych odpadów 
zawierających azbest w okresie 
sprawozdawczym przedstawia poniższa 
tabela: 
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Lp. Zadanie Podmiot realizujący 
Ocena stanu realizacji zadania w latach 

2013-2015 
 

Rok 2013 2014 2015 

Liczba 
wniosków 

37 58 77 

Masa 
odpadów 
[Mg] 

91 114 147 

 

W związku z realizacją zadania w trakcie 
trwania okresu sprawozdawczego, w dniu 
15.05.2014 r., została podpisana umowa na 
zbiórkę, transport i unieszkodliwianie 
odpadów niebezpiecznych zawierających 
azbest z terenu Gminy Miasta Radomia 
z firmą Toensmeier Wschód Sp. z o.o. 

2. 
Realizacja systemu gospodarki 
odpadami na terenie miasta 
Radomia od 1 lipca 2013 r. 

Prezydent Miasta 
Radomia 

zadanie realizowane w sposób ciągły 

W 2013 r. na terenie Radomia wdrożono 
nowy system gospodarowania odpadami 
komunalnymi, który został poprzedzony 
szeregiem prac przygotowawczych. System 
ten oparto o obowiązujące uregulowania 
prawne tj. zapisy ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (na 
podstawie których gmina przejęła 
odpowiedzialność za odbiór odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i została zobowiązana do zorganizowania 
odbierania odpadów komunalnych od 
mieszkańców) oraz zapisy zawarte w aktach 
prawa miejscowego (w tym przede 
wszystkim w Regulaminie utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy 
Miasta Radomia, przyjętym Uchwałą Nr 
507/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 
26.03.2013 r. (Dz. Urz. Województwa 
Mazowieckiego z 2013 r. poz. 4154), 
zmienioną uchwałą Nr 755/2014 Rady 
Miejskiej w Radomiu z dnia 30.06.2014 r. 
(Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego 
z 2014 r. poz. 6500). W kolejnych latach 
okresu sprawozdawczego kontynuowano 
realizację wprowadzonego z dniem 1 lipca 
2013 r. systemu gospodarowania odpadami 
na terenie miasta Radomia. W tym czasie 
zmieniono i/lub uchwalono w zakresie 
gospodarowania odpadami w Radomiu 
następujące uchwały: 

− Uchwała nr 651/2013 w sprawie 
zmiany uchwały Nr 518/2013 Rady 
Miejskiej w Radomiu z dnia 4 kwietnia 
2013 r. w sprawie metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz stawki tej opłaty na 
terenie Gminy Miasta Radomia, 
zmienionej uchwałą Nr 614/2013 Rady 
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Lp. Zadanie Podmiot realizujący 
Ocena stanu realizacji zadania w latach 

2013-2015 

Miejskiej w Radomiu z dnia 4 listopada 
2013r.; 

− Uchwała nr 652/2013 w sprawie 
zmiany uchwały Nr 518/2013 Rady 
Miejskiej w Radomiu z dnia 4 kwietnia 
2013r. w sprawie metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz stawki tej opłaty na 
terenie Gminy Miasta Radomia; 

− Uchwała 653/2013 Rady Miejskiej 
w Radomiu z dnia 23.12.2013r. 
w sprawie zmiany uchwały Nr 
520/2013 Rady Miejskiej w Radomiu 
z dnia 04.04.2013r. w sprawie wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w składanej przez 
właściciela nieruchomości, zmienionej 
uchwała Nr 534/2013 Rady Miejskiej 
w Radomiu z dnia 22.04.2013r.; 

− Uchwała nr 689/2014 w sprawie 
zmiany uchwały Nr 462/2012 Rady 
Miejskiej w Radomiu z dnia 31 grudnia 
2012 r. w sprawie podziału Gminy 
Miasta Radomia na 5 sektorów 
wywozowych do obsługi gospodarki 
odpadami komunalnymi; 

− Uchwała nr 755/2014 w sprawie 
zmiany uchwały Nr 507/2013 Rady 
Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 
2013r. w sprawie Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Miasta Radomia; 

− Uchwała nr 756/2014 w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług na terenie Gminy 
Miasta Radomia w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nieruchomości opłatę 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi; 

− Uchwała nr 71/2015 w sprawie metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz stawki tej 
opłaty na terenie Gminy Miasta 
Radomia; 

− Uchwała nr 72/2015 w sprawie wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez 
właściciela nieruchomości; 

− Uchwała nr 73/2015 w sprawie 
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Lp. Zadanie Podmiot realizujący 
Ocena stanu realizacji zadania w latach 

2013-2015 

szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług na terenie Gminy 
Miasta Radomia w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nieruchomości opłatę 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi; 

− Uchwała nr 74/2015 w sprawie 
terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi; 

− Uchwała nr 147/2015 w sprawie 
podziału Gminy Miasta Radomia na 5 
sektorów wywozowych do obsługi 
gospodarki odpadami komunalnymi. 

 
W oparciu o zmieniony Regulamin 
utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Miasta Radomia zweryfikowano 
rodzaje odpadów poddawane segregacji. 
W roku bazowym zbieranych było łącznie 
14 rodzajów odpadów tj.: papier i tektura, 
metale, tworzywa sztuczne, opakowania 
wielomateriałowe, szkło (butelki i słoiki), 
zmieszane odpady komunalne (mokre), 
odpady zielone, przeterminowane leki, 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
zużyte opony, odpady budowlane 
i rozbiórkowe, popiół i żużel, odpady 
niebezpieczne (do których zaliczamy: 
baterie i akumulatory, zużyte świetlówki, 
lampy fluorescencyjne i inne zwierające 
rtęć, pozostałości farb, tuszy, lakierów, 
klejów, żywic, lepiszczy, aerozoli, 
rozpuszczalników, w tym opakowania po 
tych środkach, pozostałości środków 
ochrony roślin, nawozów, w tym 
opakowania po tych środkach, pozostałości 
środków chemii gospodarczej zawierające 
środki niebezpieczne, środki do impregnacji 
drewna, w tym opakowania po tych 
środkach, oleje mineralne i syntetyczne, 
benzyny, w tym opakowania po tych 
środkach). Natomiast po wprowadzeniu 
zmian do Regulaminu..., w okresie 
sprawozdawczym zbierano odpady 
w sposób selektywny, za wyjątkiem 
zmieszanych odpadów komunalnych 
(mokre). System zbierania jak 
i gromadzenia nie uległ zmianie w stosunku 
do II półrocza roku bazowego. Natomiast 
w 2014 wydłużono o 2 miesiące okres 
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Lp. Zadanie Podmiot realizujący 
Ocena stanu realizacji zadania w latach 

2013-2015 

odbierania od mieszkańców odpadów 
zielonych.  
 
W trakcie całego okresu sprawozdawczego 
PPHU RADKOM Sp. z o.o. prowadził 
działania mające na celu ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń ze składowiska odpadów. 
Wiązały się one z wykonywaniem warstw 
izolacyjnych pośrednich układanych 
pomiędzy warstwami odpadów. Do 
tworzenia warstw izolacyjnych 
wykorzystywano piasek, ziemię z wykopów 
oraz odpady, które zostały dopuszczone do 
odzysku na składowisku. Zastosowanie 
warstw izolacyjnych ogranicza uciążliwość 
odorową obiektu oraz sprzyja uszczelnianiu 
powierzchni składowiska, co jest istotne 
z punktu widzenia pracującej na obiekcie 
instalacji odgazowującej. Ponadto 
wykonywane warstwy izolacyjne 
zabezpieczają przyległy teren przed 
zanieczyszczeniem lekką frakcją, zaś 
systematyczna higienizacja czaszy 
składowiska wapnem hydratyzowanym 
zapobiega zagrożeniom 
epidemiologicznym. 

3. 

Zakup i utrzymanie 
oprogramowania do obsługi 
systemu odbioru odpadów 
komunalnych – Zapewnienie 
oprogramowania 
informatycznego do obsługi 
systemu odpadów 
komunalnych dla pracowników 
Urzędu 

Prezydent Miasta 
Radomia 

zadanie realizowane w sposób ciągły 

W związku z wprowadzeniem nowego 
systemu gospodarowania odpadami Miasto 
Radom zakupiło program informatyczny 
„odpadywgminie.com” oraz zmodyfikowało 
system księgowy (w sposób umożliwiający 
integrację obu narzędzi). W kolejnych 
latach okresu sprawozdawczego, w ramach 
realizacji zadania, dokonano aktualizacji 
oprogramowania, a także korzystano 
z dedykowanego programowi wsparcia 
technicznego.   

 

3.1.11 Ocena stopnia realizacji zadań sformułowanych dla sektora: Substancje chemiczne 

w środowisku 

 
Jako że obecnie niemal każdy proces produkcyjny jest realizowany z wykorzystaniem substancji 
chemicznych, które mogą być niebezpieczne dla środowiska, to w celu ochrony środowiska przed 
oddziaływaniem tych substancji (zarówno na etapie produkcji, pakowania czy transportu) zostały 
wdrożone przepisy prawne. Mając na względzie ich przestrzeganie, w Programie Ochrony Środowiska 
dla miasta Radomia… dla sektora: Substancje chemiczne w środowisku cel średniookresowy 
sformułowano jako: Realizacja systemu nadzoru nad substancjami chemicznymi dopuszczonymi do 
obrotu, zgodnego z zasadami określonymi w prawodawstwie. Dla realizacji tego celu wytyczono 
jeden cel krótkookresowy do 2016 r.: Przestrzeganie zasad klasyfikacji, oznakowania, opakowania, 
obrotu i stosowania substancji i ich mieszanin oraz 1 kierunek działań krótkookresowych. 
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W tabeli 33 przedstawiono opis stanu realizacji zadania wyznaczonego dla sektora: Substancje 
chemiczne w środowisku. 
 
Tabela 33 Ocena stopnia realizacji zadań w zakresie substancji chemicznych w środowisku 

Lp. Zadanie Podmiot realizujący 
Ocena stanu realizacji zadania w latach 

2013-2015 

1. 

Kontrola przestrzegania 
wymagań ustawy 
o substancjach chemicznych 
i ich mieszaninach przez 
producentów, importerów, 
dystrybutorów, użytkowników 

PPIS, WIOŚ,  
KM PSP, PIP 

zadanie realizowane w sposób ciągły 

Zadanie realizowane jest w sposób ciągły, 
zgodnie z określonymi w przepisach prawa 
kompetencjami organów odpowiedzialnych 
za nadzorowanie podmiotów 
produkujących, importujących, 
dystrybuujących i użytkujących substancje 
chemiczne i ich mieszaniny, 

 

3.1.12 Ocena stopnia realizacji zadań sformułowanych dla obszaru: Edukacja ekologiczna 

 
W Programie Ochrony Środowiska dla miasta Radomia… dla obszaru: Edukacja ekologiczna celem 
średniookresowym był cel: Zwiększenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw 
proekologicznych mieszkańców miasta. Dla realizacji tego celu wytyczono jeden cel krótkookresowy 
do 2016 r.: Kształtowanie prawidłowych wzorców zachowań poszczególnych grup społeczeństwa 
miasta w odniesieniu do środowiska oraz 3 kierunki działań krótkookresowych. Zostały one 
sformułowane w sposób uwzględniający znaczenie edukacji ekologicznej we wdrażaniu zapisów 
Programu Ochrony Środowiska…, jak również w realizacji zasady zrównoważonego rozwoju, 
a jednocześnie gwarantujący współdziałanie podejmowanych inicjatyw edukacyjnych z działaniami 
przewidzianymi do realizacji w obszarze zamierzeń sektorowych.  
 
W tabeli 34 przedstawiono opis stanu realizacji poszczególnych zadań wpisujących się w kierunki 
działań krótkookresowych wyznaczonych dla sektora: Edukacja ekologiczna. 
 
Tabela 34 Ocena stopnia realizacji zadań w zakresie edukacji ekologicznej 

Lp. Zadanie Podmiot realizujący 
Ocena stanu realizacji zadania w latach 

2013-2015 

1. 

Zamieszczanie w środkach 
masowego przekazu informacji 
na temat podejmowanych na 
terenie miasta działań 
związanych z ochrona 
środowiska oraz propagowanie 
pozytywnych wzorców 
zachowań, w tym również 
angażowanie mieszkańców 
w procesy decyzyjne 

Prezydent Miasta 
Radomia, 

Media, Organizacje 
i stowarzyszenia 

ekologiczne 

zadanie realizowane w sposób ciągły 

 
Informacje dotyczące podejmowanych 
przez władze miasta działań związanych 
z ochroną środowiska na bieżąco 
publikowane są na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego. Ponadto w Biuletynie 
Informacji Publicznej w zakładce 
„Środowisko” znajdują się m.in. informacje 
o inwestycjach wpływających na 
środowisko, o realizowanych planach 
i programach w tym zakresie jak również 
o systemie gospodarowania odpadami. 
Część informacji publikowana jest również 
w prasie lokalnej. 
 

2. 

Organizacja zróżnicowanych 
pod względem formy i treści 
inicjatyw ekologicznych 
adresowanych do ogółu 

Prezydent Miasta 
Radomia, 

Organizacje 
i stowarzyszenia 

zadanie realizowane w sposób ciągły 

W ramach przedmiotowego zadania na 
terenie miasta zorganizowano m.in.: 
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Lp. Zadanie Podmiot realizujący 
Ocena stanu realizacji zadania w latach 

2013-2015 

mieszkańców miasta 
(konkursy, pikniki, imprezy 
masowe, np. Dzień Ziemi, 
Sprzątanie Świata) 

ekologiczne, 
PPUH Radkom 

Sp. z o.o. 

w 2013 roku: 
- Akcję sprzątania Radomia na jesień pod 

hasłem „Dbamy i mamy” (13-
29.09.2013 r.) (wspólna inicjatywa: 
Straży Miejskiej, Urzędu Miejskiego 
w Radomiu, PPHU RADKOM Sp. z o.o., 
MZDiK w Radomiu oraz hipermarketu 
E. Leclerc); 

- Ekologiczny festyn „Radom czyste 
Miasto” (7.06.2013 r.) poprzedzony XIII 
Proekologicznym Forum Dzieci 
i Młodzieży; (organizatorami festynu byli: 
PPUH RADKOM Sp. z o.o. , Wydział 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM, 
Zakład Doskonalenia Zawodowego 
Oddział w Radomiu); 

- będący częścią kampanii „Zadbaj 
o klimat” ekologiczny happening „Puzzle 
z klimatem” (15.05.2013 r.); (organizator: 
Fundacja Ekologiczna Arka); 

- Obchody Dnia Ziemi (21.04.2013 r.) 
(zorganizowane przez Stowarzyszenie 
Przyjaciół Zwierząt 4 Łapy praz portal 
naFocha.pl; patronat nad imprezą objął 
Prezydent Miasta); 

- Towarzyszący IX Ogólnopolskiemu 
Seminarium „Odpady” konkurs „Odpady 
a środowisko” (organizator: Zespół Szkół 
Technicznych w Radomiu); 

 
w 2014 roku: 
- Akcje „Posprzątajmy Radom na wiosnę” 

(maj 2014 r.) oraz „Posprzątajmy radom 
na jesień” (wrzesień 2014 r.); 

- Przyrodniczy konkurs fotograficzny 
„Cudze chwalicie swego nie znacie – 
Skarby Radomia” Edycja VI „Niby 
zwyczajnie” (rozstrzygnięty w październi-
ku 2014 r.); 

- Program „Co z tym śmieciem?” 
(realizowany od lutego do czerwca, 
skierowany do wszystkich mieszkańców 
Gminy Miasta Radomia; w ramach 
Programu zorganizowano m.in. Festyn 
„Radom czyste Miasto” (6.06.2014 r.) 
a także Dni Otwarte Zakładu Utylizacji 
Odpadów Komunalnych (14-15.06.2014 
r.); (współorganizatorami przedsię-
wzięcia byli PPUH RADKOM Sp. z o.o. 
praz Wydział Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa UM); 

 
w 2015 roku: 
- Konkurs ekologiczno – plastyczny „Dzieci 

tworzą ze śmieci”; 
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Lp. Zadanie Podmiot realizujący 
Ocena stanu realizacji zadania w latach 

2013-2015 

- Wielki Festyn Proekologiczny „Radom – 
czyste miasto” (poprzedzony 
Proekologicznym Forum Dzieci 
i Młodzieży) (29.05.2015 r.); 
(organizatorami eventu byli: Urząd 
Miejski oraz PPUH RADKOM Sp. z o.o.); 

 
Poza wyżej wymienionymi inicjatywami 
PPUH RADKOM Sp. z o.o. w trakcie trwania 
okresu sprawozdawczego organizowała 
również konkurs „Szkoła przyjazna 
środowisku”. Adresatem konkursu byli 
uczniowie radomskich szkół podstawowych 
i gimnazjalnych. Głównym celem inicjatywy 
było przekonanie dzieci i młodzieży do 
realizacji w praktyce zasad ochrony 
środowiska oraz ukazanie im, jaką rolę 
może pełnić zarówno szkoła jak i dom 
w procesie dbania o środowisko naturalne. 
Tematyka konkursu dotyczyła zagadnień 
selektywnego zbierania odpadów oraz 
recyklingu w najbliższym otoczeniu. 
W trakcie trwania przedsięwzięcia 
propagowano zasady selektywnego 
zbierania odpadów, upowszechniano 
i utrwalano postawy ekologiczne (w tym 
związane z zasadami prawidłowego 
gospodarowania odpadami), podnoszono 
świadomość ekologiczną uczestników, 
wzmacniano poczucie odpowiedzialności za 
stan środowiska naturalnego najbliższego 
otoczenia, inspirowano do podejmowania 
działań na rzecz ochrony środowiska. 

3. 
Przygotowanie i publikacja 
broszur oraz materiałów 
o tematyce ekologicznej 

Prezydent Miasta 
Radomia, 

Organizacje 
i stowarzyszenia 

ekologicznej 

zadanie realizowane w sposób ciągły 

W 2014 r. w ramach kampanii edukacyjnej 
będącej częścią Programu „Co z tym 
śmieciem?” przygotowano wydawnictwa 
informujące o najważniejszych  problemach 
nowego systemu gospodarki odpadami tj. 
ulotki i plakaty oraz dwa 15 sekundowe  
spoty edukacyjne emitowane w lokalnej 
telewizji promujące selektywną zbiórkę 
odpadów pn. „Tak to robimy w Radomiu”. 
W roku 2015 wydano broszurę „Poprawa 
jakości powietrza likwidacja niskiej emisji na 
terenie Gminy Miasta Radomia”. 

4. 
Organizacja i finansowanie 
akcji „Dzień bez samochodu” 

Prezydent Miasta 
Radomia 

zadanie realizowane w sposób ciągły 

Akcja „Dzień bez samochodu”, która odbyła 
się w 2013 r. miała charakter eventu, 
w ramach którego odbyły się m.in. pokazy 
sportowe jazdy na rowerze w wykonaniu 
zawodników klasy mistrzowskiej 
w konkurencji Trial, animacje i konkursy. 
W latach 2014-2015, w ramach obchodów 
„Dnia bez samochodu” właściciele 
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Lp. Zadanie Podmiot realizujący 
Ocena stanu realizacji zadania w latach 

2013-2015 

prywatnych samochodów mogli skorzystać 
z bezpłatnych przejazdów komunikacją 
miejską.  

 

3.1.13 Ocena stopnia realizacji zadań sformułowanych dla obszaru: Działania systemowe 

 
Mając na względzie, że stan środowiska Radomia jest ściśle związany z jego rozwojem społeczno – 
gospodarczym kształtowanym przez założenia polityki lokalnej w Programie Ochrony Środowiska… 
w obszarze: Działania systemowe wyznaczono 6 celów średniookresowych:  
1. Uwzględnienie aspektów ekologicznych w dokumentach strategicznych miasta; 
2. Rozwój świadomych postaw konsumenckich zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju; 
3. Propagowanie przystąpienia przedsiębiorstw do systemu EMAS 
4. Zapewnienie udziału społeczeństwa w procesach inwestycyjnych 
5. Zasada zrównoważonego rozwoju podstawą zachowania ładu przestrzennego; 
6. Rozwój funkcji turystyczno – kulturowych miasta zgodnie z zasadami ochrony środowiska.  
 
 
Dla realizacji ww. celów wytyczono cztery cele krótkookresowe do 2016 r.:  
1. Realizacja oceny skutków zaplanowanych do wykonania zadań w strategiach sektorowych na 

środowisko; 
2. Rozwój proekologicznych postaw wśród przedsiębiorców;/ Rozwój świadomych postaw 

prośrodowiskowych wśród przedsiębiorców; 
3. Dążenie do zgodnego z polityką przestrzenną zainwestowania terenów miasta; 
4. Dążenie do zapewnienia mieszkańcom miasta zaplecza turystycznego i sportowo - 

rekreacyjnego;  
 
oraz 10 kierunków działań krótkookresowych ukierunkowanych na aktywizowanie mieszkańców do 
udziału w działaniach na rzecz środowiska a także mających na celu przyczynienie się do zachowania 
ładu i porządku na terenie Radomia. 
 
