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bd. brak danych 
BDL Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego 
GDOŚ Główna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
GIOŚ Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 
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JCW Jednolita część wód powierzchniowych 
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LDWN długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wskaźnik 

obliczany, jako średnia ważona z poziomów hałasu dla pory dnia, wieczoru i nocy, 
jest fizycznie niemierzalny 

LN długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wskaźnik 
będący średnim poziomem dźwięku wyznaczonym dla pory nocy (22:00-6:00) 

MPZP miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
MZDiK Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji 
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POŚ Program Ochrony Środowiska dla miasta Radomia na lata 2013-2016 
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PPIS Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
PONE Program ograniczania niskiej emisji 
PSZOK Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
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SUW Stacja Uzdatniania Wody 
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WIOŚ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 
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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 (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.). Zgodnie z zapisami ww. ustawy „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, trzecim dokumentem przedstawiającym i podsumowującym 

realizację działań i zadań w zakresie ochrony środowiska na terenie Radomia, oraz drugim 

odnoszącym się do zaktualizowanej w 2013 roku wersji Programu ochrony środowiska…(poprzedni 

raport obejmował lata 2013-2015). Swoją tematyką Raport..., obejmuje analizę stanu środowiska na 

terenie miasta oraz realizację celów i zadań w latach 2016-2017 w odniesieniu do przedstawionego 

stanu aktualnego z uwzględnieniem tendencji zmian w latach następnych. 

1.1 Podstawa wykonania pracy 

Podstawą wykonania niniejszej pracy była umowa z dnia 11 czerwca 2018 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 firmą  

Atmoterm S.A. Opracowanie powstało przy wsparciu pracowników Referatu Przeciwdziałania 

Zagrożeniom Środowiska w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu. 

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 2016-2017. 

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, iż niniejszy 

Raport... będzie zawierał informacje i zagadnienia określone przez Zamawiającego, wyszczególnione 

powyżej, a także będzie spójny z poprzednim Raportem opracowanym dla lat 2013 – 2015. Raport 

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..., a także krótkie omówienie 
zawartości poszczególnych rozdziałów. 

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 w odniesieniu do roku bazowego 
przyjętego w Programie… Ocena została dokonana w oparciu o najbardziej aktualne 
dane (za rok 2018, w przypadku braku danych za rok 2017), w zestawieniu z danymi 
za rok bazowy dla Programu… (2012), aby możliwe było wskazanie trendu zmian 
zachodzących w środowisku. 

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 działań założonych w Programie... 
w poszczególnych latach, a także analizuje nakłady inwestycyjne i pozainwestycyjne 
poniesione 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.  

Ankiety zostały opracowane dla wszystkich realizatorów dokumentu przedstawionych 

w harmonogramie rzeczowo-finansowym, do których skierowane były zadania inwestycyjne oraz 

pozainwestycyjne. Zakres informacji obejmował lata 2016-2017 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 niewskazanych do realizacji w dokumencie bazowym. Natomiast zawartość 

merytoryczna była zróżnicowana i wynikała z zakresu działalności poszczególnych podmiotów na 
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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.  

 

Źródło: opracowanie własne 

Ankiety i pisma spersonalizowane 

Podmioty gospodarcze: 
- IMPERIAL TOBACCO POLSKA MANUFACTURING 

S.A.; 
- Fabryka Broni "Łucznik" Sp. z o.o.; 
- Radomska Fabryka Farb i Lakierów „RAFIL” S.A.; 
- AS Sp. z o.o.; 
- Durr Poland Sp. z o.o. 
- Galabeton; 
- Global Cosmed S.A. 
- GGG Sp. z o.o.; 
- Hugo Boss Shoes & Accessories Poland Sp. z o.o.; 
- JADAR Sp. z o.o.; 
- Zakład Automatyki KOMBUD S.A. 
- TECHMATIK S.A.; 
- TOHO Poland Sp. z o.o.; 
- TREND GLASS Sp. z o.o.; 
- WINDOOR Paweł Redestowicz; 
- XELLA RADOM Sp. z o.o.; 
- Zbyszko Company 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.; 
- RTBS "Administrator" Sp. z o.o.; 
- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu 

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

"RADPEC" S.A.; 
- Rewitalizacja” Sp. z o.o. 
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z 

o.o. 

Inne podmioty: 
- PGL LP Nadleśnictwo 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.; 
- Radomski Szpital Specjalistyczny; 
- Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.; 
- Areszt Śledczy w Radomiu; 
- WIOŚ w Warszawie; 
- placówki szkolne. 

Spółdzielnie mieszkaniowe oraz zarządcy 
nieruchomości: 
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, Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Michałów”, Spółdzielnia Budownictwa 
Mieszkaniowego „Łucznik”, Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Gołębiów II”. 
GZN - Grupa Zarządzania Nieruchomościami, M.S. 
Czerski Agencja nieruchomości, Eugeniusz 
Kwiatkowski, K&P, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
„DOMIR”, PW BUDOM Leszek Jusiak, WSPÓLNIE Sp. z 
o.o., CORN Centrum Obsługi Rynku Nieruchomości 
Spółka cywilna, Kancelaria Majątkowa Mirosław 
Jaśkiewicz, Host – Partner”  Sp. z o.o., „LukMapa” s.c., 
Miejski Zarząd Lokalami, Kancelaria obsługi 
nieruchomości – Karolina Zuchowicz, AIG Lincoln 
management services Sp. z o.o., P.P.H.U. „PeWel” Sp. 
z o.o., Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z 
o.o. 

Rysunek 1. Wykaz podmiotów, do których skierowano ankiety dotyczące podejmowanych działań prośrodowiskowych 
wynikających z Programu Ochrony Środowiska… 
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Opracowując niniejszy Raport… korzystano także z danych statystycznych i danych o stanie 

środowiska dotyczących miasta Radomia zawartych w niżej wymienionych dokumentach 

i opracowaniach (przygotowanych bezpośrednio dla miasta jak również opracowanych na potrzeby 

innych podmiotów): 

- Sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta Radomia za 2016 rok (Uchwała nr 497/2017 Miejskiej 
w Radomiu z dnia 28.06.2017 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta 
Radomia za 2016 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Radomia za 2016 rok); 

- Sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta Radomia za 2017 rok; 
- Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Miasta Radomia za rok 2016 r. 

oraz 2017; 
- Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na dzień 31 XII 2017 r. (PIG-PIB, Warszawa, 

2018 r.); 
- Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim – raport za rok 2016 (WIOŚ, 

Warszawa, 2017 r.); 
- Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim – raport za rok 2017 (WIOŚ, 

Warszawa, 2018 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 
Dodatkowo korzystano również z informacji i wyjaśnień przekazanych przez upoważnionych 
pracowników Urzędu Miejskiego w Radomiu, a także danych udostępnionych przez spółki gminne. 
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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. 

2.1.1 Struktura użytkowania gruntów 

Zgodnie z danymi GUS, miasto Radom zajmuje obszar o powierzchni geodezyjnej 11 180 ha. 

Dominującą formę użytkowania gruntów stanowi kategoria gruntów pozostałych (m.in.: gruntów 

zabudowanych i zurbanizowanych) oraz użytki rolne, w tym m.in.: grunty orne, sady, łąki i pastwiska 

(tabela 1). 

Tabela 1. Struktura użytkowania gruntów na terenie miasta Radomia w 2014 roku1 

Rodzaj gruntu 
Powierzchnia [ha] Powierzchnia [%] 

2014 2014 

Użytki rolne, w tym: 4 720 42,22 

grunty orne 3 561 31,85 

sady 73 0,65 

łąki 533 4,76 

pastwiska 319 2,85 

Lasy i grunty leśne 1 281 11,45 

Pozostałe grunty 5 179 46,33 

Razem 11 180 100 

                                                           
1 źródło: GUS; informacja o powierzchni gruntów w podziale na gminy jest dostępna wyłącznie do roku 2014 
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2.1.2 Demografia  

Liczba ludności zamieszkałej na terenie Radomia na koniec 2017 roku wynosiła 214 566 osób  

(wg. danych GUS). W porównaniu do roku 2015 liczba ludności sukcesywnie spada (tabela 2). 

Tabela 2. Liczba ludności zamieszkałej oraz ruch naturalny ludności2 

Rok Liczba mieszkańców 
Ruch naturalny ludności 

urodzenia zgony 

2015 216 159 1 983 2 309 

2016 215 020 2 059 2 273 

2017 214 566 2 109 2 388 

 
Z przeprowadzonej analizy danych z lat 2015-2017 wyraźnie widoczny jest trend związany z ujemnym 

przyrostem naturalnym. Jednocześnie wzrasta liczba zgonów oraz rośnie liczba urodzeń. 

2.1.3 Sytuacja gospodarcza 

Na terenie miasta Radomia w rejestrze REGON zarejestrowanych było ogółem 24 450 podmiotów 

gospodarki narodowej (GUS, Bank Danych Lokalnych; stan na 31.12.2017 r.), z czego w sektorze 

publicznym 378 przedsiębiorstw, natomiast w sektorze prywatnym 23 977 podmiotów. Zarówno 

w sektorze publicznym jak i prywatnym widoczny jest spadek liczby zarejestrowanych podmiotów. 

W sektorze prywatnym największy odsetek stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą - 75,1% ogółu podmiotów (tabela 3). 

Tabela 3. Podmioty gospodarki narodowej wg rejestru REGON na obszarze miasta Radomia wg sektorów 
własności w latach 2015-20173 

Jednostki zarejestrowane wg sektorów własnościowych 
Liczba podmiotów w latach 

2015 2016 2017 

Podmioty gospodarki narodowej ogółem 24 683 24 538 24 450 

Sektor publiczny - ogółem 391 390 378 

państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego 262 262 251 

przedsiębiorstwa państwowe 1 1 1 

spółki handlowe 28 27 26 

Sektor prywatny - ogółem 24 217 24 065 23 977 

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 18 834 18 546 18 369 

spółki handlowe 1 989 2 107 2 189 

spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego 293 311 318 

spółdzielnie 79 79 80 

fundacje 87 99 106 

stowarzyszenia i organizacje społeczne 496 516 539 

 
Należy zwrócić uwagę, iż w przeciwieństwie do spadku podmiotów sektora publicznego oraz osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą znacznie wzrosła liczba spółek handlowych, a także 

fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych. 

 

                                                           
2 źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 
3 źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 
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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 31.12.2017 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 
Radomia4 

Parametr Jednostka 2013 2014 2015 2016 2017 

Parametry sieci wodociągowej 

długość sieci 
wodociągowej 

km 496,7 502,9 508,6 536,0 542,1 

liczba odbiorców wody 
(gospodarstwa 

domowe) 
szt. 17 047 17 213 17 901 b.d b.d 

liczba zainstalowanych 
liczników w roku 
kalendarzowym 

szt. 306 253 806 19 066 19 299 

Produkcja i zużycie wody 

produkcja wody m3 11 622 640,00 11 435 970,00 11 492 510,00 11 470 050 11 244 780 

zużycie wody, w tym: m3 9 199 755,24 8 922 611,87 9 008 837,11 9 023 147 8 895 348 

przez gospodarstwa 
domowe 

m3 7 696 784,04 7 422 325,97 7 353 304,56 7 377 373 7 219 225 

przez pozostałych 
odbiorców 

m3 1 502 971,20 1 500 285,90 1 655 532,55 1 645 774 1 676123 

 
W okresie sprawozdawczym zwiększyła się długość sieci wodociągowej o 45,4 km, natomiast zmalały 

produkcja i zużycie wody (w odniesieniu do informacji podanych w Programie…). Zużycie wody na 

jednego mieszkańca wynosiło w 2012 r. (wg Programu...) 45,8 m3, natomiast w roku 2017 – 43,1 m3. 

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”. 
 

                                                           
4 źródło: Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. 



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

13 

 

Na terenie miasta z kanalizacji sanitarnej (wg GUS, BDL; stan na 31.12.2017 r.) korzysta około 91,5 % 

mieszkańców – od 2012 r. odsetek wzrósł o 1 %. Informacje nt. sieci kanalizacyjnej w okresie 

sprawozdawczym przedstawiono w tabeli 5. 

Tabela 5. Parametry sieci kanalizacyjnej oraz ilość odebranych i oczyszczonych ścieków na terenie miasta 
Radomia5 

Parametr Jednostka 2013 2014 2015 2016 2017 

Parametry sieci kanalizacyjnej 

długość sieci kanalizacyjnej (sieć 
sanitarna) 

km 439,0 442,5 448,6 495,8 500,7 

długość sieci kanalizacji 
deszczowej (sieć 
ogólnospławna) 

km 327,9 332,0 339,7 336,7 337,5 

długość przyłączy km 95,5 97,4 98,6 114,4 115,9 

Ilość ścieków 

odebranych i oczyszczonych, 
w tym 

m3 15 218 401 18 519 853 12 880 847 13 031 408 14 944 819 

udział ścieków przemysłowych % 7,28 6,21 9,23 9,2 8,7 

 

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. 

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 – 1 028 szt. (wg danych Urzędu Miejskiego 

w Radomiu). Zmniejszająca się liczba osób korzystających ze zbiorników bezodpływowych świadczy 

o pozytywnym trendzie podłączania nieruchomości do kanalizacji ogólnospławnej. W okresie 

sprawozdawczym przybyło na terenie miasta przydomowych oczyszczalni ścieków – w 2016 r. 

powstało 5 szt., natomiast w 2017 - 3 szt. 

2.1.6 Zaopatrzenie w ciepło 

Głównym dostawcą i producentem ciepła dla miasta Radomia jest Radomskie Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej „RADPEC” S.A., w którym eksploatowane są źródła ciepła, tj.: Ciepłownia Północ 

oraz Ciepłownia Południe. Ciepłownie 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. 

                                                           
5 źródło: Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. 
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System ciepłowniczy miasta Radomia stanowi sieć cieplna wysokoparametrowa i niskoparametrowa, 

której długość, w okresie lat 2016-2017, zwiększyła się o 2,77 km, natomiast w latach realizacji 

Programu o 12,42 km (wg danych RPEC „RADPEC” S.A). Ciepło dostarczane jest do ponad 1 000 

węzłów cieplnych, z których 646 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 6). 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. 

Tabela 6. Charakterystyka sieci ciepłowniczej na terenie miasta Radomia w latach 2012-20176 

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 

2016 171,65 54,96 647 1 924 878 

2017 174,42 54,53 646 1 980 893 

 
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 położone jest 457,75 km sieci gazowej, w tym sieci przesyłowej 8,89 km 

i rozdzielczej – 466,86 km (GUS, BDL; stan na 31.12.2016 r.). Liczba czynnych przyłączy do budynków 

mieszkalnych i niemieszkalnych wynosi 14 899 szt. (wzrost od 2015 r. o 166 szt.). Liczba przyłączy do 

budynków mieszkalnych również wzrosła o 511 szt. do 13 210 szt., Odbiorcami gazu jest 65 629 

gospodarstw domowych. Istotny pozytywny trend zaznacza się w liczbie odbiorców gazu 

ogrzewających mieszkania gazem – nastąpił wzrost o 326 mieszkań – w 2016 r. było ich 10 974. 

Roczne zużycie gazu ziemnego w Radomiu wynosi 30 270,7 tys. m3 (w tym do ogrzewania mieszkań 

13 320,5 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). 

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-

                                                           
6 Program Ochrony Środowiska dla Miasta Radomia...(rok 2012) i Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
„RADPEC” S.A 
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Kamienna; Radom - Tomaszów Mazowiecki oraz Radom – Dęblin. Na terenie miasta zlokalizowany 
jest także port lotniczy, którym zarządza firma Port Lotniczy Radom S.A. 
Sieć drogową Radomia tworzą drogi: 
- krajowe - 34,25 km; 
- wojewódzkie – 6,5 km; 
- powiatowe – 115 km; 
- gminne – 214 km; 
- drogi wewnętrzne – 160 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 

wynosi 60 km i zwiększyła się w okresie sprawozdawczym o 6 km. 

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 stanowi 

lewobrzeżny dopływ 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 w Warszawie 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. 

Badania monitoringowe obu cieków wykonano w 2017 r. w ramach monitoringu PMŚ. Analogicznie 

jak w latach poprzednich, próbki wód zostały pobrane 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 7. 
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Tabela 7. Ocena stanu ekologicznego jednolitych części wód (z uwzględnieniem oceny w obszarach chronionych) badanych w roku 2011, 2014, 2017 w punktach 
pomiarowo – kontrolnych zlokalizowanych w sąsiedztwie Radomia7 

Parametr 

Nazwa i kod punktu pomiarowo - kontrolnego 
punktu 

Nazwa i kod punktu pomiarowo - 
kontrolnego punktu 

Nazwa i kod punktu pomiarowo - 
kontrolnego punktu 

Rok 2011 Rok 2014 Rok 2017 

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 

Mleczna – Owadów 
(ujście do Radomki) 

JCW Mleczna bez 
Pacynki 

PLRW20001725269 

Pacynka – pon. 
Lesiowa (ujście do 

Mlecznej) 
PL01S0701_1084 

JCW Pacynka 
PLRW200017252689 

OCENA STANU EKOLOGICZNEGO W JCW – PROGRAM MONITORINGU OPERACYJNEGO 

Silnie zmieniona lub sztuczna jednolita część wód nie nie nie nie nie nie 

Klasyfikacja 
wskaźników 
i elementów jakości 
wód 

klasa elementów 
biologicznych 

IV IV IV IV 
III III 

klasa elementów 
hydromorfologicznych 

I I I I 
II II 

klasa elementów 
fizykochemicznych (grupa 
3.1-3.5) 

PSD PSD PSD II 
PSD PSD 

Stan ekologiczny  ZŁY SŁABY SŁABY SŁABY UMIARKOWANY UMIARKOWANY 

Stan ZŁY ZŁY ZŁY ZŁY Nie określono Nie określono 

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

ZŁY SŁABY nie badano SŁABY 
nie badano nie badano 

Ocena 
spełnienia 
wymagań dla 
obszarów 
chronionych 

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

N N nie badano - 

nie badano nie badano 

obszary chronione wrażliwe na 
eutrofizację wywołaną 
zanieczyszczeniami pochodzącymi 
ze źródeł komunalnych 

N N nie badano N 

nie badano nie badano 

 

 

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

wod/monitoring-rzek 
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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  

 

W wynikach monitoringu nie wskazano ogólnego stanu wód jednolitych części wód 

powierzchniowych położonych na terenie miasta Radomia. Stan ekologiczny uległ poprawie 

w stosunku do danych przytoczonych w poprzednim Raporcie – został określony jako umiarkowany. 

Klasa elementów hydromorfologicznych uległa natomiast pogorszeniu i otrzymała zamiast klasy I jak 

w poprzedniej serii monitoringowej klasę II. 
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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 8, przedstawiono informacje na temat zlokalizowanych na terenie Radomia ujęć 

wód podziemnych poziomu górnokredowego. 

Tabela 8. Charakterystyka ujęć wód podziemnych poziomu górnokredowego znajdujących się na terenie 
Radomia w okresie sprawozdawczym (2016-2017)8 

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 prostowaniem znak PŚ-ZD-
IV.7322.1.34.2011.JAz 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.I1I.6341.11.2012.WR z dn. 02.04.2012 r. 
wydana przez Prezydenta Miasta Radomia (studnie nr l-10b 

Sławno) wraz z decyzją zmieniającą znak OŚR.6341.84.2016.WR 
z dn. 20.02.2017 r. 

Data ważności 30.09.2022 r. 
Decyzja znak ROŚ.6341.187.2016.MM z dn. 19.12.2016r. 

wydana przez Starostę Radomskiego (studnie nr 12/1, 12/11 
Garno) 

Data ważności 18.12.2036 r. 
Decyzja znak ROŚ.6341.205.2016.MM z dn. 09.01.2017r. 

wydana przez Starostę Radomskiego (studnia nr 14 Sławno) 
Data ważności 08.01.2037 r. 

SUW 25-Czerwca 6 
strefę ochronną ujęcia 
stanowi teren ochrony 

bezpośredniej 

Decyzja znak OŚR.1II.6341.12.2012.WR z dn. 02.04.2012 r. 
wydana przez Prezydenta Miasta Radomia 

Data ważności: 30.09.2022 r. 

SUW Obozisko 3 
strefę ochronną ujęcia 
stanowi teren ochrony 

bezpośredniej 

Decyzja znak OŚR 6341.83.2016.WR z dn. 30.12.2016r. wydana 
przez Prezydenta Miasta Radomia 

Data ważności 31.12.2037r. 

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) 
wraz z decyzją zmieniającą znak OŚR.6341.77.2016.WR z dn. 

17.11.2016r. 
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) 
wraz z decyzją zmieniającą znak OŚR.6341.76.2016.WR z dn. 

17.11.2016r. 
Data ważności 15.12.2022 r. 

SUW Lesiów 
(gm. Jastrzębia) 

2 
strefę ochronną ujęcia 
stanowi teren ochrony 

bezpośredniej 

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

wraz z decyzją zmieniającą znak ROŚ.6341.180.2016.MM z dn. 
27.12.2016r. 

                                                           
8 Program Ochrony Środowiska dla miasta Radomia na lata 2013-2017…; informacje Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z 
o.o. 
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Nazwa ujęcia Ilość studni Strefa ochronna Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód 

Data ważności 15.12.2028 r. 

SUW Białostocka 1 

strefę ochronną ujęcia 

stanowi teren ochrony 

bezpośredniej 

Decyzja znak OŚR.6341.31.2016.WR z dn.  15.06.2016r. wydana 
przez Prezydenta Miasta Radomia 

Data ważności 14.06.2036r. 

ujęcia nieeksploatowane 

SUW Firlej 1 
strefę ochronną ujęcia 
stanowi teren ochrony 

bezpośredniej 

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

wraz z decyzją zmieniającą znak OŚR.III.6341.48.2013.AP2 z dn. 
21.02.2017r. 

Data ważności 31.12.2033 r. 

SUW Halinów 1 
strefę ochronną ujęcia 
stanowi teren ochrony 

bezpośredniej 

Decyzja znak OŚR.6341.15.2017.RW z dn. 11.04.2017r.wydana 

przez Prezydenta Miasta Radomia 
Data ważności: 10.04.2037r. 

 

 
W okresie sprawozdawczym na terenie miasta zlokalizowanych było 9 ujęć wód poziomu 

górnokredowego, w tym 2 było ujęciami nieeksploatowanymi, ujęcia Firlej i Halinów. W okresie 

sprawozdawczym wydano oraz zmieniono decyzje dla 5 SUW. Ponadto w 2016 r. rozpoczęto 

eksploatację ujęcia Białostocka oraz ujęcia Obozisko. 

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. W 2017 r. przeprowadzone badania kontrolne dla JCWPd 87 także w punkcie kontrolnym 

nr 290 pozwoliły na zaklasyfikowanie wód do klasy II. W ciągu pięciu lat zanotowano istotną poprawę 

jakości wód podziemnych na terenie miasta. 

W ramach monitoringu badawczego w 2017 r. wody podziemne badane były przez WIOŚ 

w Warszawie w 5 punktach zlokalizowanych wokół byłego wylewiska osadów garbarskich 

Radomskich Zakładów Garbarskich w Nowej Woli Gołębiowskiej. Woda pobierana była z istniejących 

piezometrów P-1, P-2, P-5, P-6 i P-10. Wykonane badania wykazały, że woda wokół wylewiska, 

charakteryzowała się ogólnie dobrym stanem, poza chlorkami w piezometrach P-1 oraz P-10. 

Pozostałe przebadane wskaźniki spełniały warunki określone dla wód o dobrym stanie chemicznym 

(I lub II klasa). Najlepszą jakością charakteryzowała się woda w piezometrze P-6, ostatnio badanym 

w roku 2014 ze względu na brak wody w kolejnych latach - stężenia wszystkich wskaźników wystąpiły 

na poziomie I klasy jakości.  

Wyniki uzyskane w ramach wykonywanych w latach 2013-2017 badań przedstawiono w tabeli 9. 

