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1. Wstęp, podstawy formalne opracowania 
 

1.1. Umowa 

 

Niniejsze opracowanie wykonano na zamówienie Gminy żiasta Radomia, 
reprezentowanej przez Urząd Miejski w Radomiu, ul. Źana źilińskiego 30, 
26 - 600 Radom w ramach umowy nr BZP.272.27.2017.AP  z dnia 3 lutego 

2017 r. 

Wykonawcą wyłonionym w ramach przetargu nieograniczonego, 
sporządzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych na:  

„Opracowanie mapy akustycznej oraz programu ochrony rodowiska 
przed hałasem dla miasta Radomia” 

jest konsorcjum w składzie: 

Lider Konsorcjum  Lemitor Ochrona rodowiska Sp. z o.o. sp. k., 

ul. Długosza 40, 51 – 162 Wrocław 

Członek konsorcjum   Akustix Sp. z o.o.  

   ul. Wiosny Żudów 54, 62-081 Prze mierowo 

Członek konsorcjum   Ecoplan Jarosław Kowalczyk  
      ul. Zagrodowa 18, 45-416 Opole 
 
Niniejsza aktualizacja Programu ochrony rodowiska przed hałasem dla 
miasta Radomia opracowana została w ramach Etapu II prac 
wyszczególnionych w powy szej umowie. 
 

1.2. Wykonawcy Programu 
 

Niniejszy dokument wykonany w ramach Programu ochrony rodowiska 
przed hałasem dla miasta Radomia został opracowany przez zespół autorski 
w składzie: 
 

LEMITOR Ochrona rodowiska Sp. z o.o. sp. k. 
dr in . Zbigniew Żewicki – Prezes Zarządu  
 
mgr in . Waleczek Wojciech 
mgr in . Słoboda Dominika 
mgr in . Żewicki Stanisław 
mgr in . Żewicki Przemysław 
mgr in . Wydmańska żarzena 
mgr in . Siemek żaciej  
mgr in . źaleta źarolina  
in . Szyliński Grzegorz 
Repczak Dawid 
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Akustix Sp. z o.o. 
dr Gałuszka żichał 
dr Kaczmarek Tomasz  
dr Kokowski Piotr 
mgr in . Pachucy źajetan  
lic. Gruszka Jacek  
 
Ecoplan Jarosław Kowalczyk  
mgr in . Źarosław źowalczyk 
mgr in . Wojciech Zapotoczny 
Remigiusz Kropacz 

 
2. Cel, zakres i ogólna charakterystyka 
 
Obowiązek opracowania programów ochrony rodowiska przed hałasem 
w następstwie zrealizowanych wcze niej map akustycznych wynika 
bezpo rednio z art. 119 ustawy Prawo Ochrony rodowiska z dnia 27 
kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z pó niejszymi zmianami) oraz 
uregulowań Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem 
hałasu w rodowisku (Dz. U. UE. Ż. 189.12 z dnia 18 lipca 2002 r.). 
Wprowadzenie Dyrektywy spowodowane było niezadowalającymi rezultatami 
dotychczasowych działań w zakresie ochrony rodowiska przed hałasem, 
w odró nieniu od działań odnoszących się do innych komponentów 
rodowiska. Zwrócono przy tym uwagę na niedostateczne zaanga owanie 

zarówno rządów, jak i społeczeństw w efektywną walkę z hałasem 
rodowiskowym. Ostatecznie, pomimo zaanga owania znacznych rodków 

finansowych, stan klimatu akustycznego ulegał systematycznemu 
pogorszeniu. Główne zało enie „Nowej polityki hałasowej UE” stanowi, e 
„ aden mieszkaniec UE nie powinien być nara ony na hałas o poziomie 
zagra ającym zdrowiu lub jako ci ycia”. Regulacje wynikające z ww. 
Dyrektywy zostały przetransponowane do polskiego ustawodawstwa (ustawa 
z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony rodowiska, Dz. U. z 2017 r., 
poz. 519 z pó niejszymi zmianami, zwana dalej PO ). Ustawa nakłada 
obowiązek, tworzenia lub aktualizacji programów ochrony rodowiska przed 
hałasem dla aglomeracji liczących powy ej 100 tysięcy mieszkańców. 
Niniejszy Program poprzedzony został realizacją mapy akustycznej, której 
zakres jest zgodny z wymaganiami ww. Dyrektywy. 
 