W tabeli 35 przedstawiono opis stanu realizacji poszczególnych zadań wpisujących się w kierunki 
działań krótkookresowych wyznaczonych dla sektora: Działania systemowe. 
 
Tabela 35 Ocena stopnia realizacji zadań w zakresie działań systemowych 

Lp. Zadanie Podmiot realizujący 
Ocena stanu realizacji zadania w latach 

2013-2015 

1. 

Realizacja strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko 
dla projektów dokumentów 
strategicznych, które wymagają 
takich działań np. Studium 
Uwarunkowań..., mzpm, 
Program Ochrony Środowiska... 

Prezydent Miasta 
Radomia 

zadanie realizowane w sposób ciągły 

Realizacja przedmiotowego zadania jest 
wymogiem prawnym i wiąże się 
z koniecznością przeprowadzenia 
postępowania w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko skutków 
realizacji dokumentu strategicznego (m.in.: 
polityki, strategii, planu lub programu), na 
postępowanie to składają się 
w szczególności następujące etapy:  
- uzgodnienie stopnia szczegółowości 

informacji zawartych w prognozie 
oddziaływania na środowisko,  

- sporządzenie prognozy oddziaływania 
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na środowisko,  
- uzyskanie wymaganych ustawą opinii,  
- zapewnienie możliwości udziału 

społeczeństwa w postępowaniu, 
- postępowanie transgraniczne 

(w niektórych przypadkach). 
 
W okresie sprawozdawczym procedurę 
strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko sporządzono m. in. upro-
szczonych planów urządzenia lasu oraz 
inwentaryzacji stanu lasu sporządzonych 
dla lasów nie stanowiących własności 
Skarbu Państwa położonych w granicach 
administracyjnych miasta Radomia. 

2. 

Realizacja ocen oddziaływania 
na środowisko dla 
planowanego przedsięwzięcia 
mogącego zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko lub 
dla planowanego 
przedsięwzięcia mogącego 
potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko 

Inwestorzy 

zadanie realizowane w sposób ciągły 

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko jest jednym z podstawowych 
narzędzi zarządzania ochroną środowiska 
w procesach rozwoju, wpisującym się 
w zasadę zrównoważonego rozwoju. 
Procedura oceny ma dostarczyć organowi 
podejmującemu decyzję informacji, czy 
ingerencja inwestycji w środowisko, została 
zaplanowana w sposób optymalny i czy 
korzyści wynikające z jej realizacji 
rekompensują straty w środowisku, jakie 
zwykle są niemożliwe do uniknięcia. 
Procedura oceny oddziaływania na 
środowisko przeprowadzana jest gdy 
przedsięwzięcie może zawsze znacząco albo 
potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko. W tym kontekście należy 
zaznaczyć, że w okresie sprawozdawczym 
prowadzonych było kilkanaście procedur 
oceny oddziaływania na środowisko. 
Dotyczyły one m.in. niżej wymienionych 
przedsięwzięć: 
 
- budowa fermy drobiu wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą na 
działce nr 5/11 (ark. 214, Nowa Wola 
Gołębiowska) w Radomiu; 

- uruchomienie odlewni precyzyjnej na 
działkach o nr 27/14, 27/18, 27/19, 
27/20 położonych przy ul. 
Przemysłowej w Radomiu; 

- budowa stacji demontażu pojazdów 
samochodowych na działce o nr 16/2 
przy ul. Witosa 10 w Radomiu; 

- zmiana sposobu użytkowania 
istniejącej hali magazynowej wyrobów 
gotowych na halę produkcyjną dla 
instalacji do malowania szkła, 
zlokalizowanej na dz. nr ewid. 247/4, 
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53/4, 247/6 w Radomiu przy ul. 
Zubrzyckiego 11 oraz posadowienie 
filtra workowego typu MJB przy 
północnej stronie budynku na dz. nr 
247/4. 

3. 

Uwzględnianie 
w postępowaniach o udzielenie 
zamówienia publicznego  
organizowanych przez 
administrację samorządową 
wymogów wynikających z OOS 
i przepisów prawa 

Prezydent Miasta 
Radomia 

zadanie realizowane w sposób ciągły 

Postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego organizowane przez Urząd 
Miejski w Radomiu każdorazowo 
prowadzone są w sposób uwzględniający 
wymogi wynikające z przepisów prawa 
a także z troską o ochronę zasobów 
naturalnych. 

4. 

Informowanie społeczeństwa 
o wprowadzeniu nowego 
systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi 

Prezydent Miasta 
Radomia 

zadanie realizowane w sposób ciągły 

W związku z wejściem w życie nowego 
systemu gospodarowania odpadami 
w 2013 r., w ramach realizacji 
przedmiotowego zadania, podjęto szereg 
działań o charakterze informacyjno - 
edukacyjnym. Ich celem było 
upowszechnienie nowowprowadzanych 
zmian i dotarcie do jak najszerszego grona 
odbiorców. W związku z powyższym 
sfinansowano emisję spotów radiowych; 
kampanie reklamowe, zlecono opracowanie 
graficzne i druk plakatów oraz ulotek 
zawierających informacje na temat nowego 
systemu gospodarki odpadami (m.in. Jak 
gromadzić odpady na terenie Gminy Miasta 
Radomia czy też Co jest odbierane 
w ramach opłaty). W kolejnych latach 
okresu sprawozdawczego kontynuowano 
ww. działania edukacyjno – informacyjne.  
 
Ważnym źródłem informowania 
społeczeństwa o nowym systemie 
gospodarowania odpadami jest również 
strona internetowa Urzędu Miejskiego. 
W zakładce >Dla mieszkańców >Sprawy 
społeczne > Środowisko > Gospodarka 
odpadami znajduje się odnośnik 
poświęcony Systemowi gospodarki 
odpadami komunalnymi. Zamieszczono tam 
w sposób kompleksowy wszelkie dane 
związane z zagadnieniami gospodarowania 
odpadami komunalnymi na terenie miasta. 
 

5. 

Zamieszczanie informacji 
o możliwościach wdrożenia 
i korzyściach wynikających 
z przystąpienia do systemu 
zarządzania środowiskiem 
i EMAS 

GDOŚ 
Polskie Centrum 

Akredytacji 

zadanie realizowane w sposób ciągły 

Informacje o systemie ekozarządzania 
i audytu (EMAS) są na bieżąco dostępne na 
stronie internetowej Generalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska. Zakres 
udostępnianych danych obejmuje 
w szczególności: ogólne informacje o EMAS, 
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wykaz działań niezbędnych do 
zarejestrowania się w EMAS, a także listę 
rejestru EMAS. 

6. 

Informowanie społeczeństwa 
o realizowanych działaniach na 
terenie miasta z zakresu 
ochrony środowiska w sposób 
zwyczajowo przyjęty (tablica 
ogłoszeń, informacja na 
stronach internetowych 
miasta, konsultacje społeczne) 

Prezydent Miasta 
Radomia, 

Inwestorzy 

zadanie realizowane w sposób ciągły 

Przedmiotowe zadanie jest realizowane 
przede wszystkim za pośrednictwem strony 
internetowej Urzędu Miejskiego 
http://www.radom.pl/page/ (zakładka > 
Dla mieszkańców > Sprawy Społeczne > 
Środowisko, gdzie można znaleźć 
informacje o bieżących wydarzeniach na 
terenie Radomia. Informowanie 
społeczeństwa o prawie udziału 
w postępowaniach z zakresu ochrony 
środowiska realizowane jest natomiast 
poprzez stronę Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego 
(http://bip.radom.pl/).  

7. 

Opracowywanie miejscowych 
planów zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów 
nie objętych mzpm oraz 
aktualizacja już obowiązujących 
mzpm we wskazanych 
przypadkach 

Prezydent Miasta 
Radomia 

zadanie realizowane w sposób ciągły 

W okresie sprawozdawczym objętym 
niniejszym Raportem… uchwalonych 
zostało 9 miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. Są to: 
- miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru 
ograniczonego ul. Rodziny Ziętalów, ul. 
Zubrzyckiego, wsch. granicą dz. nr 
ewid. 230/3 i ul. Żółkiewskiego 
(Uchwała nr 535/2013 Rady Miejskiej w 
Radomiu z dnia 06.05.2013 r.; Dz. Urz. 
Woj. Mazowieckiego z dnia 17.05.2013 
r., poz. 5630); 

- miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego „Bernardyni” (Uchwała 
nr 616/2013 Rady Miejskiej w Radomiu 
z dnia 04.11.2013 r.; Dz. Urz. Woj. 
Mazowieckiego z dnia 12.11.2013 r., 
poz. 11674); 

- miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego „Kozienicka – cmentarz 
– etap I” (Uchwała nr 636/2013 Rady 
Miejskiej w Radomiu z dnia 25.11.2013 
r. – unieważniona w części przez 
Wojewodę Mazowieckiego; Dz. Urz. 
Woj. Mazowieckiego z dnia 06.12.2013 
r., poz. 12768); 

- miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego „Brzustówka – I etap” 
obejmujący teren w obrębie ulic: 
Żółkiewskiego, Mieszka I, Energetyków 
i Brzustowskiej (Uchwała nr 681/2014 
Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 
17.03.2014 r.; Dz. Urz. Woj. 
Mazowieckiego z dnia 20.03.2014 r., 
poz. 2879); 
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- miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego „Dzielnica 
Przemysłowa” (Uchwała nr 712/2014 
Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 
28.04.2014 r. – unieważniona w części 
przez Wojewodę Mazowieckiego; Dz. 
Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 
05.05.2014 r., poz. 4534); 

- miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego „Lubelska” (Uchwała nr 
760/2014 Rady Miejskiej w Radomiu 
z dnia 30.06.2014 r.; Dz. Urz. Woj. 
Mazowieckiego z dnia 04.07.2014 r., 
poz. 6504); 

- miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego „Gołębiowska” 
(Uchwała nr 792/2014 Rady Miejskiej 
w Radomiu z dnia 06.10.2014 r.; Dz. 
Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 
13.10.2014 r., poz. 9503); 

- miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obejmujący teren 
pomiędzy ulicami: Kielecką, Skrajną, 
Bulwarową, Pośrednią, Wośnicką, 
Suchą, rz. Mleczną – „Wośnicka – etap 
I” (Uchwała nr 86/2015 Rady Miejskiej 
w Radomiu z dnia 30.03.2015 r.; Dz. 
Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 
12.05.2015 r., poz. 4395); 

- miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego „Dolina rzeki Mlecznej 
– Aleksandrowicza – etap I” (Uchwała 
nr 90/2015 Rady Miejskiej w Radomiu 
z dnia 30.03.2015 r.; Dz. Urz. Woj. 
Mazowieckiego z dnia 12.05.2015 r., 
poz. 4396); 

 
Ponadto wprowadzono zmiany do 3 
obowiązujących wcześniej miejscowych 
planów zagospodarowania 
przestrzennego, tj. do: 
- miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Leśniczówka” 
(Uchwała nr 487/2013 Rady Miejskiej 
w Radomiu z dnia 25.02.2013 ws. 
uchwalenia zmiany mpzp 
„Leśniczówka” w Radomiu); 

- miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Radomia 
„Witolda – Kilińskiego”, etap I 
(Uchwała nr 488/2013 Rady Miejskiej 
w Radomiu ws. zmiany mpzp miasta 
Radomia „Witolda – Kilińskiego”, etap 
I); 

- miejscowego plan zagospodarowania 



Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Radomia na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017 – 2020 

80 

 

Lp. Zadanie Podmiot realizujący 
Ocena stanu realizacji zadania w latach 

2013-2015 

przestrzennego „Centrum Północ” 
w rejonie ulic: Chrobrego, 
Malczewskiego, Struga oraz Potoku 
Północnego (Uchwała nr 604/2013 
Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 
30.09.2013 r. ws. zmiany mpzp miasta 
Radomia w rejonie ulic: Struga, 
Malczewskiego, Chrobrego oraz Potoku 
Północnego „Centrum Północ”). 

8. 

Projekt „Strategia rozwoju 
miejskiego Radomskiego 
Obszaru Funkcjonalnego ROF” 
– Projekt nr 57/MOF/1/2013 – 
System Zintegrowanego 
Zarządzania Przestrzennego 
w ROF 

Prezydent Miasta 
Radomia 

zadanie zrealizowane 

Projekt będący przedmiotem zadania ma na 
celu realizację badań diagnostycznych, 
opracowanie i przygotowanie wdrożenia 
strategii rozwoju, wzmocnienie funkcji 
miejskich Radomia oraz rozbudowę 
powiązań funkcjonalnych miasta 
centralnego i jego otoczenia. W ramach 
realizacji zadania w 2013 r. zakupiono m.in. 
oprogramowanie na potrzeby 
opracowywanych baz danych oraz integracji 
planowania przestrzennego. W roku 2014 
wykonane zostały dwa opracowania: 
„Zintegrowane planowanie transportu 
zrównoważonego miejskiego Radomskiego 
Obszaru Funkcjonalnego ROF” i „Sieć 
wielofunkcyjnych terenów otwartych 
systemu przyrodniczego (green belt) oraz 
przeprowadzenie delimitacji miejskiego 
radomskiego obszaru funkcjonalnego ROF”. 
Ponadto stworzono dokumentację 
techniczną oraz rozpoczęto prace nad 
projektami bazy danych przestrzennych dla 
wspomagania zarządzania ROF. W 2015 r. 
kontynuowano prace w zakresie 
opracowania bazy danych, a także 
dokonano zakupu usług do projektu 
„Strategia rozwoju miejskiego Radomskiego 
Obszaru Funkcjonalnego ROF”. 
 
Szczegółowe informacje na temat projektu 
dostępne są na stronie internetowej 
http://rof.mpu.radom.pl/  

9. 
Przebudowa Placu 
z fontannami usytuowanego 
przy Placu Konstytucji 3 Maja 

Prezydent Miasta 
Radomia 

zadanie zrealizowane 

Zadanie zostało zakończone w 2013 r. 
W ramach przedsięwzięcia wykonano: 
- nową nawierzchnię fragmentu ul. Focha 

na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. 
Kilińskiego z kostki bazaltowej i płyt 
granitowych (chodnik) wraz 
z oświetleniem; 

- nową nawierzchnię placu z fontannami 
z kostki granitowej; 

- obiekt kubaturowy z funkcją szaletów 
miejskich, gastronomii i technologiczną 
obsługą fontann; 
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- 2 obrazy wodne na placu – fontanny 
„woda, światło, dźwięk”; 

- podświetlenie elewacji obiektów 
zabytkowych graniczących z placem 
z fontannami 

- towarzyszącą infrastrukturę techniczną 
i małą infrastrukturę. 

10. 

Budowa hali tenisowej 
z kortami tenisowymi, ze 
sztuczną nawierzchnią 
i nawierzchnią ceglaną 
z zapleczem 

Prezydent Miasta 
Radomia 

zadanie w trakcie realizacji 

W 2013 r. wykonano kopie wyrysów map 
obejmujących teren planowanej inwestycji 
oraz wystosowano do Ministerstwa Sportu 
wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia. 
W 2015 r. MOSiR zawarł umowę ze spółką 
Tamex Obiekty Sportowe, której 
przedmiotem była budowa kortów 
tenisowych wraz z budynkiem socjalnym na 
Borkach. Wykonanie zadania przewidziano 
na 2016 r. 

11. 
Budowa hali sportowo-
widowiskowej w Radomiu 

Prezydent Miasta 
Radomia 

zadanie w trakcie realizacji 

W ramach przedsięwzięcia w 2013 r. 
wykonano dokumentację projektową na 
budowę hali, przygotowano teren pod 
inwestycję, uzyskano pozwolenie na 
budowę oraz wystosowano do 
Ministerstwa Sportu wniosek 
o dofinansowanie zadania. Na przełomie 
2014 i 2015 r. prace zostały wstrzymane, co 
było spowodowane nieuregulowanym 
stanem formalno – prawnym gruntów. 
W następstwie powyższego niezbędne 
okazało się przeprojektowanie obiektu, tak 
aby jego lokalizacja omijała sporne grunty. 
Przed końcem okresu sprawozdawczego 
(po uzyskaniu pozwolenia na budowę 
i podpisaniu umowy z Ministerstwem 
Sportu gwarantującej dofinansowanie dla 
inwestycji) ogłoszono przetarg na 
wykonanie prac projektowych i budowę hali 
sportowo – widowiskowej oraz nowego 
stadionu przy ul. Struga. 

12. 
Zakup sztucznego lodowiska 
wraz z wyposażeniem po 
zakończonej umowie leasingu 

Prezydent Miasta 
Radomia 

zadanie zrealizowane 

Zakupu lodowiska dokonano w 2013 r. 

 

3.2 Ocena stopnia realizacji celów w zakresie ochrony środowiska na terenie Gminy 

Miasta Radomia 

 
Uwzględniając strukturę Programu Ochrony Środowiska dla miasta Radomia…(rysunek 5), oceny 
stopnia realizacji celów krótkookresowych (przewidzianych do osiągnięcia do 2016 r.) dokonano 
w ujęciu sektorowym, wykorzystując w tym procesie informacje zamieszczone w rozdziałach 3.1.1 – 
3.1.13 dotyczące stanu zaawansowania realizacji poszczególnych zadań.  
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Program… zawiera 26 celów krótkookresowych zgrupowanych wokół 18-stu sektorów środowiska.  
 
Przy ocenie stopnia ich realizacji uwzględniano między innymi takie składowe jak: ogólna liczba zadań 
realizowanych w ramach celu, ocena indywidualna poszczególnych zadań, charakter zadań, w tym 
uwarunkowania prawne decydujące o konieczności ich wykonania, skala efektywności ekologicznej 
zadań (efekt planowany, tempo jego osiągnięcia) oraz efektywności ekonomicznej (możliwość 
wielopłaszczyznowego wykorzystania nakładów pieniężnych gwarantująca jednoczesne osiągnięcie 
poprawy stanu środowiska w zakresie kilku elementów środowiska).  
 
Posługując się 4-stopniową skalą: 
 

↑ cel zrealizowany 

↔ cel w trakcie realizacji 

→→ cel realizowany w sposób ciągły 

↓ cel niezrealizowany 

 
w tabeli 36 przedstawiono ocenę stopnia realizacji założonych w Programie… celów 
krótkookresowych.  
 
