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1. Wstęp 

Podstawę prawną do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko stanowią 

Dyrektywa nr 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny 

wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. Urz. WE L 197 z 21.7.2001) oraz ustawa z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 poz. 283, z późn. zm.) – 

zwana dalej „ustawą”. 

Zgodnie z art. 55 ust. 3 ww. ustawy do przyjętego dokumentu załącza się pisemne podsumowanie 

zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań 

alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały 

uwzględnione:  

• ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko;  

• opinie właściwych organów (regionalnego dyrektora ochrony środowiska, państwowego 

wojewódzkiego inspektora sanitarnego, ministra właściwego do spraw środowiska); 

• zgłoszone uwagi i wnioski; 

• wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało 

przeprowadzone; 

• propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji 

postanowień dokumentu. 

Dodatkowo zgodnie z art. 42 ust. 2 ww. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu wymagającego 

udziału społeczeństwa dołącza do przyjętego dokumentu uzasadnienie zawierające informacje o udziale 

społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie 

zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa. 

Przedmiotem oceny oddziaływania na środowisko był projekt Programu ochrony środowiska dla miasta 

Radomia na lata 2021-2026 z perspektywą do roku 2030 (zwany dalej „Programem”). 

2. Ramowy przebieg strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

Postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przebiegało w czterech etapach: 

• uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania 

na środowisko z organami wymienionymi w art. 57 oraz 58 ustawy; 
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• sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko; 

• uzyskanie wymaganych opinii; 

• zapewnienie udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. 

3. Uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie 

O wymagane uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie Urząd Miejski 

w Radomiu zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Mazowieckiego 

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie pismami z dnia 28 lipca 2020 r. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie na podstawie art. 53 oraz art. 57 ustawy 

(Dz. U. 2020 poz. 283, z późn. zm.) pismem nr WOOŚ-III.411.197.2020.JD z dnia 27 sierpnia 

2020 r. uzgodnił zakres Prognozy zgodnie z art. 51 i 52 ustawy podając również informacje dodatkowe, 

które powinny zostać zawarte w prognozie. 

Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie pismem nr ZS.7040.354.2020 DB 

z dnia 27 sierpnia 2020 r. uzgodnił zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie 

oddziaływana na środowisko zgodnie z art. 51 ustawy. 

4. Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko 

Do przygotowania Prognozy oddziaływania na środowisko przystąpiono po przygotowaniu projektu 

Programu. Prognoza została opracowana zgodnie z art. 51 i 52 ustawy, a także z uzgodnionym zakresem 

z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Mazowieckim Państwowym 

Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Warszawie. 

5. Uzyskanie wymaganych opinii 

O wymagane opinie wystąpiono pismami z dnia 23 września 2020 r. do poszczególnych organów 

tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Mazowieckiego Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w opinii z dnia 23.10.2020 r. (pismo znak: WOOŚ-

III.410.629.2020.MW), zaopiniował przedłożony projekt dokumentu bez uwag. 

Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie w opinii z dnia 14.10.2020 r. (pismo 

znak: ZS.7040.524.2020), zaopiniował przedłożony projekt dokumentu pozytywnie i bez zastrzeżeń.  
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6. Udział społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, konsultacjach 

społecznych 

Na procedurę zapewnienia udziału społeczeństwa w opiniowaniu projektu dokumentu, dla którego 

konieczność przeprowadzenia tej procedury określa ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 poz. 283, z późn. zm.) wskazuje art. 39 ww. ustawy. Określa on 

sposób oraz terminy niezbędne do przeprowadzenia ww. procedury.  

Organ opracowujący projekt Programu Ochrony Środowiska, tj. Urząd Miejski w Radomiu działając na 

podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy podał do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu 

do jego opracowania. Tym samym działając w myśl powyżej przytoczonych artykułów ustawy, przekazano 

projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do opiniowania i konsultacji społecznych.  

Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu Programu Ochrony Środowiska, ukazała się: 

• na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu www.bip.radom.pl 

w zakładce ,,Ogłoszenia, komunikaty”, 

• na tablicy ogłoszeń Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu, 

ul. J. Kilińskiego 30, 

• w prasie. 