W przypadku Radomia organem odpowiedzialnym za realizację Programu jest 
Prezydent Miasta Radomia. 
 
Podstawą merytoryczną opracowania Programu stanowi Mapa akustyczna 
Radomia z 2017 r., opracowana w ramach etapu I umowy 
nr BZP.272.27.2017.AP z dnia 3 lutego 2017 r. Niniejszy program jest 
drugim opracowaniem tego typu dla miasta Radomia i stanowi nawiązanie do 
zapisów Programu uchwalonego dla miasta w 2013 r. 
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Prace nad żapą akustyczną Radomia zakończone zostały w 2017 r. Na jej 
podstawie opracowany został niniejszy dokument, którego celem jest 
okre lenie zestawu i wskazanie priorytetów dla niezbędnych działań 
przeciwhałasowych na terenach, na których poziomy hałasu przekraczają 
poziomy dopuszczalne. 
 
Poniewa  układ komunikacyjny Radomia jest w stanie ciągłej przebudowy, 
a w poszczególnych czę ciach miasta realizowane są ró ne procesy 
inwestycyjne, uwagę zwrócono na prognozowe podej cie do omawianych 
zagadnień. W programie nie uwzględniano zatem problemów przej ciowych, 
wynikających z realizacji nowych inwestycji i obszarów nara onych na hałas 
z tym związany, skupiając się tym samym na stanie docelowym. 
 
Program ochrony rodowiska przed hałasem jest opracowywany po raz drugi 
i zgodnie z PO  będzie aktualizowany co najmniej raz na pięć lat, a tak e w 
przypadku wystąpienia okoliczno ci uzasadniających zmianę planu lub 
harmonogramu przedstawionego w programie. Po przeprowadzeniu 
konsultacji społecznych, program zostanie uchwalony przez Radę żiejską 
w Radomiu. 
 
Opracowanie zostało wykonane na zamówienie Gminy żiasta Radomia – 
Urzędu żiejskiego w Radomiu, ul. Źana źilińskiego 30, 26-600 Radom. 
Zakres niniejszego opracowania jest zgodny z przepisami rozporządzenia 
żinistra rodowiska z dnia 14 pa dziernika 2002 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony rodowiska przed 
hałasem (Dz. U. Nr 179 poz. 1498) jak równie  zawiera informacje okre lone 
w Rozporządzeniu żinistra rodowiska z dnia 1 pa dziernika 2007 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych 
oraz ich układu i sposobu prezentacji (Dz. U. z 2007r. Nr 187 poz. 1340). 
 
3. Konsultacje społeczne 
 

źonsultacje trwały od 21 marca do 10 kwietnia 2018 r. Uwagi i opinie mo na 
było zgłaszać: 

• drogą elektroniczną na adres: konsultacje@umradom.pl;  

• w formie papierowej na adres: Kancelaria Prezydenta, Referat 
źomunikacji Społecznej i Promocji żiasta, ul. eromskiego 53 
(pok.104), 26-600 Radom  

• ustnie do protokołu  w siedzibie Urzędu żiejskiego w Radomiu 
w Wydziale Ochrony rodowiska i Rolnictwa - III p. pok. 314. 

Zestawienie wniosków zło onych w formie pisemnej wraz z uwagami 
przedstawiono w Tabeli będącej Załącznikiem 1 niniejszego opracowania. 

3.1. Spotkanie o charakterze otwartym 

W ramach konsultacji przeprowadzono otwarte spotkanie z mieszkańcami, 
na którym zaprezentowano tre ć Programu. Celem spotkania była publiczna 

mailto:konsultacje@umradom.pl
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prezentacja głównych zało eń dokumentu oraz zebranie opinii i uwag. 
Prezentacja odbyła się 9 kwietnia w godzinach od 17.30 do 19.30 w sali 
konferencyjnej Urzędu żiejskiego w Radomiu, ul. źilińskiego 30. 

