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Skrót

Rozwinięcie

BDL

Bank Danych Lokalnych

BDOT

Baza Danych Obiektów Topograficznych

BZI

Błękitno-Zielona Infrastruktura

CEE

Central and Eastern Europe (Europa-Środkowo-Wschodnia)

GIS

Systemy Informacji Geograficznej

GUS

Główny Urząd Statystyczny

IETU

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy

IOŚ

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy

IPPC

Intergovernmental Panel on Climate Change (Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu)

KE

Komisja Europejska

MCA

Analiza wielokryterialna (ang. Multi-Criteria Analysis)

MPA

Projekt „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys.
mieszkańców”

MPZP

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

MŚ

Ministerstwo Środowiska

MWC

Miejska wyspa ciepła

NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

PA

Potencjał Adaptacyjny

PGN

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

PIB

Państwowy Instytut Badawczy

PIG

Państwowy Instytut Geologiczny

PSP

Państwowa Straż Pożarna

R&D

Research and Development (Badania i Rozwój)

SOOŚ

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

SPA 2020

Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku
2020 z perspektywą do 2030

SUiKZP

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

UMR

Urząd Miejski w Radomiu

UE

Unia Europejska

WMR

Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.

ZE

Zespół Ekspertów

ZM

Zespół Miejski
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Synteza

Synteza
Plan adaptacji do zmian klimatu miasta Radomia do roku 2030 powstał w odpowiedzi na jeden z
najważniejszych problemów społeczno-środowiskowych, jakim są zmiany klimatu i wynikające z nich
zagrożenia, oraz potrzeba adaptacji przestrzeni miejskie do tych zmian. Ma on na celu przystosowanie
miasta do zmian klimatu, zmniejszenie jego podatności na ekstremalne zjawiska pogodowe i ich skutki,
oraz zwiększenie potencjału miasta do radzenia sobie ze skutkami tych zjawisk i ich pochodnych.
Plan wskazuje zagrożenia klimatyczne dla Radomia wynikające z obserwowanych trendów
historycznych oraz scenariuszy zmian klimatu, którymi są: wysokie temperatury powietrza i miejska
wyspa ciepła; intensywne opady; podtopienia i lokalne powodzie miejskie; oraz wysokie stężenia
zanieczyszczeń powietrza. Plan adaptacji identyfikuje cztery sektory miasta, które są na te zmiany
najbardziej wrażliwe, są to zdrowie publiczne, gospodarka przestrzenna miasta, gospodarka
wodna i transport. Plan wskazuje wizję, cel nadrzędny oraz cele szczegółowe adaptacji, które powinny
zostać osiągnięte poprzez realizację wybranych działań adaptacyjnych.
Podstawą opracowania Planu Adaptacji były:
•

porozumienie NR DZR/U/25/2015 zawarte pomiędzy Miastem Radom a Ministerstwem
Środowiska, podpisane w dniu 22.06.2015 przez Prezydenta miasta Pana Radosława
Witkowskiego,

•

Oferta Wykonawcy1 złożona w postępowaniu przetargowym,

•

Podręcznik adaptacji dla miast - wytyczne do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do
zmian klimatu2.

Plan adaptacji jest powiązany z dokumentami dotyczącymi adaptacji do zmian klimatu szczebla
międzynarodowego, europejskiego i krajowego, a także strategicznymi dokumentami regionalnymi.
Działania adaptacyjne wpisują się w politykę rozwoju Radomia, wyrażoną w dokumentach
strategicznych i planistycznych obowiązujących w mieście.
W Planie adaptacji określono działania adaptacyjne niezbędne dla zwiększenia odporności miasta na
występujące aktualnie i przewidywane w przyszłości zjawiska klimatyczne, obejmujące trzy rodzaje
działań - informacyjno-edukacyjne, organizacyjne i techniczne.
W Planie adaptacji określono zasady wdrożenia działań adaptacyjnych (podmioty odpowiedzialne, ramy
finansowania, wskaźniki monitoringu, założenia dla ewaluacji oraz aktualizacji dokumentu).
Przygotowanie Planu adaptacji dla miasta Radomia prowadzone było z udziałem interesariuszy, co w
przyszłości powinno zapewnić społeczną akceptowalność Planu oraz ograniczenie konfliktów podczas
wdrażania działań adaptacyjnych.

1

Konsorcjum: Instytut Ochrony Środowiska – PIB, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB, Instytutu
Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz Arcadis Polska Sp. z o.o.; Podwykonawca: FPP Enviro Sp. z o.o
2

Podręcznik adaptacji dla miast - wytyczne do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu. MŚ,
2015r.. Opracowany przez Ministerstwo Środowiska na podstawie ekspertyzy wykonanej przez Instytut Ekologii
Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach w ramach projektu pn. "Wytyczne do przygotowania miejskiej
strategii adaptacyjnej”.
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Summary
The Adaptation Plan to climate change for the city of Radom by the year 2030 was established in
response to one of the most important socio-environmental problems, global climate change, the risks
posed by them, and the need to prepare urban areas to these changes. It aims to adapt the city to
climate change, reduce its vulnerability to extreme weather phenomena and its effects, and increase
the city's potential to cope with the effects of these phenomena and their derivatives.
The Adaptation Plan shows the climatic risks to Radom based on the analysis of the observed historical
trends and climate change scenarios, which are: high air temperatures and the urban heat island;
heavy rainfall; local and flush flooding; and high concentrations of air pollutants. The Adaptation
Plan identifies four sectors of the city, which that are most sensitive to these changes: public health,
spatial planning, water management and transport. The Adaptation Plan shall indicate the vision,
key objective and the specific objectives to be achieved through the implementation of the selected
adaptation actions.
The basis for the development of the Adaptation Plan was:
•

Agreement No DZR/U/25/2015 between the city of Radom and the Ministry of the Environment,
signed on 22.06.2015 by the Mayor of the city of Radom Mr Radosław Witkowski,

•

Contractor's Offer3 submitted in a tender procedure,

•

Handbook of adaptations for cities - guidelines for the preparation of the urban climate change
adaptation plan4.

The Adaptation Plan is linked to the documents on adaptation to climate change at the international,
European and national levels, as well as to the strategic regional documents. Adaptation actions are
formulated in conjunction with the city’s development policy, expressed in the city's strategic and
planning documents.
The Adaptation Plan sets out the adaptive actions necessary to increase the resilience of the city to
current and future climatic phenomena, including three types of action: information-education actions,
organizational actions and technical actions.
The Adaptation Plan sets out the principles for the implementation of the adaptation actions (key
implementing institutions, funding framework, monitoring indicators, assumptions for evaluation and
document updates).
The preparation of the adaptation plan for the city of Radom was conducted involving stakeholders,
which in the future should benefit with the social acceptance of the Adaptation Plan, and minimizing
conflicts when implementing adaptation actions.

3

Consortium: Institute of Environmental Protection – the National Research Institute, Institute of Meteorology
and Water Management – the National Research Institute, Institute for Ecology of Industrial Areas, Arcadis
Poland Ltd.; Subcontractor: FPP Enviro Ltd.
4

Handbook of adaptations for cities - guidelines for the preparation of the urban climate change adaptation plan.
Ministry of Environment, 2015. Developed by the Ministry of Environment on the basis of an expert contribution
by the Institute for Ecology of Industrial Areas in Katowice, in the framework of the Project "Guidelines for the
preparation of the urban adaptation Strategy".
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Wprowadzenie
Plan adaptacji do zmian klimatu Miasta Radomia powstał w ramach projektu
Ministerstwa Środowiska realizowanego we współpracy z 44 polskimi miastami.
Celem Planu Adaptacji jest poprawa odporności miasta na skutki obserwowanych i
prognozowanych zmian klimatu. Ryzyko wynikające ze zmian klimatu dla Miasta
Radomia, jego mieszkańców i infrastruktury powinno być uwzględnione przy
tworzeniu strategii rozwoju miasta i planów inwestycyjnych. Plan Adaptacji jest
dokumentem strategicznym, stanowiącym podstawę do podejmowania przez władze
miasta decyzji uwzględniających ryzyko związane z zagrożeniami klimatycznymi.

Miasto Radom jest jednym z 44 dużych ośrodków miejskich Polski, które są szczególnie zagrożone
skutkami zmian klimatu oraz których uwarunkowania wynikające z cech miasta, jego historii oraz
dynamiki rozwoju mogą potęgować te zagrożenia. Wrażliwość obszarów miejskich na zmiany klimatu
oraz potrzeba wzmocnienia ich odporności na zjawiska klimatyczne dostrzeżone zostały przez Unię
Europejską i kraje członkowskie, w których już od prawie dekady powstają strategie i plany adaptacji do
zmian klimatu. Działania w tym zakresie podjęto również w Polsce. Realizując politykę UE w zakresie
adaptacji do zmian klimatu, Rada Ministrów RP w październiku 2013 r. przyjęła opracowany przez
Ministerstwo Środowiska „Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany
klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” (SPA 2020). W dokumencie tym wskazano potrzebę
uwzględnienia zmian klimatu w kształtowaniu miejskiej polityki przestrzennej, a jedno z działań
skierowano do największych ośrodków miejskich. Realizując to działanie Ministerstwo Środowiska
skierowało do miast propozycję współpracy, której celem było opracowanie planów adaptacji do zmian
klimatu.
Intencją Ministerstwa Środowiska było przygotowanie unikalnego w skali europejskiej, systemowego
projektu obejmującego swym zasięgiem terytorialnym cały kraj. Miasta przystąpiły do projektu na mocy
porozumień stanowiących deklarację udziału w projekcie pn. „Opracowanie planów adaptacji do zmian
klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców” (Projekt MPA).
Inicjatorem i koordynatorem Projektu MPA jest Ministerstwo Środowiska, a partnerami są 44 miasta
powyżej 100 tys. mieszkańców. Realizację prac powierzono wybranemu w drodze przetargu
publicznego Konsorcjum składającemu się z czterech partnerów: Instytutu Ochrony Środowiska –
Państwowego Instytut Badawczego, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego
Instytut Badawczego, Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz ARCADIS Polska Sp.z o.o.
Formalnie prace rozpoczęto 12 stycznia 2017 r. i realizowano przez 24 miesiące. Każde miasto
zaangażowane w projekt dysponuje własnym Planem Adaptacji, który jest rezultatem wspólnej pracy
miasta i przedstawicieli Konsorcjum. Plany Adaptacji realizowano wykorzystując jednolitą metodę
wypracowaną przez Konsorcjum i zaakceptowaną przez Ministerstwo Środowiska. Praca nad Planem
Adaptacji przebiegała w ustalonych etapach, obejmujących ten sam dla wszystkich miast zakres prac,
prowadzonych z zastosowaniem wspólnych metod i narzędzi, oraz z uwzględnieniem specyfiki miasta,
jego cech wynikających z lokalizacji, uwarunkowań przyrodniczych, charakteru i dynamiki procesów
rozwojowych, a także jego aktualnej kondycji, aspiracji oraz planów.
Miasto Radom przystąpiło do projektu na podstawie Porozumienia NR DZR/U/25/2015. z Ministerstwem
Środowiska podpisanego w dniu 22.06.2015 przez Prezydenta Miasta Pana Radosława Witkowskiego.
Proces przygotowania Planu Adaptacji przebiegał w systemie trójstronnej współpracy między
Ministerstwem Środowiska, Miastem Radom oraz Wykonawcą z ramienia Konsorcjum – Instytutem
Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym, oraz firmą FPP Enviro Sp.z o.o. jako
podwykonawcą.
Celem Planu Adaptacji miasta Radomia jest podniesienie odporności miasta na zjawiska klimatyczne
przy zmieniających się warunkach klimatycznych.
Plan Adaptacji został przygotowany we współpracy Zespołu Miejskiego (ZM) – przedstawicieli Miasta
oraz Zespołu Ekspertów (ZE) – Przedstawicieli Wykonawcy, przy współudziale licznych interesariuszy.
Współpraca zespołów była kluczowa dla przygotowania dokumentu o charakterze strategicznym, który
będzie stanowił podstawę do podejmowania przez władze miasta decyzji, uwzględniających zagrożenia
klimatyczne, jak również specyficzne zagrożenia miejskie będące pochodnymi zmian klimatu. W ramach
prac nad Planem Adaptacji wykonywano szereg analiz, które pozwoliły na określenie głównych
zagrożeń klimatycznych miasta, umożliwiły ocenę jego wrażliwości na czynniki klimatyczne oraz były
podstawą wyboru najbardziej wrażliwych sektorów i obszarów miejskich, dla których przygotowane
zostały działania adaptacyjne korzystne dla miasta, w szczególności istotne dla poprawy jakości życia i
bezpieczeństwa jego mieszkańców.
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1 Charakterystyka
Miasta Radomia
Radom to miasto położone w województwie mazowieckim, siedziba i stolica powiatu
radomskiego, największy ośrodek miejski w widłach Wisły i Pilicy. W 2017 roku liczba
mieszkańców Radomia wynosiła ponad 214 tys. Radom jest siedzibą wielu instytucji
o regionalnym znaczeniu, znaczącym ośrodkiem szkolnictwa wyższego, a według
projektu ESPON zalicza się do grona dużych miast o znaczeniu krajowym lub
międzynarodowym.
Przedsiębiorczość i inwencja stanowią podstawę rozwoju miasta jako centrum
techniki precyzyjnej. Miasto słynie również z organizacji międzynarodowych pokazów
lotniczych Radom Air Show, Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego i
Radomskiego Festiwalu Jazzowego.
Radom jest pionierem działań z zakresu adaptacji do zmian klimatu. Jako pierwsze
miasto w Polsce podjęło kompleksowe działania inwestycyjne w zakresie
systematycznego rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury, chcąc stworzyć swoim
mieszkańcom przyjazną i zdrową przestrzeń do życia i rozwoju, oraz łagodząc
negatywne skutki ekstremalnych zjawisk klimatycznych.
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Uwarunkowania geograficzne
Według podziału geomorfologicznego Radom położony jest w obrębie prowincji Niżu
Środkowoeuropejskiego, podprowincji Nizin Środkowopolskich, dwóch makroregionów: Niziny
Środkowomazowieckiej i Wzniesienia Południowomazowieckiego i dwóch mezoregionów: Równiny
Kozienickiej i wysoczyzny morenowej zwanej Równiną Radomską. Ukształtowanie terenu miasta jest
dosyć urozmaicone – teren najwyżej wznosi się w południowo-zachodniej części miasta, osiągając
wysokość 216 m n.p.m., zaś najniżej położone są tereny północne – około 130 m n.p.m. Wysoczyzna
rozcięta jest licznymi dolinami stałych i okresowych cieków, które posiadają wyraźnie wykształcone
terasy zalewowe. Mimo dużego zróżnicowania wysokości bezwzględnej, na obszarze miasta nie
występują formy o dużych nachyleniach stoków i ostrych krawędziach5,6.