Z przedstawionych wyników z serii badań widać poprawę w jakości wód pobieranych we wszystkich  

punktach pomiarowych. 
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Tabela 9. Jakość wód podziemnych w monitoringu badawczym WIOŚ wokół byłego wylewiska osadów garbarskich Radomskich Zakładów Garbarskich w Nowej Woli 
Gołębiowskiej w latach 2013-20179 

Nazwa punktu P-1 P-2 P-5 

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

Wskaźnik  

chlorki [mg/l] IV V IV IV IV IV IV IV III II I I I I I 

siarczany [mg/l] V II II II II II II II II II I II II II II 

OWO [mgC/l] II IV III II II II II I I I I I I I I 

chrom ogólny 
[mgCr/l] 

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

chrom Cr+6 
[mgCr+6/l] 

I II I I I I I I I I I I I I I 

 

Nazwa punktu P-6 P-10 

rok 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

Wskaźnik           

chlorki [mg/l] n
ie w

yko
n

yw
an

o
 

b
ad

ań
 

I n
ie w

yko
n

yw
an

o
 

b
ad

ań
 

I III V IV IV IV 

siarczany [mg/l] I I II II II II II 

OWO [mgC/l] I I II II IV II II 

chrom ogólny [mgCr/l] V I I I I I I 

chrom Cr+6 [mgCr+6/l] II I I I I I I 

 

                                                           
9 Informacje o wynikach monitoringu wód podziemnych opublikowane na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie;  
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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 na stacjach pomiarowych: 

- 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 w Warszawie. 

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…, a także wcześniejsze lata wraz z rokiem 

bazowym, który został uwzględniony w Programie Ochrony Środowiska przedstawiono w tabeli 10. 
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Tabela 10. Wynikowe klasy strefy miasto Radom dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane w ocenach rocznych dokonanych z uwzględnieniem kryteriów 
ustanowionych pod kątem ochrony zdrowia10 

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 Raport za rok 2016 Raport za rok 2017 

SO2 A A A A A A 

NO2 A A A A A A 

CO A A A A A A 

C6H6 A A A A A A 

PM10 C C C C C C 

PM2,5 C1) C1) C1) C4) C C 

PM2,5 C22) C22) C22) C15) C15) C15) 

Pb w pyle PM10 A A A A2) A A 

As w pyle PM10 A A A A2) A A 

Cd w pyle PM10 A A A A2) A A 

Ni w pyle PM103) A A A A2) A A 

B(a)P w pyle PM103) C C C C2) C C 

O3 (poziom docelowy) A2) A2) A2) A2) A A 

O3 (poziom celu długoterminowego) D23) D23) D23) D23) D23) D23) 
1) wg poziomu dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji 
2) wg poziomu docelowego 
3) wg poziomu celu długoterminowego 

4) wg poziomu dopuszczalnego faza I (25 µg/m3 - poziom dopuszczalny dla fazy I jest to wartość, która powinna być osiągnięta w 2015 r.) 
5) wg poziomu dopuszczalnego faza II (20 µg/m3 - poziom dopuszczalny określony dla fazy II jest to wartość, która powinna być osiągnięta w 2020 r.) 

 
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: 

                                                           
10 źródło: Roczne oceny jakości powietrza w województwie mazowieckim – Raporty za lata 2013-2017, WIOŚ w Warszawie 
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 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: 

 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. 
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Z przedstawionych powyżej informacji wynika, że w klasyfikacji strefy miasta Radomia dla 

zanieczyszczeń mierzonych pod kątem spełniania kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia, nie 

odnotowano zmian. W dalszym ciągu przekroczenia dotyczyły pyłów zawieszonych PM 10, pyłu 

PM2,5 oraz benzo(a)pirenu. Ze względu na utrzymujące się przekroczenia stężeń substancji 

w powietrzu, konieczne było opracowywanie oraz wdrażanie programów ochrony powietrza na 

terenie strefy miasta Radom. 

Uwzględniając powyższe informacje poniżej, w tabeli 11, przedstawiono informację na temat 

odnotowanych przekroczeń. 

Tabela 11. Obszary przekroczeń odnotowane w latach 2013-2017 w strefie miasto Radom11 

 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 km2 

Powierzchnia 
obszaru przekroczeń 

[km2] 

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 km2 

Powierzchnia 
obszaru przekroczeń 

[km2] 

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 km2 

Powierzchnia 
obszaru przekroczeń 

[km2] 

111,6 
(100) 

- 
45,3 
(40) 

- 
13,3 
(12) 

Rok 2016 

Liczba 
mieszkańców 

strefy: 219,6  tys. 

Liczba mieszkańców 
obszaru przekroczeń 

[tys.] 

219,6 
(100) 

- 
205,8 
(94) 

- 
207,6  
(95) 

Powierzchnia 
strefy: 112 km2 

Powierzchnia 
obszaru przekroczeń 

[km2] 

112 
(100) 

- 
57 

(51) 
- 

52,4 
(47)  

Rok 2017 

Liczba 
mieszkańców 

strefy: 

Liczba mieszkańców 
obszaru przekroczeń 

[tys.] 

219,6  
(100) 

- 
209,4 
(95,4) 

- 
208,5 
(94,9)  

Powierzchnia 
strefy: 

Powierzchnia 
obszaru przekroczeń 

[km2] 

112  
(100) 

- 
63  

(56,3) 
- 

54  
(48,2)  

 
Zgodnie z informacjami przedstawionymi w Programie ochrony powietrza12 za występowanie na 

terenie miasta obszarów przekroczeń stężeń pyłów zawieszonych PM10 oraz PM2,5 w głównej 

                                                           
11 źródło: Roczne oceny jakości powietrza w województwie mazowieckim – Raporty za lata 2013-2017, WIOŚ w Warszawie 
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mierze odpowiada emisja związana z indywidualnym ogrzewaniem budynków. Zjawisko tzw. niskiej 

emisji (powstającej przy niepełnym spalaniu paliw stałych w paleniskach domowych i w starych 

wyeksploatowanych kotłowniach) jest ponadto źródłem przekroczeń wartości docelowych dla 

benzo(a)pirenu. Ponadto na jakość powietrza w mieście oddziałują transport, a także emisja 

punktowa pochodząca z zakładów zlokalizowanych w Radomiu. W znacznej mierze wpływ na jakość 

powietrza ma także emisja z terenów poza miastem – z sąsiednich powiatów, a nawet województw. 

Należy 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. 

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 realizacji Programu (w latach 2013 – 2017) odnotowano wzrost ilości emitowanych na 

terenie miasta zanieczyszczeń pyłowych - z 94 ton w 2013 r. do 114 ton w roku 2017, a także 

zanieczyszczeń gazowych – z 269 979 ton w 2013 r. do 281 750 ton w 2017 r.  

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 12. 

 

                                                                                                                                                                                     
12 Uchwała nr 94/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r., zmieniająca uchwałę w sprawie 
programu ochrony powietrza dla strefy miasto Radom, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu 
zawieszonego PM10 oraz PM2,5 w powietrzu 
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Tabela 12. Emisja zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych na terenie Radomia w latach 2012-201713 

Rodzaj emisji z zakładów szczególnie 
uciążliwych na terenie Radomia 

Jednostka 
rok 2012 
(bazowy) 

rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 

Emisja 
zanieczyszczeń 

pyłowych 

ogółem t/rok 115 94 100 86 93 114 

ze spalania paliw t/rok 112 93 99 85 92 113 

Emisja 
zanieczyszczeń 

gazowych 

ogółem t/rok 265 676 269 979 254 750 249 401 268 532 281 750 

ogółem (bez 
dwutlenku węgla) 

t/rok 1 060 1 081 963 913 1 073 1 218 

dwutlenek siarki t/rok 585 622 530 499 655 758 

tlenki azotu t/rok 272 273 254 243 272 315 

tlenek węgla t/rok 78 62 68 57 59 69 

dwutlenek węgla t/rok 264 616 268 898 253 787 248 488 267 459 280 532 

metan t/rok 24 24 21 26 26 26 

podtlenek azotu t/rok 4 4 3 3 4 4 
 

 

                                                           
13 Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 
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2.4 Hałas 
Według informacji zamieszczonych w Programie… 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,  

iż 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 komunikacyjny14 

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. 

W 2017 r. opracowano mapę akustyczną oraz program ochrony przed hałasem dla miasta Radomia. 

Poprzednio opracowano mapę w roku 2012. Powyższe dokumentacje pozwoliły na porównanie stanu 

klimatu akustycznego w mieście przed rozpoczęciem realizacji Programu ochrony środowiska oraz na 

zakończenie okresu sprawozdawczego, tj. w roku 2017. 

Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych 

ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji osobno dla poszczególnych 

rodzajów hałasu, dokonuje się analizy trendów zmian stanu akustycznego środowiska, o ile są do 

dyspozycji materiały pozwalające na wykonanie takiej analizy, tzn. informacje o stanach przeszłych 

warunków akustycznych środowiska. Na potrzeby porównania wykorzystano statystyki ludności 

narażonej na hałas: liczba lokali mieszkalnych, liczby zagrożonych mieszkańców zamieszkujących 

w tych lokalach oraz powierzchnie narażone na hałas w poszczególnych zakresach wskaźników. 

W kolejnych tabelach zestawiono wartości uzyskane w ramach aktualnej oraz poprzedniej Mapy 

akustycznej. 

Tabela 13. Zestawienie liczby lokali mieszkalnych, ludności oraz powierzchni narażonych na hałas drogowy 
oceniany wskaźnikiem LDWN15 

Przedziały 
wartości 

w dB 

Liczba lokali mieszkalnych Liczba osób Powierzchnia [km2] 

2012 r. 2017 r 2012 r. 2017 r 2012 r. 2017 r 

55-60 15 100 9 200 45 700 29 800 21,39 18,861 

60-65 8 100 5 800 24 800 18 500 11,42 10,599 

65-70 4 400 2 400 12 500 7 700 6,41 6,271 

70-75 1 200 600 3 600 2 100 3,82 3,497 

powyżej 75 0 0 200 100 1,98 1,608 

                                                           
14 Uchwała NR 670/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony 
środowiska przed hałasem dla miasta Radomia 
15 Mapy akustyczne dla miasta Radomia 
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Tabela 14. Zestawienie liczby lokali mieszkalnych, ludności oraz powierzchni narażonych na hałas drogowy 
oceniany wskaźnikiem LN 

Przedziały 
wartości w 

dB 

Liczba lokali mieszkalnych Liczba osób Powierzchnia [km2] 

2012 r. 2017 r 2012 r. 2017 r 2012 r. 2017 r 

50-55 9 600 6 800 - 21 700 15,66 13,668 

55-60 5 000 3 000 14 700 9 600 7,95 7,542 

60-65 2 000 900 5 700 3 000 4,61 4,265 

65-70 100 100 500 400 1,97 1,764 

> 70 0 0 0 0 0,93 0,663 

 
W przypadku hałasu drogowego można stwierdzić znaczną redukcję każdego z analizowanych 

parametrów: liczby lokali, liczbę osób zamieszkujących te lokale oraz powierzchnia dla każdego 

z analizowanych przedziałów, tendencja spadkowa występuję zarówno dla wskaźnika LDWN 

(o ok. 30%) jak i dla wskaźnika LN (o ok. 25%). 

Zgodnie z danymi powierzchnia obszarów w granicach Radomia zagrożonych długookresowym 

hałasem drogowym (LDWN), gdzie stan środowiska określa się jako „niedobry” wynosi 2,138 km2, 

jako „zły” 0,086 km2. Na obszarze o „niedobrych” warunkach akustycznych zlokalizowanych jest 

1 409 lokali mieszkalnych. Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Radomia 

zamieszkiwanych przez 5 403 osób, na obszarach o „złych” warunkach zlokalizowane są 2 lokale 

mieszkalne, zamieszkane przez 56 osób. Powierzchnia obszarów najbardziej zagrożonych hałasem 

drogowym w porze nocnej (LN), na których stan środowiska określany jest, jako „niedobry” wynosi 

1,393 km², a terenów, na których stan środowiska określany jest, jako „zły” wynosi 0,021 km². 

Na obszarze o „niedobrych” warunkach akustycznych znajduje się 1 146 lokali mieszkalnych, 

zamieszkiwanych łącznie przez 3 988 osób zagrożonych wartościami poziomu hałasu 

przekraczającymi dopuszczalne. Na obszarach o „złych” warunkach akustycznych zlokalizowane są 

2 lokale mieszkalne, zamieszkane przez 17 osób narażonych na ponadnormatywne działanie hałasu 

Hałas kolejowy 
Poniżej przedstawiono wyniki dotyczące hałasu kolejowego, a przedstawione na Mapie akustycznej. 

Tabela 15. Zestawienie liczby lokali mieszkalnych, ludności oraz powierzchni narażonych na hałas kolejowy 
oceniany wskaźnikiem LDWN 

Przedziały 
wartości 

w dB 

Liczba lokali mieszkalnych Liczba osób Powierzchnia [km2] 

2012 r. 2017 r 2012 r. 2017 r 2012 r. 2017 r. 

55-60 1 500 300 4 400 900 4,61 2,08 

60-65 400 0 1 200 100 2,57 1,15 

65-70 0 0 200 0 1,36 0,69 

70-75 0 0 0 0 0,80 0,46 

powyżej 75 0 0 0 0 0,65 0,20 

 

Tabela 16. Zestawienie liczby lokali mieszkalnych, ludności oraz powierzchni narażonych na hałas kolejowy 
oceniany wskaźnikiem LN 

Przedziały 
wartości w 

dB 

Liczba lokali mieszkalnych Liczba osób Powierzchnia [km2] 

2012 r. 2017 r 2012 r. 2017 r 2012 r. 2017 r 

50-55 1 200 200 3 500 500 4,02 1,56 

55-60 200 0 700 100 2,25 0,88 
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Przedziały 
wartości w 

dB 

Liczba lokali mieszkalnych Liczba osób Powierzchnia [km2] 

2012 r. 2017 r 2012 r. 2017 r 2012 r. 2017 r 

60-65 0 0 100 0 1,21 0,58 

65-70 0 0 0 0 0,66 0,28 

> 70 0 0 0 0 0,48 0,09 

W przypadku hałasu kolejowego stwierdza się znaczną redukcję każdego z analizowanych 

parametrów: liczby lokali, liczbę osób zamieszkujących te lokale oraz powierzchnia dla każdego 

z analizowanych przedziałów, tendencja spadkowa występuję zarówno dla wskaźnika LDWN 

(o ok. 55%) jak i dla wskaźnika LN (o ok. 60%). 

Hałas lotniczy 
Podczas opracowywania pierwszej Mapy akustycznej Radomia, Port Lotniczy Sadków był lotniskiem 

wojskowym. Z uwagi na ten fakt częstotliwość odbywających się tam lotów była znikoma. Dodatkowo 

lotnisko położone jest na peryferiach miasta. Wszystkie te czynniki spowodowały, że w pierwszej 

edycji Mapy akustycznej (2012 r.) hałas lotniczy nie został uwzględniony. Nie ma możliwości 

przeprowadzenia analizy trendów zmian stanu klimatu akustycznego 

Hałas przemysłowy 
Emisja hałasu z zakładów przemysłowych jest znikoma w związku, z czym analiza trendów jest bardzo 

utrudniona. Niemniej jednak, stwierdza się, że nie nastąpiła istotna zmiana w emisji hałasu 

przemysłowego. Obszar powierzchni narażonych na hałas przemysłowy oceniany wskaźnikiem LDWN 

wzrósł z 0,00 km2 do 0,01 km2 w 2017 r. 

Powyższe dane wskazują na poprawę stanu klimatu akustycznego w mieście Radomiu na przestrzeni 

ostatnich pięciu lat. Niewątpliwie realizowane na terenie miasta inwestycje w zakresie poprawy 

infrastruktury drogowej oraz wdrażanych zabezpieczeń przeciwhałasowych przyniosły efekty. 

Mimo poprawy klimatu akustycznego w Radomiu, nadal w badaniach przeprowadzonych w 2017 r. 

stwierdzono przekroczenia wartości normatywnych, dlatego program ochrony przed hałasem zakłada 

realizację wielu działań, które powinny zostać uwzględnione w kolejnym programie ochrony 

środowiska. 

W zakresie ochrony przed hałasem, obrano strategiczny do realizacji cel - zmniejszenie liczby 

mieszkańców Radomia zagrożonych ponadnormatywnym hałasem o ok. 30% do 2030r. 

Cel strategiczny, dla którego opracowany Program realizowany będzie poprzez wykonanie zadań 

krótkookresowych do roku 2023 oraz długookresowych do roku 2030. 

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, 

które 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 
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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 17. 

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 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; 

 w 2016 r. pomiary przeprowadzono w jednym punkcie na terenie miasta, tj. przy 
ul. Malczewskiego 4, wyniki pomiarów mieściły się w normie przyjętej dla miast pow. 50 tys. 
mieszkańców; 

 w roku 2017 badania przeprowadzono w trzech punktach pomiarowych, na ul. Langiewicza 
oraz Żwirki i Wigury wartości wzrosły nieznacznie w stosunku do poprzednich pomiarów. 

Analiza wyników przeprowadzonych pomiarów w latach 2012-2017, 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 Prawo ochrony 

środowiska t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.) nie stwierdził przekroczeń poziomów pól 

elektromagnetycznych określonych w Rozporządzeniu.... w miejscach dostępnych dla ludności oraz 

przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. 
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Tabela 17. Wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych na terenie miasta Radomia w latach 2012-201716 

Lokalizacja Data pomiaru 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Natężenie składowej elektrycznej pola [V/m] 
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] 

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 
02.08.13 
05.07.16 

- - 0,14 <0,2 - - <2 - 

ul. Grzybowska 13 
29.08.14 
31.08.17 

- - - - 0,35 - - 0,26  

ul. Langiewicza 18 
15.06.14 
20.07.17 

- - - - 0,26 - - 0,37 

ul. Żwirki i Wigury 
19.08.14 
20.07.17 

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

- nie prowadzono pomiarów 

 

                                                           
16 Źródło: Monitoring pól elektromagnetycznych w latach 2010-2015, WIOŚ w Warszawie 
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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 (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.),  

jak również - wskutek działania sił natury - mogą mieć miejsce sytuacje określane jako zagrożenia 

naturalne. 

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. 

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 

Na terenie miasta Radomia położonych jest 793,22 ha gruntów leśnych, w tym 96,77 % zajmują lasy. 

Lasy prywatne stanowią 58,53 % powierzchni leśnej, natomiast lasy publiczne w zarządzie PGL LP 

34,54 %. W okresie wdrażania Programu ochrony środowiska lesistość wzrosła o 0,2 %, z 6,7 %  

do 6,9 %. W znacznej mierze przyczyniło się do tego zwiększenie powierzchni lasów gminnych z 30 ha 

do 53,15 ha.  

Tabela 18. Lesistość oraz powierzchnie gruntów leśnych w podziale na formę własności17 

Nazwa 

Grunty 
leśne 

Ogółem 
Lesistość 

Lasy 
ogółem 

Lasy 
publiczne 
ogółem 

Lasy 
publiczne 

Skarbu 
Państwa 

Lasy 
publiczne 

Skarbu 
Państwa 

w zarządzie 
Lasów 

Państwowych 

Lasy 
publiczne 
gminne 

Lasy 
prywatne 
ogółem 

2012 

[ha] [%] [ha] 

Radom 

761,29 6,7 752,58 297,58 267,58 264,38 30 455 

2016 

[ha] [%] [ha] 

793,22 6,9 767,61 318,31 265,16 265,16 53,15 449,3 

 
Na terenie Nadleśnictwa Radom przeważają siedliska lasowe lasów mieszanych z dominacją sosny. 

Przeciętny wiek drzewostanów Nadleśnictwa wynosi 70 lat, a przeciętna zasobność osiąga 268 m3/ha. 

Dominującymi typami siedliskowymi w Nadleśnictwie (wg stanu na 01.01.2016 r.) są: las mieszany 

                                                           
17 źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 
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świeży (31,89 %) i bór mieszany świeży (28,46 %). Udział gatunków lasotwórczych w Nadleśnictwie: 

sosna (74,39 %), dąb (10,32 %), olsza (7,31 %), brzoza (3,57 %), jodła (3,31%). 

Na terenie Nadleśnictwa Radom drzewostany młodszych klas wieku (I i II – tj. w wieku do 40 lat) 

stanowią 16%, drzewostany średnich klas wieku (III i IV tj. w wieku 41 do 80 lat) stanowią 50%, 

drzewostany starszych klas wieku (V i starsze tj. powyżej 81 lat) stanowią 23 %, a klasy KO i KDO 

(z odnowieniem pod osłoną starego drzewostanu) stanowią 11% powierzchni zajmowanej przez 

wszystkie drzewostany. 

Na terenie miasta funkcjonuje Leśny Kompleks Promocyjny Puszcza Kozienicka, którego powierzchnia 

wynosi 71,67 ha. Zlokalizowany jest on w obrębie 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. Powierzchnia ta nie uległa zmianie od 2012 r. 

Na terenie miasta 246 ha zajmuje Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Kosówki,” dla którego 

obowiązują przepisy Uchwały nr 480/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 lutego 2009 r. 

w sprawie wprowadzenia ochrony w drodze wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu (Dz. Urz. 

Woj. Maz. nr 33, poz. 765). Ponadto położone są fragmenty obszarów Natura 2000: 

- Ostoja Kozienicka PLB140013 - stanowiąca specjalny obszar ochrony (tzw. obszar ptasi) –  (ok. 121,1 

ha na terenie miasta). Obszar obejmuje znaczną część jednego z większych kompleksów leśnych 

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

pradolin Wisły, Radomki i Zagożdżonki, na terenie Równiny Radomskiej; 

- Puszcza Kozienicka PLH140035 - (ok. 0,96 ha na terenie miasta).  

Obecnie drzewostany składają się głównie z sosny (84%) oraz jodły (4%). Lasy zajmują większość 

powierzchni obszaru. Resztę terenu pokrywają pola uprawne, łąki, pastwiska. Występują tu również 

interesujące połacie torfowisk wysokich i niskich. 

W obszarze występuje co najmniej 29 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 7 gatunków 

z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). 

Wykazano z tego terenu ponad 200 gatunków ptaków, w tym 147 lęgowych. W okresie lęgowym 

obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej następujących gatunków ptaków: bączek, bocian 

czarny, kraska, lelek. Stosunkowo wysoką liczebność osiągają: bąk, bocian biały, rybitwa czarna. 

Ponadto na terenie miasta znajduje się użytek ekologiczny „Bagno” (6,9 ha). Zgodnie z danymi na 

dzień 27.08.2018 r. na terenie Radomia znajduje się 29 pomników przyrody (72 drzewa)18. 

2.7.3 Tereny zielone 

Dla Radomia ważną funkcję pełnią również tereny zieleni urządzonej. Według danych GUS (2017 r.), 

na terenie miasta znajdują się parki spacerowo – wypoczynkowe o łącznej powierzchni 70,99 ha, a ich 

powierzchnia zwiększyła się od 2012 r. o 2,69 ha. Zieleńce zajmujące obszar o powierzchni 180,4 ha, 

tereny zieleni osiedlowej o powierzchni 287,67 ha, tereny zieleni ulicznej o powierzchni 176,83 ha, 

siedem cmentarzy o łącznej powierzchni 56,52 ha oraz 15 190 m żywopłotów, stanowiących tzw. 

                                                           
18 Standardowe Formularze Danych dla obszarów Natura 2000 
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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 o 69,17 ha oraz zieleni ulicznej o 96,83 ha. 
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Tabela 19. Tereny zieleni w Radomiu w latach 2012-201719 

Miasto 

Parki Zieleńce 

Zieleń uliczna 
Tereny zieleni 

osiedlowej 

Cmentarze 

Liczba obiektów Powierzchnia Liczba obiektów Powierzchnia Liczba obiektów Powierzchnia 

[szt.] [ha] [szt.] [ha] [ha] [ha] [szt.] [ha] 

2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 

Radom 13 14 68,3 70,99 100 100 180,4 180,4 80 176,83 218,5 287,67 6 7 54,6 56,52 

                                                           
19 źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 
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2.8 Gleby i zagospodarowanie 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. 31,85 % 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 2012 – 2015, 

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 badań gleb. 

2.9 Zasoby kopalin 

Według informacji zamieszczonych w Bilansie zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 

31 XII 2017 r. (PIG-PIB, 2018) na terenie miasta Radomia w okresie objętym niniejszym 

opracowaniem zlokalizowanych było 7 złóż kruszywa naturalnego: złoże Godów, złoże Godów II, złoże 

Jeżowa Wola, złoże Malczew, złoże Malczew 1, złoże Malczów – Zenonów oraz dwa złoża piasków 

kwarcowych do produkcji cegły wapienno – piaskowej: złoże Lesiów – Wincentów, Lesiów-

Wincentów II. 