Tabela 36 Ocena stopnia realizacji celów krótkookresowych zdefiniowanych w Programie 

Ochrony Środowiska dla miasta Radomia… 

Lp. CEL KRÓTKOOKRESOWY (DO 2016 R.) 
OCENA STOPNIA 
REALIZACJI CELU 

OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU 

1.1 
Ochrona obszarów i obiektów prawnie chronionych oraz innych przyrodniczo 
cennych 

→→ 

1.2 
Promowanie wartości i walorów środowiska przyrodniczego (w tym 
krajobrazu) w polityce przestrzennej i kierunkach rozwoju miasta 

→→ 

1.3 Ochrona gatunków ginących i zagrożonych zwierząt w mieście →→ 

OCHRONA I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ LASÓW 

2.1 Ochrona i właściwe zagospodarowanie przestrzeni leśnej →→ 

RACJONALNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI WRAZ Z ICH OCHRONĄ 

3.1 
Dążenie do racjonalnego zużycia wody w gospodarstwach domowych, 
przemyśle i usługach 

→→ 

3.2 
Zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie dostarczania odpowiedniej 
jakości i ilości wody pitnej 

→→ 

3.3. 
Ograniczenie zanieczyszczeń komunalnych i przemysłowych wprowadzanych 
do wód 

→→ 

3.4 Ochrona głównych zbiorników wód podziemnych przed zanieczyszczeniem →→ 

3.5 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów melioracji →→ 

OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI 

4.1 Wykorzystywanie gleb i gruntów w sposób nie powodujący ich degradacji →→ 

GOSPODAROWANIE ZASOBAMI GEOLOGICZNYMI 

5.1 
Prowadzenie działalności wydobywczej w sposób zapewniający minimalizację 
strat w eksploatowanych złożach oraz ograniczający presję wywieraną na 
środowisko 

→→ 

ŚRODOWISKO A ZDROWIE 

6.1 
Realizacja działań prewencyjnych ograniczających prawdopodobieństwo 
wystąpienia zagrożeń naturalnych, poważnych awarii i innych katastrof 
spowodowanych działalnością człowieka oraz ograniczanie ich następstw 

→→ 

JAKOŚĆ POWIETRZA 

7.1 
Ograniczanie i eliminacja oddziaływań niekorzystnych dla klimatu 
aerosanitarnego pochodzących z sektora komunalnego 

→→ 
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Lp. CEL KRÓTKOOKRESOWY (DO 2016 R.) 
OCENA STOPNIA 
REALIZACJI CELU 

7.2 
Dążenie do ograniczenia wielkości emisji zanieczyszczeń ze źródeł 
komunikacyjnych 

→→ 

7.3 
Ograniczanie wpływu i wielkości emisji zanieczyszczeń ze źródeł 
przemysłowych 

→→ 

OCHRONA PRZED HAŁASEM I ODDZIAŁYWANIEM HAŁASU 

8.1 
Zapobieganie występowania ponadnormatywnych uciążliwości hałasu dla 
mieszkańców Radomia 

→→ 

8.2 
Utrzymanie aktualnego poziomu hałasu w obszarach, gdzie sytuacja 
akustyczna jest korzystna 

→→ 

OCHRONA PRZED ODDZIAŁYWANIEM PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH 

9.1 
Dotrzymywanie poziomu pól elektromagnetycznych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami 

↑ 

GOSPODARKA ODPADAMI 

10.1 Racjonalne gospodarowania wytworzonymi odpadami →→ 

SUSBSTANCJE CHEMICZNE W ŚRODOWISKU 

11.1 
Przestrzeganie zasad klasyfikacji, oznakowania, opakowania, obrotu 
i stosowania substancji i ich mieszanin 

→→ 

EDUKACJA EKOLOGICZNA 

12.1 
Kształtowanie prawidłowych wzorców zachowań poszczególnych grup 
społeczeństwa miasta w odniesieniu do środowiska 

→→ 

ASPEKTY EKOLOGICZNE W STRATEGIACH SYSTEMOWYCH 

13.1 
Realizacja oceny skutków zaplanowanych do wykonania zadań w strategiach 
sektorowych na środowisko 

→→ 

AKTYWIZACJA RYNKU DO DZIAŁAN NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA 

14.1 Rozwój proekologicznych postaw wśród przedsiębiorców →→ 

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE 

15.1 Rozwój świadomych postaw prośrodowiskowych wśród przedsiębiorców →→ 

UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA 

ASPEKT EKOLOGICZNY W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM 

16.1/17.1 
Dążenie do zgodnego z polityką przestrzenną zainwestowania terenów 
miasta 

→→ 

TURYSTYKA I REKREACJA 

18.1 
Dążenie do zapewnienia mieszkańcom miasta zaplecza turystycznego 
i sportowo-rekreacyjnego 

↔ 

 

 
Z zamieszczonej w powyższej tabeli oceny stopnia realizacji celów krótkookresowych wynika, że 
w okresie sprawozdawczym za zrealizowany uznano jeden cel związany z sektorem: Oddziaływanie 
promieniowania elektromagnetycznego. Dotyczył on dotrzymywania poziomów pól 
elektromagnetycznych zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Potwierdzeniem 
realizacji celu są wyniki pomiarów wykonanych w latach 2014-2015 przez WIOŚ (opisane w rozdziale 
2.5), które jednoznacznie wskazują na brak przekroczeń wartości dopuszczalnej poziomów pól 
elektromagnetycznych. 
 
Wśród pozostałych zaplanowanych do realizacji celów jeden oceniono jako: „w trakcie realizacji” – 
jest to cel wpisujący się w obszar Działań systemowych, w sektor: Turystyka i rekreacja, 
sformułowany jako: Dążenie do zapewnienia mieszkańcom miasta zaplecza turystycznego i sportowo 
– rekreacyjnego. U podstaw takiej oceny leży fakt, że dotychczas podejmowane inicjatywy w zakresie 
budowy obiektów sportowych jak również rewitalizacji obszarów zieleni urządzonej mają charakter 
przedsięwzięć ograniczonych w czasie, kończących się osiągnięciem konkretnego efektu rzeczowego. 
Biorąc pod uwagę stopień zaawansowania poszczególnych inicjatyw uznano, że cel ten niebawem 
zostanie osiągnięty. 
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Pozostałe cele krótkookresowe zamieszczone w Programie Ochrony Środowiska dla miasta 
Radomia… realizowane są w sposób ciągły. Jest to bez wątpienia trend pozytywny, który wskazuje nie 
tylko na konsekwencję w podejmowanych działaniach, ale przede wszystkim na dążenie do 
osiągnięcia trwałego efektu ekologicznego, co wynika ze specyfiki przyjętych celów. Biorąc pod 
uwagę horyzont czasowy wyznaczony dla osiągnięcia celów (lata 2013-2016) jak również fakt, że ich 
dotychczasowa realizacja przebiega etapowo, w sposób kroczący, można wnioskować, że są one 
relatywnie dobrze dopasowane do poszczególnych sektorów środowiska zidentyfikowanych 
w dokumencie wyjściowym i że wyznaczają one właściwy kierunek działań. Nie mają one formy 
zamkniętych, odrębnych zadań – wręcz przeciwnie: wymagają ciągłej aktywności szeregu podmiotów, 
realizowanej w wielu obszarach środowiska. W konsekwencji, w polityce ochrony środowiska 
prowadzonej przez miasto ujmowane są zarówno obowiązujące jak i przyszłe wymogi w zakresie 
standardów dla poszczególnych komponentów przyrody. 
 

 

4. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ ORAZ Z REALIZACJI 
HARMONOGRAMU RZECZOWO - FINANSOWEGO 

 
W Programie ochrony środowiska... zamieszczono harmonogram rzeczowo – finansowy  
przedstawiający wykaz przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2013 – 2015 
z uwzględnieniem zadań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych. Wykaz ten jest rozwinięciem 
kierunków działań przedstawionych w dokumencie w postaci konkretnych zadań przypisanych do 
realizacji w poszczególnych, priorytetowych sektorach środowiska miasta.  Podstawą ich wyznaczenia 
były priorytety w zakresie ochrony środowiska określone dla miasta Radomia. Przedsięwzięcia 
proponowane do realizacji obejmują zadania wynikające z obowiązujących norm i przepisów 
prawnych, zawarte w dokumentach strategicznych wyższego szczebla oraz w dokumentach 
opracowanych na szczeblu gminnym, które miasto ma bezpośrednio w swoich kompetencjach. 
 
W harmonogramie zamieszczonym w Programie... nie przewidziano nakładów finansowych na 
zadania sformułowane w sektorach: gospodarowanie zasobami geologicznymi, promieniowanie 
elektromagnetyczne, substancje chemiczne w środowisku oraz dla zadań inwestycyjnych w sektorze 
edukacja ekologiczna. 
 
Ogółem, na terenie miasta Radomia w latach 2013 - 2015 na zadania zamieszczone 
w harmonogramie rzeczowo - finansowym wydatkowano 490 059 760,28 zł, w tym na zadania 
inwestycyjne 434 161 420,56 zł (co stanowi 88,59% ogólnej kwoty) a na zadania pozainwestycyjne 
55 898 339,72 zł (tabela 37).  
 

Tabela 37 Wydatkowane koszty na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska na terenie 
miasta w okresie sprawozdawczym dla poszczególnych sektorów środowiska 

Sektor 
Zadania 

inwestycyjne 
[PLN] 

Zadania 
pozainwestycyjne 

[PLN] 

Ogółem 
[PLN] 

Ochrona przyrody i krajobrazu 17 461 222,64 111 334,00 17 572 556,64 

Ochrona i zrównoważony rozwój lasów 94 344,00 28 406,00 122 750,00 

Racjonalne gospodarowanie zasobami 
wodnymi wraz z ich ochroną 

212 871 681,14
1)

 - 212 871 681,14
1)

 

Ochrona powierzchni ziemi - 1 820,00 1 820,00 

Gospodarowanie zasobami geologicznymi - - - 

Środowisko a zdrowie 10 348 943,07 - 10 348 943,07 
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Sektor 
Zadania 

inwestycyjne 
[PLN] 

Zadania 
pozainwestycyjne 

[PLN] 

Ogółem 
[PLN] 

Jakość powietrza 64 404 737,80 - 64 404 737,80 

Ochrona przed hałasem i oddziaływaniem 
hałasu 

124 816 604,15 9 865 454,00 134 682 058,15 

Oddziaływanie promieniowania 
elektromagnetycznego 

- - - 

Gospodarka odpadami 108 402,52 43 943 549,00 44 051 951,52 

Substancje chemiczne w środowisku - - - 

Edukacja ekologiczna - 234 367,72 234 367,72 

Kierunki działań systemowych 4 055 485,24 1 713 409,00 5 768 894,24 

Ogółem 434 161 420,56 55 898 339,72 490 059 760,28 
1) kwota łącznie za lata 2015-2016 

- nie ponoszono nakładów 

 
Analizując zamieszczone w tabeli informacje pod kątem finansowym stwierdzono, że największe 
kwoty wydano na realizację zadań w sektorach: Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi wraz 
z ich ochroną, Ochrona przed hałasem i oddziaływaniem hałasu, Gospodarka odpadami oraz Ochrona 
przyrody i krajobrazu. Realizacja zadań w wymienionych sektorach wpisuje się w wytyczone 
priorytetami ekologicznymi dla miasta przedstawione w dokumencie bazowym, którym jest 
Program... Należy zaznaczyć, że zadania w sektorze Ochrona przed hałasem i oddziaływaniem hałasu 
wpływają również na zmniejszenie zanieczyszczeń przedostających się do powietrza i tym samym 
wpływają na poprawę jakości powietrza. Koszty poniesione na realizację zadań dla wymienionych 
czterech obszarów, stanowią blisko 83,5% wszystkich wydatkowanych środków w okresie 
sprawozdawczym tj. kwotę 409 178 247,45 zł. Procentowy udział wydatkowanych kosztów dla 
poszczególnych sektorów środowiska przedstawiono na rys. 6. 
 
Rysunek 6 Procentowy udział kosztów wydatkowanych w okresie sprawozdawczym 

w poszczególnych sektorach środowiska 

 

Szczegółową informację dotyczącą realizacji harmonogramu w okresie sprawozdawczym 
z uwzględnieniem poszczególnych lat przedstawiono w tabeli 38. 
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Tabela 38 Stan realizacji harmonogramu zawartego w Programu Ochrony Środowiska... w latach 2013 – 2015 na terenie miasta Radomia 

Lp. Zadanie 
Planowany 

termin 
realizacji 

Planowany 
koszt [PLN]  

w latach  
2013 - 2015 

Realizatorzy 
Termin 

realizacji 

Koszty 
faktycznie 
poniesione 

[PLN]  
w latach  

2013 - 2015 

Faktyczne 
źródła 

finansowania 
Stan realizacji 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

OCHRONA ZASOBÓW NATURALNYCH 

OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU 

Zadania inwestycyjne 

1. 
Rewitalizacja parku „Leśniczówka” – 
odtworzenie istniejącego parku 
„Leśniczówka” 

2013-2015 6 801 000 Prezydent Miasta Radomia 2013-2014 5 941 922,73 
budżet miasta, 

środki UE 
zrealizowane 

1.1  2013 54 000 Prezydent Miasta Radomia 2013 48 888,40 budżet miasta  

1.2  2014 5 400 000 Prezydent Miasta Radomia 2014 5 893 034,33 budżet miasta  

1.3  2015 1 347 000 - 2015 - -  

2. 
Rewitalizacja Starego Ogrodu – odtworzenie 
istniejącego parku Stary Ogród 

2013-2015 6 385 000 Prezydent Miasta Radomia 2012-2013 4 840 952,60 
budżet miasta, 

środki UE 
zrealizowane 

2.1  2013 60 000 Prezydent Miasta Radomia 2013 6 555,90 budżet miasta  

2.2  2014 4 660 000 Prezydent Miasta Radomia 2014 4 834 396,70 budżet miasta  

2.3  2015 1 665 000 - 2015 - -  

3. 
Budowa parku miejskiego Ustronie – 
opracowanie dokumentacji projektowej 

2013 70 000 Prezydent Miasta Radomia 2013 1 449 487,31 budżet miasta zrealizowane 

3.1  2013 70 000 Prezydent Miasta Radomia 2013 57 072,60 budżet miasta  

3.2  - - Prezydent Miasta Radomia 2014 888 523,62 budżet miasta  

3.3  - - Prezydent Miasta Radomia 2015 503 891,09 budżet miasta  

4. 

Utrzymanie zieleni w mieście (nasadzenia, 
wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych 
i ochronnych w tym dla pomników przyrody, 
terenów zieleni urządzonej) 

2013-2020 450 000 Prezydent Miasta Radomia 2013-2015 5 228 860,00 budżet miasta 
realizowane 

w sposób ciągły 

4.1  2013 150 000 Prezydent Miasta Radomia 2013 1 620 341,00 budżet miasta  

4.2  2014 150 000 Prezydent Miasta Radomia 2014 1 773 293,00 budżet miasta  

4.3  2015 150 000 Prezydent Miasta Radomia 2015 1 835 226,00 budżet miasta  

5. 

Wdrażanie zapisów dotyczących ochrony 
przyrody zawartych w nastepujących 
opracowaniach:  
- „Inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej 

2014-2020 bd. Prezydent Miasta Radomia 2014-2015 - - 
realizowane 

w sposób ciągły 
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Lp. Zadanie 
Planowany 

termin 
realizacji 

Planowany 
koszt [PLN]  

w latach  
2013 - 2015 

Realizatorzy 
Termin 

realizacji 

Koszty 
faktycznie 
poniesione 

[PLN]  
w latach  

2013 - 2015 

Faktyczne 
źródła 

finansowania 
Stan realizacji 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

doliny rzeki Kosówki w granicach Gminy 
Miasta Radomia oraz doliny rzeki Mlecznej 
na odcinku od ujścia rzeki Kosówki do ul. 
Maratońskiej oraz terenu zalewu Borki”,  

- „Inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej 
doliny rzeki Mlecznej na odcinku od ul. 
Maratońskiej do ul. Mieszka I oraz pomiędzy 
ul. Starokrakowską i Wierzbicką”,  

- „Inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej 
doliny rzeki Mlecznej na odcinku od 
ul. Mieszka I do granic administracyjnych 
Radomia oraz od linii kolejowej do granic 
administracyjnych Radomia wraz z doliną 
cieku Godowskiego”,  

- „Inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej 
użytku ekologicznego „Bagno” wraz 
z ekologicznie powiązanymi terenami 
sąsiednimi”, 

a także w opracowywanych dokumentach 
dotyczących ochrony bioróżnorodności na 
terenie miasta 
 

Łącznie zadania inwestycyjne w latach 2013-2015 planowane: 13 706 000  poniesione: 17 461 222,64   

Zadania pozainwestycyjne 

1. 

 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza 
doliny rzeki Mlecznej na odcinku od ul. 
Mieszka I do granic administracyjnych 
Radomia (pow. 268,3 ha) oraz od linii 
kolejowej do granic administracyjnych 
Radomia wraz z doliną cieku Godowskiego 
(pow. 157 ha) 
 
 

2013 56 334 Prezydent Miasta Radomia 2013 56 334,00 budżet miasta zrealizowane 
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Lp. Zadanie 
Planowany 

termin 
realizacji 

Planowany 
koszt [PLN]  

w latach  
2013 - 2015 

Realizatorzy 
Termin 

realizacji 

Koszty 
faktycznie 
poniesione 

[PLN]  
w latach  

2013 - 2015 

Faktyczne 
źródła 

finansowania 
Stan realizacji 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. 

Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza 
użytku ekologicznego „Bagno” wraz 
z ekologicznie powiązanymi terenami 
sąsiednimi (pow. 15,7 ha) 

2013 

kwota zawiera 
się w poz.1 
niniejszej 
tabeli – 
zadania 

pozainwestycy
jne, sektor 

ochrona 
przyrody 

i krajobrazu 

Prezydent Miasta Radomia 2013 

kwota zawiera 
się w poz.1 

niniejszej tabeli 
– zadania 

pozainwestycyj
ne, sektor 
ochrona 
przyrody 

i krajobrazu 

budżet miasta zrealizowane 

3. 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza 
doliny rzeki Pacynki oraz terenów cennych 
przyrodniczo 

2014-2016 160 000 Prezydent Miasta Radomia 2014-2015 55 000,00 budżet miasta zrealizowane 

3.1 

Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza 
doliny rzeki Pacynki wraz 
z doliną cieku Mnich - terenów położonych 
w granicach administracyjnych Radomia 

2014 60 000 Prezydent Miasta Radomia 2014 19 000,00 budżet miasta  

3.2 

Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza 
doliny Potkanowa wraz z ekologicznie 
powiązanymi terenami sąsiadującymi 
oraz doliny Potoku Północnego i 
projektowanie użytku ekologicznego Polana 

2015 10 000 Prezydent Miasta Radomia 2015 36 000,00 budżet miasta  

4. 

Tworzenie i aktualizacja mpzp w sposób 
uwzględniający zróżnicowanie strukturalne 
występujących na danym obszarze form 
przyrodniczych 

2013-2020 - Prezydent Miasta Radomia 2013-2015 - - 
realizowane 

w sposób ciągły 

Łącznie zadania pozainwestycyjne w latach 2013-2015 planowane: 216 334  poniesione: 111 334,00   
OGÓŁEM SEKTOR planowane: 13 922 334  poniesione: 17 572 556,64   

OCHRONA I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ LASÓW 

Zadania inwestycyjne 

1. 
Planowane odnowienia lasów na pow. 9,77 
ha 

2013-2015 97 500
3) 

Nadleśnictwo Radom 2013-2015 94 344,00 środki własne  zrealizowane 
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Lp. Zadanie 
Planowany 

termin 
realizacji 

Planowany 
koszt [PLN]  

w latach  
2013 - 2015 

Realizatorzy 
Termin 

realizacji 

Koszty 
faktycznie 
poniesione 

[PLN]  
w latach  

2013 - 2015 

Faktyczne 
źródła 

finansowania 
Stan realizacji 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1 Odnowienia lasów na pow. 7,40 ha 2013  Nadleśnictwo Radom 2013 71 307,00 środki własne  

1.2 Odnowienia lasów na pow. 2,25 ha 2015  Nadleśnictwo Radom 2015 23 037,00 środki własne  

Łącznie zadania inwestycyjne w latach 2013-2015 planowane: 97 500  poniesione: 94 344,00   

Zadania pozainwestycyjne 

1. 
Sporządzenie inwentaryzacji stanu lasów 
(6 obrębów ewidencyjnych) 
 

2013 20 000 Prezydent Miasta Radomia 2013 5 995,00 budżet miasta zrealizowane 

2. 
Sporządzenie uproszczonych planów 
urządzenia lasów i inwentaryzacji stanu lasów 
(pozostałe obręby ewidencyjne) 

2014 280 000 Prezydent Miasta Radomia 2014 22 411,00 budżet miasta zrealizowane 

3. 
Nadzór nad gospodarka leśną w lasach 
prywatnych i gminnych 

2013-2020 bd Prezydent Miasta Radomia 2013-2015 

kwota zawiera 
się w poz.1 

niniejszej tabeli 
– zadania 

pozainwesty-
cyjne, sektor 

ochrona lasów 

budżet miasta 
realizowane 

w sposób ciągły 

Łącznie zadania pozainwestycyjne w latach 2013-2015 planowane: 300 000  poniesione: 28 406,00   
OGÓŁEM SEKTOR planowane: 397 500  poniesione: 122 750,00   

RACJONALNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI WRAZ Z ICH OCHRONĄ 

Zadania inwestycyjne 

1. 
„Modernizacja i rozbudowa gospodarki 
wodno-ściekowej na terenie aglomeracji 
Radom-II etap” 

2013-2015 183 380 
Wodociągi Miejskie Radom 

Sp. z o.o. 
2013-2015 211 204 282,93 

środki własne, 
dotacja z Funduszu 

Spójności,  
kredyt z dopłatami 

do 
oprocentowania 

z NFOŚiGW 
 

zrealizowane 

1.1  2013 68 560 
Wodociągi Miejskie Radom  

Sp. z o.o. 
2013 62 544 400,94 

środki własne, 
dotacja z Funduszu 

Spójności 
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Lp. Zadanie 
Planowany 

termin 
realizacji 

Planowany 
koszt [PLN]  

w latach  
2013 - 2015 

Realizatorzy 
Termin 

realizacji 

Koszty 
faktycznie 
poniesione 

[PLN]  
w latach  

2013 - 2015 

Faktyczne 
źródła 

finansowania 
Stan realizacji 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.2  2014 82 290 
Wodociągi Miejskie Radom  

Sp. z o.o. 
2014 46 444 713,69 

środki własne, 
dotacja z Funduszu 

Spójności,  
kredyt z dopłatami do 

oprocentowania z 
NFOŚiGW 

 

1.3  2015 32 590 
Wodociągi Miejskie Radom  

Sp. z o.o. 
2015 102 215 168,30 

środki własne, 
dotacja z Funduszu 

Spójności,  
kredyt z dopłatami do 

oprocentowania z 
NFOŚiGW 

 

2. 
Konserwacja systemów otwartych kanalizacji 
deszczowej, tj. rowów, rzek, osadników 

2013-2020 810 000 
Wodociągi Miejskie Radom 

Sp. z o.o. 
2013-2015 bd. środki własne 

realizowane 
w sposób ciągły 

3. 
Modernizacja odwodnienia stacji 
elektroenergetycznej 110 kV GPZ Centrala 

2013 250 000 
PGE Dystrybucja S.A. 