Wody powierzchniowe
Pod względem hydrograficznym obszar Radomia należy do dorzecza Środkowej Wisły i jej
lewobrzeżnego dopływu – Pilicy. W całości położony jest w zlewni II rzędu rzeki Radomki, która jest
lewobrzeżnym dopływem Wisły. Największy ciek Radomia stanowi rzeka Mleczna, która płynie w
granicach miasta z południa na północ na długości 19,6 km. Jej bezpośrednimi dopływami są:
•
•

dopływy prawobrzeżne - rzeka Pacynka i Potok Północny,
dopływy lewobrzeżne - rzeka Cerekwianka, rzeka Kosówka, ciek od Potkanowa i Potok
Godowski7.

Na terenie miasta występują również wody stojące. Największy, sztuczny, przepływowy zbiornik
zaporowy z jazem piętrzącym, „Zalew Borki” (ok. 9 ha), jest zlokalizowany na rzece Mlecznej w
południowo-zachodniej części Radomia. Przy zbiorniku, który administrowany jest przez Radomski
MOSiR, wydzielono dwa miejsca kąpielowe, które są popularnym celem letnich wizyt mieszkańców.
Liczne stawy i oczka wodne występują w dolinie rzeki Kosówki. W dolinie rzeki Mlecznej występują
również okresowe oczka wodne i rozlewiska, w tym duży staw w parku miejskim Stary Ogród 8. Mniejsze
stawy zlokalizowane są na działkach prywatnych m.in. przy ul. Maratońskiej i Jana Pentza.
Zgodnie z obowiązującym podziałem na Jednolite Części Wód Powierzchniowych obszar miasta
Radomia zlokalizowany jest w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych JCWP
PRLW20001725269 Mleczna bez Pacynki (scalona część wód - SW 0406). Omawiana JCWP należy
do regionu wodnego Środkowej Wisły. Mleczna zaliczana jest do wód: potok nizinny piaszczysty9.

Wody podziemne
Radom znajduje się w obrębie IX regionu lubelsko – podlaskiego 10 , na obszarze jednego obszaru
jednolitych części wód podziemnych: JCWPd nr 87 11 . Na terenie miasta występują 3 poziomy

5

Opracowanie ekofizjograficzne dla obszaru Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego, Radom, lipiec 2014r.

6

Program Ochrony Środowiska dla miasta Radomia na lata 2013 – 2016 z uwzględnieniem lat 2017 – 2020,
Warszawa 2013r
7

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom, 2014r.

8

Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodniczej doliny rzeki Mlecznej na odcinku od ul. Maratońskiej do ul. Mieszka
I oraz pomiędzy ulicami Starokrakowską i Wierzbicką; F.H.U. BIODATA Michał Kocik, Radom 2012 r.
9

Program Ochrony Środowiska dla miasta Radomia na lata 2013 – 2016 z uwzględnieniem lat 2017 – 2020,
Warszawa 2013r
10

Paczyński B. (red.). Atlas hydrogeologiczny Polski 1:500 000. PIG Warszawa. 1995.

11

Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd. PIG Warszawa. 2008.
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wodonośne: górnokredowy, trzeciorzędowy i czwartorzędowy. Górnokredowy poziom wodonośny
stanowi podstawowe źródło zaopatrzenia w wodę m. Radomia. Na obszarze Radomia znajdują się dwa
Główne Zbiorniki Wód Podziemnych:
• Niecka Radomska (GZWP 405), zbiornik obejmujący cały obszar miasta,
• Goszczewice (GZWP 412), obejmujący południowo – zachodnią część miasta
Obszar aglomeracji radomskiej charakteryzuje się przeważnie słabym stopniem izolacji użytkowych
poziomów wodonośnych. Intensywna eksploatacja wód podziemnych na terenie aglomeracji radomskiej
spowodowała zagrożenia zarówno dla ich jakości, jak i zasobów. W wyniku oddziaływania ujęć
ukształtował się rozległy lej depresji o zasięgu regionalnym, powodujący zmiany w dynamice wód. W
zasięgu jego występowania rzeki zmieniły charakter z drenującego na infiltrujący i zasilający poziomy
wodonośne obszaru miasta. Efektem tego jest postępujący proces zanieczyszczania poziomu
wodonośnego przez wody powierzchniowe charakteryzujące się złą jakością.

Osnowa przyrodnicza
Elementy systemu przyrodniczego zarysowują się bardzo wyraźnie w strukturze funkcjonalnoprzestrzennej miasta. Kompleksy leśne, obszary dolin rzecznych, tereny użytkowane rolniczo oraz
tereny zieleni urządzonej stanowią powiązany wzajemnie system stanowiący zasoby przyrodnicze
miasta i kształtujący warunki życia mieszkańców. Tereny zieleni ukształtowane zostały w celu pełnienia
ściśle określonych funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych. Obszary cenne pod względem przyrodniczokrajobrazowym występują w większości w otoczeniu miasta. Na terenach centralnych przeważa zieleń
urządzona.
W Radomiu obszary prawnie chronione zajmują powierzchnię 378,96 ha, co stanowi 3,39% powierzchni
całkowitej miasta. Na terenie Radomia występują:
•
•
•
•
•

Obszar chronionego krajobrazu pn. „Dolina Kosówki” o powierzchni 246 ha,
Obszar Natura 2000 Ostoja Kozienicka PLB140013 - 126 ha leży na terenie Radomia,
Obszar Natura 2000 Puszcza Kozienicka PLH140035- na terenie Radomia leży niewielki
fragment obszaru w północno-wschodniej części miasta,
Użytek ekologiczny nr 136 „Bagno” zlokalizowany przy ul. Północnej - zajmuje powierzchnię
6,86 ha,
71 drzew wpisanych do rejestru form ochrony przyrody.

Teren Radomia znajduje się poza obszarami sieci ekologicznej o znaczeniu międzynarodowym (Dolina
Środkowej Wisły zlokalizowana jest na wschód, Puszcza Kozienicka na północ od miasta), korytarzy o
znaczeniu krajowym (Dolina Pilicy położona na północ od miasta), oraz korytarzy o znaczeniu
regionalnym (Dolina Radomki, za wyjątkiem korytarza Dolina rzeki Pacynki - korytarz regionalny
występujący pomiędzy obszarem Puszczy Kozienickiej a dolinami rzek Mlecznej i Radomki).
Na terenie miasta występują korytarze ekologiczne o znaczeniu lokalnym - w dolinach rzeki Mlecznej i
Kosówki (wg Inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej doliny rzeki Mlecznej na odcinku od ul.
Maratońskiej do ul. Mieszka I oraz pomiędzy ulicami Starokrakowską i Wierzbicką) 12.
Doliny cieków wodnych miasta charakteryzują się cennymi walorami przyrodniczymi. Znaczna ich część
nie została zabudowana, tak więc stanowią one siedliska dla wielu gatunków roślin i zwierząt, cenne
lokalne korytarze ekologiczne, a także obszar retencji wód i ich samooczyszczania, znacząco
podnoszący potencjał adaptacyjny miasta.

12

Program Ochrony Środowiska dla miasta Radomia na lata 2013 – 2016 z uwzględnieniem lat 2017 – 2020,
Warszawa 2013r
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Struktura funkcjonalno-przestrzenna
Powierzchnia miasta i podział administracyjny
Radom położony jest w południowej części województwa mazowieckiego i zajmuje powierzchnię 111,70
km2. Miasto graniczy z 9 gminami powiatu radomskiego: od północy z gminami Jedlińsk, Jastrzębia i
Pionki, od południa z gminą Kowala, a od południowego wschodu z gminami Jedlina-letnisko i Gózd.
Od zachodu zasięg terytorialny miasta ograniczają gminy: Zakrzew i Wolanów, a od południowego
wschodu gmina Skaryszew13. Miasto obecnie składa się z 56 osiedli.

Charakterystyka użytkowania terenu i układ funkcjonalno-przestrzenny
Na układ funkcjonalno-przestrzenny Radomia istotny wpływ miały przede wszystkim uwarunkowania
historyczne, zwłaszcza jego rozwój jako miasta przemysłowego na przełomie XIX i XX wieku, oraz
dogodna lokalizacja w centrum kraju warunkowana siecią powiązań komunikacyjnych w latach 70. i 80.
XX w. Kierunki rozwoju przedstawione w Studium Radomia14 prowadzą do wykreowania policentrycznej
struktury funkcjonalno - przestrzennej miasta, umożliwiającej poprawę dostępności mieszkańców do
usług, miejsc pracy i wypoczynku, zmniejszenia liczby i długości podróży, a także pozwalającej na
optymalizację sieci powiązań transportowych. Cele te są spójne z adaptacyjnym rozwojem miasta.
Studium wskazuje również główne zagrożenia dla Radomia, którymi są:
•
•
•
•
•
•

Niekorzystne zmiany w hydrografii i stosunkach wodnych (obniżenie poziomu wód, lej
depresyjny, zanik wielu cieków powierzchniowych, trwałe zmiany w faunie i florze miasta),
Ujemny wpływ zwartej zabudowy na stan powietrza i komfort klimatyczny,
Wysokie zagrożenie hałasem, pod względem liczby ludności narażonej na hałas jak i wielkość
powierzchni objętej ponadnormatywnym hałasem,
Procesy suburbanizacyjne charakteryzujące się brakiem kontroli i koordynacji zainwestowania,
Problemy komunikacyjne strefy podmiejskiej z miastem centralnym,
Rozproszone osadnictwo i wzrost powierzchni zabudowanych skutkujące problemami
ekologicznymi w tym zwiększonym zużyciem wody, zmniejszeniem retencji, osuszaniem,
podtapianiem w przypadku intensywnych opadów.

Gospodarkę przestrzenną w Radomiu regulują następujące dokumenty: Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom (SUiKZP) i Miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Dla obszaru miasta Radomia obowiązuje Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radom przyjęte Uchwałą Nr
221/99 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 grudnia 1999 roku. W związku ze zmianą m.in. przepisów
dotyczących planowania przestrzennego w 2003r. powyższe studium zostało zmienione uchwałą Nr
168/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.08.2011r. Zmienione studium nie obejmuje terenów
wcześniej uchwalonych etapów tj. I, II, III, VI, X, VII, VIII, XII oraz umożliwia etapową realizację zmian
studium. Od daty przyjęcia dokumentu uchwalono 3 kolejne zmiany studium, ostatnią w 2018 r.
Na terenie miasta Radomia obowiązuje 69 uchwalonych planów miejscowych (stan na maj 2017), co
stanowi 13% powierzchni miasta, w trakcie sporządzania są 43 mpzp co stanowi 30% powierzchni
miasta. Oznacza to, że na terenach pozostających bez planu wydawane są decyzje o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, które nie muszą być zgodne ze studium, co zasadniczo wpływa
na brak należytej ochrony terenów otwartych i sprzyja zwiększaniu powierzchni zabudowanej w sposób

13

„Program Ochrony Środowiska dla miasta Radomia na lata 2013 – 2016 z uwzględnieniem lat 2017 – 2020”,
Warszawa 2013r.
14

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom, 2014r.
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nieuporządkowany. Tabela 1 przedstawia klasyfikację przeznaczenia terenu wraz z zajmowaną przez
niego powierzchnią.

Tabela 1. Klasyfikacja terenu w Radomiu.

Lp

Klasyfikacja terenu

Opis terenu

1.

zabudowa

zabudowa wielorodzinna

Powierzchnia
łączna [ha]
454,08

zabudowa jednorodzinna

1772,36

zabudowa handlowo-usługowa

144,27

zabudowa przemysłowo-składowa

424,3

pozostała zabudowa

229,08

teren pod drogą kołową

333,25

teren pod drogą lotniskową

30,53

teren pod torowiskiem

82,75

2.

teren pod drogami
kołowymi, szynowymi i
lotniskowymi

3.

plac

plac

222,1

4.

składowisko odpadów

teren składowania odpadów
komunalnych
teren składowania odpadów
przemysłowych
las

10,64

zadrzewienie

104,13

5.

6.

7.

8.

9.

teren leśny i zadrzewiony

21,69
1058,41

zagajnik

40,7

krzewy

krzewy

35,5

grunt nieużytkowany

pozostały grunt nieużytkowany
teren piaszczysty lub żwirowy

15,67
0,29

roślinność trawiasta i
uprawa rolna

roślinność trawiasta

3801,17

uprawa na gruntach ornych

1783,99

ogród działkowy

217,2

plantacja

10,78

sad

178,57

woda płynąca

5,94

woda stojąca

42,03

uprawa trwała

woda powierzchniowa

10.

wyrobisko i zwałowisko

wyrobisko

23,7

11.

pozostały teren
niezabudowany

teren pod urządzeniami technicznymi
lub budowlami
teren przemysłowo-składowy

76,26
53

Infrastruktura techniczna
Obiekty infrastruktury o znaczeniu ogólnomiejskim tj. cmentarz komunalny, elektrociepłownia RADPEC,
składowisko odpadów i oczyszczalnia ścieków, zlokalizowane są w północnej części miasta.
Na terenie Radomia zidentyfikowano 294 obiekty infrastruktury związane z sektorem zdrowie publiczne,
obiektami wczesnej edukacji i pomocą społeczną, rozproszone na obszarze całego miasta. Obiekty te
związane są z obecnością i funkcjonowaniem grup szczególnie wrażliwych (dzieci, osoby starsze, chore
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i zmarginalizowane). Wśród tych obiektów wyróżniono 101 obiektów edukacyjnych (żłobki, przedszkola,
przedszkola niepubliczne, gimnazja, szkoły podstawowe), 29 obiektów społecznych (dom pomocy
społecznej, placówki opiekuńczo wychowawcze, placówki rodzinne, środowiskowe domy samopomocy,
warsztaty terapii zajęciowej, inne) oraz 160 związanych ze zdrowiem (hospicja, niepubliczne zakłady
opieki zdrowotnej, szpitale)15.
Radom jest miastem poprzemysłowym. Na terenie miasta działały m.in: fabryka telefonów Ericsson,
Państwowa Wytwórnia Broni, fabryka Polskiego Monopolu Tytoniowego, Fabryka Obuwia Bata. Tereny
poprzemysłowe miasta stanowiły również tereny pofabryczne zakładów zlokalizowanych przy ul. 1905
Roku, Żakowickiej, Młodzianowskiej. Duża ilość terenów poprzemysłowych w centralnych częściach
miasta wymaga przekształceń przestrzennych. Tereny przemysłowe i produkcyjne skoncentrowane są
przede wszystkim wokół tras tranzytowych i dróg krajowych nr 7 i nr 12 16. Obszarami inwestycyjnymi
dla w większości niewielkich firm, są obszary poprzemysłowe leżące w centralnych częściach miasta.
Niewiele jest terenów inwestycyjnych powiązanych z własnością komunalną.
W strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta nowym elementem są wielkoprzestrzenne obiekty
usługowo-handlowe umiejscowione w centrum miasta (ul. Żeromskiego, Plac Jagielloński, ul.
Mickiewicza). Wiele firm usługowo-handlowych buduje swoje nowe duże salony sprzedaży wzdłuż tras
wylotowych głównie przy drodze E 7, tworząc pasma usług komercyjnych. Wyraźnie zarysowuje się
pasmo wzdłuż Alei Grzecznarowskiego poczynając od supermarketu „Stokrotka” z PCH „Feniks”,
targowiskiem „Śląska”, poprzez Chińskie CH z supermarketem „Biedronka”, oraz budynkiem „Komfortu”
i CH M1. Odcinek ten kończy Galeria „Feniks”. W pobliżu dworca kolejowego, na terenach należących
dawniej do kolei usytuował się kinoplex „Helios” Centrum Filmowe S.A. i stacja paliw, które razem z
usługami na obszarach poprzemysłowych tworzą kolejne pasmo usług komercyjnych 17 .Największy
obiekt wielofunkcyjny to Centrum Słoneczne zlokalizowane w centrum miasta i składające się z galerii
handlowej, aquaparku, amfiteatru, multikina i wielorodzinnych budynków mieszkaniowych 18.
Dla rozwoju Radomia niezwykle istotny jest jego układ drogowy. Radom jest węzłem komunikacyjnym
o znaczeniu regionalnym, leży na skrzyżowaniu dróg krajowych: drogi krajowej nr 7 Gdańsk- Kraków
(trasy E77 łączącej Europę Północną z Adriatykiem), drogi krajowej nr 12 Poznań-Lublin (trasy
stanowiącej najkrótsze połączenie pomiędzy Berlinem a Kijowem) oraz drogi krajowej nr 9 RadomRzeszów i dalej na południe Europy. Długość dróg gminnych w Radomiu wynosi 189,97 km, dróg
powiatowych 100,59 km. Przez Radom przebiegają również trzy drogi wojewódzkie: Trasa nr 737, Trasa
nr 740 i Trasa nr 744. Sytuacja ta determinuje przebieg i charakter dróg i ulic zlokalizowanych w
granicach miasta, które obsługują jednocześnie ruch tranzytowy oraz ruch lokalny 19.