Uwagi do projektu można było składać w dniach od 20 października 2020 r. do 10 listopada 2020 r.: 

- elektronicznie poprzez przesłanie uwag drogą e-mailową: konsultację@umradom.pl, 

- w formie papierowej: miejsca w których można było złożyć wypełniony formularz: 

• Biuro Rady Miejskiej ul. Rynek 1- po zgłoszeniu Strażnikowi Miejskiemu przy wejściu budynku, 

• Biuro Obsługi Mieszkańca- złożenie wypełnionego formularza w urnie przy wejściu do Urzędu 

Miejskiego w Radomiu ul. Kilińskiego 30, 

• Referat Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta (pok. 104) ul. Żeromskiego 53- po zgłoszeniu 

Strażnikowi Miejskiemu przy wejściu budynku, 

• Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Struga 1. 

- ustnie do protokołu (osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca pok. Nr 19 Urzędu Miejskiego w Radomiu 

w godz. 7:30-15:30 po umówieniu się z pracownikiem prowadzącym sprawę tel. 36 20 683). 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, Zarządzeniem nr 1947/2020 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 

4 listopada 2020 r. zmieniającym Zarządzenie nr 1877/2020 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 
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13 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie miasta Radomia 

w celu zebrania opinii i uwag dot. projektu „Programu ochrony środowiska dla miasta Radomia na lata 2021-

2026 z perspektywą do roku 2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu ochrony 

środowiska dla miasta Radomia na lata 2021-2026 z perspektywą do roku 2030, odwołano spotkanie 

z mieszkańcami, które miało odbyć się 5 listopada 2020 r. o godz. 16:00 w Urzędzie Miejskim w Radomiu 

(sala 114).  

W ramach konsultacji społecznych oraz w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 3 października 2008 roku 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

o ocenach oddziaływania na środowisko zgłoszono uwagi i wnioski do projektów dokumentacji. Zestawienie 

uwag wraz z odniesieniem zestawiono w kolejnej tabeli. 
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Stowarzyszenie 

Zielona Akcja 

Program ochrony 

środowiska dla 

miasta Radomia na 

lata 2021-2026 

z perspektywą do 

roku 2030 Zasoby 

przyrodnicze 

PKT. 3.10.6. 

SZANSE 

Brak koncepcji programu 

rozwoju terenów zielonych 

pomimo powołania przez 

prezydenta miasta 

wyspecjalizowanego w tej 

dziedzinie zespołu.  

Wykluczenie z uczestnictwa 

w pracach projektowych 

stron społecznych i 

organizacji zajmujących się 

ochroną środowiska. 

Miasto jest zamknięte na 

pomysły i koncepcje 

mieszkańców jeśli wynikają 

one z inicjatywy bez 

uprzednio ogłoszonych 

konsultacji 

społecznych. Przykładem 

jest bierność miasta w 

inicjatywach: Radomskie 

Drzewa, Radomski Ogród 

Zoobotaniczny, Ochrona 

Parku Kulturowego Stary 

Radom - pomniki przyrody 

Uwaga nie została uwzględniona. 

Program ochrony środowiska dla miasta Radomia na lata 2021-2026 z perspektywą do 

roku 2030 (POS), zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Środowiska zawiera ocenę 

stanu środowiska, przedstawia jego stan aktualny, w tym również przedstawia stan 

zasobów przyrodniczych Gminy Miasta Radomia. Charakterystyka zasobów 

przyrodniczych. przedstawia: 

Obiekty i obszary chronione, Europejską sieć ekologiczną NATURA 2000, Korytarze 

ekologiczne, Lasy. Dodatkowo wskazuje aspekt ochrony zasobów przyrodniczych 

i leśnych w kontekście adaptacji do zmian klimatu. 

Należy dodać, że stan zasobów przyrodniczych został również poddany weryfikacji 

przez Mazowieckiego Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, który wydał do 

Programu POS oraz projektu Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko 

projektu Programu POŚ,  opinię bez uwag, nie wskazując do realizacji dodatkowych 

zadań. 