Oszacowane zasoby geologiczne – bilansowe złóż kopalin występujących na terenie miasta Radomia 

kształtowały się na poziomie 6 358 tys. ton (piaski i żwiry), tj. mniej o 227 ton niż w roku 2015,  

przy czym udział zasobów przemysłowych w ogólnej wielkości zasobów wynosił 530 tys. ton. 

W przypadku piasków kwarcowych łączna ilość zasobów geologiczno – bilansowych wynosiła 

748,68 tys. ton, natomiast zasobów przemysłowych 145,65 tys. ton. (tabela 20). 

Tabela 20. Zestawienie informacji na temat złóż kopalin występujących na obszarze miasta Radomia wg 
stanu dzień 31.12.2017 r.20 

Lp. Nazwa złoża 
Stan zagospodarowania 

złoża 

Zasoby [tys. t] lub [tys. m3] Wydobycie 
[tys. t]  

lub  
[tys. m3] 

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 364 376 25 

6 Malczów - Zenonów R 5 094 - - 

                                                           
20 źródło: Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2017 r.; PIG-PIB, Warszawa, 2018 r. 
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Lp. Nazwa złoża 
Stan zagospodarowania 

złoża 

Zasoby [tys. t] lub [tys. m3] Wydobycie 
[tys. t]  

lub  
[tys. m3] 

geologiczne - 
bilansowe 

przemysłowe 

PIASKI KWARCOWE [tys. m3] 

7 Lesiów Wincentów E 381,41 145,65 40,73 

8 Lesiów-Wincentów II R 367,27 - - 

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 2018: 

 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.  

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.  

 2 były złożami zagospodarowanymi, eksploatowanymi okresowo; 

 4 były złożami o zasobach rozpoznanych szczegółowo (w kat. A+B+C1). 

W horyzoncie czasowym objętym niniejszym Raportem… (w latach 2016 – 2017) liczba złóż 

wpisanych do Bilansu… i uwzględnionych w Programie Ochrony Środowiska… nie uległa zmianie. 

W roku 2014 wykreślone zostało 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). 

2.10 Gospodarowanie odpadami 

W 2017 r. Gmina Miasta Radomia objęła wszystkich mieszkańców systemem gospodarowania 

odpadami komunalnymi. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych realizowany 

był przez Gminę, przez 3 wykonawców świadczących usługi odbioru odpadów w pięciu sektorach 

wywozowych. Odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych odbywał się na podstawie umów 

zawartych przez właścicieli takich nieruchomości z przedsiębiorcami świadczącymi usługi odbioru 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

W 2017 r. odebrane od mieszkańców miasta odpady komunalne skierowane zostały do Zakładu 

Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu ul. Witosa 76, którego instalacje posiadają, zgodnie 

z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem 

lat 2018-2023, status Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) lub 
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zgodnie z zasadą bliskości spełniają wymogi WPGO i są położone najbliżej miejsca wytworzenia 

odpadów. Zdolności przerobowe w/w instalacji były wystarczające dla przyjmowania odpadów 

pochodzących z terenu Gminy Miasta Radomia. 

Gospodarowanie odpadami w sektorze gospodarczym odbywało się zgodnie z Ustawą z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 992 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, natomiast w 2017 r. nie 

wystąpiły przypadki zorganizowania przez Gminę odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, 

których właściciele nie zawarli umowy na odbiór odpadów komunalnych. 

W okresie, od kiedy obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami w gminach zaobserwowano 

wyraźny wzrost masy odebranych odpadów komunalnych od mieszkańców (tabela 21). 

W porównaniu do roku 2014 (pierwszego pełnego roku w nowym systemie gospodarowania 

odpadami komunalnymi) wzrost ten wynosił do roku 2017 12,74 %. Sukcesywnie wzrastała również 

ilość odpadów odbieranych w PSZOK (wzrost o 53,81 %). Wyraźnie widać, iż uszczelnienie systemu 

gospodarowania odpadami na terenie gminy Radom przyniosło wymierne efekty. 

Tabela 21. Masy odebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Radomia w latach 2013-201721 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 

Masa odebranych 
odpadów ogółem 

[Mg] 
19 355,126* 51 392,44 53 108,291 58 386,457 58 895,448 

w tym w PSZOK 298,625* 1 619,24 2 052,333 2 860,598 3 504,956 

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

W 2017 r. Gmina Miasta Radomia, podobnie jak w latach poprzednich osiągnęła wymagane 
przepisami prawa poziomy:  
− recyklingu i przygotowania odpadów do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (25,49%);  
− recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne (100%);  
− ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 
składowania (30,16%). 
Obecnie Gmina Miasta Radomia spełnia wszystkie wymagane przepisami prawa wskaźniki odzysku 
i zagospodarowania odpadów oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania. 
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 3782/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 09.08.2010 r. w sprawie 
realizacji „Programu usuwanie wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Radomia” 

                                                           
21 źródło: Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Miasta Radomia za lata 2013-2017 
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obowiązek w zakresie odbioru i przekazywania do unieszkodliwiania odpadów azbestowych z terenu 
miasta Radomia, w ramach realizacji w/w Programu, przejęła Gmina Miasta Radomia. Gmina 
przekazuje również dane do ogólnopolskiej Bazy azbestowej. W tabeli 22 przedstawiono masy 
wyrobów unieszkodliwionych oraz wyrobów zawierających azbest, które pozostają do 
unieszkodliwienia na terenie miasta Radomia. 

Tabela 22. Masy wyrobów zawierających azbest zinwentaryzowane na terenie miasta Radomia22 

Masa wyrobów zawierających 
azbest – zinwentaryzowane [kg] 

Masa wyrobów zawierających 
azbest – unieszkodliwione [kg] 

Masa wyrobów zawierających 
azbest - pozostałe do 

unieszkodliwienia [kg] 

razem 
osoby 

fizyczne 
osoby 

prawne 
razem 

osoby 
fizyczne 

osoby 
prawne 

razem 
osoby 

fizyczne 
osoby 

prawne 

1 745 297 1 411 380 333 917 712 879 658 277 54 602 1 032 417 753 103 279 315 

 

                                                           
22 źródło: Baza azbestowa, stan na dzień 10.09.2018 r. 



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

40 

 

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 3. 
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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 2016 - 

2017) w niniejszym dokumencie w tabelach przedstawionych poniżej zaprezentowano stan realizacji 

celów i zadań krótkoterminowych do 2017 roku.  

Skalę tą zastosowano również w odniesieniu do zadań zaprezentowanych w dokumencie bazowym 

w formie harmonogramu rzeczowo - finansowego, przy czym dla każdego zadania zaprezentowano 

CEL NADRZĘDNY  

PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA RADOMIA NA LATA 2013-2016  
Z UWZGLĘDNIENIEM LAT 2017-2020 

 
PRIORYTETY EKOLOGICZNE 

CEL ŚREDNIOOKRESOWY DO 2020 r. 

CEL KRÓTKOOKRESOWY DO 2016 r. 

KIERUNKI DZIAŁAŃ KRÓTKOOKRESOWYCH 

Zadania inwestycyjne Zadania pozainwestycyjne 

harmonogram rzeczowo -finansowy  

na lata 2013-2016 

Ujęcie sektorowe 

Rysunek 3. Struktura Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Radomia na lata 2013-2016 
z uwzględnieniem lat 2017-2020 
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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 (do 2020 r.) 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 w zakresie powyższych celów zostały 

zrealizowane w poprzednim okresie sprawozdawczym, bądź były realizowane w sposób ciągły. 

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 

2016-2017 

1. 

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 

gminnych terenów zielonych, konserwację 
drzewostanu na terenach stanowiących 

własność Gminy Miasta Radomia, miasta na 
prawach powiatu, Skarbu Państwa (wycinki, 
cięcia pielęgnacyjne i techniczne, usuwanie 

wiatrołomów, wykonywanie nasadzeń 
zastępczych). Na przestrzeni lat 2016 i 2017 

Gmina uzyskała decyzje zezwalające na 
usunięcie ponad 380 sztuk drzew z ww. 



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

44 

 

Lp. Zadanie Podmiot realizujący 
Ocena stanu realizacji zadania w latach 

2016-2017 

terenów (głównie mieszkaniowych 
i rekreacyjnych). Zgodnie z zapisami decyzji 

wykonano również nasadzenia zastępcze 
w ilości ok 50 szt. Na podstawie bieżących 
przeglądów drzewostanu na ww terenach 
zlecono i przeprowadzono liczne zabiegi 
pielęgnacyjne czy cięcia techniczne. Na 

bieżąco usuwano wiatrołomy i wywroty. 
Za utrzymanie zieleni w pasach drogowych 

w okresie sprawozdawczym odpowiedzialny 
był Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, który 
wykonywał prace związane z nasadzeniami 

nowych drzew i krzewów, koszeniem 
trawników oraz pielęgnacją istniejących 

drzewostanów i zieleńców. 
Administratorzy i właściciele nieruchomości 

m.in. spółdzielnie mieszkaniowe oraz 
wspólnoty wykonywały: urządzanie 

terenów zielonych przy nowych 
inwestycjach, pielęgnacje terenów 

zielonych, nasadzenia zastępcze oraz 
uzupełniające. 

2. 

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 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 

Prezydent Miasta 
Radomia 

zadanie realizowane w sposób ciągły 

W poprzednim okresie sprawozdawczym 
wykonano Inwentaryzację i waloryzację 

przyrodniczą doliny rzeki Mlecznej na 
odcinku od ul. Maratońskiej do ul. Mieszka I 

oraz pomiędzy ulicami Starokrakowską 
i Wierzbicką, która posłużyła do wykonania 

opracowania ekofizjograficznego oraz 
prognozy oddziaływania na środowisko do 

miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego ,,Dolina rzeki Mlecznej – 

Aleksandrowicza etap I”.  
W okresie sprawozdawczym 2016 – 2017 

szereg zapisów pochodzących 
z inwentaryzacji Doliny rzeki Mlecznej 

zostało wykorzystane oraz uwzględnione 
przy opracowywaniu Planu Ochrony Parku 
Kulturowego Stary Radom (Uchwała Rady 
Miejskiej w Radomiu Nr 590/2017 z dnia 

18 grudnia 2017r.). Na ich podstawie 
wskazano miejsca występowania 

chronionych gatunków flory i fauny oraz 
obszary cenne przyrodniczo, co umożliwiło 

opracowanie waloryzacji jednostek 
architektoniczno – krajobrazowych oraz 

określenie kierunków działań mających na 
celu ochronę krajobrazu oraz istniejącego 

zasobu przyrodniczego. 
Na obszarach inwentaryzacyjnych (na 

wybranych fragmentach) sporządzane są 
aktualnie miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego oraz 
towarzyszące im opracowania przyrodnicze, 
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Lp. Zadanie Podmiot realizujący 
Ocena stanu realizacji zadania w latach 

2016-2017 

dokumentach dotyczących 
ochrony bioróżnorodności na 

terenie miasta 

w których zostaną uwzględnione zapisy 
dotyczące ochrony przyrody.  

3. 

Inwentaryzacja i waloryzacja 
przyrodnicza doliny rzeki 

Pacynki oraz terenów cennych 
przyrodniczo 

Prezydent Miasta 
Radomia 

zadanie niezrealizowane 

Zadanie przewidziano do realizacji na rok 
2016, jednak w okresie sprawozdawczym 

nie podjęto prac nad inwentaryzacją. 

4. 

Tworzenie i aktualizacja mpzp 
w sposób uwzględniający 

zróżnicowanie strukturalne 
występujących na danym 

obszarze form przyrodniczych 

Prezydent Miasta 
Radomia 

zadanie realizowane w sposób ciągły 

W 2017 r. opracowano MPZP dla obszaru 
węzłowego „Grzecznarowskiego - 

Niemcewicza – Jarzynowa – Biała – etap I 
(Uchwała Rady Miejskiej w Radomiu Nr 

468/2017 z dnia 24 kwietnia 2017r.), 
w którym uwzględniono występujący na 

obszarze opracowywania planu walor 
przyrodniczy poprzez wyznaczenie terenu 

zieleni urządzonej – ZP. 
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 

Zasoby leśne na terenie miasta Radomia nie zajmują znacznych powierzchni, jednak są istotnym 

elementem układów przyrodniczych oraz wpływają pozytywnie na jakość powietrza oraz walory 

rekreacyjne miasta. Spełniają one zarówno funkcje przyrodnicze i klimatotwórcze, jak również 

gospodarcze. 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 i zrównoważony rozwój lasów. 

Tabela 24 Ocena stopnia realizacji zadań w zakresie ochrony i zrównoważonego rozwoju lasów 

Lp. Zadanie Podmiot realizujący 
Ocena stanu realizacji zadania w latach 

2016-2017 

1. 
Planowane odnowienia lasów 

na pow. 9,77 ha 
Nadleśnictwo Radom 

zadanie zrealizowane 

W latach 2013 – 2015 prace związane z 
odnowieniami lasów wykonano na łącznej 
powierzchni 9,65 ha. W latach 2016 – 2017 

kontynuowano odnowienia zgodnie 
z obowiązującym Planem Urządzenia Lasu 

dla Nadleśnictwa Radom na lata 2016-2025. 

2. 
Sporządzenie inwentaryzacji 

stanu lasów (6 obrębów 
ewidencyjnych) 

Prezydent Miasta 
Radomia 

Aktualne ISL obowiązują do 2023 r. i 2024 r. 
Nie wpłynęły wnioski od właścicieli lasów 

o zmianę ISL. 
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Lp. Zadanie Podmiot realizujący 
Ocena stanu realizacji zadania w latach 

2016-2017 

3. 
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. 

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 

2016-2017 

1. 

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 
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Lp. Zadanie Podmiot realizujący 
Ocena stanu realizacji zadania w latach 

2016-2017 

i wymiana przepustów. 

2. 
Modernizacja odwodnienia 
stacji elektroenergetycznej  

110 kV GPZ Południe 

PGE Dystrybucja S.A. 
Oddział Skarżysko-

Kamienna 
Trakcja PRKiL S.A 

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. Zadanie zakończono 

w 2018 r. 

3. 
Montaż wodomierzy 

w indywidualnych 
gospodarstwach domowych 

Wodociągi Miejskie 
w Radomiu Sp. z o.o, 

,SM”USTRONIE” 
w Radomiu, Miejski 

Zarząd Lokalami, 
Radomska 

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 

zadanie realizowane w sposób ciągły 

Zadanie realizowane jest na bieżąco, 
w miarę napływających zgłoszeń 
mieszkańców oraz podmiotów 

gospodarczych zainteresowanych 
opomiarowaniem zużycia wody. Aktualnie 

wymiany dotyczą wodomierzy na 
wodomierze radiowe. 

Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o 
zamontowały: w roku 2016 - 326 szt., 

natomiast w 2017 - 292 szt. wodomierzy. 

4. 
Weryfikacja pozwoleń 

wodnoprawnych związanych 
z poborem wód podziemnych 

Prezydent Miasta 
Radomia 

zadanie realizowane w sposób ciągły 

Wydano nowe, zweryfikowane decyzje dla 
podmiotów: 

1. Polski Związek Działkowców OD 
Malenicka – 2; 
2. Polski Związek Działkowców OD Godów – 
II; 
3. Muzeum Wsi Radomskiej, Radom, 
ul. Szydłowiecka; 
4. Ujęcie „Haliów – Obozisko” Wodociągów 
Miejskich w Radomiu; 
5. Polski Związek Działkowców OD 
„RELAKS”. 

5. 

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, 
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Lp. Zadanie Podmiot realizujący 
Ocena stanu realizacji zadania w latach 

2016-2017 

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. 

6. 
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. 

7. 

Kontrolna inwentaryzacja 
zbiorników bezodpływowych 

(szamb) występujących na 
terenach nieskanalizowanych 

miasta 

Prezydent Miasta 
Radomia 

zadanie niezrealizowane 

W latach 2016-2017 nie przeprowadzono 
kontrolnej inwentaryzacji zbiorników 

bezodpływowych (szamb) występujących 
na terenach nieskanalizowanych miasta. 

 

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 niepowodujący 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. 
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Tabela 26. Ocena stopnia realizacji zadań w zakresie ochrony powierzchni ziemi 

Lp. Zadanie Podmiot realizujący 
Ocena stanu realizacji zadania w latach 

2016-2017 

1. 

Przywracanie parametrów 
użytkowych gleb na terenach 

gdzie ich jakość nie spełnia 
wymagań określonych 

przepisami 

Właściciele terenu, 
Prezydent Miasta 
Radomia, RDOŚ w 

Warszawie 

zadanie realizowane w sposób ciągły 

W trybie ustawy o zapobieganiu szkodom 
w środowisku i ich naprawie, w latach 

2016-2017 RDOŚ w Warszawie prowadził 
postępowanie w sprawie zanieczyszczenia 

gleby wielopierścieniowymi 
węglowodorami aromatycznymi (WWA) dla 
terenu działalności spółki ZŁOMREX METAL 
Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. ul. Chorzowska 
17 w Radomiu (postępowanie umorzone). 

2. 
Prowadzenie badań jakości 
gleb i gruntów na terenie 

miasta 

Inwestorzy, 
WIOŚ,  

Prezydent Miasta 
Radomia  

zadanie niezrealizowane 

WIOŚ w Warszawie nie prowadził badań 
gleb i gruntów na terenie miasta Radomia 

w okresie sprawozdawczym. 

 

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 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 

2016-2017 

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 kopalin określonymi 

w obowiązujących przepisach prawa. 
Na dzień opracowania Raportu na terenie 
miasta Radomia nie ma żadnej koncesji na 
wydobywanie kopalin ze złóż znajdujących 

się w kompetencji Prezydenta Miasta 
Radomia jako organu administracji 

geologicznej. Na terenie miasta znajdują się 
trzy złoża, dla których organem 

koncesyjnym jest Marszałek Województwa 
Mazowieckiego. Kontrolę warunków 
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wydobywania kopalin ze złóż wykonywał 
w latach 2016-2017 Okręgowy Urząd 

Górniczy w Warszawie w ramach nadzoru 
górniczego nad ruchem zakładów 

górniczych. 

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 

2016-2017 

1. 

Modernizacja i bieżące 
utrzymanie systemu 

alarmowania i ostrzegania 
miasta Radomia 

Prezydent Miasta 
Radomia 

zadanie realizowane w sposób ciągły 

W latach 2016-2017 realizowano wydatki 
na funkcjonowanie Systemu Wczesnego 
Ostrzegania i Alarmowania (SWO i A) na 
terenie miasta Radomia (syreny alarmowe) 
tj.: 
- naprawy wykrytych awarii; 
- konserwację SWO i A; 
- przeprowadzono rozbudowę Systemu 
Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania 
o Zagrożeniach na terenie Miasta Radomia” 
współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

2. 

Rozbudowa i obsługa 
monitoringu 

bezprzewodowego miasta 
Radomia 

Prezydent Miasta 
Radomia 

zadanie realizowane w sposób ciągły 

W latach 2016-2017 rok realizowano tylko 
wydatki bieżące na funkcjonowanie 
monitoringu miejskiego między innymi 
takie jak: 
- naprawy awarii monitoringu, 
- koszty zasilania w energie elektryczną 
systemu monitoringu miejskiego, 
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Lp. Zadanie Podmiot realizujący 
Ocena stanu realizacji zadania w latach 

2016-2017 

-konserwację systemu, 
-opłata licencji na łącza bezprzewodowe 
w paśmie licencjonowanym itp. 

3. 

Zakup sorbentu do neutralizacji 
zanieczyszczeń 

ropopochodnych oraz 
odczynników chemicznych 

Prezydent Miasta 
Radomia, Referat 
Przeciwdziałania 

Zagrożeniom 
Środowiska w 

Wydziale Ochrony 
Środowiska i 

Rolnictwa Urzędu 
Miejskiego 
w Radomiu 

zadanie realizowane w sposób ciągły 

W 2016 r. i 2017 r. zadanie zrealizowano 
zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta 
Radomia Nr 338/2006 z dnia 25 lipca 2006 
roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji 
działania służb miejskich w zakresie 
usuwania miejscowych zagrożeń 
powstałych w wyniku wypadku” na 
podstawie umów:  
 z dnia 14.06.2016r.  Nr OŚR.272.9.2016.KK 
z dnia 15.05.2017r. Nr OŚR.272.8.2017 na 
zakup sorbentu do neutralizacji 
zanieczyszczeń ropopochodnych 
powstałych w czasie wypadku zawartej 
pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Sintac – 
Polska Sp. z o.o. 
Na podstawie umowy zawartej w dniu 29 
czerwca 2017r. pomiędzy Gminą Miasta 
Radomia a Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska w Warszawie, miasto 
pozyskało dotację w wysokości 20 000 zł na 
zakup sorbentu do neutralizacji 
zanieczyszczeń powstających podczas 
wypadków drogowych. 
Zakupiono sorbent w opakowaniach po 20 
kg (worki) w ilości 220 sztuk (2016 r.) oraz 
w ilości 600 sztuk (2017 r.). 

4. 

Aktualizacja zapisów Planu 
Zarządzania Kryzysowego 
adekwatnie do wymogów 

stanu aktualnego 

Prezydent Miasta 
Radomia 

zadanie zrealizowane 

W latach 2016 i 2017 realizowano wydatki 
na: zakup elektrod do defibrylatora; zakup 
stołu do MCZK; przegląd serwisowy 
defibratora. Środki zaplanowane na 
działania w zakresie ochrony ludności w 
zdarzeniach nadzwyczajnych na ter. Miasta 
Radomia. Szkolenie Miejskiego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego Miasta Radomia; 
szkolenie pracowników UM z udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej – 
(powszechna samoobrona) zrealizowano 
w 100%. 

5. 

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. W 2016 r. wydano 
decyzję administracyjną nakazującą 
usunięcie nieprawidłowości (zapoznanie 
pracowników z przepisami 
przeciwpożarowymi). 
WIOŚ w Warszawie przeprowadził 1 
kontrolę 1 podmiotu gospodarczego. 
W trakcie kontroli stwierdzono naruszenie 
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Lp. Zadanie Podmiot realizujący 
Ocena stanu realizacji zadania w latach 

2016-2017 

obowiązujących przepisów, wydano 
zarządzenie pokontrolne oraz decyzję 
administracyjną, nałożono 1 mandat. 

 

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 

2016-2017 

1. 
Budowa w Radomiu Instalacji 
Termicznego Przekształcania 

Odpadów Komunalnych 
RPEC „RADPEC” S.A 

zadanie niezrealizowane 

W związku z umieszczeniem w Planie 
Inwestycyjnym - załączniku do WPGO 

zadania „ Budowa ITPOK o wydajności 60 
tys. ton/rok” Zarząd RADPEC SA podjął 

decyzję o nierealizowaniu tak określonego 
zadania, ponieważ granicą opłacalności 
inwestycji jest wydajność 100 tys.t/rok. 

2. 

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 

W 2016 roku nie był realizowany Program 
obniżenia niskiej emisji. 
W dniu 19 kwietnia 2017 r. Prezydent 
Miasta Radomia wydał Zarządzenie nr 2157 
o naborze wniosków o udzielenie dotacji 
celowej na dofinansowanie wymiany 
systemów ogrzewania węglowego na 
ekologiczne źródła ciepła w 2017 r. 
Do dnia 05.05.2017 r. złożono łącznie 512 
wniosków. Środki z budżetu gminy 
pozwoliły na sfinansowanie 288 umów, 
pozostałe wnioski przekazano do realizacji 
w 2018 r.  
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Lp. Zadanie Podmiot realizujący 
Ocena stanu realizacji zadania w latach 

2016-2017 

Łącznie w 2017 r. podpisano 297 umów, 
w tym: 
- 288 umów zrealizowano; 
- w 9 przypadkach wnioskodawcy 
zrezygnowali. 
Zlikwidowano 360 palenisk węglowych,  
w których rocznie spalano około 1 327,5 
ton węgla. Wnioskodawcy zmienili 
niskosprawne piece na ogrzewanie: 
- 286 szt. – gazowe; 
- 1 szt. - miejska sieć ciepłownicza; 
- 1 szt. - elektryczne. 