Ludność
Liczba mieszkańców Radomia w roku 2017 wynosiła 214 566 20 . Od roku 1996 liczba ludności
nieprzerwanie się zmniejsza, co jest związane z ujemnym przyrostem naturalnym oraz saldem migracji.
Największą liczbę ludności (232 823 osób) w Radomiu odnotowano w 1996 roku. Na przestrzeni

15

Dane pozyskane w ramach projektu: LIFE RADOMKLIMA: Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną
gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia (LIFE14 CCA/PL/000101)
16

Strategia rozwoju miasta Radomia na lata 2008-2020, Warszawa, luty 2008r.

17

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom, 2014r.

18

Strategia Rozwiazywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014 – 2020

19

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Radomia na lata 2013-2020,
Reda – Radom, 2013r.
20

Bank Danych Lokalnych, 2017r.
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ostatnich lat liczba mieszkańców systematycznie i coraz gwałtowniej malała – w 2014 roku ludność
zamieszkująca obszary miejskie wynosiła 217 201 mieszkańców; w 2015 – 216 159 mieszkańców.
Również w 2016 roku trend spadkowy nie uległ zmianie, a liczba mieszkańców wyniosła 215 020 osób
21.
Najliczniejszą kategorią jest grupa 18-59, która stanowiła 61,2% ludności Radomia, następnie grupa
60+ z wynikiem 21,7% oraz grupa 0-17 z wartością 17,1%22. Zgodnie z prognozami demograficznymi
(Tabela 2) coraz silniej nakreślać się będzie zjawisko starzenia się społeczeństwa, czego skutkiem
będzie zapotrzebowanie m.in. na działania aktywizujące seniorów, usługi opiekuńcze oraz ośrodki o
specjalności geriatrycznej. Trend ten jest również istotny z punktu widzenia adaptacji do zmian klimatu,
która musi uwzględniać w sposób szczególnych grupę osób powyżej 65 roku życia jako wrażliwą na
skutki zmian klimatu.
Tabela 2. Prognoza demograficzna dla Radomia na lata 2018 – 2035 r.

Lata
2018

2019

2025

2020

2030

2035

Ludność ogółem
220 234

219 655

219 023

214 660

208 521

201 180

40 162

40 300
40 340
Ludność w wieku produkcyjnym (18-59/64 lat)

39 084

35 075

30 759

130 211

128 252
126 411
Ludność w wieku poprodukcyjnym (60+)

119 946

116 988

112 931

57 445

61 281

61 990

64 155

Ludność w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat)

58 467

59 280

Dane dotyczące struktury i liczby mieszkańców oraz ruchu naturalnego i migracji ludności na terenie
miasta Radomia przedstawia Tabela 3. Ubytek migracyjny ludności dotyczy niemalże wszystkich
dużych miast w Polsce, W 2017 roku saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych dla miasta Radomia
wyniosło – 725 osób (saldo ujemne – większy odpływ niż napływ ludności). W odniesieniu do liczby
mieszkańców oznacza to wynik -3,37‰, co względem średniej z ostatnich lat jest liczbą korzystną (w
2014 roku saldo migracji wynosiło - 4,5‰, w 2015 osiągnęło wartość -3,8‰, zaś w 2016 – -3,3‰).
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Bank Danych Lokalnych, GUS

22

Bank Danych Lokalnych, GUS
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Tabela 3 Struktura, liczba, ruch naturalny oraz migracje ludności na terenie Radomia wg stanu na dzień
21.12.2017r.

Wyszczegółowienie

Wartość

Ludność wg faktycznego miejsca zamieszkania
ogółem

214 566

mężczyźni

101 826

kobiety

112 740

Ludność na 1 km2

1 919

Ruch naturalny ludności
małżeństwa

1 016

urodzenia żywe

2 109

zgony

2 388

przyrost naturalny

-279

Migracje ludności
Zameldowania, w tym:
-- w ruchu wewnętrznym
-- z zagranicy

942
66

Wymeldowania, w tym:
-- w ruchu wewnętrznym

1731

-- za granicę

2

Saldo migracji
-- w ruchu wewnętrznym

-789

-- zagranicznych

64

Kryteria społeczne
Organizacje społeczne w mieście
Na terenie miasta zarejestrowane są liczne stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje społeczne. Z
danych rejestru Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego wynika, iż liczba zarejestrowanych
w Radomiu stowarzyszeń (wg stanu na dzień 31.12.2016 r.) wyniosła 476 w tym:
•
•
•
•

298 stowarzyszeń zarejestrowanych,
118 jednostek terenowych stowarzyszeń (oddziały, koła),
54 stowarzyszenia zwykłe, w tym 48 działających w oparciu o dawne przepisy,
6 związków stowarzyszeń23.

W Radomiu zarejestrowanych jest ponad 500 organizacji pozarządowych, z których połowa aktywnie
świadczy usługi na rzecz mieszkańców, wspomagając takie dziedziny życia jak sport, kultura, turystyka,
a także kierując pomoc do osób niepełnosprawnych czy najuboższych. W województwie mazowieckim
liczba stowarzyszeń per capita jest największa spośród wszystkich województw w kraju i wynosi ok. 43

23

Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami Pozarządowymi na
2016 rok”, Radom, 2016 r.
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organizacji na 10 tysięcy mieszkańców 24. W Radomiu liczba ta wynosi ok. 23 organizacji na 10 tysięcy
mieszkańców.
Wsparciem dla stowarzyszeń jest utworzone przez Urząd Miejski w Radomiu Centrum Organizacji
Pozarządowych. Działają także instytucje wspierające dialog i współpracę władz z III sektorem: Zespół
Konsultacyjny ds. Współpracy Samorządu z Organizacjami Pozarządowymi, Powiatowa Społeczna
Rada ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Gminna Rada Sportu. 25
W Radomiu z powodzeniem funkcjonuje Budżet Obywatelski, w którym rok rocznie zgłaszanych jest
wiele projektów. Proces podejmowania decyzji w ramach budżetu podzielony jest na dwa etapy. W
pierwszym mieszkańcy zgłaszają swoje propozycje do budżetu miasta wypełniając formularz
zgłoszeniowy i przesyłając do Urzędu Miejskiego. Wszystkie zgłoszone wnioski badane są przez
merytoryczne jednostki Urzędu Miejskiego pod kątem możliwości prawnych realizacji inwestycji,
gospodarności, możliwości zabezpieczenia środków na obsługę danego pomysłu w latach kolejnych.
Drugi etap obejmuje głosowanie mieszkańców nad zgłoszonymi i zweryfikowanymi projektami na
kartach do głosowania w wyznaczonych w mieście miejscach. Projekty, które uzyskają największą
liczbę głosów zostają wprowadzone do budżetu na kolejny rok, aż do wyczerpania przeznaczonych na
ich realizację środków budżetowych.

Konsultacje społeczne organizowane przez miasto, w tym w obszarze środowiskowym
Miasto jest otwarte na potrzeby społeczeństwa oraz aktywnie współpracuje z organizacjami
pozarządowymi.
W Radomiu poprzez portal internetowy www.konsultacje.radom.pl prowadzone są liczne konsultacje
społeczne dla mieszkańców, również w obszarze środowiska i dot. miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego. Pozwalają one na urzeczywistnienie idei społeczeństwa
obywatelskiego oraz uspołecznienie procesu podejmowania decyzji.

Potencjał ekonomiczny
Dochody i wydatki budżetu miasta
Radom jest miastem stosunkowo zamożnym, w rankingu dochodów JST za rok 2016 dotyczącym miast
na prawach powiatu zajmuje 31 miejsce (na 48 miejsc) z dochodami 3638,60 zł/os. W 2015 roku miasto
zajmowało miejsce 30.
Zadłużenie miasta na poziomie 43,65% dochodów budżetowych (za rok 2014) i zdolność kredytowa
5,47% dochodów (lata 2015) pozostawiają sporą rezerwę do pozyskania środków na niezbędne
wydatki.
Radom zajmuje 5 miejsce, wśród 48 miast na prawach powiatu, pod względem najniższych wydatków
bieżących na administrację (2014 r.), z wynikiem 226,48 zł/os. w przedziale 214,55 – 551,29 zł/os.
Stabilna sytuacja finansowa potwierdzona jest również w rankingach miast: Międzynarodowa Agencja
Fitch Ratings w maju 2017r. potwierdziła długoterminowy rating krajowy na poziomie „A-”, przypisując
dużą zdolność do regulowania zobowiązań, lecz też dużą podatność na ewentualne negatywne zmiany
otoczenia rynkowego. Perspektywa ratingów jest stabilna.
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http://fakty.ngo.pl/
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http://www.radom.pl
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Nakłady inwestycyjne
Miasto corocznie inwestuje w infrastrukturę drogowa i komunikacyjną, zieleń miejską a także placówki
kulturalne, oświatowe i sportowe. Główne i najciekawsze inwestycje i projekty mające na celu rozwój
miasta, przeprowadzone w ostatnich kilku latach to:
W infrastrukturze drogowej i komunikacyjnej:
−

„Poprawa systemu transportu publicznego w Radomiu poprzez zakup nowego taboru oraz
rozbudowę infrastruktury towarzyszącej”. Koszt projektu: 14,6 mln zł.

−

„Wdrożenie karty miejskiej i Systemu dynamicznej Informacji Pasażerskiej w Radomiu” -wartość
projektu 8,9 mln zł.

W strefach przemysłowych w latach 2007-2014 zrealizowane zostały inwestycje drogowe na łączną
kwotę ok. 45 mln zł, w tym: ul. Kozienicka, ul. Hodowlana, układ drogowy przy Centrum Słonecznym,
drogi w strefie Łucznik, ul. Samorządowa;
W latach 2007-2014 Gmina Miasta Radomia wydatkowała na służbę zdrowia 133 mln złotych. Miasto
zainwestowało w rozwój:
−

Radomskiego Szpitala Specjalistycznego (66 mln zł)

−

Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego (6,6 mln zł)

−

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Domy Pomocy Społecznej (wydatki inwestycyjne w MOPS
wyniosły blisko 1 mln zł, w 4 prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia Domach Pomocy
społecznej wyniosły ponad 4,2 mln zł.)

Miasto inwestuje w przestrzeń miejska, zieleń, czystość i rewitalizację:W latach 2007-2014 Gmina
Miasta Radomia przeprowadziła rewitalizację miejskich parków, m.in. projekt „ Kompleksowa
rewitalizacja zabytkowych parków miejskich: Stary Ogród, Leśniczówka i im. Tadeusza Kościuszki w
Radomiu” o łącznym nakładzie finansowym 24,4mln zł.
W Radomiu prężnie działa miejska spółka „Rewitalizacja”, realizująca szereg projektów rozbudowy i
rewitalizacji zabytkowych kamienic i budynków mieszkalnych w centrum miasta,
Radom czynnie wspiera oświatę, edukację i sport, w tym prowadzi liczne inwestycje sportowe przy
szkołach i place zabaw:
−

Inwestycje oświatowe w latach 2007 – 2014 wyniosły ok. 200 mln zł, zaś wydatki gminy
związane z edukacją i oświatą wyniosły 2,8 mld złotych,

−

Wydatki na sport w latach 2007 – 2014 wyniosły 183,5 mln złotych, zaś nakłady inwestycyjne
miasta wyniosły ponad 60 mln złotych.

−

Wydatki na kulturę w latach 2007 – 2014 wyniosły 132 mln złotych26.

Przedsiębiorący w mieście
−

W roku 2016 w Radomiu działało 24 538 podmiotów gospodarczych 27 . Funkcjonują tu
rozpoznawalne w Polsce i na świecie przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne, które dzięki
wykorzystaniu zaawansowanych procesów produkcyjnych należą do ścisłej czołówki w

26

„Inwestycje Miejskie w Perspektywie Unijnej. Rozwijamy Radom”, Urząd Miejski W Radomiu, Referat
Marketingu Miasta, 2014 r.
27

GUS,2016
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reprezentowanych przez siebie branżach. Siedzibę swoją ma tu Polska Grupa Zbrojeniowa oraz
jedna z najnowocześniejszych fabryk branży militarnej w Europie - Fabryka Broni „ŁUCZNIK” Radom.
−

Radom to istotny ośrodek polskiego przemysłu metalowego. W 2011 r. powstał Radomski
Klaster Metalowy zrzeszający 13 firm i instytucji. Swoje biura mają tu również firmy świadczące
usługi typu call contact center, finansowo-księgowe, archiwizacyjne oraz IT28.

−

Wg statystyk GUS 2016 w Radomiu zarejestrowanych jest 1141 podmiotów gospodarczych
wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. ludności. Jest to wskaźnik wyższy niż dla Polski (1103).