4. Podsumowanie i wnioski końcowe 
 

Uwagi zawarte we wnioskach zło onych w formie pisemnej wraz 
z odniesieniem się do uwag zebrano w załączonej tabeli: 

• Załącznik 1. Tabelaryczne zestawienie wniosków złożonych 
w ramach konsultacji społecznych 

Do Urzędu żiejskiego w Radomiu wpłynęło 14 pism. Większo ć 
problemów związanych z ucią liwo cią hałasu na terenie miasta Radomia 

dotyczyła ródła hałasu drogowego. Odpowiedzi opracowano w formie 
pisemnej jako załączniki do niniejszego dokumentu. 

Przez wzgląd na wielowątkowo ć wypowiedzi oraz pism, które zostały 
przesłane w terminie wyznaczonym przez UM, w tabelach rozdzielono ich 

tre ć na kluczowe informacje, do których się odniesiono, natomiast kopie 

całych dokumentów załączono dodatkowo do opracowania. W przypadku 

wniosków wykraczających poza zakres Programu, kopię pisma skierowano 
do odpowiednich organów administracji w celu dodatkowego rozpatrzenia. 
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Załącznik 1. Tabelaryczne zestawienie wniosków złożonych w formie pisemnej konsultacji społecznych 

Lp. 
Data 

wpływu 
Nadawca Lokalizacja 

Rodzaj 
hałasu 

Wnioski 
Uwzględnieni

e wniosku 
[Tak/Nie] 

Uwagi 

1. 22.03. 
2018 

Mieszkaniec ulicy 
11 listopada 

11 listopada 
40/46 

drogowy Zgłoszenie du ej ucią liwo ci hałasu 
pochodzącego od przeje d ających 
samochodów cię arowych i osobowych ulicą 11 
listopada na odcinku pomiędzy ul. wirki 
i Wigury a ul. Sportową. Utrudniona mo liwo ć 
bezpiecznego przej cia przez ul. 11 listopada 
spowodowana du ą intensywno cią 
przeje d ających pojazdów. 

NIE Obliczenia wykonane na potrzeby Mapy akustycznej 
Radomia wykazały przekroczenia dopuszczalnych 
poziomów hałasu do 5 dB. Obszar, zgodnie 
z zało eniami Programu, zakwalifikowano do działań 
długookresowych. 
 

2. 28.03. 
2018 

Mieszkaniec ulicy 
Lipskiej 

Lipska 1 drogowy Uwaga odno nie zbyt bliskiej lokalizacji oraz 
zbyt wysokiego poło enia drogi między ul. 
Cisową i ul. Żipską. Zwrócono równie  uwagę 
na zbyt bliskie usytuowanie miejsc 
parkingowych. Pro ba o zamontowanie 
ekranów wraz z nasadzeniami. 

NIE Obliczenia wykonane na potrzeby Mapy akustycznej 
Radomia nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych 
poziomów hałasu. 
 
Wniosek odno nie wiateł latarni i reflektorów 
samochodowych wychodzi poza zakres Programu. 
 

3. 29.03. 
2018 

żieszkańcy ulicy 
Okrzei 

Okrzei  drogowy i 
kolejowy 

Pro ba o uwzględnienie terenów znajdujących 
się przy końcowych numerach ulicy Okrzei w 
Programie. Domy na końcu ulicy są w otwartej 
przestrzeni z ul. żetalową, torami kolejowymi i 
w niedługim czasie z trasą NS. Hałas jest 
ucią liwy dla mieszkańców, w szczególno ci 
w okresie letnim. 

NIE Obliczenia wykonane na potrzeby Mapy akustycznej 
Radomia nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych 
poziomów hałasu kolejowego oraz hałasu drogowego. 
 
 

 






