Należy podkreślić, iż organ Gminy Miasta Radomia, Prezydent Miasta Radomia, 

zwrócił się do organizacji i stron zajmujących się ochroną środowiska z prośbą 

o przesłanie informacji i danych na potrzeby przygotowania raportu z realizacji 

Programu ochrony środowiska, jak również umożliwił zgłoszenie nowych zadań do 

tworzonego Programu ochrony środowiska.  

Konsultacjom i opiniowaniu został poddany projekt Program ochrony środowiska dla 

miasta Radomia na lata 2021-2026 z perspektywą do roku 2030 a nie Program rozwoju 

terenów zielonych, do którego odnosi się uwaga. Należy podkreślić, iż Program POS 

zawiera szczegółowe informacje odnoszące się do zasobów przyrodniczych gminy, 

w tym również wskazuje na cenny przyrodniczo Park Kulturowy Stary Radom. 

2 
Stowarzyszenie 

Zielona Akcja 

Program ochrony 

środowiska dla miasta 

Radomia 

na lata 2021-2026 z 

perspektywą do roku 

2030 

Zasoby przyrodnicze 

PKT. 3.10.6. MOCNE 

STRONY 

Brak informacji 

o uczestnictwie miasta 

w programie life i możliwości 

kolejnego programowania, 

a tym samym pozyskiwania 

dodatkowych środków 

zewnętrznych. 

Brak informacji w 

dokumencie o trwających 

pracach i ich efektach w 

prognozie mogą świadczyć 

o nierzetelnym podejściu do 

tematu racjonalnego 

gospodarowania zasobami 

przyrodniczymi miasta oraz 

brakiem wiedzy 

wykonujących na zlecenie 

powyższe opracowanie. 

Uwaga nie została uwzględniona. 

Program ochrony środowiska dla miasta Radomia na lata 2021-2026 z perspektywą do 

roku 2030 bardzo szeroko opisuje i wskazuje możliwości finansowania działań 

w rozdziale pod nazwą: „Źródła finansowania działań”. Przedstawiono w Programie 

Środki zagraniczne (w tym unijne), w tym możliwości finansowania zadań ze środków 

Programu LIFE. 

Program POS przedstawia również informacje odnoszące się do nowych Wieloletnich 

ram finansowych Unii Europejskiej na lata 2021-2027. 

Podsumowanie informacji o realizacji zadań w zakresie Ochrony środowiska wraz 

z informacją o źródle finansowania stanową przygotowywane co dwa lata przez Organ 

– Prezydenta Miasta Radomia Raporty z realizacji zaplanowanych działań Programu 

ochrony środowiska. 

3 
Stowarzyszenie 

Zielona Akcja 

Program ochrony 

środowiska dla miasta 

Brak uwzględnienia zapisów 

dotyczących możliwych 

Brak znajomości i posiadania 

wiedzy o dokumentach 

Uwaga nie została uwzględniona. 

Program ochrony środowiska dla miasta Radomia na lata 2021-2026 z perspektywą do 



Podsumowanie wraz z uzasadnieniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu ochrony środowiska dla miasta Radomia na lata 2021-2026 z perspektywą do roku 2030 

8 

 

Lp. 
WNOSZĄCY 

UWAGĘ 

CZĘŚĆ 

DOKUMENTU (NR 

ROZDZIAŁU, 

STRONY), DO 

KTÓREGO 

ODNOSI SIĘ 

UWAGA LUB 
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TRESC UWAGI LUB 

WNIOSKU 
UZASADNIENIE ODNIESIENIE DO UWAGI 

Radomia 

na lata 2021-2026 z 

perspektywą do roku 

2030 

Zasoby przyrodnicze 

PKT. 3.10.6. 

SZANSE 

planowanych nowych form 

ochrony przyrody 

wynikających z aktualnych 

dokumentów planistycznych 

(MPZP oraz SUIKZP) 

planistycznych i funduszach 

ochrony środowiska 

powoduje zastój w tworzeniu 

nowych form ochrony 

przyrody na terenie miasta, co 

pośrednio może wiązać się 

z ich degradacją lub 

nieodwracalną utratą. 

roku 2030 (POS), zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Środowiska zawiera ocenę 

stanu środowiska, przedstawia jego stan aktualny, w tym również zasobów 

przyrodniczych Gminy Miasta Radomia. 