Aktywność ekonomiczna ludności
Na terenie miasta funkcjonuje Radomska Strefa Gospodarcza, stanowiąca obszar funkcjonalny w
granicach administracyjnych Radomia, utworzony w celu pobudzenia aktywności przedsiębiorców,
inwestorów, lokalnej ludności i samorządu dla znacznego zwiększenia liczby trwałych miejsc pracy.
Szacuje się, że na terenie miasta działania inwestycyjne prowadzi ok. 20 firm, które deklarują
zatrudnienie 1100 pracowników. Radomska Strefa Gospodarcza oferuje wsparcie dla rozwoju
przedsiębiorstw i nowych miejsc pracy w sektorze produkcyjnym i biznesowym .
Radom wspiera także branżę usług wspólnych (BPO - Business Process Outsourcing/SSC - Shared
Services Centers), widząc w niej duży potencjał dla rozwoju miasta. Aktywności przemysłowo–
produkcyjnej sprzyja proces coraz szybszego wzrostu liczby firm świadczących usługi outsourcingowe.
Radom dysponuje powierzchnią biurową oraz zapleczem konferencyjnym, których przykładem są
Radom Office Park, budynek klasy A wybudowany przez AIG/Lincoln (obecnie White Star Real Estate).
Łączna istniejąca już w mieście powierzchnia biurowa (A, B, B+) przekracza 15.000m², i zauważalna
jest dalsza potrzeba jej rozbudowy. Projekty BPO/SSC zaowocowały przyznaniem miastu branżowych
nagród Outsourcing Stars 2013 w kategorii „City Outsourcing Star” oraz CEE Outsourcing and Shared
Services Awards 2014. Dzięki tym wyróżnieniom miasto zostało zauważone przez czołowych graczy
branży w Polsce i na świecie29.
Bliskość ośrodków naukowych, R&D i licznych placówek oświatowych oraz wieloletnia tradycja i etos
pracy tworzą zaplecze pracownicze Radomia. W mieście działa obecnie siedem uczelni. Największa
z nich - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego – już dwukrotnie
realizowała podyplomowe studia w zakresie usług dla biznesu, co zaowocowało kilkudziesięcioma
absolwentami przygotowanymi do pracy w tym sektorze.
Rozwój gospodarczy Radomia wspierany jest poprzez lokalne organizacje okołobiznesowe, dzięki
którym przedsiębiorcy mogą sprawniej i skuteczniej wykorzystywać swój potencjał. W Radomiu działa
Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej, Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej, Bussines Centre
Club Loża Radomska, Cech Rzemiosł Różnych, Radomskie Centrum Innowacji i Technologii, Klaster
Rolno-Spożywczy Regionu Radomskiego oraz Radomski Klaster Metalowy30.

28

Dane z Radomskiej Strefy Gospodarczej: http://m.investinradom.pl/page/

29

http://investinradom.pl/page/29,dlaczego-radom.html

30

http://investinradom.pl
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2 Powiązanie
Planu Adaptacji
z dokumentami
strategicznymi
i planistycznymi
Jednym z kluczowych zadań wynikających ze „Strategicznego Planu Adaptacji dla
sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do
roku 2030” (SPA 2020) jest opracowanie planów adaptacji w miastach. Plan
Adaptacji miasta Radomia opracowany został w powiązaniu z dokumentami
strategicznymi i planistycznymi obowiązującymi w mieście i pozostaje spójny z celami
jego polityki rozwoju. Spójność dokumentów strategicznych stanowi podstawę
skutecznego przygotowania Radomia na spodziewane zmiany, właściwego
reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz ograniczania skutków zmian klimatu.

2.1 DOKUMENTY KRAJOWE
Opracowanie Planu Adaptacji wynika ze Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów
wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020), w którym wskazuje
się na potrzebę podejmowania adaptacji w miastach. SPA 2020 realizuje zapisy „Białej księgi. Adaptacja
do zmian klimatu: europejskie ramy działania” będącej odpowiedzią UE na przyjęty w 2006 r. na forum
Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNCCC) „Program działań z
Nairobi w sprawie oddziaływania, wrażliwości i adaptacji do zmian klimatu”.
W SPA 2020 miasta uznaje się za szczególnie wrażliwe na zmiany klimatu, zarówno ze względu
na koncentrację ludzi, wagę miast w kształtowaniu sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, ale także
z uwagi na potęgowanie skutków zmian klimatu w miastach poprzez „negatywne oddziaływanie
antropopresji na środowisko”. Projekt w ramach, którego powstał Plan Adaptacji jest realizacją przez
Ministra Środowisko zapisów SPA 2020 – kierunku działań 4.2. – miejska polityka przestrzenna
uwzględniająca zmiany klimatu, działania 4.2.1 Opracowanie miejskich planów adaptacji
z uwzględnieniem zarządzania wodami opadowymi (lub uwzględnienie komponentu adaptacyjnego
w innych dokumentach strategicznych i operacyjnych).
Plan Adaptacji powiązany jest w szczególności ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
(SOR), Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK) oraz Krajową Polityką
Miejską do 2020 roku (KPM). W SOR w obszarze środowiska wskazuje się działania służące
przystosowaniu się do skutków suszy, przeciwdziałaniu skutkom powodzi, ochronie zasobów wodnych.
Jednym z działań jest także „rozwój infrastruktury zielonej i błękitnej obszarów zurbanizowanych, w celu
zachowania łączności przestrzennej wewnątrz tych obszarów i z terenami otwartymi oraz wspomagania
procesów adaptacji do zmian klimatu.” Plan Adaptacji zawiera działania pokrywające się z działaniami
SOR.
Spośród sześciu celów polityki przestrzennej kraju wyrażonej w KPZK dwa odnoszą się do problematyki
adaptacji do zmian klimatu: (1) Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i
utrzymanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski oraz (2)
Zwiększenie odporności struktury przestrzennej na zagrożenia naturalne (…). Plan Adaptacji także
ukierunkowany jest na poprawę jakości środowiska przyrodniczego w mieście oraz zwiększenie
odporności miasta na zagrożenia związane ze zmianami klimatu.
Krajowa Polityka Miejska odnosi się wprost do adaptacji do zmian klimatu. Działania, w niej zawarte są
realizowane przez rząd i odnoszą się głównie do regulacji prawnych, oraz wspierania i koordynowania
działań adaptacyjnych w miastach. W Polityce jako jedno z działań wpisano „Minister właściwy ds.
środowiska opracuje plany adaptacji do zmian klimatu dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców”, tak
więc Plan Adaptacji jest także realizacją zapisów Polityki Miejskiej.
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2.2 DOKUMENTY REGIONALNE I LOKALNE
Realizacja Planu Adaptacji do zmian klimatu wymaga zapewnienia spójności Planu z polityką rozwoju
miasta, wyrażoną w dokumentach strategicznych i planistycznych. Plan Adaptacji do zmian klimatu
Miasta Radomia jest spójny z dokumentami strategicznymi i operacyjnymi opracowanymi zarówno dla
miasta, jak i dla województwa mazowieckiego, stanowiąc ich niezbędne uzupełnienie w kontekście
adaptacji.
Wśród dokumentów samorządu województwa mazowieckiego, istotnych z punktu widzenia tworzenia
Planu Adaptacji należy wymienić:
−

Strategię Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku Innowacyjne Mazowsze,

−

Program Ochrony Środowiska dla Województwa Mazowieckiego do 2022 r.,

−

Plan zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.

Spośród dokumentów określających i wdrażających politykę rozwoju Miasta Radomia ze względu na
powiązanie z problematyką adaptacji istotne są następujące dokumenty:
−

Strategia Rozwoju Miasta Radomia na lata 2008 – 2020,

−

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radom,

−

Program rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2023,

−

Program Ochrony Środowiska dla miasta Radomia na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat
2017-2020,

−

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 20142020.

Ponadto zagadnienia powiązane ze zjawiskami klimatycznymi, których dotyczy Plan Adaptacji
występują w dokumentach:
−

Plan Gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Radomia, 2015 r. Aktualizacja 2016 r.,

−

Program obniżenia niskiej emisji na terenie miasta Radomia na lata 2010-2017,

−

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasta
Radomia na lata 2017-2031.

Wymienione dokumenty miasta Radomia zawierają cele i działania, które odnoszą się do jakości życia
oraz poszczególnych sektorów funkcjonowania miasta a równocześnie bezpośrednio lub pośrednio
mają związek z adaptacją do zmian klimatu. Do najistotniejszych zagadnień ujętych w tych
dokumentach i bezpośrednio powiązanych z tematyką Planu Adaptacji należą:
−

kształtowanie struktur przestrzennych sprzyjających adaptacji do zmian klimatu oraz stworzenie
systemu zarządzania terenami inwestycyjnymi w granicach miasta i na obszarze „Radomskiego
Regionalnego Obszaru Metropolitalnego”,

−

zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego i niskiej emisji w mieście, oraz
ochrona i promocja poprawy jakości powietrza oraz edukacja mieszkańców w ww. obszarze,

−

ochrona i kształtowanie zasobów przyrodniczych i krajobrazowych miasta w ramach racjonalnej
polityki przestrzennej,
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−

wspieranie inicjatyw proekologicznych poprawiających jakość środowiska i bezpieczeństwo
ekologiczne oraz zwiększenie wpływu społeczności lokalnej na klimat,

−

kreowanie zrównoważonego rozwoju lokalnego, poprawa warunków życia mieszkańców i
poprawa wizerunku i atrakcyjności inwestycyjnej miasta,

−

zwiększenie odporności problemowych obszarów/terenów miasta,

−

wzmocnienie odporności mieszkańców na zmian klimatu, poprzez wsparcie grup szczególnie
wrażliwych, do których należą osoby bezdomne, osoby niepełnosprawne i starsze (powyżej 65
roku życia),

−

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

Dokumenty strategiczne i planistyczne Miasta Radomia były uwzględnione przy wyborze głównych
sektorów działalności miasta, które są szczególnie wrażliwe na zmiany klimatu, a także w ocenie ryzyka
związanego ze zmianami klimatu oraz w zaplanowaniu działań, które odnoszą się do głównych
zagrożeń klimatycznych występujących w Radomiu.
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3 Metoda opracowania
Planu Adaptacji
Plan Adaptacji przygotowany został wieloetapowo w wyniku współpracy Zespołu
Miejskiego i Zespołu Ekspertów oraz z udziałem interesariuszy – przedstawicieli
różnych grup i środowisk miejskich. Plan Adaptacji powstał w oparciu o system
pojęciowy polityki adaptacyjnej – analizowano i oceniono ekspozycję i wrażliwość
miasta na zmiany klimatu oraz jego potencjał adaptacyjny, oceniono ryzyko związane
ze zmianami klimatu. Analiza wielokryterialna oraz analiza kosztów i korzyści
pozwoliła wskazać optymalny zbiór działań adaptacyjnych w odpowiedzi na
zdiagnozowane zagrożenia klimatyczne.

Plan Adaptacji do zmian klimatu miasta Radomia opracowano według jednolitej metody, wspólnej dla
wszystkich miast biorących w Projekcie. Uwzględnia ona wytyczne Ministerstwa Środowiska zawarte w
"Podręczniku adaptacji dla miast" 31 oraz wymagania Zamawiającego z etapu przygotowania oferty.
Podstawowym założeniem metodycznym przyjętym w opracowaniu Planu Adaptacji był podział pracy
nad dokumentem rozłożony na sześć etapów (Rysunek 1Błąd! Nie można odnaleźć źródła
odwołania.). Plan Adaptacji budowany był więc stopniowo, co pozwoliło na integrację prac Zespołu
Eksperckiego z Zespołem Miejskim oraz systematyczne włączanie interesariuszy reprezentujących
różne grupy i środowiska miejskie.

Etap 2

Etap 3

Rozpoczęcie procesu
opracowania Planu
Adaptacji

Ocena podatności
miasta na zmiany
klimatu

Analiza ryzyka
związanego ze
zmianami klimatu

Etap 6

Etap 5

Etap 4

Opracowanie Planu
Adaptacji

Ocena i wybór opcji
adaptacji

Opracowanie opcji
adaptacji

Etap 1

Rysunek 1. Etapy opracowania Planu Adaptacji

Metoda opracowania Planu Adaptacji posługuje się terminologią przyjętą w dokumentach IPCC i UE,
uzgodnioną przez Konsorcjum i zaakceptowaną przez Ministerstwo Środowiska. Podstawowe pojęcia
przedstawia Tabela 4.
Tabela 4. Podstawowe pojęcia wykorzystywane w metodzie opracowania Planu Adaptacji dla Radomia

Zjawiska
klimatyczne

zjawiska atmosferyczne, a także wynikające z nich zjawiska pochodne, które stanowią
zagrożenie dla ludności miasta, środowiska przyrodniczego, zabudowy i infrastruktury
oraz gospodarki.

Wrażliwość
na zmiany
klimatu

stopień, w jakim miasto podlega wpływowi zjawisk klimatycznych. Wrażliwość zależy od
charakteru struktury przestrzennej miasta i jej poszczególnych elementów, uwzględnia
populację zamieszkująca miasto, jej cechy oraz rozkład przestrzenny. Wrażliwość jest
rozpatrywana w kontekście wpływu zjawisk klimatycznych, przy czym wpływ ten może
być bezpośredni i pośredni.

Potencjał
adaptacyjny

materialne i niematerialne zasoby miasta, które mogą służyć do dostosowania
i przygotowania się na zmiany klimatu oraz ich skutki. Potencjał adaptacyjny tworzą:
zasoby finansowe, zasoby ludzkie, zasoby instytucjonalne, zasoby infrastrukturalne,
zasoby wiedzy.