Oddział Skarżysko-Kamienna 
2013 497 300,00 środki własne zrealizowane 

4. 
Modernizacja odwodnienia stacji 
elektroenergetycznej 110 kV GPZ Zamłynie 

2014 470 000 
PGE Dystrybucja S.A. 

Oddział Skarżysko-Kamienna 
2014 510 000,00 środki własne zrealizowane 

5. 
Modernizacja odwodnienia stacji 
elektroenergetycznej 110 kV GPZ Północ 

2015 470 000 
PGE Dystrybucja S.A. 

Oddział Skarżysko-Kamienna 
2015 547 000,00

1) 
środki własne w trakcie realizacji 

6. 
Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej 
i wodociągu 

2013 250 000 Prezydent Miasta Radomia 2013 113 098,21 budżet miasta zrealizowane  

Łącznie zadania inwestycyjne w  latach 2013-2015 planowane: 2 433 380  poniesione: 212 871 681,14
1) 

  

Zadania pozainwestycyjne 

1. 
Montaż wodomierzy w indywidualnych 
gospodarstwach domowych 

2013-2020 bd. 
Wodociągi Miejskie Radom 

Sp. z o.o. 
2013-2015 bd. środki własne 

realizowane 
w sposób ciągły 

2. 
Weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych 
związanych z poborem wód podziemnych 

2013-2020 - Prezydent Miasta Radomia 2013-2015 - budżet miasta  
realizowane 

w sposób ciągły 

3. 
Prowadzenie badań parametrów 
jakościowych wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi 

2013-2020 - 
Wodociągi Miejskie Radom 

Sp. z o.o., 
PSSE 

2013-2015 bd. środki własne 
realizowane 

w  sposób ciągły 

4. 
Prowadzenie badań parametrów 
jakościowych wód ujmowanych z JCWPd 

2013-2020 - WIOŚ - - - 
niezrealizowane- 
nie prowadzono 

badań 
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Lp. Zadanie 
Planowany 
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realizacji 

Planowany 
koszt [PLN]  

w latach  
2013 - 2015 

Realizatorzy 
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2013 - 2015 

Faktyczne 
źródła 

finansowania 
Stan realizacji 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5. 

Kontrolna inwentaryzacja zbiorników 
bezodpływowych (szamb) występujących na 
terenach nieskanalizowanych miasta 
 

2013-2020 - Prezydent Miasta Radomia 2013-2015 - budżet miasta 
realizowane 

w sposób ciągły 

Łącznie zadania pozainwestycyjne w latach 2013-2015 planowane: -  poniesione: -   

OGÓŁEM SEKTOR planowane: 2 433 380  poniesione: 212 871 681,14
1) 

  

OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI 

Zadania inwestycyjne 

1. 

Przywracanie parametrów użytkowych gleb 
na terenach gdzie ich jakość nie spełnia 
wymagań określonych przepisami 
 

2013-2020 bd. 
Właściciele terenu, 

Prezydent Miasta Radomia 
- - - niezrealizowane 

Łącznie zadania inwestycyjne w  latach 2013-2015 planowane: bd.  poniesione: -   

Zadania pozainwestycyjne 

1. 
Prowadzenie badań jakości gleb i gruntów na 
terenie miasta 
 

2013-2020 bd. 
Prezydent Miasta Radomia, 

WIOŚ 
2013 1 820,00 budżet miasta 

realizowane 
w sposób ciągły 

1.1 
Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów 
miasta Radomia działki nr 83 ark. 224 obręb - 
Stara Wola Gołębiowska 

2013 bd. Prezydent Miasta Radomia 2013 1 820,00 budżet miasta  

Łącznie zadania pozainwestycyjne w latach 2013-2015 planowane: bd.  poniesione: 1 820,00   
OGÓŁEM SEKTOR planowane: bd.  poniesione: 1 820,00   

GOSPODAROWANIE ZASOBAMI GEOLOGICZNYMI 

Zadania pozainwestycyjne 

1. 

Monitorowanie warunków wydobywania 
kopalin ze złóż znajdujących się na terenie 
miasta pod kątem zachowywania wymogów 
prawnych i ochrony środowiska 
 

2013-2020 - 
Nadzór Geologiczny, 

Prezydent Miasta Radomia 
2013-2015 - - 

realizowane 
w sposób ciągły 

Łącznie zadania pozainwestycyjne w latach 2013-2015 planowane: -  poniesione: -   

OGÓŁEM SEKTOR planowane: -  poniesione: -   
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Lp. Zadanie 
Planowany 

termin 
realizacji 

Planowany 
koszt [PLN]  

w latach  
2013 - 2015 

Realizatorzy 
Termin 

realizacji 

Koszty 
faktycznie 
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[PLN]  
w latach  

2013 - 2015 

Faktyczne 
źródła 

finansowania 
Stan realizacji 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO 

ŚRODOWISKO A ZDROWIE 

Zadania inwestycyjne 

1. 
Modernizacja i bieżące utrzymanie systemu 
alarmowania i ostrzegania miasta Radomia 

2013-2020 300 000 Prezydent Miasta Radomia 2013-2015 118 595,00 budżet miasta 
realizowane 

w sposób ciągły 

1.1  2013 100 000 Prezydent Miasta Radomia 2013 59 545,00 budżet miasta  

1.2  2014 100 000 Prezydent Miasta Radomia 2014 11 000,00 budżet miasta  

1.3  2015 100 000 Prezydent Miasta Radomia 2015 48 050,0 budżet miasta  

2. 
Wymiana systemu alarmującego zagrożenie 
pożarowe w budynku przy ul. Piłsudskiego  

2013 50 000 Prezydent Miasta Radomia 2013 49 938,00 budżet miasta zrealizowane 

3. 
Rozbudowa i obsługa monitoringu 
bezprzewodowego miasta Radomia 

2013-2020 750 000 Prezydent Miasta Radomia 2013-2014 754 567,00 budżet miasta 
realizowane 

w sposób ciągły 

3.1  2013 450 000 Prezydent Miasta Radomia 2013 458 500,00 budżet miasta  

3.2  2014 150 000 Prezydent Miasta Radomia 2014 280 200,00 budżet miasta  

3.3  2015 150 000 Prezydent Miasta Radomia 2015 15 867,00 budżet miasta  

4. 

Budowa budynku administracyjno-socjalno –
garażowego z masztem antenowym na 
budynku o wysokości 25m Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 wraz z 
infrastrukturą techniczną oraz dwoma 
zjazdami z ul. Ziętalów (obiekt kat. XVI, XVII) 
– Budowa siedziby dla Jednostki Ratowniczo-
Gaśniczej nr 2 w Radomiu 

2013-2015 11 500 000 Prezydent Miasta Radomia 2013-2014 8 638 310,00 budżet miasta zrealizowane 

4.1  2013 4 500 000 Prezydent Miasta Radomia 2013 4 138 310,00 budżet miasta  

4.2  2014 1 000 000 Prezydent Miasta Radomia 2014 4 500 000,00 budżet miasta  

4.3  2015 6 000 000 - 2015 - -  

5. Zakup samochodów dla Policji 2013 50 000 Prezydent Miasta Radomia 2013-2015 205 529,07 budżet miasta zrealizowane 

5.1  2013 50 000 Prezydent Miasta Radomia 2013 50 000,00 budżet miasta  

5.2  - - Prezydent Miasta Radomia 2014 57 000,00 budżet miasta  

5.3  - - Prezydent Miasta Radomia 2015 98 529,07 budżet miasta  



Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Radomia na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017 – 2020 

93 

 

Lp. Zadanie 
Planowany 

termin 
realizacji 

Planowany 
koszt [PLN]  

w latach  
2013 - 2015 

Realizatorzy 
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realizacji 

Koszty 
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Faktyczne 
źródła 

finansowania 
Stan realizacji 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6. 

Dostosowanie do przepisów 
przeciwpożarowych obiektów służących 
rehabilitacji w związku z potrzebami osób 
niepełnosprawnych w DPS Nad Potokiem im. 
Kijewskiej przy ul. Struga 
 

2013 840 000 Prezydent Miasta Radomia 2013 538 499,00 
budżet gminy, 

budżet państwa  
zrealizowane 

7. 
Zakup sorbentu do neutralizacji 
zanieczyszczeń ropopochodnych oraz 
odczynników chemicznych 

2013 17 500 Prezydent Miasta Radomia 2013 43 505,00 - 
realizowane 

w sposób ciągły 

7.1  2013 17 500 Prezydent Miasta Radomia 2013 14 874,00 budżet miasta  

7.2  - - Prezydent Miasta Radomia 2014 13 662,00 budżet miasta  

7.3  - - Prezydent Miasta Radomia 2015 14 969,00 budżet miasta  

Łącznie zadania inwestycyjne w latach 2013-2015 planowane: 13 507 500  poniesione: 10 348 943,07   

Zadania pozainwestycyjne 

1. 

Aktualizacja zapisów Planu Zarządzania 
Kryzysowego adekwatnie do wymogów stanu 
aktualnego 
 

2013-2020 - Prezydent Miasta Radomia 2014-2015 - 
w ramach zadań 

własnych 
w trakcie realizacji 

2. 

Monitoring działalności zakładów zaliczanych 
do ZZR i ZDR oraz pozostałych podmiotów 
gospodarczych wykorzystujących 
i magazynujących substancje niebezpieczne 
 

2013-2020 - 
KM PSP  
KW PSP 

WIOŚ 
2013-2015 - - 

realizowane 
w sposób ciągły 

Łącznie zadania pozainwestycyjne w latach 2012-2013 planowane: -  poniesione: -   

OGÓŁEM SEKTOR planowane: 13 507 500  poniesione: 10 348 943,07   

JAKOŚĆ POWIETRZA 

Zadania inwestycyjne 

1. 

Realizacja projektu „Zmniejszenie strat 
energii w sieci ciepłowniczej miasta Radomia” 
współfinansowanego ze środków Funduszu 
Spójności w ramach Działania 9.2 Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2013-2015 40 000 000
2 

RPEC „RADPEC” S.A 2013-2015 43 206 751,00 

dotacja NFOŚiGW, 
pożyczka 

WFOŚiGW,  
środki własne 

zrealizowane 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1  2013 - RPEC „RADPEC” S.A 2013 8 849 113,00 

dotacja NFOŚiGW, 
pożyczka 

WFOŚiGW,  
środki własne 

 

1.2  1014 - RPEC „RADPEC” S.A 2014 24 906 407,00 

dotacja NFOŚiGW, 
pożyczka 

WFOŚiGW,  
środki własne 

 

1.3  2015 - RPEC „RADPEC” S.A 2015 9 451 231,00 

dotacja NFOŚiGW, 
pożyczka 

WFOŚiGW,  
środki własne 

 

2. 
Termomodernizacja budynku stacji usług (cz. 
C, D, E) 

2013 1 222 000 MPK Sp. z o.o. 2013 973 471,18 
WFOŚiGW,  

środki własne 
zrealizowane 

3. 
Modernizacja zakładowej sieci c.o z przyłą-
czami do budynków (wymiana na 
preizolowaną) 

2015 350 000 MPK Sp. z o.o. - - - 
niezrealizowane - 
zmiana właściciela 

4. 
Modernizacja węzłów cieplnych na 
niskoparametrowe 

2015 150 000 MPK Sp. z o.o. 2015 534 980,30 środki własne zrealizowane 

5. 

Realizacja Programu obniżania niskiej emisji 
na terenie miasta Radomia - dofinansowanie 
wymiany źródeł ciepła dla mieszkańców 
zgodnie z założeniami PONE 
 

2013-2017 1 400 000 Prezydent Miasta Radomia 2013-2015 4 001 991,66 
budżet miasta, 

WFOŚiGW, 
NFOŚiGW 

realizowane 
w sposób ciągły 

5.1  2013 200 000 Prezydent Miasta Radomia 2013 0,00 -  

5.2  2014 800 000 Prezydent Miasta Radomia 2014 1 084 167,66 budżet miasta  

5.3  2015 400 000 Prezydent Miasta Radomia 2015 2 917 824,00 
WFOŚiGW, 
NFOŚiGW, 

 budżet miasta 
 

6. 
Modernizacja oświetlenia ulicznego 
w Radomiu 

2013 56 250 MZDiK 2014-2015 3 836 870,00 
NFOŚiGW,  

środki własne 
zrealizowane 

6.1  2013 56 250 - 2013 - -  
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6.2  - - MZDiK 2014 584 999,00 
NFOŚiGW,  

środki własne 
 

6.3  - - MZDiK 2015 3 251 871,00 
NFOŚiGW,  

środki własne 
 

7. 
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół 
Zawodowych przy ul. Śniadeckich 
 

2013 100 000 Prezydent Miasta Radomia 2013 73 377,00 budżet miasta zrealizowane 

8. 
Termomodernizacja budynku Teatru 
Powszechnego, Plac Jagielloński 15 

2013 3 164 590 Prezydent Miasta Radomia 2013 2 206 556,28 budżet miasta zrealizowane 

9. 

Termomodernizacja w zakresie przebudowy 
kotłowni, sieci i węzłów cieplnych w 
Radomskim Szpitalu Specjalistycznym ul. 
Tochtermana 1 

2013 3 462 470 Prezydent Miasta Radomia 2013 3 702 583,80 budżet miasta zrealizowane 

10. 
Termomodernizacja budynku Resursy 
Obywatelskiej, ul. Malczewskiego 

2013-2014 240 000 Prezydent Miasta Radomia 2013-2015 

kwota zawiera 
się w poz.17 

niniejszej tabeli 
– zadania 

inwestycyjne, 
sektor jakość 

powietrza 

budżet miasta, 
NFOŚiGW 

zrealizowane 

11. 
Termomodernizacja budynku PSP Nr 32 przy 
ul. Jarzyńskiego 

2013 300 000 Prezydent Miasta Radomia 2013 299 360,00 budżet miasta zrealizowane 

12. 
Termomodernizacja budynku PG przy ul. 
Rapackiego 

2013 100 000 Prezydent Miasta Radomia 2013 92 330,37 budżet miasta zrealizowane 

13. 
Termomodernizacja Zespołu Szkół 
Integracyjnych przy ul. Wierzbickiej 

2013 100 000 Prezydent Miasta Radomia 2013 51 963,46 budżet miasta zrealizowane 

14. 
Termomodernizacja budynku MOPS przy ul. 
Limanowskiego 134 

2013 120 000 Prezydent Miasta Radomia 2013 193 271,87 budżet miasta zrealizowane 

14.1  2013 120 000  2013 89 371,87 budżet miasta  

14.2  2014 -  2014 103 900,00 budżet miasta  

15. 
Adaptacja budynku przy ul. Dzierzkowskiej 9 
na potrzeby Środowiskowego Domu 
Samopomocy i osób niepełnosprawnych  

2013-2014 2 000 000 Prezydent Miasta Radomia 2013-2014 2 475 997,71 
budżet miasta, 

budżet państwa 
zrealizowane 
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Stan realizacji 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15.1  2013 400 000 Prezydent Miasta Radomia 2013 1 500 000,00 
budżet miasta, 

budżet państwa 
 

15.2  2014 1 600 000 Prezydent Miasta Radomia 2014 975 997,71 budżet miasta  

16. 
Wykonanie docieplenia budynku przy ul. 
Wernera 8 

2013 400 000 Prezydent Miasta Radomia 2013 283 193,17 budżet miasta zrealizowane 

17. 
Termomodernizacja budynku Amfiteatru przy 
ul. Pawkowej, Śniadeckich i Daszyńskiego 

2013-2014 344 000 Prezydent Miasta Radomia 2013-2015 2 472 040,00 
budżet miasta, 

NFOŚiGW 
zrealizowane 

Łącznie zadania inwestycyjne w latach 2013-2015 planowane: 53 509 310  poniesione: 64 404 737,80   

Zadania pozainwestycyjne 

1. 
Prowadzenie przez WIOŚ monitoringu 
powietrza z uwzględnieniem źródeł emisji 
pochodzących z obszaru gminy 

2013-2020 - WIOŚ 2013-2015 - - 
realizowane 

w sposób ciągły 

2. 

Kontrola podmiotów posiadających 
pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów 
do powietrza pod kątem spełniania 
wymogów określonych w decyzjach 

2013-2020 - WIOŚ 2013-2015 - - 
realizowane 

w sposób ciągły 

Łącznie zadania pozainwestycyjne w latach 2013-2015 planowane: -  poniesione: -   

OGÓŁEM SEKTOR planowane: 53 509 310  poniesione: 64 404 737,80   

OCHRONA PRZED HAŁASEM I ODDZIAŁYWANIEM HAŁASU 

Zadania inwestycyjne 

1. Trasa N-S od ul. Szklanej do Prażmowskiego 2013-2016 22 000 000
2)

 MZDiK 2013 80,00 
środki własne 

MZDiK 
w trakcie realizacji 

2. 
Trasa N-S od ul. Młodzianowskiej do 
połączenia z obwodnicą południową 

2013-2016 12 000 000
2)

 MZDiK - - - 
niezrealizowane – 

zmiana terminu 

3. 

Przebudowa ul. Żółkiewskiego na odc. od ul. 
Zbrowskiego do ul. Kozienickiej wraz 
z budową wiaduktu oraz ul. Zwolińskiego od 
ronda ks. J. Popiełuszki do granic miasta 

2013-2015 90 000 000
3)

 MZDiK 2013-2015 50 395 849,00 budżet miasta w trakcie realizacji 

3.1  2013 - MZDiK 2013 157 755,00 budżet miasta  

3.2  2014 - MZDiK 2014 14 961,00 budżet miasta  

3.3  2015 - MZDiK 2015 50 223 133,00 budżet miasta  
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4. 

Przebudowa ul. 11 - go Listopada od ul. 
Warszawskiej do ul. Struga wraz ze 
skrzyżowaniem ul. Zbrowskiego i ul. 11-go 
Listopada. 

2015-2020 10 000 000
4) 

MZDiK - - - 
niezrealizowane – 

zmiana terminu 

5. Budowa ulicy Ofiar Firleja i Krzewień 2015-2020 11 000 000
4) 

MZDiK - - - 
niezrealizowane – 

zmiana terminu 

6. 
Przebudowa ul. Wolanowskiej od ul. 
Maratońskiej do granic miasta 
 

2015-2020 7 000 000
4) 

MZDiK - - - 
niezrealizowane – 

zmiana terminu 

7. 
Budowa drogi powiatowej – ul. 
Młodzianowska na odc. od ul. Orzechowej do 
ul. Godowskiej 

2013-2015 20 000 000
3) 

MZDiK 2012-2013 45 005 837,00 
środki własne 

MZDiK 
w trakcie realizacji 

7.1  2013 - MZDiK 2013 1 716 105,00 
środki własne 

MZDiK 
 

7.2  2014 - MZDiK 2014 10 499 736,00 
środki własne 

MZDiK 
 

7.3  2015 - MZDiK 2015 32 789 996,00 
środki własne 

MZDiK 
 

8. 
Budowa węzła komunikacyjnego na 
skrzyżowaniu ul. Młodzianowskiej  z ul. 
Czarną i projektowaną trasą N-S 

2014-2017 40 000 000
5) 

MZDiK 2013-2015 

kwota łączna w 
poz.7 niniejszej 
tabeli, zadania 
inwestycyjne- 
sektor: hałas 

środki własne 
MZDiK 

w trakcie realizacji 

9. 
Rozbudowa drogi krajowej nr 9 – al. Wojska 
Polskiego na odc. od ul. Kozienickiej do 
Słowackiego 

2014-2017 80 000 000
5) 

MZDiK 2014-2015 878 249,00 
środki własne 

MZDiK 
w trakcie realizacji 

9.1  2014 - MZDiK 2014 381 909,00 
środki własne 

MZDiK 
 

9.2  2015 - MZDiK 2015 496 340,0 
środki własne 

MZDiK 
 

10. Przebudowa ul. Hodowlanej – przedłużenie 2013-2017 300 000 MZDiK 2013 262 003,00 
środki własne 

MZDiK 
zrealizowane 



Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Radomia na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017 – 2020 

98 

 

Lp. Zadanie 
Planowany 

termin 
realizacji 

Planowany 
koszt [PLN]  

w latach  
2013 - 2015 

Realizatorzy 
Termin 

realizacji 

Koszty 
faktycznie 
poniesione 

[PLN]  
w latach  

2013 - 2015 

Faktyczne 
źródła 

finansowania 
Stan realizacji 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11. Przebudowa ul. Tartacznej 2014-2016 8 000 000
6) 

MZDiK 2014-2015 - - w trakcie realizacji 

12. 
Budowa przedłużenia ul. Odrzańskiej oraz 
połączenia ul. Piotrówka z ul. Jaworową - 
Bulwary 

2015-2017 21 000 000
7) 

MZDiK 2012-2013 2 353 461,00 
środki własne 

MZDiK 
w trakcie realizacji 

13. 