3. 
Modernizacja oświetlenia 

ulicznego w Radomiu 
MZDiK 

zadanie zrealizowane 

Budowa i przebudowa oświetlenia ulic:  
- Rataja – montaż latarni 12 szt.;  
- Zbrowskiego –51 szt.;  
- Nobla i Grunwaldzka –12 szt.;  
- Drzymały – 20 szt.;  
- ul. Energetyków – 71 szt.; 
- ścieżka rowerowa; ul. Poselska 
i Goszczewicka – 10 szt.; ul. Witosa 5 szt. 
Przebudowa oświetlenia na terenach 
ogólnodostępnych przekazanych przez 
spółdzielnie mieszkaniowe: 
- wymiana słupów i opraw 60 szt.;  
- ul. Skrajna – montaż latarni 15 szt.;  
- ul. Ks. Tadeusza Ofiary –12 szt.;  
- ul. Wyborna – 6 szt.;  
- ul. Sznajdra, skrzyżowanie ul. Podleśnej 
i Bakalarza – montaż opraw 12 szt. 
Budowa systemu sterowania oświetleniem 
w Radomiu – wdrożenie 55 kompletnych 
punktów sterowania, zarządzania 
i wizualizacji przez stronę www, odłączenie 
oświetlenia parkingów płatnych od 
infrastruktury miejskiej. 

4. 

Prowadzenie przez WIOŚ 
monitoringu powietrza 

z uwzględnieniem źródeł emisji 
pochodzących z obszaru gminy 

WIOŚ  

zadanie realizowane w sposób ciągły 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska prowadzi badania jakości 
powietrza na terenie miasta w 3 punktach 
pomiarowych. Monitoring jest realizowany 
w ramach „Programu państwowego 
monitoringu środowiska województwa 
mazowieckiego w latach 2016 - 2020”. 
Mierzone wartości zanieczyszczeń oceniane 
są w kontekście spełniania kryteriów 
określonych w celu ochrony zdrowia. 
Uzyskane wyniki zamieszczane są 
w rocznych ocenach jakości powietrza 
publikowanych na stronie internetowej 
WIOŚ w Warszawie. 

5. 
Kontrola podmiotów 

posiadających pozwolenia na 
wprowadzanie gazów i pyłów 

WIOŚ 

zadanie realizowane w sposób ciągły 

Działalność kontrola realizowana przez 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
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Lp. Zadanie Podmiot realizujący 
Ocena stanu realizacji zadania w latach 

2016-2017 

do powietrza pod kątem 
spełniania wymogów 

określonych w decyzjach 

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. 
W okresie sprawozdawczym 
przeprowadzono 28 kontroli u 27 
podmiotów gospodarczych, w 12 
przypadkach stwierdzono naruszenia 
obowiązujących przepisów. Wydanych 
zostało 10 zarządzeń pokontrolnych oraz 2 
decyzje administracyjne, skierowano 2 
wystąpienia do starosty, nałożono 1 karę 
pieniężną. 

 

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 

2016-2017 

1. 
Trasa N-S od ul. Szklanej do 

Prażmowskiego 
MZDiK 

zadanie w trakcie realizacji 

W 2017r. wykonano dokumentację 
techniczną. Realizacja zadania jest 
przewidziana na lata 2018 – 2019. 

2. 
Trasa N-S od  

ul. Młodzianowskiej do 
MZDiK 

zadanie niezrealizowane 

Realizacja zadania została przesunięta 
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Lp. Zadanie Podmiot realizujący 
Ocena stanu realizacji zadania w latach 

2016-2017 

połączenia z obwodnicą 
południową 

w czasie – planowany okres wykonania 
inwestycji to rok 2019 ze względu na brak 
środków finansowych. 

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 roku 2015 w ramach zadania wykonano: 
wiadukt, jezdnie, chodniki, ścieżki 
rowerowe, oświetlenie oraz kanalizację 
deszczową. Na odcinku od ul. Zborowskiego 
– wiadukt nad torami PKP.  
Kontynuacja prac jest przewidziana na lata 
2018 – 2020. 

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 w trakcie realizacji 

W 2017 r. przebudowano most w ciągu 
ul. Ofiar Firleja.  

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

miasta 
MZDiK 

zadanie w trakcie realizacji 

W okresie sprawozdawczym wykonano 
dokumentację projektową. 

7. 
Przebudowa ul. Kieleckiej na 

odcinku od ul. Skrajnej do 
granic miasta 

MZDiK 

zadanie niezrealizowane 

W okresie sprawozdawczym zadanie nie 
było realizowane ze względu na brak 
środków finansowych. 

8. 
Przebudowa ul. Wierzbickiej od 

ul. Czarnoleskiej do granic 
miasta 

MZDiK 

zadanie niezrealizowane 

W okresie sprawozdawczym zadanie nie 
było realizowane ze względu na brak 
środków finansowych. 

9. Przebudowa ul. Przytyckiej MZDiK 

zadanie niezrealizowane 

W okresie sprawozdawczym zadanie nie 
było realizowane ze względu na brak 
środków finansowych. 

10. 
Budowa pętli autobusowej na 

ul. Malenickiej (Malenice) 
MZDiK 

zadanie niezrealizowane 

W okresie sprawozdawczym zadanie nie 
było realizowane ze względu na brak 
środków finansowych. 

11. Budowa pętli Malczew MZDiK 

zadanie niezrealizowane 

Zadanie nie zostało zrealizowane w okresie 
sprawozdawczym. Brak środków na wykup 
gruntu pod budowę pętli autobusowej. 

12. 
Budowa pętli autobusowej na 

ul. Mroza 
MZDiK 

zadanie niezrealizowane 

W okresie sprawozdawczym zadanie nie 
było realizowane ze względu na brak 
środków finansowych. 

13. 
Budowa pętli  

na ul. Kozienicka /  
ul. Hermanowicz 

MZDiK 

zadanie niezrealizowane 

W okresie sprawozdawczym zadanie nie 
było realizowane ze względu na brak 
środków finansowych. 

14. 
Budowa drogi powiatowej –  

ul. Młodzianowska na odc. od 
ul. Orzechowej do ul. 

MZDiK 
zadanie zrealizowane 

W 2016 r. w ramach realizacji zadań 
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Lp. Zadanie Podmiot realizujący 
Ocena stanu realizacji zadania w latach 

2016-2017 

Godowskiej  wybudowano ulice, wiadukt drogowy, 
chodniki, ścieżki rowerowe, kanalizacje 
deszczową i oświetlenie. 

15. 

Budowa węzła 
komunikacyjnego na 

skrzyżowaniu ul. 
Młodzianowskiej z ul. Czarną 

i projektowaną trasą N-S 

16. 

Rozbudowa drogi krajowej nr 9 
– al. Wojska Polskiego na 

odcinku od ul. Kozienickiej do 
Słowackiego 

MZDiK 

zadanie niezrealizowane 

W okresie sprawozdawczym zadanie nie 
było realizowane. Realizacja została 
przełożona na lata  2018 – 2020. 

17. Przebudowa ul. Starowiejskiej MZDiK zadanie zrealizowane w 2014 r. 

18. Przebudowa ul. Czystej MZDiK zadanie zrealizowane w latach 2013 -2014 

19. 
Przebudowa ul. Hodowlanej – 

przedłużenie 
MZDiK zadanie zrealizowane w 2013 r. 

20. 
Przebudowa ul. Zubrzyckiego  

(obecnie ul. Fołtyn) 
MZDiK 

zadanie niezrealizowane 

W okresie sprawozdawczym zadanie nie 
było realizowane ze względu na brak 
środków finansowych. 

21. Przebudowa ul. Gospodarczej MZDiK 

zadanie zrealizowane 

Zrealizowano w latach 2016 – 2017r. 
Wybudowano ulicę z chodnikami, 
kanalizacją deszczową i oświetleniem. 

22. Przebudowa ul. Wolność MZDiK 

zadanie niezrealizowane 

W okresie sprawozdawczym zadanie nie 
było realizowane ze względu na brak 
środków finansowych. 

23. 

Przebudowa zespołu 
skrzyżowań ulic: Kościuszki-
Narutowicza, Narutowicza 

Traugutta i Traugutta-
Piłsudskiego 

MZDiK 

zadanie niezrealizowane 

W okresie sprawozdawczym zadanie nie 
było realizowane ze względu na brak 
środków finansowych. 

24. Budowa ul. Kleeberga MZDiK 

zadanie zrealizowane 

W 2016 r. utwardzono ulicę Kleeberga. 
Zadanie zostało zrealizowane w ramach 
„Radomskiego Programu Drogowego”. 

25. Rozbudowa ul. Szydłowieckiej MZDiK 

zadanie niezrealizowane 

W okresie sprawozdawczym zadanie nie 
było realizowane ze względu na brak 
środków finansowych. 

26. Przebudowa ul. Tartacznej MZDiK 

zadanie zrealizowane 

Zadanie zrealizowano w latach 2016 – 
2017r. W ramach prac wykonano ulicę, 
chodnik, zjazdy, ścieżki rowerowe, 
kanalizację deszczową i oświetlenie. 
 

27. Przebudowa ul. Sosnowej MZDiK 

zadanie niezrealizowane 

W okresie sprawozdawczym zadanie nie 
było realizowane ze względu na brak 
środków finansowych. 

28. Przebudowa ul Kwiatkowskiego MZDiK 

zadanie niezrealizowane 

W okresie sprawozdawczym zadanie nie 
było realizowane ze względu na brak 
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Ocena stanu realizacji zadania w latach 

2016-2017 

środków finansowych. 

29. Przebudowa ul. Tytoniowej MZDiK 

zadanie niezrealizowane 

W okresie sprawozdawczym zadanie nie 
było realizowane ze względu na brak 
środków finansowych. 

30. 

Budowa przedłużenia ul. 
Odrzańskiej oraz połączenia  

ul. Piotrówka z ul. Jaworową - 
Bulwary 

MZDiK 

zadanie zrealizowane 

Zadanie zostało zrealizowane w 2016 r. 
W ramach prac wykonano chodniki i ścieżki 
rowerowe. 

31. 
Budowa ul. Mieszka I  

od ul. Witosa do drogi krajowej 
nr 7 

MZDiK 

zadanie niezrealizowane 

W okresie sprawozdawczym zadanie nie 
było realizowane ze względu na brak 

środków finansowych. 

32. 
Zakup autobusów CNG, 18m i 

12 m (co rok razem 
przynajmniej po 10 szt.) 

MPK Sp. z o.o. 
zadanie niezrealizowane 

W okresie sprawozdawczym zadanie nie 
było realizowane. 

33. 

Realizacja zapisów Programu 
ochrony środowiska przed 
hałasem na terenie miasta 

Radomia 

MZDiK, Prezydent 
miasta Radomia 

zadanie zrealizowane 

W ramach wykonywania działań 
związanych z wdrażaniem Programu 
ochrony środowiska przed hałasem MZDiK 
wykonało w 2017 r. badania hałasu na 
obwodnicy południowej. 
Miejska Pracowania Architektoniczna 
wprowadzała zapisy „Programu” 
w opracowaniach ekofizjograficznych, 
prognoz oddziaływania ustaleń planu na 
środowisko oraz w samych ustaleniach 
następujących mpzp.: 
1. MPZP w rejonie ulic: Kasztelańska, 
Orkana w Radomiu (Uchwała Rady Miejskiej 
w Radomiu Nr 349/2016 z dnia 29 sierpnia 
2016r.); 
2. Zmiana MPZP dla obszaru 
ograniczonego ul. Rodziny Ziętalów,  
ul. Zubrzyckiego, wschodnią granicą działki 
nr ewid. 230/3 i ul. Żółkiewskiego (Uchwała 
Rady Miejskiej w Radomiu Nr 350/2016  
z dnia 29 sierpnia 2016r.); 
3. MPZP dla obszaru węzłowego 
„Grzecznarowskiego -Niemcewicza – 
Jarzynowa – Biała – etap I (Uchwała Rady 
Miejskiej w Radomiu Nr 468/2017 z dnia 24 
kwietnia 2017r.) 
Ponadto szereg zapisów zostało 
wykorzystane oraz ujęte przy 
opracowywaniu Planu Ochrony Parku 
Kulturowego Stary Radom (Uchwała Rady 
Miejskiej w Radomiu Nr 590/2017 z dnia 18 
grudnia 2017 r.) 

34. 

Działania promujące transport 
zbiorowy – coroczna 

organizacja imprezy pod nazwą 
„Dzień bez samochodu” 

MZDiK 

zadanie realizowane w sposób ciągły 

W 2016 roku wprowadzono bezpłatną 
komunikację miejską. 
W 2017 r. wprowadzono bezpłatną 
komunikację miejską, zorganizowano festyn 
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Lp. Zadanie Podmiot realizujący 
Ocena stanu realizacji zadania w latach 

2016-2017 

przed Urzędem Miejskim (wycieczki 
zabytkowym autobusem, wystawa taboru, 
mobilny punkt poboru krwi, parada 
rowerów, konkursy, występy, pokazy, itp. 

35. 

Oznakowanie ulic miasta – 
ustawienie tablic 

informacyjnych (System 
Informacji Miejskiej) 

MZDiK 

zadanie realizowane w sposób ciągły 

Zadanie jest realizowane sukcesywnie 
w zależności od posiadanych środków 
finansowych. System Informacji Miejskiej 
zamontowano na osiedlu Nad Potokiem, 
częściowo na osiedlu XV Lecia, na Glinicach 
i Dzierzkowie, a także pojedyncze 
oznakowanie w różnych rejonach miasta na 
interwencje mieszkańców. 

36. 

Analizy komunikacji zbiorowej 
– badanie wielkości potoków 
pasażerskich – optymalizacja 

układu komunikacyjnego 

MZDiK 

zadanie zrealizowane 

Opracowano dokument pn. "Dokonanie 
oceny istniejącego układu komunikacyjnego 
oraz przedstawienie koncepcji optymalizacji 
oferty przewozowej". Dokument zawiera 
wielopłaszczyznową analizę oferty 
przewozowej komunikacji miejskiej 
Radomia oraz wskazuje działania 
usprawniające. 

37. 

Analizy komunikacji zbiorowej 
– badanie preferencji 

komunikacyjnych mieszkańców 
Radomia i jakości usług 

przewozowych 

MZDiK 

zadanie zrealizowane 

Opracowano dokument pn. "Raport 
z badania głównych preferencji 
komunikacyjnych" oraz "Badania wielkości 
popytu na usługi przewozowe". 
Opracowane dokumenty charakteryzują 
preferencje komunikacyjne pasażerów 
komunikacji miejskiej oraz obciążenia 
poszczególnych linii komunikacyjnych. 

 

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 

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. 
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Tabela 31. Ocena stopnia realizacji zadań w zakresie oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego 

Lp. Zadanie Podmiot realizujący 
Ocena stanu realizacji zadania w latach 

2016-2017 

1. 

Uwzględnianie w miejscowych 
planach zagospodarowania 
przestrzennego aspektów 
związanych z zagrożeniem 

promieniowaniem 

Prezydent Miasta 
Radomia 

zadanie realizowane w sposób ciągły 

W okresie sprawozdawczym opracowano 
mpzm, w których uwzględnione zostały 
wymagania ochrony środowiska, w tym 
bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców. 
Aspekty związane z zagrożeniem 
promieniowaniem uwzględnione zostały 
w zapisach MPZP w rejonie ulic: 
Kasztelańska, Orkana w Radomiu (Uchwała 
Rady Miejskiej w Radomiu Nr 349/2016 
z dnia 29 sierpnia 2016r.) i dotyczyły 
ustanowienia strefy ochronnej 
napowietrznej linii elektroenergetycznej. 

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 2016 r. zarejestrowano 13 nowych 
źródeł, wykreślono 3 – funkcjonowały 43 
źródła; 
w 2017 r. zarejestrowano 19 nowych 
źródeł, wykreślono 3, funkcjonowało 87 
źródeł. 

3. 

Kontrola wykonywania 
poziomów pól 

elektromagnetycznych, w tym 
wykonywanych przez 
właścicieli instalacji 

WIOŚ, PPIS 

zadanie realizowane w sposób ciągły 

WIOŚ w Warszawie w okresie 
sprawozdawczym nie prowadził kontroli 
wykonywania pól elektromagnetycznych. 
Prowadzono natomiast monitoring pól 
elektromagnetycznych, który jest 
realizowany 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 
2016); 
- w punktach przy ul. Grzybowskiej 13, 
ul. Langiewicza 18 oraz ul. Żwirki i Wigury 
(rok 2017). 
Ponadto, zgodnie z zapisami art. 122a 
Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 
799), prowadzący instalację oraz 
użytkownicy urządzeń emitujących pola 
elektromagnetyczne mają ustawowy 
obowiązek wykonywania pomiarów pól 
elektromagnetycznych w otoczeniu 
instalacji bezpośrednio po ich uruchomieniu 
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 
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Lp. Zadanie Podmiot realizujący 
Ocena stanu realizacji zadania w latach 

2016-2017 

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 

2016-2017 

1. 

Usuwanie wyrobów 
zawierających azbest 
(zbieranie, transport oraz 
unieszkodliwianie) 

Prezydent Miasta 
Radomia, 

właściciele 
nieruchomości 

zadanie realizowane w sposób ciągły 

W 2016 r. usługę zbiórki, transportu 
i unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych zawierających azbest 
z terenu Gminy Miasta Radomia realizowała 
firma Tonsmeier Wschód Sp. z o.o. W 2016 
roku odebrano i unieszkodliwiono 211,31 
ton odpadów azbestowych na kwotę 
62 969,01 zł. Zrealizowano 94 wnioski. 
Usługa zbiórki, transportu 
i unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych zawierających azbest 
z terenu Gminy Miasta Radomia w 2017 
roku jest częścią umowy zawartej pomiędzy 
Gminą Miasta Radomia a firmą PPUH 
Radkom Sp. z o.  
W 2017 roku odebrano i unieszkodliwiono 
153,06 ton odpadów azbestowych na 
kwotę 41 326,20 zł. Zrealizowano 
77 wniosków. 

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 
został oparty 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 
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Lp. Zadanie Podmiot realizujący 
Ocena stanu realizacji zadania w latach 

2016-2017 

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. Woj. Maz. z 2013 r. 
poz. 4154), zmienioną uchwałą Nr 
755/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 
30.06.2014 r. (Dz. Urz.  
Zgodnie z UCPG, do obowiązków właścicieli 
nieruchomości w 2016r. należało m. in. 
wyposażenie nieruchomości w pojemniki 
służące do zbierania odpadów 
komunalnych oraz ich utrzymywanie w 
odpowiednim stanie sanitarnym 
i technicznym. W Regulaminie utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy 
Miasta Radomia, stanowiącym akt prawa 
miejscowego, określono zasady 
gromadzenia i odbioru odpadów 
komunalnych z nieruchomości.  
Odpady komunalne z terenu miasta 
odbierane były w postaci zmieszanej 
i selektywnej. Selektywna zbiórka odbywała 
się w podziale na następujące frakcje 
odpadów komunalnych: 
- 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; 
przy czym papier, tektura, metale, 
tworzywa sztuczne i opakowania 
wielomateriałowe mogły być gromadzone 
łącznie i odbierane jako odpady suche. 
Co do zasady, gromadzenie odpadów 
odbywało się w systemie pojemnikowym. 
W zabudowie jednorodzinnej dopuszczono 
możliwość gromadzenia odpadów suchych, 
szkła i zielonych w systemie workowym. 
Dopuszczono również kompostowanie 
odpadów zielonych na własne potrzeby. 
W zabudowie wielorodzinnej selektywna 
zbiórka odpadów suchych i szkła odbywała 
się w systemie pojemnikowym. 
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Lp. Zadanie Podmiot realizujący 
Ocena stanu realizacji zadania w latach 

2016-2017 

Selektywna zbiórka opakowań szklanych 
prowadzona jest w oparciu o należące do 
gminy pojemniki typu „dzwon”. W 2016r. 
gmina dysponowała 484 pojemnikami, 
rozmieszczonymi w zabudowie 
wielorodzinnej na terenie Radomia. 
Lokalizacje pojemników zostały uzgodnione 
z zarządcami nieruchomości 
wielorodzinnych i podane do publicznej 
wiadomości na stronie www.radom.pl 
w zakładce „gospodarka odpadami”. 
Odpady suche, szkło, odpady mokre, 
odpady wielkogabarytowe (w tym zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny), odpady 
zielone w okresie 1.04 – 30.11 oraz popiół 
i żużel w okresie 1.11 – 30.04 odbierane 
były bezpośrednio z nieruchomości 
w każdej ilości. 
Zbiórka przeterminowanych leków 
prowadzona była poprzez system 
oznakowanych pojemników ustawionych 
w 50 aptekach na terenie miasta. 
Aby ułatwić mieszkańcom Radomia 
pozbywanie się zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, w oparciu 
o porozumienie z Organizacją Odzysku 
Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego 
ElektroEko, funkcjonował stały i czasowe 
punkty odbioru tego rodzaju odpadów – 4 
punkty w 2016 r. 
W latach 2016 - 2017 na terenie Gminy 
Miasta Radomia działał jeden Punkt 
Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany przy 
ul. Witosa 96 (operator punktu 
Przedsiębiorstwo Producyjno Usługowo 
Handlowe „Radkom” Sp. z o.o. z siedzibą 
w Radomiu). 
Gmina Miasta Radomia realizowała odbiór 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
na podstawie umów zawartych 
z przedsiębiorcami wyłonionymi 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego. W latach 2016-2017 zadanie 
zostało zrealizowane. 

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 

Gmina Miasta Radomia zakupiła w roku 
2013 program komputerowy do obsługi 
systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi. W roku 2016 program został 
rozszerzony o moduł finansowo-księgowy. 
Ponadto Gmina co roku ponosi opłaty 
z tytułu opieki autorskiej. 
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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. 

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 

2016-2017 

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. W 2016 i 2017 
r. KMPSP przeprowadziła 4 kontrole 
zakładów. Wydano 2 decyzje 
administracyjne nakazujące usunięcie 
nieprawidłowości (dot. zapoznanie 
pracowników z przepisami 
przeciwpożarowymi). 
WIOŚ w Warszawie w okresie 
sprawozdawczym przeprowadził 2 kontrole 
2 podmiotów gospodarczych. W obu 
przypadkach stwierdzono naruszenia 
obowiązujących przepisów, wydano 2 
zarządzenia pokontrolne, a także nałożono 
1 mandat i udzielono 1 pouczenia. 