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska Organ wykonawczy Gminy Miasta 

Radomia odpowiada za część form ochrony przyrody (m.in. pomniki przyrody, użytki 

ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne). Program wskazuje do realizacji zadania 

polegające m.in. na:  

-Tworzeniu i aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na 

obszarze miejskiego systemu przyrodniczego z ograniczeniem zabudowy, 

- Dostosowywaniu przeznaczenia terenów i form zagospodarowania do 

zróżnicowanych predyspozycji środowiska, w tym poprzez uwzględnianie stosownych 

zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, 

- Realizacji działań w zakresie ochrony gatunków zwierząt ginących i zagrożonych, 

w tym likwidacja istniejących i potencjalnych zagrożeń, 

- Tworzeniu Nowych form ochrony przyrody. 

Wszystkie działania w zakresie form ochrony przyrody zostały przedstawione 

w harmonogramie rzeczowo-finansowym Programu. Dodatkowo w rozdziale pod 

nazwą: „Źródła finansowania działań”  przedstawiono fundusze, z których można 

finansować działania ochrony środowiska. 

4 
Stowarzyszenie 

Zielona Akcja 

Program ochrony 

środowiska dla miasta 

Radomia 

na lata 2021-2026 

z perspektywą do 

roku 2030 

Zasoby przyrodnicze 

PKT. 3.10.6. MOCNE 

STRONY 

Brak stałej współpracy 

z organizacjami 

pozarządowymi zajmującymi 

się ochroną środowiska 

prowadzi do zmniejszania 

świadomości i edukacji 

ekologicznej społeczeństwa. 

W Radomiu istnieje wiele 

formalnych i nieformalnych 

stowarzyszeń zajmujących się 

ochroną środowiska, które są 

gotowe wesprzeć 

merytorycznie zgłębianie 

zagadnień ochrony 

środowiska korzystając 

z dziedzictwa przyrodniczego 

i kulturowego miasta. 

Uwaga nie została uwzględniona. 

Program ochrony środowiska dla miasta Radomia na lata 2021-2026 z perspektywą do 

roku 2030 w harmonogramie rzeczowo-finansowym przedstawia działania z zakresu 

edukacji ekologicznej. 

Program ochrony środowiska, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Środowiska 

zawiera ocenę stanu środowiska, przedstawia jego stan aktualny oraz określa 

interesariuszy, jednostki wskazane do realizacji zadań. 

W przypadku opracowań kierunkowych z zakresu zasobów przyrody, nie tylko 

w zakresie komponentu do którego zgłoszono uwagę,  wiedza i merytoryczne wsparcie 

oraz współpraca, może wpłynąć na dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze miasta, 

w tym na jakość życia mieszkańców Gminy Miasta Radomia. 

5 
Stowarzyszen

ie Zielona 

Program ochrony 

środowiska dla 

Brak rzetelnego 

przedstawienia zasobów 

W dokumentach ochrony wód 

pomijane są cieki 

Uwaga nie została uwzględniona. 

Program ochrony środowiska zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Środowiska zawiera 
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Lp. 
WNOSZĄCY 

UWAGĘ 

CZĘŚĆ 

DOKUMENTU (NR 

ROZDZIAŁU, 

STRONY), DO 

KTÓREGO 

ODNOSI SIĘ 

UWAGA LUB 

WNIOSEK 

TRESC UWAGI LUB 

WNIOSKU 
UZASADNIENIE ODNIESIENIE DO UWAGI 

Akcja miasta Radomia na 

lata 2021-2026 z 

perspektywą do 

roku 2030 

Gospodarowanie 

Wodami 

PKT. 6.5.1.. Zasoby 

wód 

powierzchniowych 

wód w dokumentach 

strategicznych powoduje 

brak ochrony i dbałości o 

stan i ochronę wód. Często 

skanalizowane i 

zmeliorowane, zaniedbane 

cieki powodują lokalne 

powodzie i podtopienie 

podczas gwałtownych zmian 

klimatu ze względu na małą 

przepustowość 

występujące na terenie miasta 

Radomia: Rzeka Mleczna, 

Kosówka, Potok Północny, 

Południowy, Malczewski, 

Strumień Godowski, 

Halinowski(Cerekwianka),Jan

iszewski, Gołębiowski, 

Brzustowski. 