Podatność na
zmiany klimatu

stopień, w jakim miasto nie jest zdolne do poradzenia sobie z negatywnymi skutkami
zmian klimatu. Podatność zależy od wrażliwości miasta na negatywne skutki zmian
klimatu oraz potencjału adaptacyjnego.
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Podręcznik adaptacji dla miast - wytyczne do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu. MŚ,
2015r.
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Proces opracowania Planu Adaptacji realizowany w sześciu etapach pozwolił na uzyskanie konkretnych
rezultatów, stanowiących produkty pośrednie. W ostatnim etapie produkty te posłużyły do
sformułowania Planu Adaptacji.
Plan Adaptacji składa się z dwóch zasadniczych części – diagnostycznej i programowej. Część
diagnostyczna zbudowana jest na podstawie analizy informacji zawartych w dokumentach
planistycznych i strategicznych miasta, danych meteorologicznych i hydrologicznych, danych
statystycznych i przestrzennych oraz ocenach przeprowadzonych przez ekspertów we współpracy z
przedstawicielami miasta. Częsz diagnostyczna uwzględnia elementy:
1) Analiza zjawisk klimatycznych i ich pochodnych. W analizie uwzględnione zostały wybrane
zjawiska klimatyczne i ich pochodne, które mogą stanowić zagrożenie dla miasta, np. upały,
występowanie MWC, mrozy, intensywne opady, powodzie, podtopienia, susze, opady śniegu,
porywy wiatru, burze oraz koncentracja zanieczyszczeń powietrza. Charakterystykę zmian
klimatu opracowano na podstawie danych meteorologicznych i hydrologicznych z lat 1981-2015
opracowanych przez IMGW-PIB. Uwzględniono trendy przyszłych warunków klimatycznych w
horyzoncie do 2030 i 2050 – scenariusze klimatyczne obliczone dla dwóch scenariuszy emisji
gazów cieplarnianych (RCP4.5 i RCP8.5). Wynikiem analiz jest lista zjawisk i ich pochodnych,
stanowiących zagrożenie dla miasta i określenie ekspozycji miasta na te zagrożenia.
2) Ocena wrażliwości miasta na zmiany klimatu. Wrażliwość miasta była analizowana poprzez
ocenę wpływu zjawisk klimatycznych na poszczególne obszary miasta oraz sektory miejskie. W
przyjętej metodzie pod pojęciem sektor rozumie się – wydzieloną cześć funkcjonowania miasta
wyróżnioną zarówno w przestrzeni, jak i ze względu na określony typ aktywności społecznogospodarczej lub specyficzne problemy. Oceniono wrażliwość każdego z sektorów miasta na
zjawiska klimatyczne, a wynikiem tych analiz jest wybór czterech z nich, najbardziej wrażliwych
na zmiany klimatu. Wybór ten został dokonany wspólnie przez zespół ekspercki i przedstawicieli
miasta w trybie warsztatowym.
Określenie potencjału adaptacyjnego miasta. Potencjał adaptacyjny został zdefiniowany w
ośmiu kategoriach zasobów: (1) możliwości finansowe, (2) przygotowanie służb, (3) kapitał
społeczny, (4) mechanizmy informowania i ostrzegania o zagrożeniach, (5) sieć i wyposażenie
instytucji i placówek miejskich, (6) organizacja współpracy z gminami sąsiednimi w zakresie
zarządzania kryzysowego, (7) systemowość ochrony i kształtowania ekosystemów miejskich,
(8) zaplecze innowacyjne: instytuty naukowo-badawcze, uczelnie, firmy ekoinnowacyjne.
Ocena potencjału adaptacyjnego była częścią oceny podatności miasta na zmiany klimatu, oraz
została wykorzystana w planowaniu działań adaptacyjnych.
3) Ocena podatności miasta na zmiany klimatu. Ocena podatności miasta została
przeprowadzona w oparciu o ocenę wrażliwości i ocenę potencjału adaptacyjnego. Im większa
wrażliwości i mniejszy potencjał adaptacyjny, tym wyższa podatność (Rysunek 2).
4) Analiza ryzyka. Analizy dokonano w oparciu o ustalenie prawdopodobieństwa wystąpienia
zjawisk klimatycznych stanowiących największe zagrożenie dla miasta oraz przewidywanych
skutków wystąpienia tych zjawisk. Poziom ryzyka oceniono w czterostopniowej skali (bardzo
wysokie, wysokie, średnie, niskie). Ocena uwzględniała sektory wybrane jako najbardziej
wrażliwe na zmiany klimatu. Planowane działania adaptacyjne w sektorach dla których ryzyko
oszacowano jako bardzo wysokie i wysokie mają najwyższy priorytet.
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Rysunek 2. Schemat oceny podatności na zmiany klimatu

Na podstawie diagnozy opracowano następujące elementy planu:
1) Cele strategiczne Planu Adaptacji do zmian klimatu wynikające z przyjętych przez miasto wizji
adaptacyjnej oraz celu nadrzędnego,
2) Działania adaptacyjne składające się na opcje adaptacji. Działania adaptacyjne zostały
podzielone na trzy grupy (1) działania techniczne, (2) działania organizacyjne, (3) działania
informacyjno-edukacyjne. Działania wiążą się z kluczowymi projektami, które pomogą miastu
przystosować się do zmian klimatu, obniżając jego podatność na zagrożenia klimatyczne.
Przygotowano wariantowe listy (opcje) działań adaptacyjnych. Opcje adaptacji zostały poddane
analizie wielokryterialnej oraz analizie kosztów i korzyści. Doboru działań adaptacyjnych dokonano
tak, aby każdy cel adaptacyjny był osiągnięty w optymalny sposób z uwzględnieniem kryteriów
odnoszących się do zrównoważonego rozwoju, efektywności kosztowej oraz synergicznego
oddziaływania efektów działania w ograniczaniu zagrożeń środowiskowych, także innych niż
klimatyczne. Analizy wielokryterialna oraz kosztów i korzyści były podstawą wyboru opcji działań
adaptacyjnych dla miasta.
3) Wdrażanie Planu Adaptacji. Dla realizacji wybranej opcji adaptacji wskazano podmioty
wdrażające, oszacowano koszty i zaproponowano potencjalne źródła finansowania, określono
zasady i wskaźniki monitoringu realizacji Planu Adaptacji oraz określono sposób i wskaźniki
ewaluacji Planu Adaptacji.
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4 Udział społeczeństwa
w opracowaniu Planu
Adaptacji
Udział społeczności lokalnej w tworzeniu Planu Adaptacji jest niezbędny dla
skutecznego wdrażania tego dokumentu. Plan Adaptacji powstał przy współudziale
interesariuszy reprezentujących różne środowiska miejskie. Dysponują oni unikatową
wiedzą na temat codziennego funkcjonowania miasta, jego problemów i lokalnej
specyfiki. Udział mieszkańców w planowaniu adaptacji przyczynia się również do
podniesienia poziomu świadomości klimatycznej i do zwiększenia akceptacji
społecznej podejmowanych działań.

Plan Adaptacji dla Radomia powstał z wykorzystaniem metody partycypacyjnej. Prace nad
przygotowaniem dokumentu prowadzone były w ścisłej współpracy z Zespołem Miejskim oraz
z interesariuszami, którzy zostali zaangażowani w proces opracowywania dokumentu.
Interesariuszami Planu Adaptacji są przedstawiciele Urzędu Miasta, odpowiedzialni za sektory miasta
oraz przedstawiciele mieszkańców, organizacji pozarządowych, jednostek naukowych i uczelni
wyższych, przedstawiciele administracji zespolonej (PSP, Policji). Interesariuszami są także
przedstawiciele przedsiębiorców, których działalność gospodarcza może zostać zakłócona w związku z
zagrożeniami klimatycznymi, lub na których działalność może wpłynąć Plan Adaptacji, oraz
przedstawiciele podmiotów będących potencjalnymi sprawcami zagrożeń lub przyczyniającymi się do
ich wzmocnienia.
Interesariusze, w tym przedstawiciele mieszkańców, brali udział w spotkaniach warsztatowych
i konsultacyjnych, organizowanych na poszczególnych etapach prac nad Planem Adaptacji, zgodnie
z przyjętą metodą (Tabela 5). Lista interesariuszy przedstawiona została w załączniku 1.
Włączenie interesariuszy w proces planowania działań adaptacyjnych i podejmowania decyzji
umożliwiło budowanie świadomości w zakresie zmian klimatu, konieczności podejmowania i rodzajów
działań adaptacyjnych oraz uzyskanie akceptacji i poczucia współtworzenia działań wskazanych w
Planie Adaptacji.

Tabela 5. Spotkania konsultacyjne w procesie opracowania Planu Adaptacji

Lp.

1.

Charakter i
termin
spotkania
Spotkanie
inicjujące
14.02.2017r.

Cel spotkania

Rezultaty / ustalenia

Zapoznanie interesariuszy z
tematyką zmian klimatu i adaptacji
do skutków zmian klimatu oraz
metodą opracowania Planu
Adaptacji

Przedstawienie projektu
Zbudowanie relacji i zaangażowania ZM
Ustalenie zasad współpracy – regulamin
Ustalenie ostatecznego harmonogramu
prac
Zebranie informacji o sytuacji miasta
Zebranie informacji o oczekiwaniach
Urzędu Miasta odnośnie działań
adaptacyjnych i samego dokumentu
Zebranie informacji o interesariuszach

2.

Warsztaty nr 1
28.06.2017r.

Uzgodnienie wizji i celu
nadrzędnego Planu Adaptacji;
Zaprezentowanie wyników analiz w
zakresie ekspozycji miasta na
zjawiska klimatyczne i oceny
wrażliwości miasta na zmiany
klimatu;
Uzgodnienie wniosków z analizy
wrażliwości miasta na zmiany
klimatu i wybór najbardziej
wrażliwych 4 sektorów/obszarów
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Zatwierdzenie wyboru 4 sektorów o
największej wrażliwości na skutki zmian
klimatu
Zatwierdzenie wizji i celu nadrzędnego
Planu Adaptacji dla Radomia
Zebranie informacji na potrzeby określenia
potencjału adaptacyjnego Radomia

Lp.

Charakter i
termin
spotkania

Cel spotkania

Rezultaty / ustalenia

Zebranie informacji na potrzeby
określenia potencjału adaptacyjnego
miasta
3.

Warsztaty nr 2
24.10.2017r.

Podsumowanie wyników prac nad
Planem Adaptacji dla Radomia –
diagnoza zagrożeń klimatycznych,
wyniki analizy podatności i analizy
ryzyka
Weryfikacja oceny konsekwencji
zagrożeń dla Radomia

Weryfikacja analizy ryzyka dla Radomia
Uzasadnienie zmian argumentami i
potwierdzenie przykładami
Zidentyfikowanie szans dla Radomia
wynikających ze zmian klimatu

Wybór komponentów o najwyższych
poziomach ryzyka
Identyfikacja szans dla Radomia
wynikających z przewidywanych
zmian warunków klimatycznych
4.

Spotkanie
robocze z ZM

Konsultacje z Zespołem Miejskim
dotyczące określenia wagi
wskaźników w analizie
wielokryterialnej (MCA) w metodyce
MPA

Ustalenie ostatecznej wagi kryteriów ZM w
Radomiu do MCA

5.

Warsztaty nr 3

Podsumowanie dotychczasowych
rezultatów prac nad Planem
Adaptacji

Uzgodnienie i doprecyzowanie list działań
adaptacyjnych dla Radomia. Wybór
ostatecznej listy działań adaptacyjnych,
stanowiącej podstawę pracy w kolejnych
etapach opracowywania Miejskiego Planu
Adaptacji dla Radomia.

20.03.2018r.

Zaprezentowanie list działań
adaptacyjnych (opcji adaptacji)
Zebranie uwag dot. prezentowanych
list działań adaptacyjnych
6.

Spotkanie
robocze z ZM
20.06.2018r.

Uszczegółowienie ostatecznego
zakresy działań adaptacyjnych, ich
kosztów i korzyści.
Zaprezentowanie i zebranie
ostatecznych uwag do raportu z
etapu 5

Uzgodnienie i doprecyzowanie zakresu
działań adaptacyjnych dla Radomia i
ostateczne uzgodnienie kosztów i korzyści
wnikających z tych działań w analizie CBA.

W dniach 02.04.2018 – 22.04.2018r. odbyły się w Radomiu konsultacje społeczne. Za pośrednictwem
strony internetowej projektu MPA32 mieszkańcy mogli wypowiedzieć się na temat problemów miasta
wynikających ze zmian klimatu i przedstawić własne propozycje działań adaptacyjnych.
Włączenie w proces planowania działań adaptacyjnych i podejmowania decyzji interesariuszy
umożliwiło równoczesne budowanie świadomości oraz pozyskanie akceptacji dla działań wskazanych
w Planie Adaptacji.
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5 Diagnoza
Diagnoza została opracowana w toku szczegółowej analizy zjawisk
klimatycznych przeprowadzonej na podstawie danych meteorologicznych,
hydrologicznych oraz scenariuszy klimatycznych. Na podstawie informacji
pozyskanych w mieście oceniono wrażliwość i potencjał adaptacyjny miasta,
uwzględniając dokumenty strategiczne i plastyczne, informacje i dane
gospodarcze, społeczne oraz przestrzenne charakteryzujące Radom.
Rozpoznano ryzyko wynikające z przewidywanych zmian klimatu. Otwarta
formuła projektu polegająca na włączaniu interesariuszy w kształtowanie
Planu Adaptacji pozwoliła uzupełnić wiedzę ekspercką informacjami od
przedstawicieli miasta niezbędnymi do opracowania tego dokumentu.

5.1 GŁÓWNE ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE ZE ZMIAN KLIMATU
Szczegółowa analiza danych klimatycznych i hydrologicznych z wielolecia umożliwiła ocenę ekspozycji
miasta na zmiany klimatu. Wyniki oceny stanowią podstawę wskazania ekstremalnych zjawisk
klimatycznych i ich pochodnych będących największym zagrożeniem dla mieszkańców i sektorów
miasta.
Tab. 1. Zmiany wskaźników klimatycznych w Radomiu
Wskaźnik
Wskaźniki
termiczne

Opady
atmosferyczne

Zjawiska
ekstremalne

Zanieczyszcze
nia powietrza

Średnia roczna temperatura
Średnia roczna temperatura maksymalna
Średnia roczna temperatura minimalna
Liczba okresów upałów
Liczba dni upałów
Liczba okresów chłodu
Liczba dni chłodu
Liczba dni z przymrozkami Tmin<0°C
Liczba dni mroźnych Tmax<0°C
Liczba dni z temperaturą maksymalną >25°C (Tmax>25°C) i bez
opadu przez 3 lub więcej kolejnych dni
Liczba dni z temperaturą minimalną >20°C (Tmin>20°C)
Liczba dni z temperaturą maksymalną <0°C (Tmax,0°C)
Liczba dni z międzydobową zmianą temperatury>10°C
Roczne sumy wysokości opadu
Liczba dni w roku z opadem ≥10 mm
Liczba dni w roku z opadem ≥20 mm
Liczba dni w roku z opadem ≥30 mm
Maksymalne sumy dwudniowych okresów opadowych
Maksymalne sumy pięciodniowych okresów opadowych
Najdłuższy okres bezopadowy (liczba dni)
Liczba dni z pokrywą śniegu od października do maja
Maksymalna grubość pokrywy śnieżnej w okresie października
Liczba dni z porywem wiatru o prędkości>=17 m/s
Maksymalne porywy wiatru
Liczba dni z burzą w roku
Powódź nagła/ miejska
Powódź ze strony rzek
Stężenie średnie roczne pyłu zawieszonego PM10
Liczba dni ze średnim dobowym stężeniem PM10 powyżej 50 µg/m3
Stężenie średnie roczne pyłu zawieszonego PM2,5
Maksymalne średnie 8-godzinne stężenie ozonu
Liczba dni z maksymalnym 8-godzinnym stężeniem ozonu
Wskaźnik AOT40

Skala ocen tendencji zmian wskaźników
klimatycznych
Tendencja wzrostowa
Tendencja spadkowa
Brak tendencji

Tendencja
Zagrożenie
+++
+++
+++
+++
++
++
++
+
+
+++
++
+
±
+++
++
++
++
++
++
++
+
+
+
+
++
++
+++
++
+++
+++
+
+++
+

Skala oceny zagrożenia klimatycznego
dla miasta
+
Brak zagrożenia
++
Zagrożenie słabe
+++
Zagrożenie silne
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Obserwowane wieloletnie (1981-2015) tendencje zmian warunków klimatycznych w okolicach Radomia
wskazują, że zjawiskami klimatycznymi najbardziej zagrażającymi miastu są:
−

coraz częstsze występowanie fal gorąca i dni upalnych, potęgowanych wskutek procesów
urbanizacyjnych,

−

zwiększenie intensywności i czasu trwania opadów i burz,

−

występowanie lokalnych powodzi miejskich, powodujących zalania lub podtopienia
wrażliwych terenów miasta,

−

wysokie stężenia zanieczyszczeń powietrza, których negatywne oddziaływanie na zdrowie
mieszkańców może być w przyszłości potęgowane zmianami klimatu (podwyższoną
temperaturą powietrza oraz jego obniżoną wilgotnością).