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. 
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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 

2016-2017 

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 

Prezydent Miasta Radomia: 
Działania w ramach projektu :„Adaptacja do 
zmian klimatu poprzez zrównoważoną 
gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej 
Radomia” LIFE14 CCA/PL/000101: 
1. Prowadzenie 2 tematycznych Grup 
Roboczych – w Urzędzie Miejskim GR ds. 
integracji adaptacji do zmian klimatu do 
lokalnych strategii i procesów decyzyjnych; 
w Spółce Wodociągi Miejskie – ds. błękitno 
– zielonej infrastruktury i różnorodności 
biologicznej, 
2. Przeprowadzenie w 2016 r. 
pierwszego etapu badań monitorujących 
poziom wiedzy mieszkańców Radomia o 
projekcie i zagadnieniach związanych ze 
zmianami klimatu (ankiety wśród 500 
osobowej grupy). Drugi etap zostanie 
przeprowadzony pod koniec realizacji 
projektu w 2020 r. Koszt zadania 24 354 zł. 
Źródło finansowania – dotacja z 
Instrumentu Finansowego UE LIFE. 
3. Prowadzenie strony internetowej 
projektu www.life.radom.pl 
4. Opracowanie w 2016 r. scenariusza 
i produkcja filmu i spotu reklamowego o 
projekcie. Koszt zadania 7 380 zł. Źródło 
finansowania – dotacja z Instrumentu 
Finansowego UE LIFE.  Emisja filmu na 
wydarzeniach lokalnych i organizowanych 
corocznie w NFOŚiGW Dniach Otwartych 
LIFE. Emisja spotu reklamowego w lokalnej 
telewizji DAMI w grudniu 2017 r. – koszt 6 
125 zł. 
5. Opracowanie projektu, wykonanie 
w 2016 r.  i dystrybucja broszur o projekcie  
w 2 wersjach językowych (polski i angielski) 
i gadżetów projektowych. Koszt wykonania 
14 260 zł. 
6. Organizacja konkursu plastycznego 
dla uczniów publicznych szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych pod hasłem „Woda to 
życie” i „Woda w przyrodzie”– 2 edycje w 
latach 2016 – 2017. Koszt nagród w latach 
2016 – 2017  - 13 925 zł (w 2016 – 7 670 zł, 
w 2017 – 6 255 zł) 
7. Opracowanie projektu i produkcja 
tablic informacyjno – promocyjnych o 
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Lp. Zadanie Podmiot realizujący 
Ocena stanu realizacji zadania w latach 

2016-2017 

projekcie (z 4 szt. 2 szt. ulokowane są w 
siedzibie Urzędu Miejskiego i Spółki 
Wodociągi Miejskie w Radomiu). Koszt 
poniesiony w 2017 r. 1 230 zł. 
8. Promocja postaw ekologicznych 
poprzez propagowanie innowacyjnych 
rozwiązań projektu na arenie 
międzynarodowej - udział w pracach 
organizacji RESIN miasta 2-go poziomu 
(konsorcjum zajmujące się zagadnieniami 
adaptacji do zmian klimatu) -  Radom jest 
członkiem konsorcjum jako miasto 
realizujące projekt z zakresu adaptacji do 
zmian klimatu. Uczestniczy w projekcie 
miast 2-poziomu  razem z takimi miastami, 
jak Londyn, Burgas, Padwa, Bratysława, 
Wilno, Warszawa, Zadar, Strasburg. Udział i 
promocja projektu w latach 2016 – 2017 w 
warsztatach w Bratysławie, Bonn, 
Budapeszcie. 
9. Udział w Dniu Lasu organizowanym przez 
Lasy Państwowe,  
10.Prezentacja podczas Święta 
Niezapominajki; 
11.Udział w konferencji Mocno Zielone 
Miasto w Warszawie; 
12. Konferencja – Zielone Dachy na 
Uniwersytecie we Wrocławiu; 
13;. Konferencja w ramach wystawy 
ogrodniczej w Nadarzynie na temat 
retencjonowania wód opadowych; 
14. Udział w ogólnopolskiej akcji „Godzina 
dla Ziemi” – zajęcia edukacyjne dla dzieci 
szkół podstawowych oraz przedszkoli; 
15. Wydanie w 2016 i 2017 r. kalendarzy o 
tematyce ekologicznej; 
16.Edukacja ekologiczna w zakresie 
gospodarki odpadami: 
Gmina Miasta Radomia realizując 
obowiązek wynikający z art. 3 ust. 2 pkt 8 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach systematycznie prowadzi działania 
informacyjne i edukacyjne w zakresie 
prawidłowego gospodarowania odpadami 
komunalnymi, w tym selektywnej zbiórki 
odpadów. 
W roku 2016 prowadzona była, przez 
podmiot zewnętrzny, kampania 
informacyjno-edukacyjna na temat 
segregacji odpadów. W kampanii 
wykorzystano m. in. radio i telewizję 
(audycje radiowe, spoty, jingle muzyczne), 
portale internetowe i media 
społecznościowe, reklamy zewnętrzne na 
bilbordach, ekranach ledowych, tablicach 
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Lp. Zadanie Podmiot realizujący 
Ocena stanu realizacji zadania w latach 

2016-2017 

informacyjnych umieszczonych w windach i 
na klatkach schodowych. 

2. 

Organizacja zróżnicowanych 
pod względem formy i treści 

inicjatyw ekologicznych 
adresowanych do ogółu 

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

Sprzątanie Świata) 

Prezydent Miasta 
Radomia, 

PGL LP Nadleśnictwo 
Radom, szkoły 

zadanie realizowane w sposób ciągły 

W ramach przedmiotowego zadania na 
terenie miasta zorganizowano m.in.: 
 
PGL LP Nadleśnictwo Radom: 
W latach 2016 – 2017 zorganizowano 
Święto Lasu połączone ze wspólnym 
sadzeniem lasu. Jest to impreza cykliczna 
skierowana do szkół, środowiska 
harcerskiego i wolontariatu, a także innych 
jednostek państwowych. Zadanie ma na 
celu podtrzymanie przedwojennej tradycji 
sadzenia lasu (z okazji Święta Lasu). 
Impreza promuje gospodarcze, społeczne i 
ekologiczne funkcje lasów. 
Ponadto Nadleśnictwo prowadzi zajęcia dla 
dzieci, w placówkach edukacyjnych. 
Tematyka zajęć jest dostosowana do pory 
roku, wieku oraz aktualnych zadań 
realizowanych w ramach prowadzenia 
zrównoważonej i wielofunkcyjnej 
gospodarki leśnej. 
 
PSP 34 
- Międzyszkolny konkurs biologiczny 
„Organizm człowieka i jego zdrowie”; 
- Konkurs „Woda w mieście”; 
- Segregowanie śmieci na terenie szkoły, 
podział na papier, plastik, szkło i mokre; 
udział w projekcie szkoła przyjazna 
środowisku; 
- Sadzenie lasu, posadzenie 4000 dębów w 
Lesie Kapturskim; 
- Dzień Ziemi w PSP 34 – konkursy, 
akademia, wystawa prac pod hasłem „Świat 
bez zanieczyszczeń plastikowych” 
- Konkurs Eko-maskotka 
- Konkurs „Smak ekologicznej żywności” 
- Projekt (konkurs) „Woda blisko mnie” 
- Realizacja innowacyjnego programu 
„Ogarnij inżynierię – drukarki 3d. 
PSP nr 15 
- Sprzątanie świata; 
- Dzień Ziemi; 
- Akcja „Nasi Ulubienicy”; 
- Udział w Międzyszkolnym konkursie 
„Szkoła Przyjazna Środowisku”; 
- Ogólnopolski konkurs „Mój Las”; 
- Akcja „Niezapominajka znakiem jakości 
wobec przyrody i zrównoważonego rozwoju 
w ramach, której organizowany jest 
konkurs ekologiczny „Odnawialne Źródła 
energii”, „Rośliny prawem chronione”, - 
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Lp. Zadanie Podmiot realizujący 
Ocena stanu realizacji zadania w latach 

2016-2017 

„Woda blisko mnie”; 
- Międzyszkolny konkurs  „Znawca lasu”; 
- Akcja „Zbieramy zużyte baterie”; 
- Akcja „Trzymaj formę”; 
- Szkolny konkurs  „Zabawka ze skrawka”; 
- Marsz ekologiczny propagujący hasła 
ekologiczne „Ziemia w twoich ręka”; 
- Udział w wystawie „Poznaj grzyby 
unikniesz zatrucia”; 
- Udział w zajęcia terenowych, ścieżkach 
edukacyjnych w Marculach – Nadleśnictwie 
Radom oraz warsztatach ekologicznych 
organizowanych przez P.P.U.H „Radkom”; 
- Udział w Projekcie „Powietrze bez śmieci” 
- Organizowanie spotkań z leśnikiem; 
- Działania wynikające z realizacji 
programów innowacyjnych: „Z ekologią na 
co dzień”, Przyroda na czasie”. 
PSP 30 
Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, konkursy 
organizowane przez RADKOM 
PSP 22 
Apel z okazji „Dnia  Ziemi, sprzątanie świata 
ZSP Nr 1 
Organizacja akcji: 
- „Sprzątanie świata”, Dzień Ziemi, Marsz 
ekologiczny, udział w programie „Szkoła 
przyjazna środowisku”;  
- udział w ogólnopolskim programie „Moje 
miasto bez elektrośmieci”;  
- konkursy, Inscenizacja z okazji Dnia Ziemi; 
Sprzątanie świata; Międzyszkolny konkurs 
ekologiczny; Szkoła Przyjazna 
Środowisku(organizator RADKOM); 
- Mamy i dbamy nasza czysta Planeta 
(organizator E.Leclerc i RADKOM);  
- Udział w korowodzie i Forum 
Ekologicznym, uczniowie klas 1-3;  
- Zbiórka surowców wtórnych; szkolny 
Konkurs plastyczny „Piękno natury”. 
PSP 24 
- Sprzątanie świata,  
- Warsztaty edukacyjne w Muzeum Wsi 
Radomskiej,  
- Wystawa edukacyjna „Poznaj grzyby – 
unikniesz zatrucia”;  
- Dzień drzewa – warsztaty;  
- Udział w akcji zdrowego stylu życia 
„Śniadanie daje moc”;  
- Konkurs „Mój skrzydlaty przyjaciel”; 
Warsztaty w Straży Pożarnej 
pt. „Bezpieczny Dom”;  
- Zbiórka karmy i koców dla bezdomnych 
zwierząt „Wspomóż psiska ze schroniska”;  
- Akcja na rzecz bezdomnych zwierząt  
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Lp. Zadanie Podmiot realizujący 
Ocena stanu realizacji zadania w latach 

2016-2017 

„Złotóweczka dla pieseczka”;  
- Warsztaty o tematyce ekologicznej 
„Gospodarka odpadami ważna rzecz 
zobaczcie sami”;  
- Warsztaty edukacyjne w Astrobazie -
,,Nasza planeta”;  
- Święto Lasu – sadzenie lasu w 
Nadleśnictwie Radom;  
- Dzień Ziemi – happening na osiedlu 
Gołębiów;  
- Konkurs Mistrz Ekologii;  
- Ślubowanie Młodych Przyrodników; - 
Święto Polskiej Niezapominajki; 
- Forum Proekologiczne firmy RADKOM;  
- Festyn RADOM CZYSTE MIASTO 

3. 
Przygotowanie i publikacja 
broszur oraz materiałów 
o tematyce ekologicznej 

Prezydent Miasta 
Radomia, 

Organizacje 
i stowarzyszenia 

ekologicznej 

zadanie realizowane w sposób ciągły 

PGL LP Nadleśnictwo Radom: 
W 2016 r. Nadleśnictwo wydało folder 
o tematyce obejmującej zagadnienia 
dotyczące zrównoważonej i wielofunkcyjnej 
gospodarki leśnej oraz promujący walory 
estetyczne lasów nadzorowanych przez 
Nadleśnictwo Radom. 

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 
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; 
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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 

2016-2017 

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, RDOŚ 

w Warszawie 

zadanie realizowane w sposób ciągły 

Miejska Pracowania Urbanistyczna 
realizowała zadanie poddając strategicznej 
ocenie oddziaływania na środowisko 
następujących mpzp: 
1. MPZP w rejonie ulic: Kasztelańska, 
Orkana w Radomiu (Uchwała Rady Miejskiej 
w Radomiu Nr 349/2016 z dnia 29 sierpnia 
2016r.); 
2. MPZP dla obszaru węzłowego 
„Grzecznarowskiego -Niemcewicza – 
Jarzynowa – Biała – etap I (Uchwała Rady 
Miejskiej w Radomiu Nr 468/2017 z dnia 24 
kwietnia 2017 r.). 
Zgodnie z przepisami Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Warszawie w latach 
2016-2017 uczestniczył w postępowaniach 
z zakresu strategicznych ocen 
oddziaływania na środowisko (m.in. 
postępowania w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego) 
oraz ocen oddziaływania przedsięwzięć na 
środowisko, jak również prowadził 
postępowania wynikające z przepisów 
ustawy o ochronie przyrody (m.in. decyzje 
derogacyjne zezwalające na odstępstwa od 
zakazów obowiązujących w stosunku do 
gatunków objętych ochroną, wycinka drzew 
przydrożnych), ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu (m.in. decyzje 
o warunkach zabudowy), czy ustawy 
o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 
naprawie. Tym samym, poprzez treść 
wydawanych rozstrzygnięć, Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie 
podejmował działania, m.in. nakierowane 
na ochronę terenów chronionych 
i przyrodniczo cennych przed niewłaściwym 
zainwestowaniem, zachowanie istniejących 
ekosystemów naturalnych i utrzymanie 



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

70 

 

Lp. Zadanie Podmiot realizujący 
Ocena stanu realizacji zadania w latach 

2016-2017 

istniejących korytarzy ekologicznych, 
a także realizację przedsięwzięć 
z poszanowaniem przepisów 
obowiązujących dla danej formy ochrony 
przyrody. Jednocześnie, ustanawiając plany 
zadań ochronnych dla obszarów Natura 
2000 oraz podejmując czynności związane 
z realizacją działań ochronnych 
wynikających z tych planów, dba 
o utrzymanie lub przywrócenie 
optymalnego stanu zachowania 
przedmiotów ochrony tych obszarów. 
 

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, 
53/4, 247/6 w Radomiu przy 
ul. Zubrzyckiego 11 oraz posadowienie 
filtra workowego typu MJB przy 
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Lp. Zadanie Podmiot realizujący 
Ocena stanu realizacji zadania w latach 

2016-2017 

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, 
wykaz działań niezbędnych do 
zarejestrowania się w EMAS, a także listę 
rejestru EMAS. 

6. 
Informowanie społeczeństwa 

o realizowanych działaniach na 
Prezydent Miasta 

Radomia, 

zadanie realizowane w sposób ciągły 

Przedmiotowe zadanie jest realizowane 
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Lp. Zadanie Podmiot realizujący 
Ocena stanu realizacji zadania w latach 

2016-2017 

terenie miasta z zakresu 
ochrony środowiska w sposób 
zwyczajowo przyjęty (tablica 

ogłoszeń, informacja na 
stronach internetowych 

miasta, konsultacje społeczne) 

Inwestorzy 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 
nieobjętych mzpm oraz 

aktualizacja już obowiązujących 
mzpm we wskazanych 

przypadkach 

Prezydent Miasta 
Radomia 

zadanie realizowane w sposób ciągły 

W okresie sprawozdawczym objętym 
niniejszym Raportem… zostały opracowane 
następujące mpzp: 
1. MPZP w rejonie ulic: Kasztelańska, 
Orkana w Radomiu (Uchwała Rady Miejskiej 
w Radomiu Nr 349/2016 z dnia 29 sierpnia 
2016r.); 
2. Zmiana MPZP dla obszaru 
ograniczonego ul. Rodziny Ziętalów, 
ul. Zubrzyckiego, wschodnią granicą działki 
nr ewid. 230/3 i ul. Żółkiewskiego (Uchwała 
Rady Miejskiej w Radomiu Nr 350/2016 
z dnia 29 sierpnia 2016r.); 
3. MPZP dla obszaru węzłowego 
„Grzecznarowskiego -Niemcewicza – 
Jarzynowa – Biała – etap I (Uchwała Rady 
Miejskiej w Radomiu Nr 468/2017 z dnia 24 
kwietnia 2017r.). 

8. 
Budowa hali sportowo-
widowiskowej w Radomiu 

Prezydent Miasta 
Radomia 

zadanie w trakcie realizacji 

We wspomnianym okresie zadanie 
realizowane było zgodnie z 
harmonogramem. 24 marca 2016 - 
podpisana została umowa na wykonanie 
projektów oraz budowę hali sportowo-
widowiskowej i nowego stadionu 
piłkarskiego. Wszystkie prace będzie 
prowadziła radomska firma ROSA-BUD S.A 
wspólnie ze spółką Maxto z Krakowa. 20 
czerwca 2016 - Zakończyły się prace 
wyburzeniowe i porządkowe po budynku 
przy ul. Struga 63 
25 lipca 2016 - Płyta denna - z blisko 1700 
ton betonu i ponad 70 ton stali - czyli serce 
fundamentów hali sportowo-widowiskowej 
gotowa 24 września 2016 - Została 
zaakceptowana koncepcja stadionu.  
10 października 2016 - zakończyły się prace 
związane z powstaniem fundamentów hali 
20 listopada 2016 - Na poziomie "zero" hali 
powstały pierwsze ściany murowane. 
12 grudnia 2016 - Ustawione zostały 
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Lp. Zadanie Podmiot realizujący 
Ocena stanu realizacji zadania w latach 

2016-2017 

pierwsze słupy obwodowe 
15 lutego 2017 - Rozpoczęły się prace 
związane z powstaniem fundamentów 
łącznika pomiędzy halą a nowym stadionem 
5 kwietnia 2017 - Powstały pierwsze ściany 
frontowe hali 
15 maja 2017 - Zainaugurowana została 
budowa stadionu piłkarskiego. 

 

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.  

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

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 

→→ 

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

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 zrealizowane uznano dwa cele: Utrzymanie aktualnego poziomu 

hałasu w obszarach, gdzie sytuacja akustyczna jest korzystna oraz Dotrzymywanie poziomu pól 

elektromagnetycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Biorąc pod uwagę wyniki pomiarów 

hałasu w mieście oraz zaprezentowane na mapie akustycznej obszary objęte niekorzystnym 

oddziaływaniem hałasu, można stwierdzić, iż powierzchnia negatywnego oddziaływania hałasu 

w mieście sukcesywnie się zmniejsza. W przypadku pól elektromagnetycznych, badania 

monitoringowe WIOŚ w Warszawie nie wykazują przekroczeń promieniowania 

elektromagnetycznego. 

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. 

Program… wskazuje również na cele średniookresowe określone do realizacji do roku 2020. W tabeli 

38 został oceniony stopień realizacji celów średniookresowych na podstawie oceny realizacji zadań 

w okresie 2016 – 2017, a także ocen ujętych poprzednim Raporcie. 

Tabela 37. Ocena stopnia realizacji celów średniookresowych zdefiniowanych w Programie Ochrony 
Środowiska dla miasta Radomia… 

Lp. CEL ŚREDNIOOKRESOWY DO 2020 r.: 
OCENA STOPNIA 
REALIZACJI CELU 

OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU 

1. 
Ochrona i kształtowanie zasobów przyrodniczych i krajobrazowych miasta 
w ramach racjonalnej polityki przestrzennej 

→→ 

OCHRONA I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ LASÓW 

2. 
Ochrona i konserwacja zasobów leśnych jako warunek zachowania ich 
bioróżnorodności 

→→ 

RACJONALNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI WRAZ Z ICH OCHRONĄ 

3. 
Zrównoważone wykorzystywanie zasobów wód podziemnych w celu 
zaspokojenia potrzeb mieszkańców i przemysłu oraz poprawa jakości wód 
powierzchniowych i podziemnych 

→→ 

OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI 

4. 
Racjonalne i zgodne z przeznaczeniem użytkowanie gleb i gruntów wraz 
z ochroną ich parametrów jakościowych 

→→ 
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Lp. CEL ŚREDNIOOKRESOWY DO 2020 r.: 
OCENA STOPNIA 
REALIZACJI CELU 

GOSPODAROWANIE ZASOBAMI GEOLOGICZNYMI 

5. 
Gospodarowanie zasobami geologicznymi w sposób bezpieczny dla środowiska 
oraz zdrowia i życia mieszkańców 

→→ 

ŚRODOWISKO A ZDROWIE 

6. 
Ochrona przed poważnymi awariami, katastrofami i zagrożeniami naturalnymi 
oraz minimalizacja i ograniczanie skutków ich wystąpienia 

→→ 

JAKOŚĆ POWIETRZA 

7. 
Podejmowanie działań umożliwiających osiągnięcie wymaganych przepisami 
prawa standardów jakości powietrza oraz ograniczanie zużycia energii 
pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych 

→→ 

OCHRONA PRZED HAŁASEM I ODDZIAŁYWANIEM HAŁASU 

8. 
Dążenie do zmniejszenia liczby mieszkańców miasta narażonych na 
ponadnormatywny hałas 

→→ 

OCHRONA PRZED ODDZIAŁYWANIEM PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH 

9. Ograniczenie oddziaływania pól elektromagnetycznych na środowisko →→ 

GOSPODARKA ODPADAMI 

10. 
Ograniczenie unieszkodliwiania odpadów przez składowanie poprzez 
zrównoważone ich wytwarzanie i zmianę sposobu zagospodarowania 

→→ 

SUSBSTANCJE CHEMICZNE W ŚRODOWISKU 

11. 
Realizacja systemu nadzoru nad substancjami chemicznymi dopuszczonymi do 
obrotu, zgodnego z zasadami określonymi w prawodawstwie 

→→ 

EDUKACJA EKOLOGICZNA 

12. 
Zwiększenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych 
mieszkańców miasta 

→→ 

ASPEKTY EKOLOGICZNE W STRATEGIACH SYSTEMOWYCH 

13. Uwzględnienie aspektów ekologicznych w dokumentach strategicznych miasta →→ 

AKTYWIZACJA RYNKU DO DZIAŁAN NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA 

14. 
Rozwój świadomych postaw konsumenckich zgodnie z zasadą zrównoważonego 
rozwoju 

→→ 

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE 

15. Propagowanie przystąpienia przedsiębiorstw do systemu EMAS →→ 

UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA 

16. Zapewnienie udziału społeczeństwa w procesach inwestycyjnych →→ 

ASPEKT EKOLOGICZNY W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM 

17. 
Zasada zrównoważonego rozwoju podstawą zachowania ładu przestrzennego 
 

→→ 

TURYSTYKA I REKREACJA 

18. 
Rozwój funkcji turystyczno-kulturowych miasta zgodnie z zasadami ochrony 
środowiska 

→→ 

 

Wszystkie cele średniookresowe są realizowane na bieżąco i jeśli trend zostanie zachowany zakłada 

się osiągnięcie zakładanych celów średniookresowych oraz celu nadrzędnego do końca 

obowiązywania Programu… 

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 – 2017 oraz 
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w perspektywie lat 2017 -2020 z uwzględnieniem zadań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych. Część 

działań zaplanowanych w Programie…zostało zrealizowane w latach 2013 – 2015, co zostało opisane 

w poprzednim Raporcie. Wykaz ten jest rozwinięciem kierunków działań przedstawionych 

w dokumencie w postaci konkretnych zadań przypisanych do realizacji w poszczególnych, 

priorytetowych sektorach środowiska miasta. W Raporcie… przeanalizowano zadania zaplanowane 

do realizacji w okresie 2016-2017. Przedsięwzięcia ujęte do realizacji w ramach Programu… 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 2016 - 2017 na zadania zamieszczone 

w harmonogramie rzeczowo - finansowym wydatkowano 88 220 800 zł, w tym na zadania 

inwestycyjne 39 484 434 zł (co stanowi 44,76% ogólnej kwoty), a na zadania pozainwestycyjne  

48 736 366 zł (co stanowi 55,24 % ogólnej kwoty) (tabela 39). 

Tabela 38. Wydatkowane koszty na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska na terenie miasta 
w okresie sprawozdawczym dla poszczególnych sektorów środowiska – ujęte w Programie….. 

Sektor 
Zadania 

inwestycyjne 
[PLN] 

Zadania 
pozainwestycyjne 

[PLN] 

Ogółem 
[PLN] 

Ochrona przyrody i krajobrazu 5 245 320 - 5 245 320 

Ochrona i zrównoważony rozwój lasów 50 685 - 50 685 

Racjonalne gospodarowanie zasobami 
wodnymi wraz z ich ochroną 

845 311 1 683 156 2 528 467 

Ochrona powierzchni ziemi - - - 

Gospodarowanie zasobami geologicznymi - - - 

Środowisko a zdrowie 1 041 777 29 088 1 070 865 

Jakość powietrza 3 965 467 315 556 4 281 023 

Ochrona przed hałasem i oddziaływaniem 
hałasu 

28 231 579 302 396 28 533 975 

Oddziaływanie promieniowania 
elektromagnetycznego 

- - - 

Gospodarka odpadami 104 295 46 176 222 46 280 517 

Substancje chemiczne w środowisku - - - 

Edukacja ekologiczna - 229 948 229 948 

Kierunki działań systemowych - - - 

Ogółem 39 484 434 48 736 366 88 220 800 

- nie ponoszono nakładów 

 
Analizując zamieszczone w tabeli informacje wyraźnie dominowały w okresie sprawozdawczym 

wydatki w ramach realizacji działań w zakresie Gospodarki odpadami oraz Ochrony przed hałasem 

i oddziaływaniem hałasu. 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 
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wpływają na poprawę jakości powietrza. Działania w zakresie gospodarki odpadami wynikają 

z konieczności zapewnienia przez gminę funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi na jej terenie, co wiąże się z odbieraniem oraz zagospodarowaniem odpadów oraz 

odpowiednim zarządzaniem systemem. Koszty poniesione na realizację zadań dla wymienionych 

dwóch obszarów wynosiły 74 814 492 zł, czyli blisko 84,80 % wszystkich wydatkowanych środków 

w okresie sprawozdawczym. Procentowy udział wydatkowanych kosztów dla poszczególnych 

sektorów środowiska przedstawiono na rysunku 4. 