Realizacja programu z dofinansowaniem 
unijnym pod nazwą „Poprawa systemu 
transportu publicznego w Radomiu”: 

− zakup 8 szt. autobusów o długości 18 m 
zasilanych CNG 

− wymiana 12 szt. wiat przystankowych 

− montaż monitoringu wizyjnego na 5 
przystankach 

− remont 15 szt. zatok przystankowych, 

− remont 2 pętli autobusowych. 

− budowa pętli końcowej w dzielnicy Wólka 
Klwatecka 

2014-2015 118 000 000
8) 

MZDiK 2013-2014 15 486 075,15 

środki własne 
MZDiK, 

środki EFRR, 
dotacja 

zrealizowane 

13.1  2014 - MZDiK 2013 8 000,00 dotacja  

13.2  2015 - MZDiK 2014 15 478 062,15 
środki własne 

MZDiK, 
środki EFRR 

 

14. Zakup autobusów CNG – 18 m  8 szt. 2014 12 000 000  2014 10 392 000,00 budżet miasta zrealizowane 

15. 
Realizacja zapisów Programu ochrony 
środowiska przed hałasem na terenie miasta 
Radomia 

2013-2020 - 
Prezydent Miasta Radomia, 

MZDiK 
Zarządcy dróg 

2015 43 050,00 
środki własne 

MZDiK 
realizowane 

w sposób ciągły 

Łącznie zadania inwestycyjne w  latach 2013-2015 planowane: 
451 300 000 

w 
tym:

2,3,4,5,6,7,7,8) 
 poniesione: 124 816 604,15   

Zadania pozainwestycyjne 

1. 

Usprawnienia w komunikacji zbiorowej – 
wprowadzenie karty miejskiej i dynamicznej 
informacji pasażerskiej (wyświetlanie 
informacji o rozkładzie jazdy w czasie 

2013-2014 8 875 250 MZDiK 2013-2014 9 230 000,00 
środki EFRR, 

budżet miasta 
zrealizowane 
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Lp. Zadanie 
Planowany 

termin 
realizacji 

Planowany 
koszt [PLN]  

w latach  
2013 - 2015 

Realizatorzy 
Termin 

realizacji 

Koszty 
faktycznie 
poniesione 

[PLN]  
w latach  

2013 - 2015 

Faktyczne 
źródła 

finansowania 
Stan realizacji 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

rzeczywistym na przystankach oraz 
w internecie), zakup 9 szt. automatów 
biletowych, wyposażenie w system 
głosowych i wizualnych zapowiedzi 
przystanków we wszystkich autobusach 

1.1  2013 7 015 000 MZDiK 2013 1 636 000,00 
środki EFRR, 

budżet miasta 
 

1.2  2014 1 860 250 MZDiK 2014 7 594 000,00 
środki EFRR, 

budżet miasta 
 

2. 
Działania promujące transport zbiorowy – 
coroczna organizacja imprezy pod nazwą 
„Dzień bez samochodu” 

2013-2020 18 000 MZDiK 2013 9 901,00 
środki EFRR, 

budżet miasta 
realizowane 

w sposób ciągły 

3. 
Oznakowanie ulic miasta - ustawienie tablic 
informacyjnych (System Informacji Miejskiej) 

2014-2020 2 000 000 MZDiK 2014-2015 98 823,00 
środki własne 

MZDiM 
zrealizowane 

3.1  2014 1 000 000 MZDiK 2014 61 445,00 
środki własne 

MZDiM 
 

3.2  2015 1 000 000 MZDiK 2015 37 378,00 
środki własne 

MZDiM 
 

4. 
Analizy komunikacji zbiorowej – badanie 
wielkości potoków pasażerskich – 
optymalizacja układu komunikacyjnego 

2014-2019 100 000 MZDiK - - - 
niezrealizowane – 

brak funduszy 

5. 
Analizy komunikacji zbiorowej – badanie 
preferencji komunikacyjnych mieszkańców 
Radomia i jakości usług przewozowych 

2015-2020 20 000 MZDiK - - - 
niezrealizowane – 

brak funduszy 

6. Wprowadzenie „strefy tempo 30” 2013-2020 bd. MZDiK 2013-2015 526 724,00 
środki własne 

MZDiM 
zrealizowane 

6.1  2013 bd. MZDiK 2013 76 665,00 
środki własne 

MZDiM 
 

6.2  2014 bd. MZDiK 2014 26 445,00 
środki własne 

MZDiM 
 

6.3  2015 bd. MZDiK 2015 423 614,00 
środki własne 

MZDiM 
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Lp. Zadanie 
Planowany 

termin 
realizacji 

Planowany 
koszt [PLN]  

w latach  
2013 - 2015 

Realizatorzy 
Termin 

realizacji 

Koszty 
faktycznie 
poniesione 

[PLN]  
w latach  

2013 - 2015 

Faktyczne 
źródła 

finansowania 
Stan realizacji 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Łącznie zadania pozainwestycyjne w latach 2013-2015 planowane: 11 013 250  poniesione: 9 865 454,00   

OGÓŁEM SEKTOR planowane: 
462 313 250 

w 
tym:

2,3,4,5,6,7,7,8)
 

 poniesione: 134 682 058,15   

ODDZIAŁYWANIE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO 

Zadania pozainwestycyjne 

1. 
Uwzględnianie w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego aspektów 
związanych z zagrożeniem promieniowaniem 

2013-2020 - Prezydent Miasta Radomia 2013-2015 - - 
realizowane 

w sposób ciągły 

2. 
Prowadzenie i aktualizacja rejestru zgłoszeń 
źródeł wytwarzających pola 
elektromagnetyczne na terenie miasta 

2013-2020 - Prezydent Miasta Radomia 2013-2015 - - 
realizowane 

w sposób ciągły 

3. 
Kontrola wykonywania poziomów pól 
elektromagnetycznych, w tym 
wykonywanych przez właścicieli instalacji 

2013-2020 - WIOŚ, PPIS 2013-2015 - - 
realizowane 

w sposób ciągły 

Łącznie zadania pozainwestycyjne w latach 2013-2015 planowane: -  poniesione: - -  

OGÓŁEM SEKTOR planowane: -  poniesione: - -  

GOSPODARKA ODPADAMI 

Zadania inwestycyjne 

1. 
Usuwanie wyrobów zawierających azbest 
(zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie) 

2013-2020 271 661 
Prezydent Miasta Radomia, 
właściciele nieruchomości 

2013-2015 108 402,52 budżet miasta 
realizowane 

w sposób ciągły 

1.1  2013 71 661 Prezydent Miasta Radomia 2013 36 181,13 budżet miasta  

1.2  2014 100 000 Prezydent Miasta Radomia 2014 35 162,90 budżet miasta  

1.3  2015 100 000 Prezydent Miasta Radomia 2015 37 058,49 budżet miasta  
Łącznie zadania inwestycyjne w latach 2013-2015 planowane: 271 661  poniesione: 108 402,52   

Zadania pozainwestycyjne 

1. 
Realizacja systemu gospodarki odpadami na 
terenie miasta Radomia od 1 lipca 2013 r. 

2013-2020 71 825 150 Prezydent Miasta Radomia 2013-2015 43 812 127,00 budżet miasta 
realizowane 

w sposób ciągły 

1.1  2013 16 219 147 Prezydent Miasta Radomia 2013 7 676 921,00 budżet miasta  

1.2  2014 27 803 000 Prezydent Miasta Radomia 2014 16 209 917,00 budżet miasta  

1.3  2015 27 803 000 Prezydent Miasta Radomia 2015 19 925 289,00 budżet miasta  
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Lp. Zadanie 
Planowany 

termin 
realizacji 

Planowany 
koszt [PLN]  

w latach  
2013 - 2015 

Realizatorzy 
Termin 

realizacji 

Koszty 
faktycznie 
poniesione 

[PLN]  
w latach  

2013 - 2015 

Faktyczne 
źródła 

finansowania 
Stan realizacji 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. 

Zakup i utrzymanie oprogramowania do 
obsługi systemu odbioru odpadów komu-
nalnych – Zapewnienie oprogramowania 
informatycznego do obsługi systemu 
odpadów komunalnych dla pracowników 
Urzędu 

2013 270 000 Prezydent Miasta Radomia 2013-2015 131 422,00 budżet miasta 
realizowane 

w sposób ciągły 

2.1  2013 270 000 Prezydent Miasta Radomia 2013 100 584,00 budżet miasta  

2.2  - - Prezydent Miasta Radomia 2014 12 000,00 budżet miasta  

2.3  - - Prezydent Miasta Radomia 2015 18 838,00 budżet miasta  

Łącznie zadania pozainwestycyjne w latach 2013-2015 planowane: 72 095 150  poniesione: 43 943 549,00   
OGÓŁEM SEKTOR planowane: 72 366 810  poniesione: 44 051 951,52   

SUBSTANCJE CHEMICZNE W  ŚRODOWISKU 

Zadania pozainwestycyjne 

1. 

Kontrola przestrzegania wymagań ustawy 
o substancjach chemicznych i ich 
mieszaninach przez producentów, 
importerów, dystrybutorów, użytkowników 
 

2013-2020 - PPIS, WIOŚ, KM PSP, PIP 2013-2015 - - 
realizowane 

w sposób ciągły 

Łącznie zadania pozainwestycyjne w latach 2013-2015 planowane: -  poniesione: - -  
OGÓŁEM SEKTOR planowane: -  poniesione: - -  

EDUKACJA EKOLOGICZNA 

Zadania pozainwestycyjne 

1. 

 
Zamieszczanie w środkach masowego 
przekazu informacji na temat 
podejmowanych na terenie miasta działań 
związanych z ochrona środowiska oraz 
propagowanie pozytywnych wzorców 
zachowań, w tym również angażowanie 
mieszkańców w procesy decyzyjne 
 

2013-2020 30 000 
Prezydent Miasta Radomia, 

Media, Organizacje 
i stowarzyszenia ekologiczne 

2013-2025 

kwota zawiera 
się w poz.1 

zadania 
pozainwestycyj

ne, sektor: 
gospodarka 
odpadami 

budżet miasta 
realizowane 

w sposób ciągły 
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Lp. Zadanie 
Planowany 

termin 
realizacji 

Planowany 
koszt [PLN]  

w latach  
2013 - 2015 

Realizatorzy 
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realizacji 
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[PLN]  
w latach  

2013 - 2015 

Faktyczne 
źródła 

finansowania 
Stan realizacji 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. 

Organizacja zróżnicowanych pod względem 
formy i treści inicjatyw ekologicznych 
adresowanych do ogółu mieszkańców miasta 
(konkursy, pikniki, imprezy masowe, np. 
Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata) 

2013-2020 450 000 

Prezydent Miasta Radomia, 
Organizacje i stowarzyszenia 

ekologiczne, 
PPUH Radkom Sp. z o.o. 

2013-2025 228 709,72 

budżet miasta, 
środki własne 

PPUH „RADKOM” 
Sp. z o.o. 

realizowane 
w sposób ciągły 

2.1  2013 150 000  2013 23 978,40 
środki własne 

PPUH „RADKOM” 
Sp. z o.o. 

 

2.2  2014 150 000  2014 

4 732,68 budżet miasta,  

27 027,32 
środki własne 

PPUH „RADKOM” 
Sp. z o.o. 

 

2.3  2015 150 000  2015 

122 369,00 budżet miasta,  

25 315,00 
środki własne 

PPUH „RADKOM” 
Sp. z o.o. 

 

3. 
Przygotowanie i publikacja broszur oraz 
materiałów o tematyce ekologicznej 

2013-2020 4 500 
Prezydent Miasta Radomia, 

Organizacje i stowarzyszenia 
ekologicznej 

2015 5 658,00 budżet miasta 
realizowane 

w sposób ciągły 

4. 
Organizacja i finansowanie akcji „Dzień bez 
samochodu” 

2013-2020 15 000 Prezydent Miasta Radomia 2013 

kwota zawiera 
się w poz.2 

zadania 
pozainwestycyj

ne, sektor: hałas 

budżet miasta 
realizowane 

w sposób ciągły 

Łącznie zadania pozainwestycyjne w latach 2013-2014 planowane: 499 500  poniesione: 234 367,72   
OGÓŁEM SEKTOR planowane: 499 500  poniesione: 234 367,72   

DZIAŁANIA SYSTEMOWE 

Zadania pozainwestycyjne 

ASPEKTY EKOLOGICZNE W STRATEGIACH SEKTOROWYCH 

1. 
Realizacja strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko dla projektów dokumentów 
strategicznych, które wymagają takich działań 

2013-2020 - Prezydent Miasta Radomia 2013-2015 - budżet miasta 
realizowane 

w sposób ciągły 
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Planowany 
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Planowany 
koszt [PLN]  

w latach  
2013 - 2015 
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finansowania 
Stan realizacji 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

np. Studium Uwarunkowań..., mzpm, 
Program Ochrony Środowiska... 

2, 

Realizacja ocen oddziaływania na środowisko 
dla planowanego przedsięwzięcia mogącego 
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 
lub dla planowanego przedsięwzięcia 
mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać 
na środowisko 

2013-2020 - Inwestorzy 2013-2015 bd, środki Inwestorów 
realizowane 

w sposób ciągły 

AKTYWIZACJA RYNKU DO DZIAŁAŃ NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA 

1. 

Uwzględnianie w postępowaniach 
o udzielenie zamówienia publicznego  
organizowanych przez administrację 
samorządową wymogów wynikających z OOS 
i przepisów prawa 

2013-2020 - Prezydent Miasta Radomia 2013-2015 - - 
realizowane 

w sposób ciągły 

2. 
Informowanie społeczeństwa o 
wprowadzeniu nowego systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi 

2013-2020 bd. Prezydent Miasta Radomia 2013-2015 

kwota zawiera 
się w poz.1 

zadania 
pozainwesty-
cyjne, sektor: 
gospodarka 
odpadami 

budżet miasta 
realizowane 

w sposób ciągły 

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE 

1. 

Zamieszczanie informacji o możliwościach 
wdrożenia i korzyściach wynikających 
z przystąpienia do systemu zarządzania 
środowiskiem i EMAS 

2013-2020 - 
GDOŚ 

Polskie Centrum Akredytacji 
2013-2015 - - 

realizowane 
w sposób ciągły 

UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W DZIAŁANIACH NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA 

1. 

Informowanie społeczeństwa 
o realizowanych działaniach na terenie 
miasta z zakresu ochrony środowiska 
w sposób zwyczajowo przyjęty (tablica 
ogłoszeń, informacja na stronach 
internetowych miasta, konsultacje społeczne) 

2013-2020 - 
Prezydent Miasta Radomia, 

Inwestorzy 
2013-2015 - - 

realizowane 
w sposób ciągły 
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realizacji 
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koszt [PLN]  

w latach  
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Faktyczne 
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finansowania 
Stan realizacji 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ASPEKT EKOLOGICZNY W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM 

1. 

Opracowywanie miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego dla 
obszarów nie objętych mzpm oraz 
aktualizacja już obowiązujących mzpm we 
wskazanych przypadkach 

2013-2020 - Prezydent Miasta Radomia 2013-2015 - - 
realizowane 

w sposób ciągły 

2. 

Projekt „Strategia rozwoju miejskiego 
Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego ROF” – 
Projekt nr 57/MOF/1/2013 – System 
Zintegrowanego Zarządzania Przestrzennego 
w ROF 

2013-2015 2 517 120 Prezydent Miasta Radomia 2013-2015 1 713 409,00 
środki EFRR, 

budżet państwa 
budżet miasta 

zrealizowane 

2.1  2013 1 117 370 Prezydent Miasta Radomia 2013 95 019,00 
środki EFRR, 

budżet państwa 
budżet miasta 

 

2.2  2014 1 256 550 Prezydent Miasta Radomia 2014 587 234,00 
środki EFRR, 

budżet państwa 
budżet miasta 

 

2.3  2015 143 200 Prezydent Miasta Radomia 2015 1 031 156,00 
środki EFRR, 

budżet państwa 
budżet miasta 

 

Łącznie zadania pozainwestycyjne w latach 2013-2015 planowane: 2 517 120  poniesione: 1 713 409,00   

TURYSTYKA I REKREACJA 

Zadania inwestycyjne 

1. 
Przebudowa Placu z fontannami 
usytuowanego przy Placu Konstytucji 3 Maja 
 

2013 3 000 000 Prezydent Miasta Radomia 2013 2 889 491,05 budżet miasta zrealizowane 

2. 

Budowa hali tenisowej z kortami tenisowymi, 
ze sztuczną nawierzchnią i nawierzchnią 
ceglaną z zapleczem 
 

2013 1 000 Prezydent Miasta Radomia 2013 972,00 budżet miasta w trakcie realizacji 

3. 
Budowa hali sportowo-widowiskowej 
w Radomiu 

2013 900 000 Prezydent Miasta Radomia 2013 1 031 637,79 budżet miasta w trakcie realizacji 
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Planowany 
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realizacji 

Planowany 
koszt [PLN]  

w latach  
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realizacji 
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Faktyczne 
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finansowania 
Stan realizacji 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4. 
Zakup sztucznego lodowiska wraz 
z wyposażeniem po zakończonej umowie 
leasingu 

2013 134 000 Prezydent Miasta Radomia 2013 133 384,40 budżet miasta zrealizowane 

Łącznie zadania pozainwestycyjne w latach 2013-2015 planowane: 4 035 000  poniesione: 4 055 485,24   

OGÓŁEM SEKTOR planowane: 6 552 120  poniesione: 5 768 894,24   

RAZEM, w tym: planowane: 625 501 705  poniesione: 490 059 760,28   

zadania inwestycyjne planowane: 537 342 471  poniesione: 434 161 420,56   

zadania pozainwestycyjne planowane: 88 159 234  poniesione: 55 898 339,72   
1) kwota obejmuje łącznie lata 2015-2016 (realizacja zadania: Modernizacja odwodnienia stacji elektroenergetycznej 110 kV GPZ Północ w przedziale czasowym 2015-2016 - brak możliwości 
rozbicia kwot na poszczególne lata)   
2)kwota obejmuje łącznie lata 2013-2020  
3) kwota obejmuje łącznie lata 2013-2015 
4) kwota obejmuje łącznie lata 2015-2020 
5) kwota obejmuje łącznie lata 2014-2017 
6) kwota obejmuje łącznie lata 2014-2016 
7) kwota obejmuje łącznie lata 2015-2017 

8) kwota obejmuje łącznie lata 2014-2015 
 
Źródło:  Urząd Miejski w Radomiu (w tym: Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Radomia za 2013 r.- Uchwała Nr 736/2014 rady Miejskiej w Radomiu z dnia 9.06.2014 r. w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Radomia za 2013 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Radomia za 2013 rok, Sprawozdanie z realizacji budżetu 
miasta Radomia za 2014 r.- Uchwała Nr 130/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26.06.2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Radomia za 2014 rok 
oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Radomia za 2014 rok, Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Radomia za 2015 r.- uchwała Nr 327/2016 Rady Miejskiej w Radomiu 
z dnia 27.06.2016 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Radomia za 2015 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Radomia za 2015 rok, 
Nadleśnictwo Radom, Wodociągi Miejskie Radom Sp. z o.o., PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, PSSE w Radomiu, KM PSP w Radomiu,  RPEC „RADPEC” S.A, MPK 
Sp. z o.o., MZDiK, PPUH Radkom Sp. z o.o. 
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Jak wynika z tabeli 38, na realizację zadań przewidzianych w harmonogramie rzeczowo - finansowym 
w latach 2013 - 2015 wydatkowano ogółem kwotę 490 059 760,28 zł. W odniesieniu do środków 
planowanych (w wysokości 625 501 705 zł) wydatkowana kwota stanowi 78,3% kwoty założonej, co 
oznacza, że koszty oszacowane w harmonogramie zostały w sposób właściwy. Różnica wynika z braku 
możliwości rozbicia na poszczególne lata kosztów planowanych do realizacji w harmonogramie 
zamieszczonym w Programie... Koszty wydatkowane na realizację harmonogramu dla poszczególnych 
komponentów środowiska przedstawiono w tabeli 39. 
 