Powyższe zjawiska stanowią zagrożenie nie tylko dla sprawnego funkcjonowania miasta, ale również
dla zdrowia, a nawet życia, jego mieszkańców.
Powyższe prognozy na podstawie analizy ciągów historycznych zostały potwierdzone przez modele
klimatyczne w horyzoncie do 2030 i 2050, analizowane dla dwóch scenariuszy emisji gazów
cieplarnianych (RCP4.5 i RCP8.5). Wyniki modelowania wskazują, że w perspektywie roku 2050 należy
się spodziewać pogłębienia tendencji zmian omawianych zjawisk klimatycznych zaobserwowanych w
przeszłości. W szczególności prognozuje się następujące zmiany:
−

nasilenie niekorzystnych zjawisk związanych z występowaniem wysokich temperatur w okresie
letnim. W szczególności zwiększy się liczba dni z temperaturą maksymalną >25°C oraz wrośnie
liczba dni z temperaturą minimalną >20°C (noce tropikalne). Nasilenie fal upałów może się nieco
zwiększyć.

−

osłabienie zjawisk związanych z występowaniem niskich temperatur w okresie zimowym zmniejszenie się zarówno liczby dni z temperaturą maksymalną poniżej 0°C jak i liczby dni z
temperaturą minimalną poniżej -10°C.

−

zmniejszenie liczby dni przymrozkowych w ciągu roku: zmniejszy się liczba dni z temperaturą
minimalną poniżej <0°C oraz liczba dni z przejściem temperatury przez 0°C.

−

znaczące zmniejszenie wartości indeksu stopniodni dla temperatury średniodobowej <17°C oraz
nieznaczne zwiększenie wartości indeksu stopniodni dla temperatury średniodobowej >27°C.
Może to oznaczać zmniejszenie zapotrzebowania na energię w miesiącach zimowych i jego
nieznaczny wzrost w miesiącach letnich.

−

zwiększenie liczby dni z temperaturą średniodobową >10°C, co jest wskaźnikiem wydłużenia
okresu wegetacyjnego niektórych roślin.

−

wzrost ilości dni z opadem i wysokość sumy rocznej opadu w horyzoncie do roku 2050.

−

Nieznaczny wzrost narażenia na wystąpienie opadów ekstremalnych w horyzoncie do roku
2050.

−

brak zmian zagrożenia suszą – nie zmienią się istotnie długości najdłuższego okresu
bezopadowego ani liczba okresów bez opadu dłuższych od 5 dni w horyzoncie do roku 2050.

Szczegółowa charakterystyka zagrożeń wynikających dla miasta ze zmian klimatu, została
przedstawiona w załączniku 2.
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5.2 WRAŻLIWOŚĆ MIASTA NA ZMIANY KLIMATU
Wrażliwość miasta na zmiany klimatu jest cechą w miarę statyczną, gdyż zdeterminowana jest trwałymi
fizycznymi elementami miasta 33 . Jednym z tych stałych elementów jest struktura funkcjonalnoprzestrzenna, warunkująca przestrzenne zróżnicowanie w reagowaniu na zjawiska klimatyczne. Jest
ono przede wszystkim zależne od proporcji terenów zabudowanych i terenów biologicznie czynnych
oraz form − architektonicznej i urbanistycznej − związanych z funkcją zabudowy. Analiza struktury
funkcjonalno-przestrzennej miasta pozwala zidentyfikować miejsca wrażliwe, a równocześnie wskazuje
miejsca przyszłych interwencji adaptacyjnych.
W celach oceny wrażliwości miasta na zmiany klimatu w Radomiu wyznaczono następujące obszary
wrażliwości (Rysunek 3;Rysunek 3 Mapa 3, Załącznik 3):
−

Zwarta zabudowa historyczna (2,64 km2; 2,36% powierzchni miasta);

−

Osiedla mieszkaniowe wielorodzinne (7,99 km2; 7,15% powierzchni miasta);

−

Zabudowa jednorodzinna intensywna (12,36 km2; 11,07% powierzchni miasta);

−

Zabudowa jednorodzinna ekstensywna (23,63 km2; 21,15% powierzchni miasta);

−

Zabudowa rozproszona (0,11 km2; 0,10% powierzchni miasta);

−

Tereny usług o swobodnej lokalizacji (4,30 km2; 3,85% powierzchni miasta);

−

Tereny przemysłowe, składowe, w tym tereny kolejowe, wielkie centra handlowe i inne
technicznie zainwestowane (bez znaczącego udziału budynków mieszkalnych; 15,67 km2;
14,03% powierzchni miasta);

−

Osnowa przyrodnicza miasta (19,27 km2; 17,25% powierzchni miasta);

−

Tereny otwarte (otoczenie zurbanizowanej części miasta; 25,72 km2; 23,03% powierzchni
miasta).

Cichocki Z, Hajto M, Romańczak A, Sadowski M. 2016, Wrażliwość miasta Kalisza na zmiany klimatu - studium
przypadku. Inżynieria Ekologiczna 49: 8-24
33
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Rysunek 3. Obszary wrażliwości miasta Radomia (patrz również: Załącznik 3)

Zwarta zabudowa historyczna w centrum miasta oraz osiedla mieszkaniowe wielorodzinne składają się
na zabudowę miejską o wysokiej intensywności. Zwarta zabudowa historyczna to wyraźnie
wydzielony przestrzennie obszar w centralnej części miasta, który jest równocześnie Strefą Ścisłej
Ochrony Konserwatorskiej. Jest to obszar który stanowi ważny składnik zabudowy miejskiej i
charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem intensywności zabudowy, co stanowi o bardzo wysokiej
wrażliwości tego terenu na zmiany klimatu. Wokół centralnej części miasta znajdują się osiedla
mieszkaniowe wielorodzinne. W większości zostały one zrealizowane w technologii wielkiej płyty i
powstawały w latach 50-tych do 90-tych XX wieku. Do najwcześniejszych należą usytuowane na terenie
byłych koszar wojskowych osiedle ”Obozisko” na północy Radomia oraz osiedle „XV-lecia”. W latach
60-tych i 70-tych powstało osiedle „Nad Potokiem” w części północno-wschodniej miasta, gdzie
zastosowano technologię W-70. Liczy ono obecnie ok. 10 tys. mieszkańców. Na południu, za linią
kolejową w latach 70-tych, zbudowano największe osiedle Ustronie w technologii „wielkiej płyty”, które
razem z Prędocinkiem zamieszkuje obecnie 25 tysięcy mieszkańców. Od południowego zachodu
powstało również w tym czasie osiedle „Borki” i „Zamłynie”. Najmłodsze osiedla to powstałe w latach
80-tych i 90-tych osiedle „Południe” na południu miasta, oraz osiedla „Akademickie”, „Michałów”,
„Gołębiów I i II” na jego północy 34. W obszarach mieszkaniowych wielorodzinnych obecne są także inne
formy budownictwa, takie jak zabudowa jednorodzinna, kamienice. Teren zabudowy mieszkaniowej o
wysokiej intensywności będzie wysoce wrażliwy na takie zjawiska i czynniki związane ze zmianami
klimatu jak: temperatura maksymalna, fale upałów, MWC, deszcze nawalne, podtopienia i powodzie
miejskie, oraz smog i zanieczyszczenie powietrza
Wokół zabudowy miejskiej o wysokiej intensywności znajduje się obszar zabudowy mieszkaniowej o
niskiej intensywności, na który składają się: osiedla zabudowy jednorodzinnej intensywnej (<40%
34

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom, 2014r.
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powierzchni biologicznie czynnej), osiedla zabudowy jednorodzinnej ekstensywnej (>40%
powierzchni biologicznie czynnej) i zabudowa rozproszona. Te kategorie obejmują wszystkie formy
zabudowy jednorodzinnej oraz małą zabudowę kilkurodzinną (np. dawne domy kolonii robotniczych).
Są one reprezentowane przez takie formy zabudowy jak szeregowa, atrialna, bliźniacza i hybrydowa,
zabudowa domami indywidualnymi wolnostojącymi, a także zabudowa rozproszona siedliskowa. Tereny
zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności są w mniejszym stopniu narażone na ekstremalne
czynniki klimatyczne. Duży udział terenów biologicznie czynnych podnosi ich potencjał w zakresie
możliwości łagodzenia wysokich temperatur, poprawy jakości powietrza oraz retencji krajobrazowej
wody (obniżanie ryzyka podtopień i gwałtownych powodzi miejskich).
Na tereny usług o swobodnej lokalizacji składają się tereny w dominującym stopniu zajmowane przez
obiekty i tereny usług publicznych, są mocno związane z istniejącą tkanką miejską. Znajdują się tu
między innymi urzędy administracji publicznej (np. Urząd Miejski w Radomiu), kampusy uniwersyteckie,
szpitale, siedziby banków, lokale gastronomiczne oraz największe skupisko małych sklepów znajdujące
się w śródmieściu35.
Tereny przemysłowe i składowe obejmują obszary w dominującym stopniu zajmowane przez obiekty
produkcyjne, składowe, w tym tereny kolejowe i wielkopowierzchniowe obiekty handlowe.
Osnowa przyrodnicza miasta i tereny otwarte obejmują tereny w dominującym stopniu zajmowane
przez osnowę przyrodniczą miasta, tereny zieleni o różnym charakterze i przeznaczeniu, oraz tereny
niezabudowane. Mogą w nich występować pojedyncze obiekty budowlane lub enklawy terenów
zabudowanych, stanowią one jednak wyraźne otoczenie zurbanizowanej części miasta, i często są
powiązane z rolniczą przestrzenią produkcyjną w jego granicach administracyjnych. Osnowa
przyrodnicza miasta i tereny otwarte są w najmniejszym stopniu wrażliwe na zmiany klimatu, stanowią
natomiast zasadniczy element kształtowania adaptacyjności całego miasta. W Radomiu za szczególnie
wrażliwe uznano następujące sektory:
1. Zdrowie publiczne, obejmujące ludność Radomia, w tym grupy szczególnie wrażliwe, takie jak
osoby starsze (powyżej 65 roku życia), dzieci (poniżej 5 roku życia), osoby przewlekle chore i
bezdomne Sektor zdrowie publiczne jest przede wszystkim wrażliwy na takie czynniki
klimatyczne jak temperatury maksymalne, fale upałów, wysokie stężenia zanieczyszczeń i
smog, oraz w średnim stopniu na deszcze ekstremalne i powodzie nagłe / miejskie.
2. Gospodarka przestrzenna miasta, w szczególności planowanie przestrzenne, w tym
rozmieszczenie terenów o różnym charakterze zabudowy, które jest kluczowe dla wrażliwości i
adaptacji miasta do zmian klimatu. Sektor gospodarki przestrzennej w Radomiu jest szczególnie
wrażliwy na takie czynniki klimatyczne jak temperatury maksymalne, fale upałów, deszcze
nawalne i powodzie nagłe / miejskie a także wysokie stężenia zanieczyszczeń i smog.
3. Gospodarka wodna, w szczególności zaś podsystem gospodarki ściekowej, który jest w
wysokim stopniu wrażliwy na takie czynniki klimatyczne jak deszcze ekstremalne, nagłe
powodzie miejskie i powodzie od strony rzek.
4. Transport, ze szczególnym uwzględnieniem podsystemu transportu drogowego i transportu
publicznego, który wykazuje największą wrażliwość w przypadku wystąpienia takich czynników
klimatycznych jak deszcze nawalne i nagłe powodzie miejskie, oraz w średnim stopniu wysokie
stężenia zanieczyszczeń powietrza i smog oraz na warunki termiczne.
Sektory te wymagają podjęcia działań adaptacyjnych.