Rysunek 4 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 39. 
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Tabela 39. Stan realizacji harmonogramu zawartego w Programu Ochrony Środowiska... w latach 2016 – 2017 na terenie miasta Radomia 

Lp. Zadanie 
Planowany 

termin 
realizacji 

Planowany 
koszt [PLN]  

w latach  
2016 - 2017 

Realizatorzy 
Termin 

realizacji 

Koszty 
faktycznie 
poniesione 

[PLN]  
w latach  

2016- 2017 

Faktyczne 
źródła 

finansowania 
Stan realizacji 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

OCHRONA ZASOBÓW NATURALNYCH 

OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU 

Zadania inwestycyjne 

1. 

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

2016-2017 300 000 
Prezydent Miasta Radomia, 

MZDiK, Administratorzy 
i właściciele terenów 

2016-2017 5 245 320 budżet miasta 

realizowane 
w sposób ciągły 

1.1.  2016 - 
Prezydent Miasta Radomia 
(Zakład Usług Komunalnych 

w Radomiu) 
2016 1 498 714 budżet miasta 

1.2.  2017 - 
Prezydent Miasta Radomia 
(Zakład Usług Komunalnych 

w Radomiu) 
2017 1 807 337 budżet miasta 

1.3.  2016 150 000 MZDiK 2016 934 039 budżet miasta 

1.4.  2017 150 000 MZDiK 2017 938 433 budżet miasta 

1.5.  2016 - 
Radomska Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 
2016 3 380 środki własne 

1.6.  2017 - 
Radomska Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 
2017 3 730 środki własne 

1.7.  2016 - SBM Łucznik w Radomiu 2016 37 474 środki własne 

1.8.  2017 - SBM Łucznik w Radomiu 2017 22 213 środki własne 

2. 

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”,  

2016-2017 bd. Prezydent Miasta Radomia 2016-2017 - budżet miasta 
realizowane 

w sposób ciągły 



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

80 

 

Lp. Zadanie 
Planowany 

termin 
realizacji 

Planowany 
koszt [PLN]  

w latach  
2016 - 2017 

Realizatorzy 
Termin 

realizacji 

Koszty 
faktycznie 
poniesione 

[PLN]  
w latach  

2016- 2017 

Faktyczne 
źródła 

finansowania 
Stan realizacji 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- „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 

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

2016 100 000 Prezydent Miasta Radomia - - - 
zadanie nie 

zostało 
zrealizowane 

Łącznie zadania inwestycyjne w latach 2016-2017 planowane: 700 000  poniesione: 5 245 320   

Zadania pozainwestycyjne 

1. 

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

2016-2017 - Prezydent Miasta Radomia 2016-2017 - - 
realizowane 

w sposób ciągły 

Łącznie zadania pozainwestycyjne w latach 2016-2017 planowane: -  poniesione: -   
OGÓŁEM SEKTOR planowane: 700 000  poniesione: 5 245 320   

OCHRONA I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ LASÓW 

Zadania inwestycyjne 

1. 
Planowane odnowienia lasów na pow. 9,77 

ha 
2013-2015 97 5003) Nadleśnictwo Radom 2016-2017 50 685 środki własne 

realizowane 
w sposób ciągły 
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1.1.  -  Nadleśnictwo Radom 2016 9 611 środki własne realizowane 
w sposób ciągły 

1.2  -  Nadleśnictwo Radom 2017 41 074 środki własne realizowane 
w sposób ciągły 

Łącznie zadania inwestycyjne w latach 2016-2017 planowane: 97 500  poniesione: 50 685   

Zadania pozainwestycyjne 

2. 
Nadzór nad gospodarka leśną w lasach 
prywatnych i gminnych 

2013-2020 bd. Prezydent Miasta Radomia 2016-2017 - budżet miasta 
realizowane 

w sposób ciągły 

Łącznie zadania pozainwestycyjne w latach 2016-2017 planowane: -  poniesione: -   
OGÓŁEM SEKTOR planowane: 97 500  poniesione: 50 685   

RACJONALNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI WRAZ Z ICH OCHRONĄ 

Zadania inwestycyjne 

1. 
Konserwacja systemów otwartych kanalizacji 
deszczowej, tj. rowów, rzek, osadników 

2013-2020 540 000 
Wodociągi Miejskie Radom 

Sp. z o.o. 
2016-2017 562 311 środki własne 

realizowane 
w sposób ciągły 

1.1.  2016 270 000 
Wodociągi Miejskie Radom 

Sp. z o.o. 
2016 276 770 środki własne 

1.2  2017 270 000 
Wodociągi Miejskie Radom 

Sp. z o.o. 
2017 285 541 środki własne 

2. 
Modernizacja odwodnienia stacji 
elektroenergetycznej 110 kV GPZ Południe 

2016 470 000 
PGE Dystrybucja S.A. 

Oddział Skarżysko-Kamienna 
2017 283 000 środki własne zrealizowane 

Łącznie zadania inwestycyjne w  latach 2016-2017 planowane: 1 080 000  poniesione: 845 311   

Zadania pozainwestycyjne 

1. 
Montaż wodomierzy w indywidualnych 
gospodarstwach domowych 

2013-2020 bd. 
Mieszkańcy, Wodociągi 

Miejskie Radom Sp. z o.o., 
zarządy nieruchomości 

2016 - 2017 1 683 156 środki własne 

realizowane 
w sposób ciągły 

1.1.  - - SM”USTRONIE” w Radomiu 2017 753 858 środki własne  

1.2.  - - Miejski Zarząd Lokalami 2016 82 000 środki własne  

1.3.  - - 
Radomska Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 
2016 544 797 środki własne  
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1.4.  - - 
Radomska Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 
2017 302 501 środki własne 

2. 
Weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych 
związanych z poborem wód podziemnych 

2013-2020 - Prezydent Miasta Radomia 2016-2017 - 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 

2016-2017 bd. środki własne 
realizowane 

w  sposób ciągły 

4. 
Prowadzenie badań parametrów 
jakościowych wód ujmowanych z JCWPd 

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

badań 

5. 
Kontrolna inwentaryzacja zbiorników 
bezodpływowych (szamb) występujących na 
terenach nieskanalizowanych miasta 

2013-2020 - Prezydent Miasta Radomia 2016-2017 - budżet miasta 
niezrealizowane- 
nie prowadzono 

kontroli 

Łącznie zadania pozainwestycyjne w latach 2016-2017 planowane: -  poniesione: 1 683 156   

OGÓŁEM SEKTOR planowane: -  poniesione: 2 528 467   

OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI 

Zadania inwestycyjne 

1. 
Przywracanie parametrów użytkowych gleb 
na terenach gdzie ich jakość nie spełnia 
wymagań określonych przepisami 

2013-2020 bd. RDOŚ w Warszawie 2016 - 2017 

Koszty 
postępowań 

administracy-
jnych 

środki własne 
realizowane 

w sposób ciągły 

Łącznie zadania inwestycyjne w  latach 2016-2017 planowane: bd.  poniesione: -   

Zadania pozainwestycyjne 

1. 
Prowadzenie badań jakości gleb i gruntów na 
terenie miasta 

2013-2020 bd. 
Prezydent Miasta Radomia, 

WIOŚ 
- - - 

niezrealizowane- 
nie prowadzono 

badań 

Łącznie zadania pozainwestycyjne w latach 2016-2017 planowane: bd.  poniesione: -   

OGÓŁEM SEKTOR planowane: bd.  
poniesione: 

 
-   
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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 
2016-2017 - - 

realizowane 
w sposób ciągły 

Łącznie zadania pozainwestycyjne w latach 2016-2017 planowane: -  poniesione: -   

OGÓŁEM SEKTOR planowane: -  poniesione: -   

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 2016-2017 774 155 budżet miasta 
realizowane 

w sposób ciągły 

1.1  2016 100 000 Prezydent Miasta Radomia 2016 17 310 budżet miasta  

1.2.  2017 100 000 Prezydent Miasta Radomia 2017 756 845 budżet miasta  

2. 
Rozbudowa i obsługa monitoringu 
bezprzewodowego miasta Radomia 

2013-2020 300 000 Prezydent Miasta Radomia 2016-2017 212 179 budżet miasta 
realizowane 

w sposób ciągły 

2.1.  2016 150 000 Prezydent Miasta Radomia 2016 95 482 budżet miasta  

2.2.  2017 150 000 Prezydent Miasta Radomia 2017 116 697 budżet miasta  

3. 
Zakup sorbentu do neutralizacji 
zanieczyszczeń ropopochodnych oraz 
odczynników chemicznych 

2013 17 500 Prezydent Miasta Radomia 2016-2017 55 443 budżet miasta 
realizowane 

w sposób ciągły 

3.1.  - - Prezydent Miasta Radomia 2016 14 883 budżet miasta 
realizowane 

w sposób ciągły 

3.2.  - - Prezydent Miasta Radomia 2017 40 560 

budżet miasta, 
WFOŚiGW 

w Warszawie 
(dotacja 20 000 zł) 

realizowane 
w sposób ciągły 
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Łącznie zadania inwestycyjne w latach 2016-2017 planowane: 617 500  poniesione: 1 041 777   

Zadania pozainwestycyjne 

1. 
Aktualizacja zapisów Planu Zarządzania 
Kryzysowego adekwatnie do wymogów stanu 
aktualnego 

2013-2020 - Prezydent Miasta Radomia 2016-2017 29 088 
w ramach zadań 

własnych 

zrealizowane 

1.1.  2016 - Prezydent Miasta Radomia 2016 15 423 zrealizowane 

1.2.  2017 - Prezydent Miasta Radomia 2017 13 665 zrealizowane 

Łącznie zadania pozainwestycyjne w latach 2016-2017 planowane: -  poniesione: 29 088   

OGÓŁEM SEKTOR planowane: 617 500  poniesione: 1 070 865   

JAKOŚĆ POWIETRZA 

Zadania inwestycyjne 

1. 
Budowa w Radomiu Instalacji Termicznego 
Przekształcania Odpadów Komunalnych 

2018 350 000 RPEC „RADPEC” S.A - - - 

nie zrealizowano – 
brak opłacalności 
przy warunkach 
określonych w PI 

WPGO 

2. 

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

2013-2020 4 000 000 Prezydent Miasta Radomia 2017 1 474 100 budżet miasta 
realizowane 

w sposób ciągły 

3. 
Modernizacja oświetlenia ulicznego 
w Radomiu 

2013 56 250 MZDiK 2016-2017 2 491 367 budżet miasta zrealizowane 

3.1.  - - MZDiK 2016 993 522 budżet miasta zrealizowane 

3.2.  - - MZDiK 2017 1 497 845 budżet miasta zrealizowane 

Łącznie zadania inwestycyjne w latach 2016-2017 planowane: 4 406 250  poniesione: 3 965 467   

Zadania pozainwestycyjne 

1. 
Prowadzenie przez WIOŚ monitoringu 
powietrza z uwzględnieniem źródeł emisji 

2013-2020 - WIOŚ w Warszawie 2016-2017 315 556 - 
realizowane 

w sposób ciągły 
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pochodzących z obszaru gminy 

1.1.  - - WIOŚ w Warszawie 2016 144 809 środki własne 

1.2.  - - WIOŚ w Warszawie 2017 170 747 środki własne 

2. 

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

2013-2020 - WIOŚ w Warszawie 2013-2020 - - 
realizowane 

w sposób ciągły 

Łącznie zadania pozainwestycyjne w latach 2016-2017 planowane: -  poniesione: 315 556   

OGÓŁEM SEKTOR planowane: 4 406 250  poniesione: 4 281 023   

OCHRONA PRZED HAŁASEM I ODDZIAŁYWANIEM HAŁASU 

Zadania inwestycyjne 

1. Trasa N-S od ul. Szklanej do Prażmowskiego 2013-2016 22 000 0002) MZDiK 2017 165 058 budżet miasta w trakcie realizacji 

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

2013-2016 12 000 0002) 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 0003) MZDiK 2015-2020 - budżet miasta w trakcie realizacji 

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 0004) MZDiK - - - 

niezrealizowane – 
zmiana terminu ze 
względu na brak 

środków 
finansowych 

5. Budowa ulicy Ofiar Firleja i Krzewień 2015-2020 11 000 0004) MZDiK 2017 49 999 budżet Gminy w trakcie realizacji 

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

2015-2020 7 000 0004) MZDiK 2017 146 739 budżet Gminy w trakcie realizacji 

7. 
Przebudowa ul. Kieleckiej na odcinku od 
ul. Skrajnej do granic miasta 

2016-2020 11 000 000 MZDiK - - - 

niezrealizowane – 
zmiana terminu ze 
względu na brak 

środków 
finansowych 
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8. 
Przebudowa ul. Wierzbickiej od 
 ul. Czarnoleskiej do granic miasta 

2016-2020 3 000 000 MZDiK - - - 

niezrealizowane – 
zmiana terminu ze 
względu na brak 

środków 
finansowych 

9. Przebudowa ul. Przytyckiej 2016-2020 3 500 000 MZDiK - - - 

niezrealizowane – 
zmiana terminu ze 
względu na brak 

środków 
finansowych 

10. Budowa pętli Malczew 2016-2020 400 000 MZDiK - -  

niezrealizowane – 
zmiana terminu ze 
względu na brak 

środków 
finansowych 

11. 
Budowa pętli autobusowej na ul. Malenickiej 
(Malenice) 

2016-2020 400 000 MZDiK - - - 

niezrealizowane – 
zmiana terminu ze 
względu na brak 

środków 
finansowych 

12. Budowa pętli autobusowej na ul. Mroza 2016-2020 400 000 MZDiK - - - 

niezrealizowane – 
zmiana terminu ze 
względu na brak 

środków 
finansowych 

13. 
Budowa pętli na ul. Kozienicka / ul. 
Hermanowicz 

2016-2020 400 000 MZDiK - - - 

niezrealizowane – 
zmiana terminu ze 
względu na brak 

środków 
finansowych 

14. 
Budowa drogi powiatowej –  
ul. Młodzianowska na odc. od ul. Orzechowej 
do ul. Godowskiej 

2013-2015 20 000 0003) MZDiK 2016 19 856 847 budżet Gminy zrealizowane 
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15. 
Budowa węzła komunikacyjnego na 
skrzyżowaniu ul. Młodzianowskiej  
 z ul. Czarną i projektowaną trasą N-S 

2014-2017 40 000 0005) 

16. 
Rozbudowa drogi krajowej nr 9 – al. Wojska 
Polskiego na odc. od ul. Kozienickiej do 
Słowackiego 

2014-2017 80 000 0005) MZDiK - - - 

niezrealizowane – 
zmiana terminu ze 
względu na brak 

środków 
finansowych 

17. 
Przebudowa ul. Zubrzyckiego  
(obecnie ul. Fołtyn) 

2017-2018 4 000 000 MZDiK - - - 

niezrealizowane – 
zmiana terminu ze 
względu na brak 

środków 
finansowych 

18. Przebudowa ul. Gospodarczej 2017-2018 4 500 000 MZDiK 2016-2017 2 992 265 budżet Gminy 

zrealizowane 18.1.  - - MZDiK 2016 500 000 budżet Gminy 

18.2.  - - MZDiK 2017 2 492 265 budżet Gminy 

19. Przebudowa ul. Wolność 2017-2018 2 300 000 MZDiK - - - 

niezrealizowane – 
zmiana terminu ze 
względu na brak 

środków 
finansowych 

20. 
Przebudowa zespołu skrzyżowań ulic: 
Kościuszki-Narutowicza, Narutowicza 
Traugutta i Traugutta-Piłsudskiego 

2017-2020 13 000 000 MZDiK - - - 

niezrealizowane – 
zmiana terminu ze 
względu na brak 

środków 
finansowych 

21. Budowa ul. Kleeberga 2017-2020 1 700 000 MZDiK 2016 126 966 budżet Gminy zrealizowane 

22. Rozbudowa ul. Szydłowieckiej 2017-2020 6 500 000 MZDiK -  - - 

niezrealizowane – 
zmiana terminu ze 
względu na brak 

środków 
finansowych 
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23. Przebudowa ul. Tartacznej 2014-2016 8 000 0006) MZDiK 2016-2017 4 182 913 

budżet Gminy zrealizowane 23.1.  - - MZDiK 2016 500 000 

23.2.  - - MZDiK 2017 3 682 913 

24. Przebudowa ul. Sosnowej 2016-2018 3 000 000 MZDiK - - - niezrealizowane – 
zmiana terminu ze 
względu na brak 

środków 
finansowych 

25. Przebudowa ul Kwiatkowskiego 2018-2020 4 000 000 MZDiK - - - 

26. Przebudowa ul. Tytoniowej 2018-2020 4 000 000 MZDiK - - - 

27. 
Budowa przedłużenia ul. Odrzańskiej oraz 
połączenia ul. Piotrówka z ul. Jaworową - 
Bulwary 

2015-2017 21 000 000 MZDiK 2016 690 792 budżet Gminy zrealizowane 

28. 
Budowa ul. Mieszka I od ul. Witosa do 
drogi krajowej nr 7 

2018-2020 15 000 000 MZDiK - - - 

niezrealizowane – 
zmiana terminu ze 
względu na brak 

środków 
finansowych 

29. 
Zakup autobusów CNG, 18m i 12 m (co rok 
razem przynajmniej po 10 szt.) 

2017-2020 60 000 000 MPK Sp. z o.o. - - - niezrealizowane 

30. 
Realizacja zapisów Programu ochrony 
środowiska przed hałasem na terenie miasta 
Radomia 

2013-2020 
Zgodnie z 
zapisami 

Programu 

Prezydent Miasta Radomia, 
MZDiK, Zarządcy dróg 

2017 20 000 budżet Gminy zrealizowane 

Łącznie zadania inwestycyjne w  latach 2016-2017 planowane: 
  

458 100 000w 
tym:2,3,4,5,6,7,7,8) 

 poniesione: 28 231 579   

Zadania pozainwestycyjne 

1. 
Działania promujące transport zbiorowy – 
coroczna organizacja imprezy pod nazwą 
„Dzień bez samochodu” 

2013-2020 12 000 MZDiK 2016-2017 - 
Koszty pokrywali 

sponsorzy festynu 
i partnerzy akcji 

realizowane 
w sposób ciągły 

2. 
Oznakowanie ulic miasta - ustawienie tablic 
informacyjnych (System Informacji Miejskiej) 

2014-2020 5 000 000 MZDiK 2016-2017 173 000 
środki własne 

MZDiK 
realizowane 

w sposób ciągły 
2.1.  2016 1 000 000 MZDiK 2016 80 000 środki własne 
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Lp. Zadanie 
Planowany 

termin 
realizacji 

Planowany 
koszt [PLN]  

w latach  
2016 - 2017 

Realizatorzy 
Termin 

realizacji 

Koszty 
faktycznie 
poniesione 

[PLN]  
w latach  

2016- 2017 

Faktyczne 
źródła 

finansowania 
Stan realizacji 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

MZDiK 

2.2  2017 4 000 000 MZDiK 2017 93 000 
środki własne 

MZDiK 

3. 
Analizy komunikacji zbiorowej – badanie 
wielkości potoków pasażerskich – 
optymalizacja układu komunikacyjnego 

2014-2019 100 000 MZDiK 2017 61 500 budżet Gminy zrealizowane 

4. 
Analizy komunikacji zbiorowej – badanie 
preferencji komunikacyjnych mieszkańców 
Radomia i jakości usług przewozowych 

2015-2020 40 000 MZDiK 2017 67 896 budżet Gminy zrealizowane 

Łącznie zadania pozainwestycyjne w latach 2016-2017 planowane: 5 152 000  poniesione: 302 396   

OGÓŁEM SEKTOR planowane: 
463 252 000 

w 
tym:2,3,4,5,6,7,7,8) 

 poniesione: 28 533 975   

ODDZIAŁYWANIE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO 

Zadania pozainwestycyjne 

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

2013-2020 - Prezydent Miasta Radomia 2016-2017 - - 
realizowane 

w sposób ciągły 

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

2013-2020 - Prezydent Miasta Radomia 2016-2017 - - 
realizowane 

w sposób ciągły 

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

2013-2020 - WIOŚ, PPIS 2016-2017 - - 
realizowane 

w sposób ciągły 

Łącznie zadania pozainwestycyjne w latach 2016-2017 planowane: -  poniesione: - -  

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

termin 
realizacji 

Planowany 
koszt [PLN]  

w latach  
2016 - 2017 

Realizatorzy 
Termin 

realizacji 

Koszty 
faktycznie 
poniesione 

[PLN]  
w latach  

2016- 2017 

Faktyczne 
źródła 

finansowania 
Stan realizacji 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

GOSPODARKA ODPADAMI 

Zadania inwestycyjne 

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

2016-2017 200 000 
Prezydent Miasta Radomia, 
właściciele nieruchomości 

2016-2017 104 295 budżet miasta 
realizowane 

w sposób ciągły 

1.1  2016 100 000 Prezydent Miasta Radomia 2016 62 969 budżet miasta  

1.2  2017 100 000 Prezydent Miasta Radomia 2017 41 326 budżet miasta  
Łącznie zadania inwestycyjne w latach 2016-2017 planowane: 200 000  poniesione: 104 295   

Zadania pozainwestycyjne 

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

2016-2017 55 606 000 

Prezydent Miasta Radomia 
(Zakład Usług Komunalnych w 

Radomiu; Straż Miejska w 
Radomiu) 

2016-2017 45 961 081 budżet miasta 
realizowane 

w sposób ciągły 

1.1  2016 27 803 000 Prezydent Miasta Radomia 2016 22 833 390 budżet miasta  

1.2  2017 27 803 000 Prezydent Miasta Radomia 2017 23 127 691 budżet miasta  

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 2016-2017 215 141 budżet miasta 
realizowane 

w sposób ciągły 

2.1  2016 - Prezydent Miasta Radomia 2016 133 530 budżet miasta  

2.2  2017 - Prezydent Miasta Radomia 2017 81 611 budżet miasta  

Łącznie zadania pozainwestycyjne w latach 2016-2017 planowane: 55 876 000  poniesione: 46 176 222   
OGÓŁEM SEKTOR planowane: 56 076 000  poniesione: 46 280 517   
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Lp. Zadanie 
Planowany 

termin 
realizacji 

Planowany 
koszt [PLN]  

w latach  
2016 - 2017 

Realizatorzy 
Termin 

realizacji 

Koszty 
faktycznie 
poniesione 

[PLN]  
w latach  

2016- 2017 

Faktyczne 
źródła 

finansowania 
Stan realizacji 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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 2016-2017 - - 
realizowane 

w sposób ciągły 

Łącznie zadania pozainwestycyjne w latach 2016-2017 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 20 000 
Prezydent Miasta Radomia, 

Media, Organizacje 
i stowarzyszenia ekologiczne 

2016 - 2017 184 848 budżet miasta, 
środki LIFE, 
NFOŚiGW 

realizowane 
w sposób ciągły 

1.1.  2016 10 000 Prezydent Miasta Radomia 2016 162 405 

1.2.  2017 10 000 Prezydent Miasta Radomia 2017 22 443 

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 300 000 
Prezydent Miasta Radomia, 

PGL LP Nadleśnictwo Radom, 
szkoły 

2016 - 2017 25 000 

budżet miasta, 
środki własne 

PPUH „RADKOM” 
Sp. z o.o. 

realizowane 
w sposób ciągły 

2.1.  2016 150 000  2016 14 000 

środki własne, 
środki  PGL LP 
Nadleśnictwo 

Radom 
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Lp. Zadanie 
Planowany 

termin 
realizacji 

Planowany 
koszt [PLN]  

w latach  
2016 - 2017 

Realizatorzy 
Termin 

realizacji 

Koszty 
faktycznie 
poniesione 

[PLN]  
w latach  

2016- 2017 

Faktyczne 
źródła 

finansowania 
Stan realizacji 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.2  2017 150 000  2017 11 000 

środki własne, 
środki  PGL LP 
Nadleśnictwo 

Radom 

 

3. 
Przygotowanie i publikacja broszur oraz 
materiałów o tematyce ekologicznej 

2016-2017 3 000 
Prezydent Miasta Radomia, 

Organizacje i stowarzyszenia 
ekologicznej 

2016-2017 20 100 budżet miasta 
realizowane 

w sposób ciągły 

3.1.  2016 1 500 Prezydent Miasta Radomia 2016 18 200 
Środki własne PGL 
LP Nadleśnictwo 

Radom 

realizowane 
w sposób ciągły 

3.2.  2017 1 500 Prezydent Miasta Radomia 2016 1 900 budżet miasta 
realizowane 

w sposób ciągły 

3. 
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 2016-2017 planowane: 338 000  poniesione: 229 948   
OGÓŁEM SEKTOR planowane: 338 000  poniesione: 229 948   

DZIAŁANIA SYSTEMOWE 

Zadania pozainwestycyjne 

ASPEKTY EKOLOGICZNE W STRATEGIACH SEKTOROWYCH 

1. 