 
Tabela 39 Wydatkowane koszty na realizację zadań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych 

z zakresu ochrony środowiska w okresie sprawozdawczym dla poszczególnych 
komponentów środowiska 

Sektor 
Koszty planowane 

[PLN] 

Koszty wydatkowane 

[PLN] 

Ochrona przyrody i krajobrazu 13 922 334 17 572 556,64 

Ochrona i zrównoważony rozwój lasów 397 500 122 750,0 

Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi wraz z ich 
ochroną 

2 433 380 212 871 681,14** 

Ochrona powierzchni ziemi - 1 820,0 

Gospodarowanie zasobami geologicznymi - - 

Środowisko a zdrowie 13 507 500 10 348 943,07 

Jakość powietrza 53 509 310 64 404 737,8 

Ochrona przed hałasem i oddziaływaniem hałasu 462 313 250* 134 682 058,15 

Oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego - - 

Gospodarka odpadami 72 366 810 44 051 951,52 

Substancje chemiczne w środowisku 0,00 0,00 

Edukacja ekologiczna 499 500 234 367,72 

Kierunki działań systemowych 6 552 120 5 768 894,24 

OGÓŁEM: 625 501 705 490 059 760,28 

*w tym: kwoty obejmujące przedziały lat zarówno w horyzoncie krótkookresowym jak i długookresowym, których nie 
wydzielono dla poszczególnych lat w dokumencie bazowym; 
** w tym kwota dla jednego zadania za lata 2015-2016 

 
 
Na terenie Radomia realizowane były również inne zadania wpływające w sposób pośredni lub 
bezpośredni na poprawę stanu środowiska. Wykonawcami tych zadań byli: Gmina Miasta Radomia, 
jednostki miejskie: MZDiK, spółdzielnie mieszkaniowe oraz podmioty gospodarcze (m.in. RPEC 
„RADEPEC” S.A., PPHU RADKOM Sp. z o.o., MPK Sp. z o.o.). Zadania te nie zostały uwzględnione 
w harmonogramie rzeczowo – finansowym, gdyż na etapie jego konstruowania nie były planowane 
do wykonania z różnych względów, w tym przede wszystkim braku środków finansowych na ich 
realizację. W trakcie okresu sprawozdawczego (lata 2013-2015) miasto jak również instytucje 
i podmioty gospodarcze wykorzystały możliwości pozyskania dodatkowych źródeł finansowania np. 
dotacje, kredyty, pożyczki, środki unijne, co pozwoliło na realizację tych zadań. Szczegółową 
informację o realizacji zadań oraz o poniesionych nakładach finansowych na ich wykonanie 
przedstawiono w tabeli 40. Wydatkowane koszty z uwzględnieniem poszczególnych obszarów 
środowiskowych przedstawiono na rysunku 7. 
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Rysunek 7 Procentowy udział kwot wydatkowanych w okresie sprawozdawczym 

w poszczególnych sektorach środowiska na realizację zadań nie ujętych 
w harmonogramie 

 

11,59%

0,60%

0,12%

87,15%

0,54%

ochrona przyrody i  krajobrazu
racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi wraz z ich ochroną
środowisko a zdrowie
jakość powietrza
ochrona przed hałasem i oddziaływaniem hałasu

 
 
 
Ogółem na zadania nie uwzględnione w harmonogramie wydatkowano 241 002 756,57 zł, w tym 
największy procent środków finansowych został przeznaczony na sektor: Ochrona przed hałasem 
i oddziaływaniem hałasu (210 024 077,63 zł) oraz Jakość powietrza (27 923 452,78 zł). Należy również 
zwrócić uwagę, że zadania i działania realizowane w sektorze pierwszym w sposób bezpośredni 
wpisują się w poprawę jakości powietrza na terenie miasta. 
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Tabela 40 Zadania zrealizowane w latach 2013-2015 a nie przewidziane do wykonania w tym horyzoncie czasowym w Programie Ochrony Środowiska 
dla miasta Radomia… 

Lp. Zadanie 
Planowany 

termin 
realizacji 

Planowany 
koszt [PLN]  

w latach  
2013 - 2015 

Realizatorzy 
Termin 

realizacji 

Koszty 
faktycznie 
poniesione  

[PLN]  
w latach  

2013 - 2015 

Faktyczne 
źródła 

finansowania 
Stan realizacji 

OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU 

1. Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki” - - 
Prezydent Miasta Radomia 

2013-204 1 120 273,50 
budżet miasta, 

środki UE 
zrealizowane 

1.1  - - Prezydent Miasta Radomia 2013 918,4   

1.2  - - Prezydent Miasta Radomia 2014 1 119 355,10   

2. Modernizacja terenu parku na Os. Południe - - Prezydent Miasta Radomia 2015 288 677,00 budżet miasta w trakcie realizacji 

3. Rewitalizacja parków Planty i Obozisko - - Prezydent Miasta Radomia 2015 39 000,00 budżet miasta w trakcie realizacji 

Łączne koszty: planowane: -  poniesione: 1 447 950,50   

RACJONALNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI WRAZ Z ICH OCHRONĄ 

1. 
Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach tzw. 
„czynów społecznych” (ul. Florentyny 
Jakubczak –II etap oraz ul. Drzymały 

- - Prezydent Miasta Radomia 2013 113 098,00 
budżet miasta, 

Komitety 
Społeczne 

zrealizowane 

2. 
„Budowa sieci kanalizacyjnej  i wodociągowej 
w Radomiu” 

  Prezydent Miasta Radomia 2014 1 107,00 budżet miasta zrealizowane 

3. 
Odwodnienie kompleksu budynków PG nr 22 
i PSP nr 6 przy ul. Rapackiego 

- - Prezydent Miasta Radomia 2014 118 725,15 budżet miasta zrealizowane 

4. 
Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Zespole 
Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki 
Żywnościowej przy ul. Uniwersyteckiej 

- - Prezydent Miasta Radomia 2014 30 000,00 budżet miasta zrealizowane 

5. 
Wykonanie nowego przyłącza kanalizacji 
deszczowej 

- - Prezydent Miasta Radomia 2014 14 992,13 budżet miasta zrealizowane 

6. 
Wykonanie nowego przyłącza 
wodociągowego 

- - Prezydent Miasta Radomia 2014 20 173,76 budżet miasta zrealizowane 

Łączne koszty: planowane: -  poniesione: 298 096,04   

ŚRODOWISKO A ZDROWIE 

1. 
Zakup lekkiego samochodu rozpoznawania 
zagrożeń wyposażonego w sprzęt kontrolno – 
pomiarowy 

- - Prezydent Miasta Radomia 2013 65 490,00 budżet miasta zrealizowane 
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Lp. Zadanie 
Planowany 

termin 
realizacji 

Planowany 
koszt [PLN]  

w latach  
2013 - 2015 

Realizatorzy 
Termin 

realizacji 

Koszty 
faktycznie 
poniesione  

[PLN]  
w latach  

2013 - 2015 

Faktyczne 
źródła 

finansowania 
Stan realizacji 

2. 
Wykonanie projektu Centrum Technicznego 
Systemu Powiadamiania Ratunkowego, 
w ramach rozbudowy CPR w Radomiu 

- - Prezydent Miasta Radomia 2013 573 180,00 budżet miasta zrealizowane 

3. 
Zakup samochodu gaśniczego - cysterna 
pożarnicza 

- - Prezydent Miasta Radomia 2013 257 650,00 budżet miasta zrealizowane 

4. 
Wymiana systemu alarmującego zagrożenie 
pożarowe w budynku przy ul. Piłsudskiego 

- - Prezydent Miasta Radomia 2013 49 938,00 budżet miasta zrealizowane 

5. 
Zakup zestawów zabezpieczających 
ratowników do pracy w wysokich 
temperaturach 

- - Prezydent Miasta Radomia 2014 39 997,80 
budżet miasta, 

WFOŚiGW 
zrealizowane 

6. Zakup aparatów powietrznych - - Prezydent Miasta Radomia 2014 39 999,96 budżet miasta zrealizowane 

7. Zakup 3-ech zestawów pompowych - - Prezydent Miasta Radomia 2014 39 902,25 
budżet miasta, 

WFOŚiGW 
zrealizowane 

8. 
Zakup wyposażenia Specjalistycznej Sekcji 
Ratownictwa Wodno-Nurkowego 

- - Prezydent Miasta Radomia 2014 40 000,00 budżet miasta zrealizowane 

9. 
Zakup 17 zestawu ubrań specjalnych typu 
NOMEX 

- - Prezydent Miasta Radomia 2014 39 831,00 
budżet miasta, 

WFOŚiGW 
zrealizowane 

10. 
Zakup samochodu lekkiego ratowniczo -
rozpoznawczego (SLRR) dla potrzeb KM PSP 
w Radomiu 

- - Prezydent Miasta Radomia 2015 84 900,00 budżet miasta zrealizowane 

11. 
Zakup łodzi ratunkowej płaskodennej 
z silnikiem dla potrzeb Komendy Państwowej 
Straży Pożarnej w Radomiu 

- - Prezydent Miasta Radomia 2015 60 000,00 
budżet miasta, 

WFOŚiGW 
zrealizowane 

12. 
Zakup lekkiej przyczepki kwatermistrzowskiej 
wyposażonej w zapas 14 kompletów ubrań 
specjalnych strażaka 

- - Prezydent Miasta Radomia 2015 40 000,00 
budżet miasta, 

WFOŚiGW 
zrealizowane 

13. 
Utworzenie Miejskiego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego 

- - Prezydent Miasta Radomia 2015 43 780,61 budżet miasta zrealizowane 

Łączne koszty: planowane: -  poniesione: 1 309 179,62   

JAKOŚĆ POWIETRZA 

1. 
Termomodernizacja strażnicy JRG nr 3 
w Radomiu przy ul. Potkanowskiej 50 
 

- - Prezydent Miasta Radomia 2013 125 350,00 budżet miasta zrealizowane 
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Lp. Zadanie 
Planowany 

termin 
realizacji 

Planowany 
koszt [PLN]  

w latach  
2013 - 2015 

Realizatorzy 
Termin 

realizacji 

Koszty 
faktycznie 
poniesione  

[PLN]  
w latach  

2013 - 2015 

Faktyczne 
źródła 

finansowania 
Stan realizacji 

2. 
Termomodernizacja ściany fundamentowej 
budynku PSP nr 25 przy ul. Starokrakowskiej 

- - Prezydent Miasta Radomia 2013 11 999,66 budżet miasta zrealizowane 

3. 
Termomodernizacja budynku szkoły przy 
ul. Uniwersyteckiej 

- - Prezydent Miasta Radomia 2013 80 000,00 budżet miasta zrealizowane 

4. Termomodernizacja budynku PG Nr 22 - - Prezydent Miasta Radomia 2013 9 495,91 budżet miasta zrealizowane 

5. 
Termomodernizacja dachu budynku PP nr 7 
przy ul. Sadków 7 

- - Prezydent Miasta Radomia 2014-2015 186 150,00 
budżet 

obywatelski 
w trakcie realizacji 

5.1  - - Prezydent Miasta Radomia 2014 6 150,00   

5.2  - - Prezydent Miasta Radomia 2015 180 000,00   

6. 
Termomodernizacja budynku Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. 
J. Korczaka ul. Grzecznarowskiego 

  Prezydent Miasta Radomia 2014 46 373,08 budżet miasta zrealizowane 

7. 
Termomodernizacja dachu budynku Domu dla 
Bezdomnych przy ul. Słowackiego 188 

  Prezydent Miasta Radomia 2014 189 209,35 budżet miasta w trakcie realizacji 

7.1  - - Prezydent Miasta Radomia 2014 49 505,70   

7.2  - - Prezydent Miasta Radomia 2015 139 703,65   

8. 
Zmiana ogrzewania w budynku Ośrodka 
Interwencji Kryzysowej przy ul. 
Malczewskiego 20B 

- - Prezydent Miasta Radomia 2014 133 357,76 budżet miasta zrealizowane 

8. 
Termomodernizacja budynku przy 
ul. Królowej Jadwigi 15 

- - Prezydent Miasta Radomia 2014 229 634,11 budżet miasta zrealizowane 

10. 
Termomodernizacja części ścian piwnic 
w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy 
ul. Kościuszki 

- - Prezydent Miasta Radomia 2014 20 000,00 budżet miasta zrealizowane 

11. 
Docieplenie budynku mieszkalnego przy 
ul. Promyka 10 

- - Prezydent Miasta Radomia 2014 56 953,50 budżet miasta zrealizowane 

12. 
Termomodernizacja budynku filii 
PSP nr 6 przy ul. Paderewskiego 36 -  
dokończenie wymiany stolarki 

- - Prezydent Miasta Radomia 2015 84 209,05 budżet miasta zrealizowane 

13. 
Termomodernizacja budynku 
Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Lipskiej 2 

- - Prezydent Miasta Radomia 2015 1 722 024,00 
budżet miasta, 

środki EOG 
zrealizowane 

14. 
Termomodernizacja budynku L.O. im. 
Romualda Traugutta przy ul. Traugutta 52a 
 

- - Prezydent Miasta Radomia 2015 2 835 681,99 
budżet miasta, 

środki EOG 
zrealizowane 
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Lp. Zadanie 
Planowany 

termin 
realizacji 

Planowany 
koszt [PLN]  

w latach  
2013 - 2015 

Realizatorzy 
Termin 

realizacji 

Koszty 
faktycznie 
poniesione  

[PLN]  
w latach  

2013 - 2015 

Faktyczne 
źródła 

finansowania 
Stan realizacji 

15. 
Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół 
Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług przy 
ul. Śniadeckich 

- - Prezydent Miasta Radomia 2015 6 014 178,16 
budżet miasta, 

środki EOG 
zrealizowane 

16. 
Opracowanie Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej  

- - Prezydent Miasta Radomia 2015 116 850,00 budżet miasta zrealizowane 

17. 

Realizacja projektu „Ograniczenie emisji 
spalin poprzez modernizację kotłów WR-25 
w RADPEC S.A” współfinansowanego ze 
środków Mechanizmu Finansowego EOG 
2009-2014 

- - RPEC „RADPEC” S.A. 2015 2 804 400,00 
środki własne, 

NFOSiGW 
 

18. 
Zakup pojazdów spełniających wymogi norm 
EURO 5  

- - PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. 2013-2015 8 154 790,50 środki własne zrealizowane 

18.1  - - PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. 2013 4 518 500,00 środki własne  

18.2  - - PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. 2014 3 516 243,00 środki własne  

18.3  - - PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. 2015 120 047,50 środki własne  

19. 
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze 
składowiska odpadów 

- - PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. 2013-2015 7 819,40 środki własne 
realizowane 

w sposób ciągły 

19.1  - - PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. 2013 3 368,40 środki własne  

19.2  - - PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. 2014 1 740,00 środki własne  

19.3  - - PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. 2015 2 711,00 środki własne  

20. 
Termomodernizacja południowej części  sekcji 
A zajezdni autobusowej 

- - MPK w Radomiu Sp. z o.o. 2015 72 233,31 środki własne zrealizowane 

21. Montaż filtra odpylającego (PMP) - - ITMP Sp. z o.o. 2013 - środki własne zrealizowane 

22. 
Budowa budynku biurowego ITMP Sp. z o.o. 
z ekologicznym certyfikatem BREEAM na 
poziomie EXCELLENT 

- - ITMP Sp. z o.o. 2013 - środki własne zrealizowane 

23. Organizacja i budowa ścieżek rowerowych - - MZDiK  2014-2015 341 513,00 środki własne zrealizowane 

23.1  - - MZDiK 2014 99 912,00 środki własne  

23.2  - - MZDiK 2015 241 601,00 środki własne  

24. Modernizacja urządzeń odpylających kotłowni - - RAFIL S.A. 2015 170 000,00 środki własne zrealizowane 

25. 

Wykonanie instalacji odpylania spalin 
z kotłowni węglowej – montaż filtrów 
workowych 
 

- - XELLA RADOM Sp. z o.o. 2015 224 000,00 środki własne zrealizowane 
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Lp. Zadanie 
Planowany 

termin 
realizacji 

Planowany 
koszt [PLN]  

w latach  
2013 - 2015 

Realizatorzy 
Termin 

realizacji 

Koszty 
faktycznie 
poniesione  

[PLN]  
w latach  

2013 - 2015 

Faktyczne 
źródła 

finansowania 
Stan realizacji 

26. 
Ograniczenie wykorzystania energii 
elektrycznej -  

- - TOHO Poland Sp. z o.o. 2013-2015 - środki własne zrealizowane 

26.1 
Wymiana starych opraw oświetleniowych na 
korytarzu i w pomieszczeniach socjalnych 

- - TOHO Poland Sp. z o.o. 2013 - środki własne  

26.2 

Wymiana oświetlenia wewnątrz pras z oprawy 
świetlówkowej o mocy 20W na oprawę typu 
LED o mocy 7W; Wymiana oświetlenia nad 
maszynami z oprawy świetlówkowej o mocy 
72W na oprawę typu LED o mocy 36W 

- - TOHO Poland Sp. z o.o. 2015 - środki własne  

26.3 
Instalacja kondensatora przy kompresorze 
dużym w celu kompensacji mocy biernej 

- - TOHO Poland Sp. z o.o. 2014 - środki własne  

26.4 
Wymiana starych silników do napędu stołu na 
4 maszynach RIM 2000 na nowe firmy SEW-
EURODRIVE o mocy 0,37 KW 

- - TOHO Poland Sp. z o.o. 2015 - środki własne  

26.5 

Wymiana starych pomp zasysających na 4 
maszynach RIM 2000 na nowe firmy BECKERS 
o mocy 0,55 KW (dodatkowo ograniczenie  
hałasu na maszynach) 

- - TOHO Poland Sp. z o.o. 2015 - środki własne  

27. 
Termomodernizacja budynku mieszkalnego 
przy ul. Osiedlowej 3 – w zakresie usunięcia 
azbestu i wykonanie nowego ocieplenia 

- - SM Ustronie 2013 866 280,00 
środki własne, 

WFOŚiGW, 
dotacja 

zrealizowane 

28. 

Termomodernizacja budynku mieszkalnego 
przy ul. Sandomierskiej 11 – w zakresie 
usunięcia azbestu i wykonanie nowego 
ocieplenia 

- - SM Ustronie 2013 1 244 900,00 
środki własne, 

WFOŚiGW, 
dotacja 

zrealizowane 

29. 

Termomodernizacja budynku mieszkalnego 
przy ul. Sandomierskiej 13 – w zakresie 
usunięcia azbestu i wykonanie nowego 
ocieplenia 
 

- - SM Ustronie 2013 780 150,00 
środki własne, 

WFOŚiGW, 
dotacja 

zrealizowane 

30. 

Termomodernizacja budynku mieszkalnego 
przy ul. Osiedlowej 17 – w zakresie usunięcia 
azbestu i wykonanie nowego ocieplenia 
 

- - SM Ustronie 2014 516 000,00 
środki własne, 

WFOŚiGW 
zrealizowane 
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Lp. Zadanie 
Planowany 

termin 
realizacji 

Planowany 
koszt [PLN]  

w latach  
2013 - 2015 

Realizatorzy 
Termin 

realizacji 

Koszty 
faktycznie 
poniesione  

[PLN]  
w latach  

2013 - 2015 

Faktyczne 
źródła 

finansowania 
Stan realizacji 

31. 

Termomodernizacja budynku mieszkalnego 
przy ul. Osiedlowej 17 A – w zakresie 
usunięcia azbestu i wykonanie nowego 
ocieplenia 

- - SM Ustronie 2014 629 000,00 
środki własne, 

WFOŚiGW 
zrealizowane 

32. 

Termomodernizacja budynku mieszkalnego 
przy ul. Sandomierskiej 30 – w zakresie 
ocieplenia 
 

- - SM Ustronie 2015 250 900,00 środki własne zrealizowane 

Łączne koszty: planowane: -  poniesione: 27 923 452,78   

OCHRONA PRZED HAŁASEM I ODDZIAŁYWANIEM HAŁASU 

1. 

Przebudowa ul. Młodzianowskiej na odc. od 
ul. ks. Sedlaka do połączenia z projektowaną 
obwodnicą Południową (obwodnica 
Śródmiejska). 

- - Prezydent Miasta Radomia 2013-2015 45 005 835,71 budżet powiatu w trakcie realizacji 

1.1  - - Prezydent Miasta Radomia 2013 1 716 104,16 budżet powiatu  

1.2  - - Prezydent Miasta Radomia 2014 10 499 735,81 budżet powiatu  

1.3  - - Prezydent Miasta Radomia 2015 32 789 995,74 budżet powiatu  

2. Budowa obwodnicy południowej w Radomiu - - Prezydent Miasta Radomia 2013-2014 130 051 207,89 budżet powiatu w trakcie realizacji 

2.1  - - Prezydent Miasta Radomia 2013 50 406 796,67 budżet powiatu  

2.2  - - Prezydent Miasta Radomia 2014 69 632 422,73 budżet powiatu  

2.3  - - Prezydent Miasta Radomia 2015 10 011 988,49 budżet powiatu  

3. 
Budowa przedłużenia ul. Mieszka I od ul. 
Żółkiewskiego do ul. Witosa - I etap 

- - Prezydent Miasta Radomia 2013-2015 5 731 990,03 budżet powiatu zrealizowane 

3.1  - - Prezydent Miasta Radomia 2013 50 425,33 budżet powiatu  

3.2  - - Prezydent Miasta Radomia 2014 39 360,00 budżet powiatu  

3.3  - - Prezydent Miasta Radomia 2015 5 642 204,70 budżet powiatu  

4. Rozbudowa ul. Witkacego - - Prezydent Miasta Radomia 2013 3 193 715,79 budżet powiatu zrealizowane 

5. 
Przebudowa drogi krajowej nr 9 - 
ul. Słowackiego w Radomiu 

- - Prezydent Miasta Radomia 2014 1 389 386,59 budżet powiatu zrealizowane 

6. 
Modernizacja i budowa ulic w ramach tzw. 
„czynów społecznych drogowych" 

- - Prezydent Miasta Radomia 2013-2015 11 144 689,21 budżet miasta w trakcie realizacji 

6.1  - - Prezydent Miasta Radomia 2013 3 712 598,27 budżet miasta  

6.2  - - Prezydent Miasta Radomia 2014 4 293 894,82 budżet miasta  

6.3  - - Prezydent Miasta Radomia 2015 3 138 196,12 budżet miasta  



Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Radomia na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017 – 2020 

114 

 

Lp. Zadanie 
Planowany 

termin 
realizacji 

Planowany 
koszt [PLN]  

w latach  
2013 - 2015 

Realizatorzy 
Termin 

realizacji 

Koszty 
faktycznie 
poniesione  

[PLN]  
w latach  

2013 - 2015 

Faktyczne 
źródła 

finansowania 
Stan realizacji 

7. 
Utwardzenie nawierzchni ul. Topiel na 
odcinku od ul. Lipowej do ul. Kleeberga 
i ul. Koneckiej . 

- - Prezydent Miasta Radomia 2013 243 594,12 budżet miasta zrealizowane 

8. 