3

„Program Ochrony Środowiska dla miasta Radomia na lata 2013 – 2016 z uwzględnieniem lat 2017 – 2020”,
Warszawa 2013r.
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5.3 POTENCJAŁ ADAPTACYJNY MIASTA
Potencjał adaptacyjny miasta to zasoby finansowe, infrastrukturalne, ludzkie i organizacyjne, które
miasto może wykorzystać w dostosowania się do zmian klimatu.
-

-

-

-

-

-

Możliwości finansowe – potencjał adaptacyjny Radomia oceniono jako wysoki w zakresie
możliwości finansowych. Jest to związane z posiadaną przez miasto znaczną rezerwę
budżetową usuwanie skutków zagrożeń związanych ze zmianami klimatu, w tym wysoką
rezerwą celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, realizację
wielu inwestycji z zakresu działań adaptacyjnych m.in.: „Wsparcia systemu ratowniczo –
gaśniczego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu w zakresie zapobiegania i ograniczania
skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałania poważnym awariom”, termomodernizacje
budynków użyteczności publicznej. Radom prężne korzysta ze środków w ramach PPP,
posiada doświadczenia w realizacji projektów unijnych lub finansowanych z innych źródeł
zewnętrznych;
Przygotowanie służb – potencjał adaptacyjny Radomia oceniono jako wysoki w zakresie
przygotowania służb. Jest to związane z dobrym przeszkoleniem wyspecjalizowanych służb i
systematycznym podnoszeniem kwalifikacji poprzez wspólne ćwiczenia; w Radomiu istnieją
odpowiednie zasoby służb miejskich dla właściwego reagowania na zagrożenia związane ze
zmianami klimatu - na terenie miasta znajdują się dwa magazyny przeciwpowodziowe, w
szkołach i przedszkolach prowadzone są działania edukacyjne w zakresie sposobu
postępowania w sytuacjach wystąpienia zagrożeń, istnieje możliwość przyjęcia dużej ilości osób
w szpitalach bądź innych placówkach, w mieście funkcjonują dokumenty miejskie regulujące
współpracę między służbami ratowniczymi i miejskimi, oraz z zakresu zarządzania
kryzysowego, obrony cywilnej i pomocy społecznej;
Mechanizmy informowania i ostrzegania społeczności miasta o zagrożeniach
środowiskowych związanych ze zmianami klimatu – potencjał adaptacyjny Radomia
oceniono jako wysoki w tym zakresie. Jest to związane z funkcjonującym rozbudowanym
system informowania o zagrożeniach: system ostrzegania i alarmowania (Internet, SMS, media
– głównie radio, e-maile), syreny alarmujące, ulotki, systemy ostrzegawcze zainstalowane na
przystankach, system ostrzegania z WIOŚ oraz bieżące informacje od IMGW, angażowanie
służb miejskich w działania edukacyjne dla szkół i przedszkoli w zakresie zapoznania z
mechanizmami informowania i ostrzegania;
Sieć i wyposażenie instytucji i placówek miejskich w sektorze ochrony zdrowia i edukacji
– potencjał adaptacyjny Radomia oceniono jako wysoki w tym zakresie. W Radomiu
funkcjonują 3 szpitale wraz ze szpitalnymi oddziałami ratunkowymi, działają stacja pogotowia
ratunkowego która jest systematycznie wyposażana w nowy sprzęt, a we wrześniu 2017r.
nastąpił zakup 2 nowych ambulansów, współfinansowany z budżetu Gminy miasta Radom.
Wsparcie otrzymują osoby starsze, w mieście funkcjonują kluby seniora w Radomiu oraz
dzienny dom „Senior -Wigor”, funkcjonuje dobrze działający system opieki nad dziećmi;
Systemowość ochrony i kształtowania ekosystemów miejskich (infrastruktury błękitnozielonej) – potencjał adaptacyjny Radomia oceniono jako wysoki w tym zakresie. Miasto
rozwija działania w zakresie błękitno – zielonej infrastruktury, np. w ramach realizacji projektu
LIFE RADOM KLIMA36. Radom podejmuje również działania na rzecz rewitalizacji i tworzenia
nowych parków – np. Parku „Ustronie”, posiada wysoki potencjał przyrodniczy (duży udział
parków, terenów zielonych i lasów na terenie miasta);
Istniejące zaplecze innowacyjne – potencjał adaptacyjny Radomia oceniono jako wysoki w
tym zakresie. Radom cechuje innowacyjność i współpraca z uczelniami, placówkami

36 LIFE RADOMKLIMA: Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni
miejskiej Radomia (LIFE14 CCA/PL/000101)
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edukacyjnymi – m.in. z Instytutem Naukowo – Badawczym, Instytutem Atomistyki, wykazuje
własne inicjatywy (np. poprzez organizację pikników naukowych), przekazuje środki na
przeprowadzanie badań wraz z porozumieniem z Uczelniami Wyższymi, aktywnie współpracuje
z placówkami edukacyjnymi, przeprowadza badania naukowe, współuczestniczy w projektach
badawczych instytucji naukowych (np. badania archeologiczne koordynowane przez PAW i
Uniwersytet Warszawski)
Potencjał adaptacyjny został oceniony jako średni i wymaga wzmocnienia w zakresach:
-

-

Kapitał społeczny – ze względu niewystarczającą integrację mieszkańców i ich utożsamiania
się z miastem/dzielnicą, relatywnie niską aktywność społeczną, niewystarczającą ilość akcji
edukacyjnych wśród mieszkańców dotyczących tematyki związanej z ochroną środowiska i
zmianami klimatu oraz niewielką świadomość dotyczącą zmian klimatu i przeciwdziałania ich
skutkom.
Organizacja współpracy z gminami sąsiednimi w zakresie zarządzania kryzysowego – ze
względu na brak wielopoziomowej współpracy z gminami sąsiednimi w zakresie zarządzania
kryzysowego oraz potrzebę tworzenia współpracy między Radomiem i gminami znajdującymi
się w obszarze jego oddziaływania. Takie działania są opisane jako jeden z celów
strategicznych w Strategii Rozwoju Miasta Radomia do roku 2020.

5.4 PODATNOŚĆ MIASTA NA ZMIANY KLIMATU
Podatność miasta na zmiany klimatu jest zależna od wrażliwości, a więc charakteru i stanu sektorów i
obszarów, które determinują reagowanie miasta na zjawiska klimatyczne oraz od potencjału
adaptacyjnego, który może być wykorzystany przez miasto w radzeniu sobie z zagrożeniami. Podatność
miasta oceniono dla 4 kluczowych sektorów.
Zdrowie publiczne
Sektor zdrowie publiczne jest w największym stopniu podatny na takie czynniki klimatyczne jak
temperatury maksymalne, fale upałów, wysokie stężenia zanieczyszczeń i smog.
Podatność sektora jest uzależniona od rozmieszczenia ludności w poszczególnych obszarach
wrażliwości miasta (Mapa 4, Załącznik 3). Największą podatnością charakteryzują się najbardziej
zaludnione obszary, do których należą położone centralnie i na południu tereny usług o swobodnej
lokalizacji (VI-5, VI-6) i osiedla mieszkaniowe wielorodzinne (II-1, II-4, II-5, II-6, II-7), w których
zagęszczenie ludności przekracza 100tys osób/ha (Mapa 3 i 4, Załącznik 3). Również na terenie zwartej
zabudowy historycznej (I-1) zagęszczenie ludności osiąga wysoki poziom 76-100tys osób/ha. Powyższe
obszary równocześnie charakteryzują się wysokim stopniem uszczelnienia i małą ilością terenów
zielonych - udział powierzchni biologicznie czynnej nie przekracza w nich 30%, a w niektórych
obszarach 20% a nawet 10% (np. II-2, II-5, II-7, II-9, III-1, III-2, VI-1, VI-14; Mapa 7, Załącznik 3). Tereny
o takiej strukturze są szczególnie narażone na działanie takich czynników jak temperatury maksymalne,
fale upałów i MWC, potęgując ich odczuwalność i szkodliwość dla mieszkańców. Właśnie w centrum
Radomia efekt MWC jest najsilniejszy, a temperatury powierzchni nawet o 7C wyższe niż na
przedmieściach (Mapa 9, Załącznik 3). Równocześnie występują tu problemy związane z jakością
powietrza, wynikające z obecności wysokich stężeń zanieczyszczeń i smogu pochodzących z
transportu i niskiej emisji, niskiej wilgotności powodującej długie utrzymywanie się pyłów zawieszonych
w powietrzu, ograniczonego przewietrzania, oraz braku roślinności i obszarów otwartej wody. Wysokie
temperatury oraz zanieczyszczenia powietrza zwiększają ryzyko wystąpienia i nasilają objawy astmy i
alergii zarówno u dorosłych mieszkańców jak i u dzieci, nasilają ryzyko hospitalizacji związanej z
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chorobami układów oddechowego i sercowo-naczyniowego, a nawet ryzyko zgonów 37 . Działaniem
zaradczym w takich obszarach jest zwiększanie udziału terenów biologicznie czynnych w oparciu o
retencję wód opadowych. Zieleń i woda obniżają bowiem temperaturę powietrza i powierzchni, a także
poprawiają jakość i wilgotność powietrza, odwracając te niekorzystne oddziaływania 38.
Na ekstremalne czynniki klimatyczne podatni są wszyscy mieszkańcy Radomia, jednak w największym
stopniu grupy szczególnie wrażliwe. Do grup tych należą osoby > 65 roku życia, stanowiące około 14,4
% mieszkańców. Znaczna część tych osób zamieszkuje wysoko podatne osiedla wielorodzinne (głównie
II-5, oraz II-1, II-4, II-7), obszar zwartej zabudowy historycznej (I-1) oraz intensywnej zabudowy
jednorodzinnej (III-1, III-2; Mapa 6, Załącznik 3). Kolejna grupa to dzieci < 5 roku życia, stanowiące ok.
4,8% ludności miasta. Jest to odsetek niższy niż dla reszty kraju - w Polsce wynosi on 5,9% 39 .
Większość dzieci w wieku wrażliwym w Radomiu zamieszkuje jednak tereny zabawowy jednorodzinnej
ekstensywnej, znajdującej się na obrzeżach miasta (Mapa 5, Załącznik 3). W terenach tych udział
powierzchni biologicznie czynnych jest stosunkowo wysoki i często przekracza 40% (Mapa 7, Załącznik
3) co zmniejsza negatywne oddziaływania. Do grup szczególnie wrażliwych należą również osoby
przewlekle chore (w szczególności z chorobami układu krążenia i układu oddechowego), osoby
niepełnosprawne z ograniczoną mobilnością oraz osoby bezdomne.
Gospodarka przestrzenna miasta
Sektor Gospodarka przestrzenna jest w największym stopniu powiązana z podatnością miasta na takie
czynniki klimatyczne jak temperatury maksymalne, fale upałów, deszcze nawalne i powodzie miejskie
oraz wysokie stężenia zanieczyszczeń i smog.
Gospodarka przestrzenna decyduje o rozmieszczeniu terenów o różnym charakterze zabudowy, które
jest kluczowe dla podatności miasta na zmiany klimatu i jego skutecznej adaptacji. W ocenie podatności
uwzględnia się politykę przestrzenną miasta zapisaną w SUiKZP oraz ustalenia MPZP, stanowiących
główne narzędzie realizacji tej polityki. SUiKZP Gminy Radom wyznacza cele strategiczne, które
zakładają między innymi poprawę warunków życia mieszkańców i ochronę dziedzictwa naturalnego. Są
one osiągane między innymi poprzez takie działania jak rozwój i optymalizacja systemu transportowego,
poprawa efektywności zainwestowania obszarów urbanizacji, rozwój funkcji terenów otwartych,
ograniczenie rozpełzania się zainwestowania, oraz poprawa efektywności ochrony prawnej środowiska
i przyrody i ochrona. Działania te pozostają spójne z celami adaptacyjnymi.
Struktura funkcjonalno-przestrzenna miasta, zwłaszcza proporcje i wzajemne relacje przestrzenne
pomiędzy terenami zainwestowanymi a terenami zielonymi i terenami otwartej wody, istotnie wpływają
na mikroklimat miejski i potencjał adaptacyjny miasta. Struktura przestrzenna może łagodzić albo
potęgować oddziaływanie związane z zainwestowaniem i skutkami zmian klimatycznych, takimi jak
MWC, zanieczyszczenie powietrza, zagrożenie nagłymi powodziami miejskimi. W Radomiu do
obszarów szczególnie podatnych na działanie czynników klimatycznych należą tereny centralne, z
małym udziałem powierzchni biologicznie czynnych. W szczególności za wysoce podatne należy
uważać tereny mieszkaniowe o zabudowie intensywnej, w tym zawarta zabudowa historyczna (I), tereny
mieszkaniowe wielorodzinne (II), oraz zabudowa jednorodzinna intensywna (III), gdzie w strukturze
ludności duży udział mają grupy szczególnie wrażliwe. Obszary podatne to również silnie nagrzewające
się w okresach wysokich temperatur obszary przemysłowe i korytarze transportowe (VII; Mapa 3,
Załącznik 3). Obszarami o najmniejszej podatności są tereny otwarte (IX), tereny osnowy przyrodniczej
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(VII), zabudowy rozproszonej (V) oraz zabudowy jednorodzinnej ekstensywnej (IV). Są to tereny o
stosunkowo dużym udziale terenów biologicznie czynnych i niskim stopniu zabudowy (Mapy 7 i 8,
Załącznik 3).
Gospodarka wodna
Sektor gospodarka wodna jest w największym stopniu podatny na takie czynniki klimatyczne jak
deszcze nawalne, powodzie nagłe/miejskie i powodzie od strony rzek. Szczególnie podatny jest
podsystem gospodarki ściekowej.
Radom posiada czynną sieć kanalizacyjną o długości 502,8 km 40. W 2015 r. z sieci kanalizacyjnej
korzystało ok. 90,8% mieszkańców. W zurbanizowanych obszarach miasta Radomia dominuje
rozdzielczy system odprowadzenia ścieków sanitarnych. Stopień skanalizowania w poszczególnych
dzielnicach jest różny. Całkowity brak komunalnej (miejskiej) kanalizacji sanitarnej występuje w
osiedlach: Mleczna, Kończyce, Kierzków, Józefów, Nowa Wola Gołębiowska41. Są to północne oraz
południowo-zachodnie rejony miasta. Ogólny stan sieci kanalizacyjnej jest zadowalający, aczkolwiek
część wymaga przebudowy. Zbierane z obszaru miasta ścieki odprowadzane są zgodnie ze spadkiem
terenu, w kierunku północnym, do zmodernizowanej w 2015r mechaniczno – biologicznej oczyszczalni
ścieków na obrzeżach miasta. Ścieki oczyszczone zrzucane są do koryta rzeki Pacynki. Odbiornikiem
funkcjonującej na terenie m. Radomia kanalizacji deszczowej jest rzeka Mleczna wraz z dopływami:
Potokiem Północnym, Kosówka, Potokiem od Cerekwi. W kanalizację deszczową nie są wyposażone
osiedla w północnej części miasta, południowo- wschodnich i południowo- zachodnich obrzeżach
miasta42.
Spływ powierzchniowy z położonych centralnie terenów uszczelnionych w Radomiu skutkuje czasową
niewydolnością kanalizacji deszczowej, podtapianiem studzienek kanalizacyjnych i ulic. Mimo że
deszcze nawalne są zjawiskiem lokalnym, ograniczonym w czasie do kilku, -kilkunastu godzin,
powodują zaburzenia w funkcjonowaniu miasta. Takie sytuacje oddziaływają na wszystkie sektory i
funkcjonowanie miasta, paraliżując transport i możliwość przemieszczania się, powodując podtopienia
i zniszczenia infrastruktury, mienia publicznego i prywatnego, zagrażając zdrowiu a nawet życiu
mieszkańców. Biorąc pod uwagę prognozy zmian klimatu, problem zagospodarowania wód opadowych
w Radomiu będzie się nasilał. Przewiduje się, że w perspektywie do 2050 roku ilość podtapianych
studzienek, obszary podtapiane przez rzeki oraz przypadki niewydolności sieci kanalizacyjnej w wyniku
intensywnych opadów mogą się podwoić (Rysunek 4, Rysunek 5). Stąd podatność podsystemu
gospodarki ściekowej oceniono jako wysoką.
Podatność podsystemu zaopatrzenia w wodę w Radomiu oceniono jako niską lub bardzo niską (brak
wrażliwości), z uwagi na zadawalający stan sieci, oraz wiele ujęć wody ze źródeł podziemnych. W
zakresie sektora gospodarka wodna należy zwrócić również uwagę na jakość wód retencjonowanych w
zbiornikach (np. Zbiornik Godowski, Zbiornik Borki), które pełnią wiele funkcji, w tym funkcje
przeciwpowodziowe i rekreacyjne. W Zbiorniku Borki w okresie letnim już teraz obserwowane są zakwity
sinic, które często masowo pojawiają się w płytkich, przeżyźnionych wodach przy wysokich
temperaturach powietrza. Ponad 90% zakwitów jest toksyczna i mogą powodować zatrucia, przejściowe
zaburzenia żołądkowe, jelitowe i wątrobowe. Dodatkowo, pojawiający się czasowo niski poziom wody
(okresy bezopadowe z wysoką temperaturą) uniemożliwia korzystanie ze zbiornika i nasila problemy z
jej jakością (głównie w wyniku zasilania wewnętrznego z osadów zbiornika) raz ogranicza
samooczyszczanie.
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Rysunek 4. Zagrożenie powodziowe dla opadu 100 letniego i czasu trwania 24 h w warunkach obecnych
(rok 2016) i w warunkach przyszłego klimatu (perspektywa 2050)43.
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Mapa wykonana w ramach projektu LIFE RADOM KLIMA: Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną
gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia (LIFE14 CCA/PL/000101)
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Rysunek 5. Zbiorcza mapa podtopień spowodowanych przez studzienki w roku 2016 i 2050
(prawdopodobieństwo opadu 10%, 24h) 44.