ocenę stanu środowiska, przedstawia jego stan aktualny, w tym dane dotyczące wód 

powierzchniowych i podziemnych.  

Dokumenty strategiczne, dokumenty ochrony wód tworzone są i aktualizowane przez 

odpowiednie organy i instytucje.  

Prezydent Miasta Radomia interweniował, aby w „dokumentach ochrony wód” 

uwzględnić cieki występujące na terenie miasta Radomia: Rzeka Mleczna, Kosówka, 

Potok Północny, Południowy, Malczewski, Strumień Godowski, 

Halinowski(Cerekwianka), Janiszewski, Gołębiowski, Brzustowski. 

Zgłaszający uwagę, Stowarzyszenie Zielona Akcja również ma prawo zgłosić się do 

np. „Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie” celem zgłoszenia zmiany, 

potrzeby aktualizacji dokumentów szczebla regionalnego, krajowego o ww. cieki 

wodne. 

6 
Stowarzyszenie 

Zielona Akcja 

Program ochrony 

środowiska dla miasta 

Radomia 

na lata 2021-2026 z 

perspektywą do roku 

2030 

Zasoby przyrodnicze 

PKT. 3.10.6. MOCNE 

STRONY 

Brak informacji i aktualnych 

inwentaryzacji 

przyrodniczych i opracowań 

odnośnie monitoringu 

środowiska. Badania powinny 

być wykonywane cyklicznie 

oraz na zlecenie w wyniku 

działań naprawczych w 

wyniku powstałych szkód 

i degradacji środowiska. 

Brak aktualnych badań 

naukowych i wizji 

terenowych coraz częściej 

wiążę się z problemami 

ekologicznymi dotyczącymi 

realizacji przedsięwzięć -

przykład realizacja programu 

life w dolinie rzeki Mlecznej 

oraz Zalew Borki. 

Uwaga nie została uwzględniona. 

Program ochrony środowiska, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Środowiska 

zawiera ocenę stanu środowiska, przedstawia jego stan aktualny, w tym dane 

dotyczące zasobów przyrodniczych. 

Ustawa POS, określa odpowiedzialność odnośnie monitorowania stanu środowiska. 

Monitoring środowiska prowadzony jest Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 

w Warszawie.  

W przypadku opracowań kierunkowych z zakresu zasobów przyrody, nie tylko 

w zakresie komponentu do którego zgłoszono uwagę,  wiedza i merytoryczne wsparcie 

oraz współpraca na etapie przygotowywania inwestycji może wpłynąć na dziedzictwo 

kulturowe i przyrodnicze miasta, w tym na jakość życia mieszkańców Gminy Miasta 

Radomia. Wszystkie informacje o podejmowanych działaniach przez Prezydenta 

Miasta Radomia podlegają publikacji w biuletynie informacji publicznej. 

7 
Stowarzyszenie 

Zielona Akcja 

Program ochrony 

środowiska dla miasta 

Radomia 

na lata 2021-2026 z 

perspektywą do roku 

2030 

Zasoby przyrodnicze 

Brak promocji miasta 

uwzględniającej dziedzictwo 

przyrodnicze Radomia ze 

względu na zaniedbania 

terenów zielonych 

i aktualnych terenów objętych 

formami ochrony przyrody. 

Fakt posiadania niewielkiej 

ilości form ochrony przyrody 

powoduje mniejszą 

możliwość korzystania 

z cyklicznych 

i konkursowych form 

dofinansowań na bieżące 

Uwaga nie została uwzględniona. 