Utwardzenie nawierzchni gruntowych 
ul. Bełżeckiego, ul. Wilczyńskiego, 
ul. Kurpińskiego, ul. Michałowskiego, 
ul. Modrzejewskiej , ul. Kończyckiej, 
ul. Namysłowskiego, ul. Czajkowskiego, ul. 
Chemicznej, ul. Fundowicza 

- - Prezydent Miasta Radomia 2013 179 580,00 budżet miasta w trakcie realizacji 

9. 
Przebudowa ul. Miłej ( od Struga do 
ul. Kusocińskiego) 

- - Prezydent Miasta Radomia 2013 43 911,00 budżet miasta zrealizowane 

10. Budowa ul. Terenowej - - Prezydent Miasta Radomia 2014-2015 633 061,08 budżet miasta zrealizowane 

10.1  - - Prezydent Miasta Radomia 2014 299 752,85 budżet miasta  

10.2  - - Prezydent Miasta Radomia 2015 333 308,23 budżet miasta  

11. 

Utwardzenie nawierzchni gruntowych ul. 
Wiśniewskiego, ul. Wilczyńskiego, 
ul. Michałowskiego, ul. Modrzejewskiej, 
ul. Namysłowskiego, ul. Czajkowskiego, 
ul. Gackiego, droga dojazdowa od 
ul. Botanicznej, ul. Dworzaka, ul. Fundowicza, 
ul. Ludwinowska, ul. Bełżeckiego, ul. 
Kleeberga, ul. Goszczewicka, ul. Beina 

- - Prezydent Miasta Radomia 2014 2 685 987,31 budżet miasta zrealizowane 

12. Rozbudowa ul. Starowiejskiej - - Prezydent Miasta Radomia 2014 1 989 835,43 budżet miasta zrealizowane 

13. 

Budowa dróg gminnych publicznych -
Przedłużenie ulicy Odrzańskiej (Bulwar 
Północno-Zachodni) – połączenie ulicy 
Piotrówka z ulica Jaworową (Bulwar 
Południowo-Wschodni) 

- - Prezydent Miasta Radomia 2014 499 612,28 budżet miasta zrealizowane 

14. Budowa ul. Uniwersyteckiej w Radomiu - - Prezydent Miasta Radomia 2014 690 761,78 budżet miasta zrealizowane 

15. 
Budowa ul. Pasterskiej wraz z droga 
wewnętrzną od ul. Pasterskiej do 
ul. Hodowlanej. 

- - Prezydent Miasta Radomia 2014-2015 1 878 687,34 budżet miasta zrealizowane 

15.1  - - Prezydent Miasta Radomia 2014 500 000,00 budżet miasta  

15.2  - - Prezydent Miasta Radomia 2015 1 378 687,34 budżet miasta  
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Lp. Zadanie 
Planowany 

termin 
realizacji 

Planowany 
koszt [PLN]  

w latach  
2013 - 2015 

Realizatorzy 
Termin 

realizacji 

Koszty 
faktycznie 
poniesione  

[PLN]  
w latach  

2013 - 2015 

Faktyczne 
źródła 

finansowania 
Stan realizacji 

16. 
Budowa drogi łączącej ul. Wyścigową 
z ul. Cisową/ Lipską 

- - Prezydent Miasta Radomia 2015 49 938,00 budżet miasta w trakcie realizacji 

17. 

Utwardzenie nawierzchni gruntowych 
ul. Gackiego, ul. Bełżeckiego, ul. Kleeberga, 
ul. Goszczewicka, ul. Wiertnicza, ul. Bacewicz, 
ul. Blaszana, ul. Ozdobna, ul. Redutowa, 
ul. Kurpińskiego, ul. Hodowlana - kontynuacja 
do granic miasta, sięgacz od ul. Wyścigowej 
i ul. Inspektowa 

- - Prezydent Miasta Radomia 2015 1 492 587,99 budżet miasta w trakcie realizacji 

18. Rozbudowa ul. Zubrzyckiego - - Prezydent Miasta Radomia 2015 54 120,00 budżet miasta w trakcie realizacji 

19. 

Budowa dróg gminnych - Przedłużenie 
ul. Odrzańskiej (Bulwar Północno-Zachodni) – 
połączenie ulicy Piotrówka z ulicą Jaworową 
(Bulwar Północno-Wschodni) – Etap I 

- - Prezydent Miasta Radomia 2015 3 065 576,08 budżet miasta w trakcie realizacji 

20. 
Ograniczenie poziomu hałasu na hali 
produkcyjnej 

- - TOHO Poland Sp. z o.o. 2013-2015 - środki własne zrealizowane 

20.1 
Zastosowanie kurtyn wyciszających 
w maszynach 

- - TOHO Poland Sp. z o.o. 2013 - środki własne zrealizowane 

20.2 
Zamontowanie osłon z poliwęglanu przy 
maszynach do wciskania nitów 

- - TOHO Poland Sp. z o.o. 2015 - środki własne zrealizowane 

Łączne koszty: planowane: -  poniesione: 210 024 077,63   

OGÓŁEM LATA 2013-2015 planowane: -  poniesione: 241 002 756,6   

Źródło: Urząd Miejski w Radomiu (w tym: Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Radomia za 2013 r.- Uchwała Nr 736/2014 rady Miejskiej w Radomiu z dnia 9.06.2014 r. w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Radomia za 2013 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Radomia za 2013 rok, Sprawozdanie z realizacji budżetu 
miasta Radomia za 2014 r.- Uchwała Nr 130/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26.06.2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Radomia za 2014 rok 
oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Radomia za 2014 rok, Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Radomia za 2015 r.- uchwała Nr 327/2016 Rady Miejskiej w Radomiu 
z dnia 27.06.2016 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Radomia za 2015 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Radomia za 2015 rok, KM PSP 
w Radomiu, RPEC „RADPEC” S.A, MPK Sp. z o.o., MZDiK, PPUH Radkom Sp. z o.o., SM Ustronie, TOHO Poland Sp. z o.o., ITMP Sp. z o.o., RAFIL S.A., XELLA RADOM Sp. z o.o. 
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W okresie sprawozdawczym na terenie miasta wydatkowano 731 062 516,85 zł na realizację zadań 
planowanych w Programie... jak i na zadania dodatkowe. W ogólnej kwocie zadania dodatkowe 
stanowią ok. 33%. Szczegółową informację w zakresie poniesionych nakładów na wszystkie zadania 
realizowane na terenie miasta przedstawiono w tabeli 41. 
 
Tabela 41 Nakłady finansowe poniesione na realizację wszystkich zadań z zakresu ochrony 

środowiska na terenie miasta w okresie sprawozdawczym dla poszczególnych 
sektorów środowiska 

Sektor 

Zadania 
wynikające 

z Programu... 
[PLN] 

Zadania 
dodatkowe 

[PLN] 

Ogółem 
[PLN] 

Ochrona przyrody i krajobrazu 17 572 556,64 1 447 950,50 19 020 507,14 

Ochrona i zrównoważony rozwój lasów 122 750,00 - 122 750,00 

Racjonalne gospodarowanie zasobami 
wodnymi wraz z ich ochroną 

212 871 681,14
1)

 298 096,04 213 169 777,18
1)

 

Ochrona powierzchni ziemi 1 820,00 - 1 820,00 

Gospodarowanie zasobami geologicznymi - -  

Środowisko a zdrowie 10 348 943,07 1 309 179,62 11 658 122,69 

Jakość powietrza 64 404 737,80 27 923 452,78 92 328 190,58 

Ochrona przed hałasem i oddziaływaniem 
hałasu 

134 682 058,15 210 024 077,63 344 706 135,78 

Oddziaływanie promieniowania 
elektromagnetycznego 

- - - 

Gospodarka odpadami 44 051 951,52 - 44 051 951,52 

Substancje chemiczne w środowisku - - - 

Edukacja ekologiczna 234 367,72 - 234 367,72 

Kierunki działań systemowych 5 768 894,24 - 5 768 894,24 

OGÓŁEM 490 059 760,28 241 002 756,57 731 062 516,85 
1) kwota łącznie za lata 2015-2016 
– nie ponoszono nakładów 
Źródło: opracowanie własne 

 
Ogółem na terenie miasta największe środki zaangażowane były w realizację zadań w następujących 
sektorach: Ochrona przed hałasem i oddziaływaniem hałasu (47,15%), następnie Racjonalne 
gospodarowanie zasobami wodnymi wraz z ich ochroną (29,16%) oraz Jakość powietrza (12,63%), co 
stanowi 88,94% wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowych. 
 

4.1 Ocena zgodności wykonanych zadań z harmonogramem 

 
Ogółem w Programie... w ramach poszczególnych sektorów i określonych dla nich kierunków działań 
przewidziano do realizacji w okresie sprawozdawczym 98 zadań, w tym 57 zadań inwestycyjnych i 41 
zadań pozainwestycyjnych. Oceny zgodności wykonanych zadań dokonano dla wszystkich 
planowanych zadań zamieszczonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Oceniając zgodność 
wykonywanych zadań wykorzystano skalę przedstawioną w rozdziale 3 w podziale na: 

− zadania zrealizowane, 

− zadania niezrealizowane; 

− zadania będące w trakcie realizacji; 

− zadania realizowane w sposób ciągły. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące liczby zadań wraz z oceną stanu ich realizacji w poszczególnych 
sektorach środowiska przedstawiono w tabeli 42. 
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Tabela 42 Zbiorcze zestawienie informacji na temat stanu realizacji zadań w latach 2013-2015 
dla poszczególnych sektorów środowiska  

SEKTOR 

LICZBA ZADAŃ 

p
la

n
o

w
an

yc
h

 

zr
e

al
iz

o
w

an
yc

h
 

n
ie

zr
e

al
iz

o
w

an
yc

h
 

b
ę

d
ąc

yc
h

 w
 t

ra
kc

ie
 

re
al

iz
ac

ji
 

re
al

iz
o

w
an

yc
h

 

w
 s

p
o

só
b

 c
ią

gł
y 

Ochrona przyrody 9 6 0 0 3 

zadania inwestycyjne 5 3 0 0 2 

zadania pozainwestycyjne 4 3 0 0 1 

Ochrona i zrównoważony rozwój lasów 4 3 0 0 1 

zadania inwestycyjne 1 1 0 0 0 

zadania pozainwestycyjne 3 2 0 0 1 

Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi 11 4 1 1 5 

zadania inwestycyjne 6 4 0 1 1 

zadania pozainwestycyjne 5 0 1 0 4 

Ochrona powierzchni ziemi 2 0 1 0 1 

zadania inwestycyjne 1 0 1 0 0 

zadania pozainwestycyjne 1 0 0 0 1 

Gospodarowanie zasobami geologicznymi 1 0 0 0 1 

zadania pozainwestycyjne 1 0 0 0 1 

Środowisko a zdrowie 9 4 0 1 4 

zadania inwestycyjne 7 4 0 0 3 

zadania pozainwestycyjne 2 0 0 1 1 

Jakość powietrza 19 15 1 0 3 

zadania inwestycyjne 17 15 1 0 1 

zadania pozainwestycyjne 2 0 0 0 2 

Ochrona przed hałasem i oddziaływaniem hałasu 21 6 6 7 2 

zadania inwestycyjne 15 3 4 7 1 

zadania pozainwestycyjne 6 3 2 0 1 

Ochrona przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych 3 0 0 0 3 

zadania pozainwestycyjne 3 0 0 0 3 

Gospodarka odpadami 3 0 0 0 3 

zadania inwestycyjne 1 0 0 0 1 

zadania pozainwestycyjne 2 0 0 0 2 

Edukacja ekologiczna 4 0 0 0 4 

zadania pozainwestycyjne 4 0 0 0 4 

Działania systemowe 12 3 0 2 7 

zadania inwestycyjne 4 2 0 2 0 

zadania pozainwestycyjne 8 1 0 0 7 

RAZEM 98 41 9 11 37 

zadania inwestycyjne 57 32 6 10 9 

zadania pozainwestycyjne 41 9 3 1 28 
Źródło: opracowanie własne 

W oparciu o powyższe zestawienie stwierdzono, że na terenie miasta realizacja harmonogramu 
rzeczowo-finansowego przebiega prawidłowo. Ocena taka wynika z faktu, że z zaplanowanych 98 
zadań ok. 42% zadań zostało zrealizowanych w okresie sprawozdawczym a ok. 38% jest 
realizowanych w sposób ciągły. W trakcie realizacji jest ponad 11% zadań, natomiast tylko ok. 9% nie 
zostało zrealizowanych.  
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Najwięcej zrealizowanych zadań w okresie sprawozdawczym, stwierdzono w sektorze: Jakość 
powietrza (tj. 15 zadań, co stanowi odsetek sięgający ok. 80% wszystkich zaplanowanych zadań 
w tym sektorze) oraz w sektorach: Ochrona przyrody i krajobrazu (ok.67%), Ochrona i zrównoważony 
rozwój lasów (75%) i Środowisko a zdrowie (ok. 56%). W latach 2013-2015, w ramach zrealizowanych 
zadań wykonano przede wszystkim prace termomodernizacyjne obiektów użyteczności publicznej 
i podmiotów gospodarczych oraz wdrożono projekt: „Zmniejszenie strat energii w sieci ciepłowniczej 
miasta Radomia”, co bezpośrednio i pośrednio wpływa na poprawę jakości środowiska w mieście. 
Poddano rewitalizacji parki: Leśniczówka, Stary Ogród oraz Ustronie, a także wykonano 
inwentaryzacje i waloryzacje przyrodnicze obszarów cennych przyrodniczo tj.: doliny rzeki Mlecznej 
na odcinku od ul. Mieszka I do granic administracyjnych Radomia oraz od linii kolejowej do granic 
administracyjnych Radomia wraz z doliną cieku Godowskiego, użytku ekologicznego „Bagno” wraz 
z ekologicznie powiązanymi terenami sąsiednimi i doliny rzeki Pacynki oraz terenów cennych 
przyrodniczo. Wykonano odnowienia lasów na pow. 9,77 ha oraz uproszczone plany urządzania 
lasów dla 10 obrębów ewidencyjnych i inwentaryzację stanu lasów w 15 obrębach ewidencyjnych 
miasta Radomia. Ponadto zrealizowane zostało zadanie w zakresie poprawy systemu transportu 
publicznego w Radomiu m.in.: poprzez zakup 8 szt. autobusów o długości 18 m zasilanych CNG czy 
też montaż monitoringu wizyjnego na 5 przystankach.  
 
Zadania realizowane w sposób ciągły dotyczyły działań, które wykonywane są na przestrzeni lat 
w sposób cykliczny. Głównie są to zadania w zakresie m.in.: badań parametrów jakościowych wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi czy też badań jakości powietrza, montażu wodomierzy 
w indywidualnych gospodarstwach domowych, konserwacji systemów otwartych kanalizacji 
deszczowej, tj. rowów, rzek, osadników, realizacji „Programu obniżania niskiej emisji na terenie 
miasta Radomia” w zakresie dofinansowania wymiany źródeł ciepła dla mieszkańców zgodnie 
z założeniami PONE, a także realizacji sytemu gospodarki odpadami na terenie Radomia. 
 
W trakcie realizacji były zadania, które rozpoczęły się w okresie sprawozdawczym a planowane ich 
zakończenie wykracza poza rok 2015, który jest ostatnim rokiem sprawozdawczym dla niniejszego 
dokumentu jakim jest Raport... Zadania te dotyczyły głównie budowy, przebudowy i modernizacji 
dróg na terenie miasta. 
 
Natomiast niezrealizowanych zostało 9 zadań w 4 sektorach tj.: Racjonalne gospodarowanie 
zasobami wodnymi, Ochrona powierzchni ziemi, Jakość powietrza oraz Ochrona przed hałasem 
i oddziaływaniem hałasu. W tym ostatnim sektorze środowiska nie zrealizowano największej liczby 
zadań, bo aż 6, natomiast w pozostałych sektorach po jednym zadaniu. Z przeprowadzonej analizy 
wynika, że główną przyczyną niezrealizowania tak dużego odsetka zadań w zakresie Ochrony przed 
hałasem... był brak środków finansowych (np. przesunięcie otrzymania dofinansowania z innych 
źródeł) co spowodowało zmianę terminu ich wykonania. W przypadku zadania w zakresie 
prowadzenia badań parametrów jakościowych wód ujmowanych z JCWPd realizowanego w ramach 
Państwowego Monitoringu Środowiska  przez WIOŚ stwierdzono, że w latach 2013-2015 nie 
wykonywano takich badań, gdyż nie zostały one zaplanowane do realizacji w „Programie 
Państwowego Monitoringu Środowiska województwa mazowieckiego na lata 2013-2015” na terenie 
Radomia. Niezrealizowano również zadania: modernizacja zakładowej sieci c.o. z przyłączami do 
budynków (wymiana na preizolowaną) - zadanie to przeszło w 2015 r. na innego wykonawcę w 
wyniku odsprzedaży zakładowej sieci innemu podmiotowi (RPEC „RADPEC” S.A.). Natomiast dla 
zadania: przywracanie parametrów użytkowych gleb na terenach gdzie ich jakość nie spełnia 
wymagań określonych przepisami nie zaistniały w okresie sprawozdawczym podstawy do jego 
wykonania. 
 
W okresie sprawozdawczym na terenie miasta dodatkowo realizowano 74 zadania, w tym 61 zadań 
zrealizowano, w trakcie realizacji było 12 zadań a jedno realizowano w sposób ciągły. Najwięcej 
zadań dotyczyło termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych 
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wielorodzinnych oraz budowy i rozbudowy dróg. Zadania te wpisują się w poszczególne sektory 
określone w harmonogramie i zwiększają efekt ekologiczny jakim jest poprawa stanu środowiska na 
terenie miasta. 
 

4.2 Ocena rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem 

oraz analiza przyczyn tych rozbieżności 

 
Oceny rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami w Programie... a ich wykonaniem 
w okresie sprawozdawczym dokonano na podstawie informacji zamieszczonych w rozdziałach 3.1-4.1 
niniejszego opracowania. Takie rozumowanie podyktowane jest konstrukcją dokumentu (rysunek 5), 
który wyznacza dla realizacji polityki ekologicznej miasta cel nadrzędny i wpisujące się w niego cele 
krótkookresowe (obejmujące okres sprawozdawczy niniejszego Raportu…). Cele te zostały 
dookreślone poprzez kierunki działań, które w postaci konkretnych zadań ujętych w harmonogramie 
rzeczowo - finansowym, stanowią listę przedsięwzięć inwestycyjnych i pozainwestycyjnych 
adresowanych bezpośrednio do konkretnych odbiorców.   
 
Analiza przedstawionych danych w rozdziałach 3.1-4.1 wskazuje jednoznacznie, że zdecydowana 
większość zarówno celów i kierunków działań jak i zadań została zrealizowana oraz jest realizowana 
w sposób ciągły lub znajduje się w trakcie realizacji. Jest to zjawisko pozytywne, świadczące 
o zaangażowaniu i odpowiedzialności podmiotów zobligowanych do wykonania działań 
wymienionych w treści Programu…, tym bardziej, że realizacja przedstawionych w dokumencie celów 
i kierunków działań w zakresie ochrony środowiska należy do wielu jednostek, w tym m.in. do 
Prezydenta Miasta, Komendanta Miejskiej Komendy Straży Pożarnej w Radomiu, zarządców 
nieruchomości (spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, osoby fizyczne), a także 
podmiotów gospodarczych korzystających ze środowiska m.in.: RPEC RADPEC S.A., PPHU RADKOM 
Sp. z o.o., MPK Sp. z o.o., PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko Kamienna.  
 