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

2013-2020 - Prezydent Miasta Radomia 2016-2017 - budżet miasta 
realizowane 

w sposób ciągły 

2. Realizacja ocen oddziaływania na środowisko 2013-2020 - Inwestorzy 2016-2017 bd. środki Inwestorów realizowane 
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Lp. Zadanie 
Planowany 

termin 
realizacji 

Planowany 
koszt [PLN]  

w latach  
2016 - 2017 

Realizatorzy 
Termin 

realizacji 

Koszty 
faktycznie 
poniesione 

[PLN]  
w latach  

2016- 2017 

Faktyczne 
źródła 

finansowania 
Stan realizacji 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

dla planowanego przedsięwzięcia mogącego 
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 
lub dla planowanego przedsięwzięcia 
mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać 
na środowisko 

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 2016-2017 - - 
realizowane 

w sposób ciągły 

2. 
Informowanie społeczeństwa 
o wprowadzeniu nowego systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi 

2013-2020 bd. Prezydent Miasta Radomia 2016-2017 

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 
2016-2017 - - 

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 
2016-2017 - - 

realizowane 
w sposób ciągły 
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Lp. Zadanie 
Planowany 

termin 
realizacji 

Planowany 
koszt [PLN]  

w latach  
2016 - 2017 

Realizatorzy 
Termin 

realizacji 

Koszty 
faktycznie 
poniesione 

[PLN]  
w latach  

2016- 2017 

Faktyczne 
źródła 

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 nieobjętych mzpm oraz aktualizacja 
już obowiązujących mzpm we wskazanych 
przypadkach 

2013-2020 - Prezydent Miasta Radomia 2016-2017 - - 
realizowane 

w sposób ciągły 

Łącznie zadania pozainwestycyjne w latach 2016-2017 planowane: -  poniesione: -   

TURYSTYKA I REKREACJA 

Zadania inwestycyjne 

1.. 
Budowa hali sportowo-widowiskowej 
w Radomiu 

2013 900 000 Prezydent Miasta Radomia 2016-2017 - budżet miasta w trakcie realizacji 

1.1.  2016 - Prezydent Miasta Radomia 2016 - 

budżet miasta oraz 
dotacja z 

Ministerstwa 
Sportu i Turystyki 

w trakcie realizacji 

1.2.  2017 - Prezydent Miasta Radomia 2017 -   

Łącznie zadania inwestycyjne w latach 2016-2017 planowane: 900 000  poniesione: -   

OGÓŁEM SEKTOR planowane: 900 000  poniesione: -   

RAZEM, w tym: planowane: 527 467 250  poniesione: 88 220 800   

zadania inwestycyjne planowane: 466 101 250  poniesione: 39 484 434   

zadania pozainwestycyjne planowane: 61 366 000  poniesione: 48 736 366   
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 
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7) kwota obejmuje łącznie lata 2015-2017 
8) kwota obejmuje łącznie lata 2014-2015 
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Jak wynika z tabeli 39, na realizację zadań przewidzianych w harmonogramie rzeczowo - finansowym 

w latach 2016 - 2017 wydatkowano ogółem kwotę 88 220 800 zł. W odniesieniu do środków 

planowanych (w wysokości 527 467 250 zł) wydatkowana kwota stanowi 16,72 % 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 40. 

Tabela 40 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 700 000 5 245 320 

Ochrona i zrównoważony rozwój lasów 97 500 50 685 

Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi wraz z ich 
ochroną 

1 080 000 2 528 467 

Ochrona powierzchni ziemi - - 

Gospodarowanie zasobami geologicznymi - - 

Środowisko a zdrowie 617 500 1 070 865 

Jakość powietrza 4 406 250 4 281 023 

Ochrona przed hałasem i oddziaływaniem hałasu 463 252 000 28 533 975 

Oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego - - 

Gospodarka odpadami 56 076 000 46 280 517 

Substancje chemiczne w środowisku - - 

Edukacja ekologiczna 338 000 229 948 

Kierunki działań systemowych 900 000 - 

OGÓŁEM: 527 467 250 88 220 800 

 
Na terenie Radomia realizowane były również zadania z zakresu ochrony środowiska wpływające 

w sposób pośredni lub bezpośredni na poprawę jego stanu, jednak niewymienione w Programie… do 

wykonania w okresie jego obowiązywania. Wykonawcami tych zadań były: 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 2016-2017) 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 5. 
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Rysunek 5 Procentowy udział kwot wydatkowanych w okresie sprawozdawczym w poszczególnych 
sektorach środowiska na realizację zadań nieujętych w harmonogramie 

 

Ogółem na zadania nieuwzględnione w harmonogramie wydatkowano 103 052 470 zł, w tym 

największy procent środków finansowych został przeznaczony na sektor: Ochrona przed hałasem 

i oddziaływaniem hałasu (70 779 763 zł) oraz Jakość powietrza (14 284 119 zł).  
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Tabela 41 Zadania zrealizowane w latach 2016-2017, a nieprzewidziane do wykonania w tym horyzoncie czasowym w Programie Ochrony Środowiska dla miasta 
Radomia… 

Lp. Zadanie 
Planowany 

termin 
realizacji 

Planowany 
koszt [PLN]  

w latach  
2016 - 2017 

Realizatorzy 
Termin 

realizacji 

Koszty 
faktycznie 
poniesione  

[PLN]  
w latach  

2016 - 2017 

Faktyczne 
źródła 

finansowania 
Stan realizacji 

OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU 

1. 

Budowa i montaż 30 szt. platform dla rybitw 
na zbiornikach wodnych w ramach realizacji 

działań ochronnych wynikających 
z zarządzenia Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie 
ustanowienia planu zadań ochronnych dla 

obszaru Natura 2000 Ostoja Kozienicka 
PLB140013 

- - RDOŚ w Warszawie 2017 26 250 

NFOŚiGW 
W ramach 
projektu: 

„Realizacja zadań 
ochrony czynnej 

ujętych w planach 
zadań ochronnych 

dla obszarów 
Natura 2000 oraz 

rezerwatu 
przyrody 

„Torfowisko 
Serafin” na terenie 

województwa 
mazowieckiego.” 

Zrealizowano 
częściowo 

2. 

Ustanowienie 4 pomników przyrody: 
- „FASTIGIATA” (dąb szypułkowy odm. 

stożkowa) na terenie działki o nr ew. 66/6 
przy ul. Wałowej; 

- „KORKOWIEC na terenie działki o nr ew. 134 
ul. Reja; 

- „ALEJA NAD SADKÓWKĄ” ( 13 drzew) na 
terenie działek o nr ew. 166/7 i 166/9 

ul. Struga/25 Czerwca; 
- (wiąz szypułkowy)  w granicy działki o  

nr ew. 83/3 i 83/9  przy ul. 25 Czerwca 83. 

- - Prezydent Miasta Radomia 2016 - - 
Zadanie 

zrealizowane 

3. Wykonanie ekspertyz w zakresie stanu zieleni - - Prezydent Miasta Radomia 2016-2017 6 063 - 
Zadanie 

zrealizowane 
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Lp. Zadanie 
Planowany 
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realizacji 

Planowany 
koszt [PLN]  

w latach  
2016 - 2017 

Realizatorzy 
Termin 

realizacji 

Koszty 
faktycznie 
poniesione  

[PLN]  
w latach  

2016 - 2017 

Faktyczne 
źródła 

finansowania 
Stan realizacji 

3.1.  - - Prezydent Miasta Radomia 2016 4 563 -  

3.2.  - - Prezydent Miasta Radomia 2017 1 500 -  

Łączne koszty: planowane:   poniesione: 6 063   

OCHRONA I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ LASÓW 

4. 
Wypłata ekwiwalentów za zalesienie gruntów 
rolnych 

- - Prezydent Miasta Radomia 2016-2017 41 706 ARiMR 
zadanie 

realizowane 
w sposób ciągły 

4.1.  - - Prezydent Miasta Radomia 2016 20 916 ARiMR  

4.2.  - - Prezydent Miasta Radomia 2017 20 790 ARiMR  

Łączne koszty: planowane: -  poniesione: 41 706   

RACJONALNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI WRAZ Z ICH OCHRONĄ 

1. 

„Modernizacja  i rozbudowa gospodarki 
wodno – ściekowej na terenie aglomeracji 

Radom – III etap” Projekt nr POIS.02.03.00-
00-0073/17. 

W latach 2016 – 2017 w ramach Projektu: 

a) wybudowano 3,93 km kanalizacji 

sanitarnej; 

b) wybudowano 0,83 km kanalizacji 

deszczowej; 

c) zmodernizowano 0,20 km kanalizacji 

deszczowej; 

d) wybudowano 4,21 km sieci 

wodociągowej; 

e) zmodernizowano 1,08 km sieci 

wodociągowej. 

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

2016-2017 8 539 677 

środki własne w trakcie realizacji 

1.1.  - - 
Wodociągi Miejskie  
w Radomiu Sp. z o.o 

2016 2 863 421 

1.2.  - - Wodociągi Miejskie  2017 5 676 256 
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Lp. Zadanie 
Planowany 
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realizacji 

Planowany 
koszt [PLN]  

w latach  
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Realizatorzy 
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realizacji 

Koszty 
faktycznie 
poniesione  

[PLN]  
w latach  

2016 - 2017 

Faktyczne 
źródła 

finansowania 
Stan realizacji 

w Radomiu Sp. z o.o 

2. 

Realizacja projektu w ramach programu LIFE 
„Adaptacja do zmian klimatu poprzez 

zrównoważoną gospodarkę wodną 
w przestrzeni miejskiej Radomia” 

- - Prezydent Miasta Radomia 2017 198 970 
budżet miasta, 
program LIFE 

w trakcie realizacji 

Łączne koszty: planowane: -  poniesione: 8 738 647   

ŚRODOWISKO A ZDROWIE 

1. 

Zakup sprzętu specjalistycznego i ubrań 
specjalnych ochronnych oraz zakup sprzętu 
p.poż dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Radomiu. Zakup zestawu medycznego. 

- - Prezydent Miasta Radomia 2017 21 044 budżet miasta zrealizowane 

2. 
Zakup przyczep specjalistycznych i odzieży dla 
KM PSP w Radomiu 

- - Prezydent Miasta Radomia 2017 120 000 budżet miasta zrealizowane 

3. 

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego, 
wyposażonego w system piany sprężonej dla 
potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Radomiu 

- - Prezydent Miasta Radomia 2017 300 000 budżet miasta zrealizowane 

Łączne koszty: planowane: -  poniesione: 441 044   

JAKOŚĆ POWIETRZA 

1. 
„Projekt założeń do planu zaopatrzenia w 
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
Gminy Miasta Radomia na lata 2017-2031” 

- - Prezydent Miasta Radomia 2017 68 880 budżet miasta zrealizowane 

2. 
Rozbudowa i modernizacja centralnych 
systemów zaopatrywania w ciepło 

- - Prezydent Miasta Radomia 2016-2017 125 350 budżet miasta zrealizowane 

3. 
Modernizacja sieci-wymiana tradycyjnej sieci 
kanałowej na sieć preizolowaną: 2016r.-
677m. 

- - RADPEC SA 2016 871 000 środki własne zrealizowane 

4. 
Modernizacja sieci-wymiana tradycyjnej sieci 
kanałowej na sieć preizolowaną: 2017r.-
323m. 

- - RADPEC SA 2017 346 000 środki własne zrealizowane 

5. 
Podłączenie nowych odbiorców-budowa 
nowych sieci: 2016r.-2,2 km. 
 

- - RADPEC SA 2016 1 748 000 środki własne zrealizowane 
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6. 
Podłączenie nowych odbiorców-budowa 
nowych sieci: 2017r.-3,4 km. 

- - RADPEC SA 2017 3 518 000 środki własne zrealizowane 

7. 
Modernizacja kotła  c.o. – odpylanie. 
Dokonano montażu baterii cyklonów do koła 
WR-2,5. 

- - RAFIL S.A. 2016 170 000 środki własne zrealizowane 

8. 

Zastosowanie efektywnych technik odpylania 
w celu ograniczanie emisji ze źródeł 
technologicznych w instalacjach firm:  AS Sp. z 
o.o, TECHMATIC S.A, XELLA Radom Sp. z o.o, 
CYNLUT Marek Ukleja, WINDOOR" Paweł 
Redestowicz, WITPOL Sp. z o.o., 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo 
Handlowe „SUPRON 3” Sp. z o.o., PPUH 
CELPUNKT; Fabryka Broni "ŁUCZNIK" -Radom 
Sp. z o.o., Wytwórnia Betonu Towarowego 
„RADOM”; CHESTER MOLECULAR Zbigniew 
Zawadzki, LENAAL Andrzej Pokusa; Radomski 
Szpital Specjalistyczny, C.M.C. Sp. z o.o. Sp.k., 
ASO MR Sp. z o.o. Sp.K. 

- - 
Przedsiębiorstwa z terenu 

miasta Radomia 
2016 - środki własne zrealizowane 

9. 

Wycofanie z eksploatacji autobusów 
z silnikiem Diesla: 
- 2016 r. - 27 sztuk; 
- 2017 r. – 16 sztuk. 

- - Prezydent Miasta Radomia 2016-2017 221 994 środki własne zrealizowane 

9.1.  - - Prezydent Miasta Radomia 2016 170 003 środki własne zrealizowane 

9.2.  - - Prezydent Miasta Radomia 2017 51 991 środki własne zrealizowane 

10. 

Termomodernizacja czterech budynków  
tj. Stacji Paliw, Serwisu Ogumienia, Budynku 
ZBM-5 oraz budynku hydrofornii. Wykonano 
nowe pokrycie dachowe, wymieniono 
stolarkę okienną i drzwiową, ocieplono 
ściany. 

- - MPK w Radomiu Sp. z o.o. 2016 338 670 środki własne zrealizowane 

11. 
Termomodernizacja budynku Publicznego 
Przedszkola nr 1 przy ul. Zientarskiego 

- - Prezydent Miasta Radomia 2016 1 342 940 
519 587zł  środki 

własne; 823 353 zł 
środki z Funduszu 

zrealizowane 
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Norweskiego 

12. 
Termomodernizacja budynku PG nr 22 i PSP 
nr 6 przy ul. Rapackiego 

- - Prezydent Miasta Radomia 2016 85 894 środki własne 

Zadanie nie 
zostało 

zrealizowane 
w całości ze 

względu na brak 
środków 

finansowych 

13. 
Termomodernizacja dachu sali gimnastycznej 
w PSP nr 13 ul. Sienkiewicza 30 

- - Prezydent Miasta Radomia 2016 69 095 środki własne zrealizowane 

14. 
Termomodernizacja i zmiana sposobu 
ogrzewania budynków przy ul. Suchej 15 
(projekt) 

- - Prezydent Miasta Radomia 2016 18 800 środki własne w trakcie realizacji 

15. 
Termomodernizacja i modernizacja budynku 
przy ul. Kościuszki 1 

- - Prezydent Miasta Radomia 2016 59 040 budżet miasta zrealizowane 

16. 
Termomodernizacja dachu sali 
gimnastycznej w PSP nr 13  
ul. Sienkiewicza 30 

- - Prezydent Miasta Radomia 2017 69 095 budżet miasta zrealizowane 

17. 
Termomodernizacja stropodachu w żłobku 
Radomirek 

- - Prezydent Miasta Radomia 2017 100 000 budżet miasta zrealizowane 

18. 

Wprowadzanie zapisów, umożliwiających 
ograniczenie emisji benzo(a)pirenu (dla 
terenu zabudowy) – zmiany oraz opracowanie 
nowych MPZP (zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie 
ulic: Kasztelańska, Orkana w Radomiu; 
uchwalenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru węzłowego „Grzecznarowskiego – 
Niemcewicza – Jarzynowa – Biała - Etap I” 

- - Prezydent Miasta Radomia 2016 - budżet miasta zrealizowane 

19. 

Informowanie o poziomach alarmowych 
stężeń zanieczyszczeń w powietrzu: 
-  w dniu 2 lutego 2016r został ogłoszony Alert 
Poziom I przez Mazowiecki Wojewódzki 

- - 
Mazowiecki Wojewódzki 

Zespół Zarządzania 
Kryzysowego 

2016 -2017 - - zrealizowane 
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Stan realizacji 

Zespół Zarządzania Kryzysowego dla miasta 
Radomia o ryzyku przekroczenia poziomów 
dopuszczalnych stężeń PM10, PM2,5, 
benzo(a)pirenu. 
- w dniu 17 lutego 2017r został ogłoszony 
Alert Poziom III przez Mazowiecki 
Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego 
dla miasta    Radomia o ryzyku przekroczenia 
poziomów dopuszczalnych stężeń PM10.  
- w dniu 15 marca 2017 r. został ogłoszony 
Alert Poziom II przez Mazowiecki Wojewódzki 
Zespół Zarządzania Kryzysowego dla miasta 
Radomia o ryzyku przekroczenia poziomów 
dopuszczalnych stężeń PM10. 

20. 

Działalność kontrolna w zakresie spalania 
odpadów w paleniskach domowych: 
- w 2016 r. - Straż Miejska w Radomiu za 
nieprzestrzeganie zakazu spalania odpadów 
pouczyła 33 osoby oraz nałożyła 5 mandatów 
karnych; 
- w 2017 r. – pouczyła 211 osób oraz nałożyła 
37 mandatów karnych. 

- - 
Prezydent Miasta Radomia 

(Straż Miejska) 
2016 - 2017 - - zrealizowane 

21. 
Czyszczenie ulic na mokro w okresie wiosna-
jesień 

- - Prezydent Miasta Radomia 2016-2017 2 139 264 budżet miasta zrealizowane 

21.1.  - - Prezydent Miasta Radomia 2016 1 190 814 budżet miasta zrealizowane 

21.2.  - - Prezydent Miasta Radomia 2017 948 450 budżet miasta zrealizowane 

22. 
Zakup trzech autobusów Solaria Urbino i 7 szt. 
Man A21 spełniających normę EURO 5 

- - Prezydent Miasta Radomia 2017 2 855 000 środki własne zrealizowane 

23. 
Zakup 2 sztuk Volkswagenów do przewozu 
osób niepełnosprawnych, spełniających 
normę EURO 5 

- - Prezydent Miasta Radomia 2017 91 650 środki własne zrealizowane 

24. 
Zakup Opla COMBO spełniającego normę 
Euro 6 

- - Prezydent Miasta Radomia 2017 45 447 środki własne zrealizowane 

Łączne koszty: planowane: -  poniesione: 14 284 119   
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OCHRONA PRZED HAŁASEM I ODDZIAŁYWANIEM HAŁASU 

1. 
Radomski Program Drogowy - 
utwardzenia nawierzchni gruntowych 

- - Prezydent Miasta Radomia 2016-2017 17 897 563 budżet miasta zrealizowane 

1.1.  - - Prezydent Miasta Radomia 2016 7 652 845 budżet miasta zrealizowane 

1.2.  - - Prezydent Miasta Radomia 2017 10 244 718 budżet miasta zrealizowane 

2. 
Budowa drogi łączącej ul. Wyścigową 
z ul. Cisową/Lipską 

- - Prezydent Miasta Radomia 2016-2017 1 494 164 budżet miasta zrealizowane 

2.1.    Prezydent Miasta Radomia 2016 300 000 budżet miasta zrealizowane  

2.2.    Prezydent Miasta Radomia 2017 1 194 164 budżet miasta zrealizowane 

3. Budowa kładki nad ul. Osiedlową - - Prezydent Miasta Radomia 2016 1 111 256 budżet miasta zrealizowane 

4. Przebudowa chodnika ul. Krucza - - Prezydent Miasta Radomia 2016 237 840 budżet miasta zrealizowane 

5. Wykupy gruntów ul. Kierzkowska - - Prezydent Miasta Radomia 2016 1 258 781 budżet miasta zrealizowane 

6. 
Wykupy gruntów pod drogi, wraz 
z wykonaniem operatów szacunkowych i 
podziały działek  

- - Prezydent Miasta Radomia 2016-2017 2 765 896 budżet gminy zrealizowane 

6.1.  - - Prezydent Miasta Radomia 2016 1 751 347 budżet gminy zrealizowane 

6.2.  - - Prezydent Miasta Radomia 2017 
861 133 
153 416 

budżet gminy 
budżet powiatu 

zrealizowane 

7. 
Modernizacja i budowa ulic w ramach 
tzw. „czynów społecznych drogowych" 

- - Prezydent Miasta Radomia 2016-2017 6 132 259 
budżet gminy 

budżet powiatu 
zrealizowane 

7.1.  - - Prezydent Miasta Radomia 2016 3 009 465 
budżet gminy 

budżet powiatu 
zrealizowane 

7.2.  - - Prezydent Miasta Radomia 2017 3 122 794 
budżet gminy 

budżet powiatu 
zrealizowane 

8. 
Budżet obywatelski "Pieszo i bezpiecznie" 
chodniki w ulicach: Łowickiej, Kujawskiej oraz 
na terenie PG 11. 

- - Prezydent Miasta Radomia 2016 99 984 budżet powiatu zrealizowane 

9. Budowa ul. Malawskiego - - Prezydent Miasta Radomia 2016 223 409 budżet powiatu zrealizowane 

10. 

Trasa N-S - odc. ul. Prażmowskiego do  
ul. Żeromskiego - etap I, odcinek od 
ul. Młodzianowskiej do połączenia z 
projektowaną obwodnica Południową - etap 
II, od ul. Żeromskiego do ul. Kozienickiej - 

- - Prezydent Miasta Radomia 2017 4 215 827 budżet powiatu zrealizowane 
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etap III 

11. 

Przebudowa ul. Młodzianowskiej na odc. od 
ul. ks. Sedlaka do połączenia z projektowaną 
obwodnicą Południową (obwodnica 
Śródmiejska) 

- - Prezydent Miasta Radomia 2016 19 856 847 budżet powiatu w trakcie realizacji 

12. 
Budowa ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy  
ul. Traugutta do ul. Piłsudskiego - 
Żeromskiego "BIS" 

- - Prezydent Miasta Radomia 2017 77 490 budżet gminy w trakcie realizacji 

13. Budowa ul. Potokowej - - Prezydent Miasta Radomia 2017 42 435 budżet gminy w trakcie realizacji 

14. Budowa ul. Piwnej - - Prezydent Miasta Radomia 2017 141 450 budżet gminy w trakcie realizacji 

15. Przebudowa ul. Bulwarowej - - Prezydent Miasta Radomia 2017 69 987 budżet gminy w trakcie realizacji 

16. 
Przebudowa skrzyżowania ulic 
Wernera/Szarych Szeregów 

- - Prezydent Miasta Radomia 2017 300 000 budżet powiatu w trakcie realizacji 

17. 
Budowa mostu na rzece Mlecznej w ciągu  
ul. Ofiar Firleja/Krzewień 

- - Prezydent Miasta Radomia 2017 49 999 budżet powiatu w trakcie realizacji 

18. Budowa obwodnicy południowej w Radomiu - - Prezydent Miasta Radomia 2016 100 000 budżet powiatu w trakcie realizacji 

19. Budowa kładki nad ul. Szarych Szeregów - - Prezydent Miasta Radomia 2016-2017 4 554 343 budżet powiatu zrealizowane 

19.1.  - - Prezydent Miasta Radomia 2016 3 499 991 budżet powiatu  

19.2.  - - Prezydent Miasta Radomia 2017 1 054 352 budżet powiatu  

20. Budowa kładki ul. Sandomierska - - Prezydent Miasta Radomia 2017 1 383 206 budżet gminy zrealizowane 

21. 
Ścieżki rowerowe na osiedlu Ustronie 
(Al. Grzecznarowskiego strona południowa) 

- - Prezydent Miasta Radomia 2016-2017 1 244 284 budżet powiatu zrealizowane 

21.1.  - - Prezydent Miasta Radomia 2016 295 692 budżet powiatu zrealizowane 

21.2.  - - Prezydent Miasta Radomia 2017 948 592 budżet powiatu zrealizowane 

22. 
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż  
ul. Energetyków pomiędzy ul. Stara Wola 
Gołębiowska i Nowa Wola Gołębiowska 

- - Prezydent Miasta Radomia 2016 719 943 budżet powiatu zrealizowane 

23. 
Bezpieczny chodnik i ścieżka rowerowa do 
dworca – Budżet Obywatelski 

- - Prezydent Miasta Radomia 2017 54 587 budżet gminy zrealizowane 

24. Usprawnienia ruchu rowerowego i pieszego. - - Prezydent Miasta Radomia 2016-2017 2 707 702 budżet powiatu zrealizowane 
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24.1.  - - Prezydent Miasta Radomia 2016 248 553 budżet powiatu zrealizowane 

24.2.  - - Prezydent Miasta Radomia 2017 2 459 149 budżet powiatu zrealizowane 

25. 
Ścieżki rowerowe na Obozisku, Wacynie, 
Michałowie- Budżet Obywatelski 

- - Prezydent Miasta Radomia 2017 470 828 budżet powiatu zrealizowane 

26. 
Ścieżki rowerowe na Gołębiowie i Glinicach- 
Budżet Obywatelski 

- - Prezydent Miasta Radomia 2017 968 479 budżet powiatu zrealizowane 

27. 