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, Organ wykonawczy Gminy Miasta 

Radom , Prezydent Miasta Radomia odpowiada za część form ochrony przyrody (m.in. 

pomniki przyrody, użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne). Program 

wskazuje do realizacji zadania polegające m.in. na:  

-Tworzeniu i aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na 

obszarze miejskiego systemu przyrodniczego z ograniczeniem zabudowy. 
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Lp. 
WNOSZĄCY 

UWAGĘ 

CZĘŚĆ 

DOKUMENTU (NR 

ROZDZIAŁU, 

STRONY), DO 

KTÓREGO 

ODNOSI SIĘ 

UWAGA LUB 

WNIOSEK 

TRESC UWAGI LUB 

WNIOSKU 
UZASADNIENIE ODNIESIENIE DO UWAGI 

PKT. 3.10.6. 

SZANSE 

działania promujące ochronę 

środowiska ze środków 

centralnych. 

- Dostosowywaniu przeznaczenia terenów i form zagospodarowania do 

zróżnicowanych predyspozycji środowiska, w tym poprzez uwzględnianie stosownych 

zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, 

- Realizacji działań w zakresie ochrony gatunków zwierząt ginących i zagrożonych, 

w tym likwidacja istniejących i potencjalnych zagrożeń, 

- Tworzeniu Nowych form ochrony przyrody. 

Wszystkie działania w zakresie form ochrony przyrody zostały przedstawione 

w harmonogramie rzeczowo-finansowym Programu. 

Program POS, za którego odpowiedzialny jest Prezydent miasta wskazuje na 

konieczność tworzenia nowych form ochrony przyrody, co w konsekwencji przełoży 

się w przyszłości na możliwość korzystania z cyklicznych i konkursowych form 

dofinansowań na bieżące działania promujące ochronę środowiska ze środków 

centralnych i zagranicznych. 

8 
Stowarzyszenie 

Zielona Akcja 

Program ochrony 

środowiska dla miasta 

Radomia 

na lata 2021-2026 

z perspektywą do 

roku 2030 

Zasoby przyrodnicze 

PKT. 3.10.6. Szanse 

Brak inicjatywy własnej 

miasta jako organu ochrony 

środowiska na terenie gminy. 

Organem ochrony środowiska 

na terenie gminy m. Radom 

jest 

Wójt/Burmistrz/Prezydent. 

Stanowczo brakuje działań ze 

strony urzędu dotyczących 

ochrony przyrody na terenie 

miasta: brak zdecydowanych 

działań w obszarach 

nielegalnych wycinek drzew 

i dewastacji przyrody 

promocji ekologii, edukacji 

ekologicznej. 

Uwaga nie została uwzględniona. 

Program ochrony środowiska, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Środowiska 

zawiera ocenę stanu środowiska, przedstawia jego stan aktualny, cele, kierunki 

i ostatecznie działania do realizacji przez Organ, którym w Gminie Miasto Radom jest 

Prezydenta miasta Radomia.  

Ustawa POS, określa odpowiedzialność odnośnie monitorowania stanu środowiska, jak 

również prawodawca określił ograny odpowiedzialne za kontrolę w zakresie m.in. 

nielegalnej wycinki drzew, dewastacji przyrody. 

Prezydent miasta Radomia w celu podjęcia dodatkowych działań w zakresie ochrony 

przyrody powołał zarządzeniem Nr 1709/2020 Zespół ds. opracowania „Programu 

rozwoju terenów zieleni w Radomiu. Dodatkowo mając na celu ochronę wrażliwych 

grup mieszkańców Radomia, zwiększenie powierzchni zielonych (rozwój 

infrastruktury błękitno-zielonej)  przystąpił do opracowania i przyjęcia do realizacji 

„Plan Adaptacji do zmian klimatu miasta Radomia do roku 2030” (uchwała 

nr XXIV/202/2019). 
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7. Podsumowanie i wnioski z przebiegu postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko 

7.1. Ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko  

Zgodnie z metodyką Prognozy na obszarze objętym opracowaniem oceniono szczegółowo możliwe 

oddziaływania wszystkich obszarów interwencji przewidzianych do realizacji w ramach Programu na 

poszczególne elementy środowiska. 