Odnosząc się do realizacji celów i kierunków działań w analizowanym okresie, stwierdzono, że 
w większości realizowane są w sposób ciągły, za wyjątkiem dwóch, z których jeden uznano za 
zrealizowany a drugi w trakcie realizacji. Zrealizowany cel dotyczył dotrzymywania poziomów pól 
elektromagnetycznych zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Realizacja tego celu 
została potwierdzona poprzez analizę wyników pomiarów wykonanych w latach 2013-2015 przez 
WIOŚ zamieszczonych w rozdziale 2.5 niniejszego Raportu... Uzyskane wyniki jednoznacznie wskazują 
na brak przekroczeń wartości dopuszczalnej poziomów pól elektromagnetycznych. Natomiast cel 
będący w trakcie realizacji to cel wpisujący się w obszar Działań systemowych, w sektor: Turystyka 
i rekreacja. Przesłanką do takiej oceny jest fakt podjęcia inicjatyw w zakresie budowy obiektów 
sportowych jak również rewitalizacji obszarów zieleni urządzonej (wynikający również z zadań 
dodatkowych realizowanych na terenie miasta jako, że wpisują się w harmonogram rzeczowo-
finansowy), które wykraczają poza przyjęty horyzont sprawozdawczy. 
 
Oceniając realizację harmonogramu rzeczowo-finansowego wzięto pod uwagę trzy aspekty tj. 
faktyczne wykonanie zadań, poniesione nakłady oraz terminowość wykonanych zadań.  W pierwszym 
przypadku stwierdzono, że z zaplanowanych 98 zadań 41 zadań zostało zrealizowane w okresie 
sprawozdawczym (co stanowi ok. 42% wszystkich zaplanowanych zadań), a 37 jest realizowanych 
w sposób ciągły. W trakcie realizacji jest 11 zadań, natomiast tylko 9 nie zostało zrealizowanych. Tak 
wysoki odsetek zrealizowanych zadań oraz zadań realizowanych w sposób ciągły i będących w trakcie 
realizacji wskazuje jednoznacznie na prawidłowo postępujący proces wykonania harmonogramu. 
Natomiast oceniając harmonogram pod względem realizacji finansowej stwierdzono, że w latach 
2013 - 2015 wydatkowano ogółem kwotę 490 059 760,28 zł. W odniesieniu do środków planowanych 
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(w wysokości 625 501 705 zł) wydatkowana kwota stanowi 78,3% kwoty założonej, co oznacza, że 
koszty wydatkowane zostały w sposób zgodny z przyjętymi założeniami. Pozostała różnica (pomiędzy 
nakładami planowanymi a wydatkowanymi) wynika z braku możliwości rozbicia na poszczególne lata 
kosztów niektórych zadań planowanych do realizacji w harmonogramie, nie zaś z rezygnacji 
z wykonania zadań (jednocześnie należy w tym miejscu zaznaczyć, że dla niektórych przedsięwzięć 
nie zostały oszacowane koszty, ponieważ ich realizacja usankcjonowana była przepisami prawa 
i wpisywała się w zakres czynności służbowych wykonywanych przez pracowników podmiotów 
odpowiedzialnych za ich wykonanie). Oceniając terminowość wykonanych zadań, stwierdzono, że 
większość zaplanowanych zadań zrealizowana została w terminie na jaki została przewidziana. 
Zaobserwowane w nielicznych przypadkach zmiany terminu dotyczyły uzyskania dofinansowania 
z innych źródeł (dotacje, kredyty, pożyczki, środki UE) w ramach konkretnych procedur i powodowało 
przesunięcia w czasie realizacji. Opóźnienia spowodowane były również przyczynami formalnymi 
i administracyjnymi związanymi z rozstrzyganiem procedur przetargowych a także czynnikami 
losowymi (np. związanymi z warunkami meteorologicznymi). 
 
 
Ocena stopnia zaawansowania realizacji poszczególnych celów, kierunków działań i zadań pozwala na 
stwierdzenie, że są one realizowane zgodnie z założonymi priorytetami ekologicznymi dla miasta 
w dokumencie bazowym ujętymi w poszczególnych sektorach środowiska. Ponadto ich realizacja jest 
zbieżna z celem nadrzędnym i bezpośrednio wynika z zaplanowanego harmonogramu, który zawiera 
konkretny wykaz zadań z przypisanymi kosztami i okresem ich wykonania, a także jednostkami 
realizującymi odpowiedzialnymi za ich wykonanie. W odniesieniu do niektórych zadań umieszczonych 
w Programie… a niezrealizowanych w okresie sprawozdawczym, głównych przyczyn rozbieżności (tak 
jak przedstawiono powyżej) należy upatrywać przede wszystkim w ograniczonych możliwości 
finansowych pozwalających na pełną realizację zadań, a w szczególności pozyskiwania środków 
zewnętrznych na dofinansowanie zadań. Jednak nie wpływają one w sposób znaczący na uzyskanie 
efektu ekologicznego w postaci poprawy stanu środowiska na terenie miasta.  
 

 

5. OCENA SYSTEMU MONITORINGU REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY 
ŚRODOWISKA 

 
 
Jako podstawę dla procesu monitorowania stopnia realizacji Programu Ochrony Środowiska dla 
miasta Radomia na lata 2013 – 2016 z uwzględnieniem lat 2017 - 2020 przyjęto – zestawione 
w obrębie 5-ciu grup tematycznych – wskaźniki. Kryterium ich doboru oparto na założeniu, że 
wartości poszczególnych wskaźników powinny być względnie łatwe do weryfikacji (m.in. w oparciu 
o dane publikowane GUS, WIOŚ), a ich analiza - w powiązaniu z rozpoznaniem aktualnej sytuacji 
w poszczególnych sektorach ochrony środowiska – powinna ułatwić przewidywanie zachodzących 
w nich przeobrażeń. W tym kontekście wskaźniki należy traktować również jako punkt odniesienia 
dla korekty i weryfikacji planowanych oraz realizowanych inwestycji i przedsięwzięć 
pozainwestycyjnych.  
 
W poniższej tabeli przedstawiono wartości wyjściowe określone dla 41. wskaźników wymienionych 
w Programie Ochrony Środowiska... w zestawieniu z wartościami tychże wskaźników odnotowanymi 
wg stanu na dzień 31.12.2013 r., 31.12.2014 r. i 31.12.2015 r.  
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Tabela 43 Wskaźniki do oceny efektów realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta 
Radomia na lata 2013 – 2016 z uwzględnieniem lat 2017 – 2020 

Wskaźnik Jednostka 
Stan na dzień: 

31.12.2011 r. 31.12.2013 r. 31.12.2014 r. 31.12.2015 r. 

Gospodarka wodno-ściekowa 

Długość sieci wodociągowej  km 459,4/492,0* 498,3/496,7
1)

 504,5/502,9
1)

 510,2/508,6
1)

 

Połączenia sieci wodociągowej prowadzące 
do budynków mieszkalnych i zbiorowego 
zamieszkania 

sztuk 16 486 17 054 17 220 17 909 

Ludność korzystająca z sieci wodociągowej osoba 209 874 208 148 207 036 - 

Ludność korzystająca z sieci wodociągowej % 95,1 95,3 95,3 - 

Woda dostarczona gospodarstwom 
domowym 

dam
3
 7 843,3, 7 303,0 7 035,4 6 925,1 

Długość sieci kanalizacyjnej  km 418,13/437* 439,0/439,0
1)

 449,5/442,5
1)

 455,6/448,6
1)

 

Stosunek długości sieci kanalizacyjnej do 
sieci wodociągowej 

- 
0,9/0,9* 0,9 0,9 0,9 

Połączenia sieci kanalizacyjnej prowadzące 
do budynków mieszkalnych i zbiorowego 
zamieszkania 

sztuk 10 486 11 132 11 277 11 380 

Ścieki odprowadzone dam
3
 10 784 10 397 10 004 9 991 

Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej osoba 199 107 197 966 197 061 - 

Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej % 90,3 90,6 90,7 - 

Zużycie wody na 1 mieszkańca m
3
/rok 35,5 33,4 32,3 32,0 

Zużycie wody na 1 odbiorcę 
(korzystającego) 

m
3
/rok 37,4 35,1 34,0 - 

Zużycie wody w przemyśle dam
3
/rok 1 246 930 972 872 

Ścieki oczyszczone komunalne dam
3
 10 784 10 397 10 004 9 991 

Ścieki oczyszczone przemysłowe dam
3
 477 517 531 474 

Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie % 95,0 95,4 96,6 98,9 

Infrastruktura gazowa 

Długość sieci gazowej rozdzielczej km 405,705 433,574 440,117 - 

Czynne połączenia sieci gazowej do 
budynków (ogółem) 

sztuk 13 193 14 205 14 418 - 

Odbiorcy gazu gosp. domowe 64 672 65 188 65 267 - 

Ludność korzystająca z sieci gazowej osoba 183 620 178 631 177 577 - 

Odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania 
gazem 

gosp. domowe 6 633 10 124 10 728 - 

Zużycie gazu z sieci tys. m
3
 29 873,0 30 659,6 27 702,2 - 

Zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań  tys. m
3
 13 227,6 15 621,2 14 006,3 - 

Zużycie gazu z sieci na jednego mieszkańca m
3
 135,1 140,0 127,2 - 

Zużycie gazu z sieci na jednego odbiorcę 
(korzystającego) 

m
3
 162,7 171,6 156,0 - 

Ochrona powietrza 

Emisja zanieczyszczeń pyłowych – ogółem Mg/rok 131 94 100 86 

Emisja zanieczyszczeń gazowych – ogółem 
z wyszczególnieniem emisji CO2, SO2 i NO2 

Mg/rok 230 635 269 979 254 750 249 401 

Wymiana pieców opalanych węglem na 
gazowe i elektryczne 

szt. bd. bd. 

177 
(zlikwidowane 

paleniska 
węglowe) 

401 
(zlikwidowane 

paleniska 
węglowe) 

Budowa parkingów na obrzeżach miasta szt. bd. 0 0 0 

Budowa dróg dla rowerów i innych 
udogodnień (m.in. kontrapasy, pasy 
rowerowe w jezdni) 

km bd. 
12,2 km – kontrapasy,  

13 km – drogi rowerowe 

Budowa parkingów rowerowych 
 

szt. bd. 0 0 0 
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Wskaźnik Jednostka 
Stan na dzień: 

31.12.2011 r. 31.12.2013 r. 31.12.2014 r. 31.12.2015 r. 

Gospodarka odpadami 

Ilość zebranych odpadów komunalnych, 
z wyszczególnieniem ilości odpadów 
przypadających na 1 mieszkańca 

Mg/ 
kg/mieszkańca 

49 719/ 
173,7 

63 635,212/ 
298,5

2)
 

68 263,4/ 
323,7

2)
 

70 962,43/ 
338,6

2)
 

Ilość wytworzonych odpadów w sektorze 
gospodarczym 

tys. Mg 66,7 bd. bd. bd. 

Ilość poddana odzyskowi w sektorze 
gospodarczym 

tys. Mg 60,1 bd. bd. bd. 

Ilość poddana unieszkodliwianiu ogółem, 
z wyszczególnieniem ilości 
unieszkodliwianej poprzez składowanie 

tys. Mg 0,4 bd. bd. bd. 

Przyroda i krajobraz 

Wskaźnik lesistości % 7,0 6,9 6,9 6,9 

Powierzchnia obszarów prawnie 
chronionych 

ha 252,9 252,9 252,9 252,9 

Powierzchnia rezerwatów przyrody ha 0 0 0 0 

Powierzchnia użytków ekologicznych ha 6,9 6,9 6,9 6,9 
Pomniki przyrody sztuk 22 22 24 24 

* dane Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o. stan na koniec 2012 r. 
1)

 dane Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o. 
2) 

wg informacji zamieszczonych w Analizie stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Miasta Radomia 
sporządzonej za dany rok kalendarzowy 
- dane nieopublikowane dla danego roku sprawozdawczego 

 

Analiza informacji zamieszczonych w powyższej tabeli wskazuje, że przyjęty na potrzeby Programu 
Ochrony Środowiska… system monitoringu cechuje się przejrzystym układem obejmującym 
parametry obrazujące stan poszczególnych komponentów środowiska a jednocześnie stanowiące 
narzędzie do analizy zachodzących w nich zmian. Dla zdecydowanej większości wskaźników określono 
wartości osiągnięte wg stanu na dzień 31.12.2013 r., 31.12.2014 r. oraz 31.12.2015 r., natomiast 
w niektórych przypadkach było to niemożliwe. Sytuacja taka spowodowana była brakiem dostępu do 
odpowiednich informacji (dotyczyły to pozycji: ilość wytworzonych odpadów w sektorze 
gospodarczym, ilość odpadów poddana odzyskowi w sektorze gospodarczym a także ilość odpadów 
poddana unieszkodliwianiu ogółem, z wyszczególnieniem ilości unieszkodliwianej przez składowanie, 
dla których wartości można zweryfikować jedynie poprzez bazę WSO (Wojewódzki System 
Odpadowy)) jak również brakiem zasilenia danymi w momencie opracowywania niniejszego 
Raportu… Banku Danych Lokalnych (dotyczy to stanu na dzień 31.12.2015 r. w odniesieniu do części 
wskaźników). 
 
W odniesieniu do części parametrów, zestawienie ich wartości odnotowanych w dokumencie 
wyjściowym w stosunku do wartości osiągniętych w okresie sprawozdawczym, cechuje zakres 
zmienności wskazujący na pozytywne zmiany zachodzące w sektorach, których dotyczą. Spadkowe 
trendy zaobserwowano m.in. w odniesieniu do zużycia wody w sektorze komunalnym, jak też do 
ilości odprowadzonych ścieków. W przypadku niektórych wskaźników (np. emisja zanieczyszczeń 
pyłowych, zużycie wody w przemyśle) ich wartości cechują się zmiennością – po okresie zniżkowym 
w danym roku, w następnym następuje ich wzrost. Zaobserwowano również wskaźniki, dla których 
zaznacza się tendencja wzrostowa – sytuacja taka dotyczy ilości zbieranych w skali roku odpadów 
komunalnych. W przypadku tego wskaźnika należy uznać ją jednak za pozytywną zmianę związaną 
z uszczelnieniem systemu gospodarowania odpadami. 
 
W aspekcie powyższych spostrzeżeń należy stwierdzić, że przyjęty system monitoringu Programu… 
ma właściwą konstrukcję, zaś prowadzenie go w sposób długofalowy pozwoli na zebranie materiału 
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porównawczego obejmującego szeroki zakres czasowy. System ten należy jednak na etapie 
aktualizacji dokumentu bazowego zweryfikować i dopasować do wymogów określonych 
w opublikowanych w 2015 r. przez Ministerstwo Środowiska Wytycznych do opracowania 
wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska. 
 

 

6. WNIOSKI DO UWZGLĘDNIENIA NA ETAPIE AKTUALIZACJI PROGRAMU 
OCHRONY ŚRODOWISKA… 

 
W związku z opublikowaniem przez Ministerstwo Środowiska w 2015 r. Wytycznych do opracowania 
wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska na etapie aktualizacji 
Programu Ochrony Środowiska dla miasta Radomia… niezbędne będzie uwzględnienie wymogów 
przedmiotowego dokumentu. Rekomenduje on tworzenie programów ochrony środowiska wokół 10 
obszarów interwencji (ochrona klimatu i jakości powietrza, zagrożenia hałasem, pola 
elektromagnetyczne, gospodarowanie wodami, gospodarka wodno – ściekowa, zasoby geologiczne, 
gleby, gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, zasoby przyrodnicze, zagrożenia 
poważnymi awariami), co zasadniczo jest zbieżne z konstrukcją aktualnie obowiązującego 
Programu…, przy czym wskazuje, że obszary te powinny zostać szczegółowo ocenione 
z wykorzystaniem modelu D-P-S-I-R (siły sprawcze – presja – stan – wpływ – reakcja), a następnie – 
w oparciu o analizę SWOT – powinny zostać dla nich sformułowane cele, kierunki działań i zadania, 
zaś w systemie monitorowania należy przyporządkować im wskaźniki. Zarówno model D-P-S-I-R jak 
również analiza SWOT stanowią elementy konstrukcji dokumentu, które nie są obecne 
w obowiązującym Programie… 
 
Poza wymaganiami formalnymi i merytorycznymi wynikającymi z Wytycznych… nowoopracowany 
program ochrony środowiska powinien zostać dostosowany do zapisów obowiązujących na etapie 
jego tworzenia aktów prawnych oraz dokumentów sektorowych wyższego szczebla.  
 
Szczególną uwagę należy zwrócić również na konstrukcję harmonogramu rzeczowo - finansowego. 
Przeprowadzona w niniejszym Raporcie… analiza zapisów Programu… w kontekście wykonania zadań 
ujętych w harmonogramie wykazała, że duża część z planowanych przedsięwzięć została 
zrealizowana. Biorąc jednocześnie pod uwagę fakt, że na terenie miasta w okresie sprawozdawczym 
wykonano szereg zadań, które nie zostały ujęte w harmonogramie a wpisywały się merytorycznie 
w jego zakres (dotyczy to m.in.: termomodernizacji budynków mieszkalnych oraz obiektów 
użyteczności publicznej, inwestycji związanych z rozbudową i modernizacją infrastruktury drogowej, 
przedsięwzięć z zakresu ochrony przyrody) niezbędne będzie zweryfikowanie listy zadań 
planowanych do wykonania w kolejnych latach. W odniesieniu do niektórych zadań (m.in. 
wspomnianych powyżej termomodernizacji) zasadnym wydaje zgrupowanie pojedynczych inwestycji 
(dotyczących konkretnych budynków) w formie jednego zadania o charakterze ogólnym. Działanie 
takie umożliwi włączenie do harmonogramu inwestycji o tożsamym zakresie prac, w sytuacji gdy 
w trakcie obowiązywania dokumentu realizator inwestycji zdobędzie środki na jej wykonanie. 
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ZAŁĄCZNIK 
 

 
Wyniki pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza z instalacji należącej do Xella Radom Sp. z o.o. 
wykonane w I kwartale 2016 r. (3 cykle pomiarowe wykonane jednego dnia) 
Emisja uzyskana 

w wyniku 
pomiaru: 

Wyniki pomiarów [kg/h] 
Średnia 
[kg/h] 

Niepewność 
pomiaru* 

Metoda 
pomiaru 

Przekroczenie 

pył ogółem 0,219 0,225 0,263 0,236 +/-0,021 z obliczeń brak 

dwutlenek siarki 2,589 2,622 2,611 2,608 +/-0,250 z obliczeń brak 

tlenki azotu 
w przeliczeniu na 
dwutlenek azotu 

1,051 1,005 1,118 1,058 +/-0,101 z obliczeń brak 

tlenek węgla 2,877 2,532 3,243 2,884 +/-0,273 z obliczeń brak 
* niepewność rozszerzona pomiaru przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2 

Źródło: ankieta Xella Radom Sp. z o.o. 

 
 
Wyniki pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza z instalacji należącej Zakładu Automatyki 
KOMBUD S.A. wykonane w II kwartale 2016 r. (2 cykle pomiarowe wykonane jednego dnia) 

Emisja uzyskana w wyniku 
pomiaru: 

Wyniki pomiarów [kg/h] 
Średnia 
[kg/h] 

Niepewność 
pomiaru* 

Metoda 
pomiaru 

ksyleny <0,00009 <0,00008 <0,00008 z obliczeń 

„N” octan butylu 0,00081 0,00036 0,00058 ± 0,00019 z obliczeń 
* niepewność rozszerzona pomiaru przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2 

Źródło: ankieta Zakładu Automatyki KOMBUD S.A. 

 
 
Wyniki pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza z instalacji należących do Radomskiej Fabryki 
Farb i Lakierów S.A. wykonane w I kwartale 2016 r. (2 cykle pomiarowe wykonane jednego dnia) 

Emisja uzyskana w wyniku 
pomiaru: 

Wyniki pomiarów [kg/h] 
Średnia 
[kg/h] 

Niepewność 
pomiaru* 

Metoda 
pomiaru 

Emitor 1 

Ksylen 0,313 granica oznaczalności dla ksylenu wynosi 0,005 mg/ml 

Emitor 2 

pył 0,353 0,389 0,371 +/-0,063 z obliczeń 

dwutlenek siarki 2,15 2,19 2,17 +/-0,33 z obliczeń 

tlenki azotu 0,655 0,699 0,677 +/-0,110 z obliczeń 

tlenek węgla 3,99 4,3 4,12 +/-0,62 z obliczeń 

Emitor 3 

pył 0,409 0,426 0,417 +/-0,058 z obliczeń 

dwutlenek siarki 1,03 1,04 1,03 +/-0,14 z obliczeń 

tlenki azotu 0,855 0,834 0,845 +/-0,120 z obliczeń 

tlenek węgla 2,72 2,82 2,77 +/-0,36 z obliczeń 
* niepewność rozszerzona pomiaru przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2 

Źródło: ankieta Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów S.A. 

 