Badania porealizacyjne wynikające z zapisów 
decyzji środowiskowych dla ulic: 
Słowackiego, obwodnicy południowej, 
Żółkiewskiego, modernizacja oświetlenia 
ulicznego "SOWA" 

- - Prezydent Miasta Radomia 2016 23 000 budżet powiatu zrealizowane 

28. 
Wykupy gruntów pod drogi wraz z 
opracowaniem operatów szacunkowych 
i podziały działek 

- - Prezydent Miasta Radomia 2016 82 068 budżet powiatu zrealizowane 

29. 

Połączenie pieszo rowerowe wzdłuż 
obwodnicy południowej na odcinkach Pętla 
Prędocinek ul. Młodzianowska 
 i ul. Młodzianowska - ul. Wiejska 

- - Prezydent Miasta Radomia 2016 19 988 budżet powiatu zrealizowane 

30. Budowa ul. Małcużynskiego - - Prezydent Miasta Radomia 2016 132 840 budżet powiatu zrealizowane 

31. 
Szpilkostrada - udogodnienia dla 
pieszych na ul. Żeromskiego 

- - Prezydent Miasta Radomia 2016 699 474 budżet powiatu zrealizowane 

32. 
Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na 
ul. Mariackiej przy skrzyżowaniu z ul. Ks. 
Sedlaka 

- - Prezydent Miasta Radomia 2016 245 421 budżet powiatu zrealizowane 

33. 
Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na 
ul. Wierzbickiej przy skrzyżowaniu  
z ul. Gębarzewską. 

- - Prezydent Miasta Radomia 2016 97 814 budżet powiatu zrealizowane 

34. 
Budowa sygnalizacji świetlnej na 
skrzyżowaniu ul. Warszawska/ ul. Parkowa 

- - Prezydent Miasta Radomia 2017 181 749 budżet powiatu zrealizowane 

35. 
Budowa sygnalizacji świetlnej na 
skrzyżowaniu ul. Starokrakowskiej/ 
Nasypowej 

- - Prezydent Miasta Radomia 2017 153 063 budżet powiatu zrealizowane 

36. 
Budowa zatok do ważenia pojazdów na 
ulicach: a) NSZZ Solidarność, 

- - Prezydent Miasta Radomia 2016 472 188 budżet powiatu zrealizowane 



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

107 

 

Lp. Zadanie 
Planowany 

termin 
realizacji 

Planowany 
koszt [PLN]  

w latach  
2016 - 2017 

Realizatorzy 
Termin 

realizacji 

Koszty 
faktycznie 
poniesione  

[PLN]  
w latach  

2016 - 2017 

Faktyczne 
źródła 

finansowania 
Stan realizacji 

b)Szymanowskiego, c)Malawskiego 

37. 
Przebudowa miejskiego odcinka drogi 
krajowej nr 12 ul. Wolanowskiej  
od ul. Wapiennej do granic miasta 

- - Prezydent Miasta Radomia 2016 146 739 budżet powiatu zrealizowane 

38. 

Poprawa komunikacji na osiedlu Południe- 
Budżet Obywatelski (zakup i zainstalowanie 
na 4 przystankach tablic dynamicznej 
informacji pasażerskiej). Zakup wiat 
przystankowych. 

- - MZDiK 2017 132 840 budżet gminy zrealizowane 

39. 

Opracowanie mapy akustycznej oraz 
programu ochrony środowiska przed hałasem 
dla miasta 
Radomia, wykonanie pomiarów emisji hałasu 
emitowanego do środowiska. 

  Prezydent Miasta Radomia 2017 214 020 budżet powiatu zrealizowane 

Łączne koszty: planowane: -  poniesione: 70 779 763 - - 

Gospodarka odpadami 

1. 
Oczyszczanie ciągów pieszych, ulic, pasów 
drogowych i działek gminnych z nieczystości 
i odpadów 

- - MZDiK 2016-2017 5 512 991 budżet miasta 

zadanie ciągłe 
1.1.  - - MZDiK 2016 2 731 782 budżet miasta 

1.2.  - - MZDiK 2017 2 781 209 budżet miasta 

Łączne koszty: planowane: -  poniesione: 5 512 991 - - 

Turystyka i rekreacja 

1. 

Poprawa jakości środowiska miejskiego 
w Radomiu poprzez rozwój terenów zieleni 
w dzielnicach Obozisko i Michałów. 
Zadanie obejmuje: 
- utworzenie terenów rekreacji i wypoczynku 
w dzielnicy Michałów; 

- - Prezydent Miasta Radomia 2016-2017 1 358 999 
środki własne, 

środki zewnętrzne 

Zrealizowano 
częściowo – w 

trakcie realizacji 
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Lp. Zadanie 
Planowany 

termin 
realizacji 

Planowany 
koszt [PLN]  

w latach  
2016 - 2017 

Realizatorzy 
Termin 

realizacji 

Koszty 
faktycznie 
poniesione  

[PLN]  
w latach  

2016 - 2017 

Faktyczne 
źródła 

finansowania 
Stan realizacji 

- utworzenie terenów rekreacji i wypoczynku 
w dzielnicy Obozisko. 
Do końca 2016r. zostały opracowane 
dokumentacje projektowo-kosztorysowe na 
przewidywane zakresy inwestycji. 
W 2017r. rozpoczęto roboty budowlane 
realizacji inwestycji. 

2. 
Modernizacja terenu przy ul. Prądzyńskiego 
w Radomiu (dz. nr 30) do celów rekreacyjno-
sportowych 

- - Prezydent Miasta Radomia 2016 221 219 budżet gminy zrealizowane 

3. 
Kontynuacja budowy parku na Osiedlu 
Gołębiów II 

- - Prezydent Miasta Radomia 2016-2017 180 668 budżet gminy zrealizowane 

3.1.  - - Prezydent Miasta Radomia 2016 80 980 budżet gminy zrealizowane 

3.2.  - - Prezydent Miasta Radomia 2017 99 688 budżet gminy zrealizowane 

4. 
Przebudowa głównej alejki parkowej w parku 
Planty 

- - Prezydent Miasta Radomia 2016 836 253 budżet gminy zrealizowane 

5. 
Opracowanie dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej budowy placów rekreacyjno-
sportowych w parku Planty 

- - Prezydent Miasta Radomia 2016 12 490 budżet gminy zrealizowane 

6. 
Budowa placów rekreacyjno- sportowych  
w parku Planty 

- - Prezydent Miasta Radomia 2017 617 150 budżet gminy zrealizowane 

7. 
Opracowanie dokumentacji projektowo- 
kosztorysowej rozbudowy siłowni na 
powietrzu oraz placu zabaw w parku Ustronie 

- - Prezydent Miasta Radomia 2016 6 290 budżet gminy zrealizowane 

8. 

Opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej wykonania chodników oraz 
zagospodarowania terenów zielonych - teren 
pomiędzy budynkami Kusocińskiego 9,9a, 
Chrobrego 11 

- - Prezydent Miasta Radomia 2017 4 428 budżet gminy 
Wykonanie 

projektu w 2018 r. 

9. 

Opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej budowy siłowni zewnętrznej 
i wymiany elementów małej architektury 
wraz z przebudową schodów w Parku  
im. J. Ruzika 

- - Prezydent Miasta Radomia 2017 8 690 budżet gminy 
Wykonanie 

projektu w 2018 r. 
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Lp. Zadanie 
Planowany 

termin 
realizacji 

Planowany 
koszt [PLN]  

w latach  
2016 - 2017 

Realizatorzy 
Termin 

realizacji 

Koszty 
faktycznie 
poniesione  

[PLN]  
w latach  

2016 - 2017 

Faktyczne 
źródła 

finansowania 
Stan realizacji 

10. 
Opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej placu ćwiczeń - street workout 
w parku Południe 

- - Prezydent Miasta Radomia 2017 1 950 budżet gminy 
Wykonanie 

projektu w 2018 r. 

Łączne koszty: planowane: -  poniesione: 3 248 137   

OGÓŁEM LATA 2016-2017 planowane: -  poniesione: 103 052 470   
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W okresie sprawozdawczym na terenie miasta wydatkowano 191 273 270 zł na realizację zadań 
planowanych w Programie... jak i na zadania dodatkowe. W ogólnej kwocie zadania dodatkowe 
stanowią ok. 53,8 %. Szczegółową informację w zakresie poniesionych nakładów na wszystkie zadania 
realizowane na terenie miasta przedstawiono w tabeli 42. 

Tabela 42 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 5 245 320 6 063 5 251 383 

Ochrona i zrównoważony rozwój lasów 50 685 41 706 92 391 

Racjonalne gospodarowanie zasobami 
wodnymi wraz z ich ochroną 

2 528 467 8 738 647 11 267 114 

Ochrona powierzchni ziemi    

Gospodarowanie zasobami geologicznymi    

Środowisko a zdrowie 1 070 865 441 044 1 511 909 

Jakość powietrza 4 281 023 14 284 119 18 565 142 

Ochrona przed hałasem i oddziaływaniem 
hałasu 

28 533 975 70 779 763 99 313 738 

Oddziaływanie promieniowania 
elektromagnetycznego 

   

Gospodarka odpadami 46 280 517 5 512 991 51 793 508 

Substancje chemiczne w środowisku    

Edukacja ekologiczna 229 948  229 948 

Kierunki działań systemowych  3 248 137 3 248 137 

OGÓŁEM 88 220 800 103 052 470 191 273 270 
Źródło: opracowanie własne 

 
Ogółem na terenie miasta największe środki zaangażowane były w realizację zadań w następujących 

sektorach: Ochrona przed hałasem i oddziaływaniem hałasu (51,92 %), następnie Gospodarka 

odpadami (27,08 %) oraz Jakość powietrza (9,70 %). 

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 78 zadań, w tym 42 zadania inwestycyjne i 36 

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 

niezrealizowane 

będące w trakcie realizacji 

realizowane w sposób ciągły 

 

Szczegółowe informacje dotyczące liczby zadań wraz z oceną stanu ich realizacji w poszczególnych 

sektorach środowiska przedstawiono w tabeli 43. 
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Tabela 43 Zbiorcze zestawienie informacji na temat stanu realizacji zadań w latach 2016-2017 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
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re
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 s

p
o

só
b

 c
ią

gł
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Ochrona przyrody 4 - 1 - 3 

zadania inwestycyjne 2 - - - 2 

zadania pozainwestycyjne 2 - 1 - 1 

Ochrona i zrównoważony rozwój lasów 2 1 - - 1 

zadania inwestycyjne 1 1 - - - 

zadania pozainwestycyjne 1 - - - 1 

Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi 7 1 2 - 4 

zadania inwestycyjne 2 1 - - 1 

zadania pozainwestycyjne 5 - 2 - 3 

Ochrona powierzchni ziemi 2 - 1 - 1 

zadania inwestycyjne 1 - - - 1 

zadania pozainwestycyjne 1 - 1 - - 

Gospodarowanie zasobami geologicznymi 1 - - - 1 

zadania pozainwestycyjne 1 - - - 1 

Środowisko a zdrowie 5 1 - - 4 

zadania inwestycyjne 3 - - - 3 

zadania pozainwestycyjne 2 1 - - 1 

Jakość powietrza 5 1 1 - 3 

zadania inwestycyjne 3 1 1 - 1 

zadania pozainwestycyjne 2 - - - 2 

Ochrona przed hałasem i oddziaływaniem hałasu 33 8 19 4 2 

zadania inwestycyjne 29 6 19 4 - 

zadania pozainwestycyjne 4 2 - - 2 

Ochrona przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych 3 - - - 3 

zadania pozainwestycyjne 3 - - - 3 

Gospodarka odpadami 3 - - - 3 

zadania inwestycyjne 1 - - - 1 

zadania pozainwestycyjne 2 - - - 2 

Substancje chemiczne w  środowisku 1 - - - 1 

zadania pozainwestycyjne 1 - - - 1 

Edukacja ekologiczna 4 - - - 4 

zadania pozainwestycyjne 4 - - - 4 

Działania systemowe 8 - - - 8 

zadania inwestycyjne - - - - - 

zadania pozainwestycyjne 8 - - - 8 

RAZEM 78 12 24 4 38 

zadania inwestycyjne 42 9 20 4 9 

zadania pozainwestycyjne 36 3 4 - 28 
Źródło: opracowanie własne 

W oparciu o powyższe zestawienie stwierdzono, że na terenie miasta realizacja harmonogramu 
rzeczowo-finansowego przebiega prawidłowo. Ocena wynika z faktu, że z zaplanowanych 78 zadań 
ok. 15,38 % zadań zostało zrealizowanych w okresie sprawozdawczym a ok. 48,72 % jest 
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realizowanych w sposób ciągły. W trakcie realizacji jest ponad 5,13 % zadań, natomiast 30,77 % 
nie zostało zrealizowanych. 
Najwięcej zrealizowanych zadań w okresie sprawozdawczym, stwierdzono w sektorze: Ochrona przed 

hałasem i oddziaływanie hałasu (tj. 8 zadań, 4 zadania na 33 zadania zaplanowane do realizacji w tym 

sektorze). W latach 2016-2017, w ramach zrealizowanych zadań wykonano przede wszystkim prace 

związane z budową i przebudową dróg, a także działania wynikające z Programu ochrony środowiska 

przed hałasem. Istotne z punktu widzenia ochrony środowiska przed hałasem, jak również ochrony 

powietrza było opracowanie dokumentacji analiz komunikacji zbiorowej. 

Zadania zrealizowane w całości z innych sektorów, to: odnowienia lasów (wykonano dla większej 

powierzchni niż zakładano pierwotnie), modernizacja odwodnienia stacji elektroenergetycznej, 

zaktualizowano zapisy Planu Zarządzania Kryzysowego adekwatnie do wymogów stanu aktualnego, 

zmodernizowano oświetlenie uliczne. 

Pomimo, iż w okresie sprawozdawczym zrealizowano w całości łącznie 12 zadań, istotne jest że 38 

z 78 zadań jest realizowane w sposób ciągły. Wiele z nich wiąże się z zadaniami statutowymi 

realizujących je podmiotów, część jednak ma charakter 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. Ponadto wiele z działań związanych z projektami infrastrukturalnymi (np. 

budowy i remontów dróg) jest w realizacji, lecz nie została zakończona. 

W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano łącznie 24 zadań w 5 sektorach, z czego najwięcej bo 

19 zadań z tj.: Ochrona przed hałasem i oddziaływaniem hałasu, Racjonalne gospodarowanie 

zasobami wodnymi, Ochrona przyrody, Ochrona powierzchni ziemi, Jakość powietrza.  

Z uzyskanych informacji z ankietyzacji 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 okresie sprawozdawczym na terenie Radomia podjęto realizację dodatkowych 83 zadań, w tym 64 

zadania zrealizowano, w trakcie realizacji było 14 zadań, natomiast 5 zadań realizowano w sposób 

ciągły. Najwięcej zadań dotyczyło budowy i przebudowy dróg oraz infrastruktury towarzyszącej, 

termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych wielorodzinnych. 

Zadania te wpisują się w poszczególne sektory określone w harmonogramie i zwiększają efekt 

ekologiczny, którym 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 została dokonana z uwzględnieniem celu nadrzędnego oraz celów 

krótkookresowych (do 2016 r.), a także średniookresowych, wykraczających poza okres 

sprawozdawczy Raportu. Cele te zostały dookreślone poprzez kierunki działań, które w postaci 
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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. Podobnie w poprzednim okresie 

sprawozdawczym, tj. w latach 2013-2015 większość działań została zrealizowana lub podjęto ich 

realizację. Jest to pozytywny trend, świadczący 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. Realizacja 

zadań zależy również od mieszkańców miasta ich świadomości ekologicznej, na którą mają wpływ 

działania promocyjne i edukacyjne. 

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., 31.12.2015 r., 31.12.2016 r., 31.12.2017 r.,  

co pozwala prześledzić trendy zmian w poszczególnych kierunkach interwencji. 
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Tabela 44 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. 31.12.2016 r. 31.12.2017 r. 

Gospodarka wodno-ściekowa 

Długość sieci 
wodociągowej 

km 459,4/492,0* 498,3/496,71) 504,5/502,91) 510,2/508,61) 536,0 542,1 

Połączenia sieci 
wodociągowej 

prowadzące do budynków 
mieszkalnych i 

zbiorowego zamieszkania 

sztuk 16 486 17 054 17 220 17 909 b.d. b.d. 

Ludność korzystająca z 
sieci wodociągowej 

osoba 209 874 208 148 207 036 - 205 799 b.d. 

Ludność korzystająca z 
sieci wodociągowej 

% 95,1 95,3 95,3 - 95,7 b.d. 

Woda dostarczona 
gospodarstwom 

domowym 
dam3 7 843,3, 7 303,0 7 035,4 6 925,1 6 940,3 6 771,9 

Długość sieci 
kanalizacyjnej 

km 418,13/437* 439,0/439,01) 449,5/442,51) 455,6/448,61) 495,8 500,7 

Stosunek długości sieci 
kanalizacyjnej do sieci 

wodociągowej 

- 0,9/0,9* 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Połączenia sieci 
kanalizacyjnej 

prowadzące do budynków 
mieszkalnych i 

zbiorowego zamieszkania 

szt. 10 486 11 132 11 277 11 380 b.d b.d 

Ścieki odprowadzone dam3 10 784 10 397 10 004 9 991 10 056 9 924 

Ludność korzystająca z 
sieci kanalizacyjnej 

osoba 199 107 197 966 197 061 - 196 835 b.d. 

Ludność korzystająca z 
sieci kanalizacyjnej 

% 90,3 90,6 90,7 - 91,5 b.d. 
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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. 31.12.2016 r. 31.12.2017 r. 

Zużycie wody na 1 
mieszkańca 

m3/rok 35,5 33,4 32,3 32,0 32,2 31,6 

Zużycie wody na 1 
odbiorcę (korzystającego) 

m3/rok 37,4 35,1 34,0 - - - 

Zużycie wody w 
przemyśle 

dam3/rok 1 246 930 972 872 863 857 

Ścieki oczyszczone 
komunalne 

dam3 10 784 10 397 10 004 9 991 10 056 9 924 

Ścieki oczyszczone 
przemysłowe 

dam3 477 517 531 474 530 587 

Ludność obsługiwana 
przez oczyszczalnie 

% 95,0 95,4 96,6 98,9 99,0 99,0 

Infrastruktura gazowa 

Długość sieci gazowej 
rozdzielczej 

km 405,705 433,574 440,117 446,083 466,861 - 

Czynne połączenia sieci 
gazowej do budynków 

(ogółem) 
Szt. 13 193 14 205 14 418 14 733 14 899 - 

Odbiorcy gazu gosp. domowe 64 672 65 188 65 267 64 856 65 629 - 

Ludność korzystająca z 
sieci gazowej 

osoba 183 620 178 631 177 577 176 085 174 525 - 

Odbiorcy gazu 
ogrzewający mieszkania 

gazem 
gosp. domowe 6 633 10 124 10 728 10 648 10 974 - 

Zużycie gazu z sieci tys. m3 29 873,0 30 659,6 27 702,2 23 109,3 30 270,7 - 

Zużycie gazu na 
ogrzewanie mieszkań 

tys. m3 13 227,6 15 621,2 14 006,3 13 549,8 13 320,5 - 

Zużycie gazu z sieci na 
jednego mieszkańca 

m3 135,1 140,0 127,2 - - - 

Zużycie gazu z sieci na 
jednego odbiorcę 
(korzystającego) 

m3 162,7 171,6 156,0 - - - 
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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. 31.12.2016 r. 31.12.2017 r. 

Ochrona powietrza 

Emisja zanieczyszczeń 
pyłowych – ogółem 

Mg/rok 131 94 100 86 93 114 

Emisja zanieczyszczeń 
gazowych – ogółem 
z wyszczególnieniem 
emisji CO2, SO2 i NO2 

Mg/rok 230 635 269 979 254 750 249 401 268 532 281 750 

Wymiana pieców 
opalanych węglem na 
gazowe i elektryczne 

szt. bd. bd. 
177 

(zlikwidowane 
paleniska węglowe) 

401 
(zlikwidowane paleniska 

węglowe) 
- 

360 
(zlikwidowane paleniska 

węglowe) 

Budowa parkingów na 
obrzeżach miasta 

szt. bd. 0 0 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 
4 km ścieżki 
rowerowe 

8 km ścieżki 
rowerowe 

Budowa parkingów 
rowerowych 

szt. bd. 0 0 0 0 0 

Gospodarka odpadami 

Ilość zebranych odpadów 
komunalnych, 

z wyszczególnieniem ilości 
odpadów przypadających 

na 1 mieszkańca 

Mg/ 
kg/mieszkańca 

49 719/ 173,7 
63 635,212/ 

298,52) 
68 263,4/ 323,72) 70 962,43/ 338,62) 

73 166,612/ 
354,57 

72 159,338/ 353,80 

Ilość wytworzonych 
odpadów w sektorze 

gospodarczym 
tys. Mg 66,7 bd. bd. bd. bd. bd. 

Ilość poddana odzyskowi 
w sektorze gospodarczym 

tys. Mg 60,1 bd. bd. bd. bd. bd. 

Ilość poddana 
unieszkodliwianiu 

tys. Mg 0,4 bd. bd. bd. bd. bd. 
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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. 31.12.2016 r. 31.12.2017 r. 

ogółem, 
z wyszczególnieniem ilości 
unieszkodliwianej poprzez 

składowanie 

Przyroda i krajobraz 

Wskaźnik lesistości % 7,0 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 

Powierzchnia obszarów 
prawnie chronionych 

ha 252,9 252,9 252,9 252,9 252,9 252,9 

Powierzchnia rezerwatów 
przyrody 

ha 0 0 0 0 0 0 

Powierzchnia użytków 
ekologicznych 

ha 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 

Pomniki przyrody sztuk 22 22 24 24 28 28 
* 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 
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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 31.12.2017 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, jak również wzrósł stopień skanalizowania miasta i liczba 

mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków. 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 

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 
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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. 

Biorąc pod uwagę zmiany w wartościach wskaźników środowiskowych dla poszczególnych obszarów 

interwencji, a dotyczących jakości środowiska, należy stwierdzić, że wiele działań podjętych 

w ramach Programu… przekłada się na wymierne efekty (np. zmniejszenie poziomu hałasu). Należy 

przy kolejnej aktualizacji Programu… zweryfikować zagrożenia oraz wartości wskaźników 

w poszczególnych komponentach i dostosować działania do obszarów problemowych, w których 

w dalszym ciągu jakość wskaźników odbiega od zadawalających norm. W kontekście jakości 

wskaźników środowiska istotne będzie dalsze kontynuowanie działań związanych z ograniczeniem 

niskiej emisji na terenie miasta oraz poprawy jakości powietrza. 
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