Przy ocenie wykorzystano wypracowane kryteria oceny oddziaływania uwzględniające stan i największe 

problemy środowiska na terenie Gminy Miasta Radomia, możliwe oddziaływania i charakterystykę 

projektów, które mogą być wsparte przez Program oraz cele dokumentów strategicznych 

międzynarodowych, krajowych, regionalnych i lokalnych. 

Realizacja działań w większości będzie miała pozytywny wpływ na środowisko, będą one bezpośrednio 

wpływać na poprawę jakości środowiska poprzez działania z zakresu wdrażania narzędzi podnoszących 

efektywność zarządzania środowiskiem, wymiany źródeł ciepła na ekologiczne, integracji publicznego 

transportu zbiorowego, modernizacji i zakupu nowoczesnego proekologicznego taboru dla publicznego 

transportu zbiorowego, ograniczania zużycia wody, zwiększania efektywności oczyszczania ścieków, 

ograniczania presji antropogenicznej na jakość wód, zwiększania retencji, usprawnienia funkcjonowania 

gospodarki odpadami, zwiększania lesistości, wprowadzanie do mpzp zapisów uwzględniających 

zagadnienia zakresu ochrony środowiska, edukacji ekologicznej i wielu innych działań zaproponowanych 

w Programie. 

Wyznaczono także działania, które będą potencjalnie oddziaływać na środowisko, a obejmują, 

m.in. działania w zakresie termomodernizacji budynków, modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury 

liniowej, w tym dróg, budowy, rozbudowy i modernizacji instalacji OZE, budowy ścieżek rowerowych, 

obiektów przeciwpowodziowych. Nie będą to jednak działania prowadzące do degradacji istniejących 

ekosystemów.
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8. Wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko 

Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie ooś, z rozdziału 3, działu VI dotyczącego postępowania 

w sprawie transgranicznego oddziaływania pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

w przypadku projektów polityk, strategii, planów i programów, opracowywany dokument nie będzie 

powodował oddziaływania transgranicznego. 

Przewidziane w ramach dokumentu działania będą mieć przede wszystkim pozytywny wpływ na jakość 

środowiska na terenie Gminy Miasta Radomia. Zasięg oddziaływania działań inwestycyjnych zawartych 

w Programie, będzie ograniczony do terenu Gminy Miasta Radomia i nie będzie oddziaływać na kraje 

sąsiadujące. Wobec powyższych wniosków, nie stwierdzono konieczności poddania projektu Programu 

procedurze transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

9. Propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji 

postanowień dokumentu 

Realizacja działań przewidzianych w Programie wymaga stałego monitorowania oraz odpowiedniego 

reagowania w przypadku, gdy pojawiają się rozbieżności pomiędzy zakładanymi rezultatami, a stanem 

rzeczywistym. Ocena wdrażania założeń Programu opiera się na zestawie określonych wskaźników 

systematycznie monitorowanych i sprawozdawanych. Powinno to zapewnić stałą kontrolę jakości 

zarządzania środowiskiem i realizacji inwestycji oraz pozwolić na regulowanie działalności podmiotów, 

poprzez sprawniejsze funkcjonowanie systemu wydawania decyzji, udzielania zezwoleń i egzekucji. 

W Programie zaproponowano wskaźniki ilościowe i jakościowe, pozwalające na określenie stopnia realizacji 

poszczególnych działań. Dla każdego wskaźnika określono - zależnie od obszaru interwencji - jego wartość 

w roku bazowym oraz źródło danych o wskaźniku. 

Przepisy wynikające z ustawy prawo ochrony środowiska nakładają obowiązek sprawozdawczy na organ, 

który przyjmuje i realizuje program ochrony środowiska (co dwa lata od przyjęcia Programu powinien być 

sporządzony raport z jego realizacji).  

Należy zaznaczyć, że jednym z głównych problemów w skutecznym zarządzaniu jakością środowiska jest 

niespójność danych pochodzących z różnych źródeł oraz często brak ujednoliconej metodyki pozyskiwania 

danych środowiskowych, co przekłada się także na realizację poszczególnych działań zawartych 

w Programie. 
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10. Uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań 

alternatywnych 

Przedsięwzięcia proponowane do realizacji w ramach Programu, ze względu na swoje przeznaczenie i cele 

oraz wywierane skutki, będą miały zdecydowanie pozytywny wpływ na środowisko oraz zrównoważony 

rozwój Gminy Miasta Radomia. Rozwiązania alternatywne dla inwestycji poprawiających walory 

środowiskowe nie mają uzasadnienia zarówno z formalnego jak i ekologicznego punktu widzenia. Ponadto 

zarówno projekt Programu jak i prognoza mają charakter strategiczny. Ze względu na brak podanych 

lokalizacji dla wielu projektów, nie istnieją możliwości precyzyjnego określenia rozwiązań alternatywnych 

dla poszczególnych działań, ponieważ skutki środowiskowe podejmowanych inwestycji w dużej mierze będą 

zależne od lokalnej chłonności środowiska lub od występowania w rejonie realizacji przedsięwzięcia, tzw. 

obszarów wrażliwych. Istotne będzie dokładne rozpoznanie tych warunków na etapie przygotowania 

poszczególnych projektów. 

Należy zauważyć, iż ww. inwestycje potencjalnie negatywnie oddziałujące na środowisko z uwagi na swój 

charakter podlegać będą procedurze oddziaływania na środowisko, w której szczegółowo analizowane 

będzie oddziaływanie na poszczególne komponenty środowiska. Wydanie odpowiednich pozwoleń i decyzji 

będzie wiązało się także ze wskazaniem działań minimalizujących lub kompensujących dla konkretnych 

projektów. 

W przypadku realizacji zaproponowanych w Programie działań mogących negatywnie oddziaływać na 

środowisko proponuje się zastosować rozwiązania alternatywne. Warianty alternatywne należy rozważyć 

w taki sposób, aby wybrać ten, który w najmniejszym stopniu będzie negatywnie oddziaływać na 

środowisko. Jako warianty alternatywne przedsięwzięcia można rozważać: 

• warianty lokalizacji - dobrze przemyślany wybór lokalizacji inwestycji, uwzględniający lokalne 

uwarunkowania, walory przyrodnicze i uciążliwości dotykające mieszkańców (hałas, spaliny); 

• warianty konstrukcyjne i technologiczne; 

• na etapie projektowania należy uwzględniać potrzeby oraz skutki środowiskowe (w fazie realizacji 

i eksploatacji inwestycji); 

• podczas realizacji przedsięwzięć wprowadzanie odpowiednich zabezpieczeń dotyczących 

stosowanego sprzętu i placu budowy, w szczególności dotyczy to lokalizacji w obszarach 

chronionych oraz osiedlach mieszkalnych; 

• stosowanie możliwie najkorzystniejszych dla środowiska technologii, materiałów, rozwiązań 

konstrukcyjnych; 

• warianty organizacyjne; 

• skrócenie do minimum najbardziej uciążliwych prac; 

• dostosowanie terminów prac do terminów rozrodu, wegetacji, okresów lęgowych, hibernacji; 

• wariantu niezrealizowania inwestycji, tzw. „opcja zerowa”. 
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Ustawa ooś wprowadziła obowiązek przeanalizowania wariantu, w którym zakładamy brak wprowadzania 

jakichkolwiek zmian (zaniechanie realizacji inwestycji, czy brak realizacji założeń ocenianego dokumentu), 

tzw. opcja zerowa. Wariant niezrealizowania inwestycji nie oznacza, że nic się nie zmieni, ponieważ brak 

realizacji inwestycji może także powodować negatywne konsekwencje środowiskowe. 

Precyzyjne rozwiązania alternatywne powinny być wskazane na etapie procedury oddziaływania na 

środowisko poszczególnych projektów. W Programie nie ma informacji technicznych, które pozwoliłby na 

przeprowadzenie skutecznej analizy wariantów alternatywnych w odniesieniu do planowanych 

przedsięwzięć. 