Transport
Sektor transportu jest w największym stopniu podatny na takie czynniki klimatyczne jak deszcze
nawalne i nagłe powodzie miejskie, oraz w średnim stopniu na wysokie stężenia zanieczyszczeń
powietrza i smog oraz na warunki termiczne (temperatura maksymalna, fale upałów, MWC, temperatura
minimalna, fale zimna). Za szczególnie podatne na oddziaływania klimatyczne uznano podsystemy
transportu drogowego i transportu publicznego, z których to głównie korzystają mieszkańcy Radomia.
Podatność ta w szczególnym stopniu dotyczy transportu w obszarach centralnych miasta, związanych
ze znacznym udziałem terenów uszczelnionych, oraz terenu lotniska. Intensywne opady powodujące
powodzie miejskie, oraz dni z opadem i temperaturą przejściową (od -5C do 2,5C) w okresie zimowym,
mogą poważnie ograniczyć funkcje transportowe tych podsystemów. Wysokie temperatury (w tym
MWC) i niska jakość powietrza obniżają komfort podróży, a w przypadku grup szczególne wrażliwych,
wpływają również ich zdrowie i bezpieczeństwo. Równocześnie uwzględniono, że w obu kluczowych
podsystemach (drogowym i publicznym) podejmowanych jest wiele działań i inwestycji podnoszących
jego potencjał adaptacyjny.
Najniżej oceniono wrażliwość podsystemu lotniczego i szynowego. W przypadku podsystemu
lotniczego uwzględniono bardzo dobry stan nowej infrastruktury lotniska oraz standardy zarządzania
zgodne ze standardem Urzędu Lotnictwa Cywilnego. W przypadku podsystemu szynowego
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Mapa wykonana w ramach projektu LIFE RADOM KLIMA: Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną
gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia (LIFE14 CCA/PL/000101)
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uwzględniono dobry stan techniczny infrastruktury, działania adaptacyjne podejmowane na poziomie
kraju przez PKP PLK S.A. oraz fakt, iż podsystem ten funkcjonuje jako transport dalekobieżny i
regionalny, nie jako transport wewnątrzmiejski, nie dotyczy więc w znaczącym stopniu funkcjonowania
przestrzeni miejskiej w warunkach zmienionego klimatu.
Według danych Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji Miasta, w roku 2012 długość dróg gminnych w
Radomiu wynosi 189,97 km i dróg powiatowych 100,59 km. Wskaźnik poziomu motoryzacji dla Radomia
kształtuje się na poziomie około 350 samochodów osobowych na 1000 mieszkańców, co może wkrótce
powodować problemy z ruchem samochodowym oraz parkowaniem pojazdów. Dla prawidłowego
funkcjonowania miasta kluczowe znaczenie ma transport zbiorowy, który obejmuje 25 linii
autobusowych45 i posiada łączną długość 318,8 km. Z transportu zbiorowego Radomia rocznie korzysta
około 41,2 mln. osób, w tym grupy szczególnie wrażliwe. Długość ścieżek rowerowych w granicach
miasta Radomia wynosi 37,19 km, w tym w ulicach – 30,927 km, w parkach – 1,6 km oraz kontrapasy
– 4,663 km46. Od 2017 roku w Radomiu funkcjonuje również Radomski Rower Miejski, obejmujący 26
stacji i 260 rowerów, w tym dwa familijno-bagażowe oraz trzy tandemy 47 . Wskazane jest dalsze
rozwijanie tego systemu, co jest zgodne z oczekiwaniami społecznymi48.
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5.5 RYZYKO WYNIKAJĄCE ZA ZMIAN KLIMATU
Ryzyko jest wskaźnikiem stanu lub zdarzenia, które może prowadzić do strat. Jest ono proporcjonalne
do podatności miasta na zmiany klimatu i prawdopodobieństwa wystąpienia zjawiska klimatycznego z
którego to ryzyko wynika. Wyniki analizy ryzyka przeprowadzonej w projekcie wskazują, w którym
sektorze i w odniesieniu do którego zjawiska należy w pierwszej kolejności zaplanować działania
adaptacyjne.
W przypadku Radomia, analiza wykazała bardzo wysokie i wysokie ryzyko:
•
•
•
•

w sektorze zdrowie publiczne w związku z MWC, zanieczyszczeniami powietrza i smogiem,
w sektorze gospodarka przestrzenna w związku z MWC, deszczami nawalnymi,
zanieczyszczeniami powietrza i smogiem,
w sektorze gospodarki wodnej w związku deszczami nawalnymi, które powodować mogą
lokalne podtopienia i powodzie miejskie,
w sektorze transportu w związku z deszczami nawalnymi, które powodować mogą nagłe
powodzie miejskie.

Dla ww. komponentów działania adaptacyjne powinny zostać podjęte w pierwszej kolejności. Dla
pozostałych komponentów ww. sektorów, ryzyko zostało oszacowane na poziomie średnim i niskim, co
daje swobodę do realizacji działań adaptacyjnych w dalszej perspektywie czasowej.

5.6 SZANSE WYNIKAJĄCE ZE ZMIAN KLIMATU
Szanse wynikające ze zmian klimatu odnoszą się przede wszystkim do tych czynników klimatycznych,
które dotyczą zmian termicznych. Wyższe temperatury mogą być korzystne dla sektora zdrowia
poprzez:
•
•
•

poprawę stanu zdrowia psychicznego,
wzrost aktywności fizycznej (wydłużenie okresu w roku do zewnętrznej aktywności fizycznej),
zmniejszenie liczby zachorowań (szczególnie zimą i w okresach przejściowych).

Zmniejszenie się liczby okresów występowania oblodzenia oznaczać może mniej urazów
ortopedycznych i złamań oraz mniej wypadków samochodowych. Mniejsze chłody będą korzystne dla
stanu powietrza atmosferycznego. Mogą nie tylko zmniejszyć emisja do atmosfery związana z
ogrzewaniem, ale także mniejsze stosowanie soli i piasku do zimowego utrzymania dróg. Poprawie
jakości powietrza służyć może także wzrost opadów i wymywanie zanieczyszczeń. Mniejsze chłody
oznaczają mniejsze ryzyko zamarznięcia i odmrożeń, a także mniejsze ryzyko uszkodzenia
infrastruktury. Wyższe temperatury mogą wiązać się z wydłużeniem sezonu turystycznego. Pojawiają
się także szanse związane z ograniczeniem kosztów na utrzymanie dróg, zieleni miejskiej, ogrzewaniem
budynków. Wynikają one z przewidywanych wyższych temperatur, zmniejszenia warunków do
tworzenia oblodzenia, zmniejszenia liczby dni z pokrywa śnieżną, wyższych opadów.
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6 Wizja adaptacji Miasta
i cele Planu Adaptacji
Podejmowane w mieście działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu są spójne z
zasadami zrównoważonego rozwoju zakładającymi, że dążenie do rozwoju
gospodarczego mieszkańców Radomia odbywać się będzie w harmonii z jego
zasobami naturalnymi i z uwzględnieniem potrzeb przyszłych pokoleń. W kontekście
zagrożeń, jakie dla miasta przynoszą zmiany klimatu zasady te nabierają
dodatkowego znaczenia i znajdują odzwierciedlenie w wizji Miasta przystosowanego
do zmieniających się warunków klimatycznych.

WIZJA ADAPTACJI MIASTA DO ZMIAN KLIMATU DO ROKU 2030
Radom miastem przyjaznym mieszkańcom i inwestorom,
zarządzanym w sposób zrównoważony,
przygotowanym na wyzwania wynikające ze zmian klimatu

CEL NADRZĘDNY PLANU ADAPATCJI
Podniesienie potencjału adaptacyjnego Radomia do zmian klimatu
w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju
oraz poprawy bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców

CELE STRATEGICZNE PLANU ADAPTACJI

Cel 1.

Włączenie adaptacji do zmian klimatu w politykę rozwoju miasta

Cel 2.

Opracowanie i wdrożenie systemu podejmowania decyzji i reagowania na zagrożenia

Cel 3.

Łagodzenie zagrożeń dla zdrowia wynikających z fal upałów i miejskiej wyspy ciepła

Cel 4.

Zwiększenie odporności miasta poprzez racjonalne gospodarowanie zasobami
wodnymi

Cel 5

Poprawa jakości powietrza w mieście w warunkach zmian klimatu

Cel 6

Poprawa dostępu do informacji dla skutecznego zapobiegania skutkom ekstremów
klimatycznych
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7 Działania adaptacyjne
Zwiększenie gotowości i zdolności do reagowania na skutki zmian klimatu wymaga
podjęcia różnego typu działań: działań kształtujących organizację miasta i
zwiększającą jego potencjał adaptacyjny, działań nastawionych na podnoszenie
poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców miasta o zagrożeniach, których
intensywność zmienia się wraz ze zmianami klimatu, działań umożliwiających
skuteczniejsze ostrzeganie mieszkańców o zagrożeniach, a także różnorodnych
rozwiązań technicznych do realizacji w przestrzeni miasta, ograniczających
zagrożenia, podnoszących odporność infrastruktury i poprawiających jakość życia.

−
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Celem Planu Adaptacji jest zwiększenie odporności miasta na przewidywany w perspektywie 2030 roku
wzrost temperatury oraz częstości i intensywności występowania deszczy nawalnych. Zwiększenie
odporności nastąpi poprzez podjęcie synergistycznych działań adaptacyjnych. Działania adaptacyjne
pomogą miastu przystosować się do zmian klimatu, redukując podatność kluczowych sektorów miasta:
zdrowia publicznego, gospodarki przestrzennej, gospodarki wodnej i transportu, na zmiany klimatu.
Będą obejmować działania organizacyjne, informacyjno-edukacyjna i techniczne.
Działania organizacyjne dotyczą zmian w prawie miejscowym w zakresie np. planowania
przestrzennego, organizacji przestrzeni publicznej, tworzenia wytycznych postępowania w sytuacjach
wystąpienia zagrożeń klimatycznych, usprawnienia funkcjonowania służb miejskich bądź systemów
ostrzegania przed zagrożeniami.
Działania informacyjno-edukacyjne są to działania wspierające, podnoszące społeczną świadomość
klimatyczną i propagujące dobre praktyki adaptacyjne. Pozwalają uodpornić miasto i jego mieszkańców
poprzez odpowiednie programy edukacyjne i zintensyfikowane działania informacyjne.
Działania techniczne są to działania o charakterze inwestycyjnym obejmujące budowę nowej lub
modernizację istniejącej infrastruktury, która przyczynia się do ochrony miasta przed negatywnymi
skutkami zmian klimatu.
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Cel strategiczny 1. Włączenie adaptacji do zmian klimatu w politykę rozwoju miasta
Wdrażanie działań adaptacyjnych wymaga zintegrowanych działań strategicznych i planistycznych,
oraz dostosowania polityki miejskiej we wszystkich obszarach do zmieniających się warunków
klimatycznych. Zarówno nowopowstałe, jak i już istniejące dokumenty strategiczne Radomia muszą
uwzględniać ryzyka związane z nasilaniem się stresu termicznego, złej jakości powietrza, intensywnych
opadów i podtopień. Nowe strategie wymagać będą uwzględnienia szans i zagrożeń wynikających ze
zmian klimatu, dla kluczowych sektorów. Miasto powinno zmierzać do dostosowania zarówno
organizacji, jak i rozwoju infrastruktury do nowych warunków klimatycznych, i uniezależnienia ich od
warunków pogodowych.

Działania

Działanie 1.1. Nadanie Planowi
Adaptacji rangi dokumentu
strategicznego

Horyzont
czasowy

do 2025r.

Podmiot realizujący
- Rada Miejska w Radomiu
- Prezydent Miasta
- Wydział Ochrony Środowiska
- Zespół Miejski ds. przygotowania
Planu Adaptacji

Działanie będzie polegało na włączeniu Planu Adaptacji do systemu prawnego gminy jako
dokumentu, który będzie spełniał rygory dokumentu strategicznego. Dzięki temu zostanie mu
nadany rygor prawny charakterystyczny dla dokumentów strategicznych. Dokument będzie
podstawą podejmowania działań adaptacyjnych do zmian klimatu, służących ochronie przed
zagrożeniami będącymi skutkami zmian klimatycznych. Będzie również podstawą kształtowania
budżetu miasta, w tym pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych. Działanie obejmuje
wdrożenie, realizację i monitoring wdrażania zapisów dokumentu, zapewniając włączanie kwestii
adaptacji do zmian klimatu we wszystkie obszary rozwoju miasta.
Działanie organizacyjne.

Działanie 1.2. Uwzględnienie celów
adaptacyjnych w dokumentach
strategicznych i planistycznych miasta

do 2025r. w
perspektywie
2030r.

- Rada Miejska w Radomiu
- Prezydent Miasta
- Jednostki UMR odpowiedzialne za
wdrażanie poszczególnych
dokumentów
- Zespół Miejski ds. przygotowania
Planu Adaptacji

Działanie będzie polegało na przeglądzie istniejących dokumentów strategicznych i planistycznych
miasta oraz wprowadzeniu do nich zmian wynikających z Planu Adaptacji. Zapewni ono włączenie
kwestii adaptacji do zmian klimatu i ochrony przed zagrożeniami będącymi skutkami zmian
klimatycznych, we wszystkie obszary zarządzania i rozwoju miasta. Aktualizacji będą podlegać w
szczególności:
• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miasta
Radom,
• Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
• Strategia Rozwoju Miasta Radomia na lata 2008-2020,
• Program Ochrony Środowiska dla miasta Radomia na lata 2013-2016 z uwzględnieniem
lat 2017-2020,
• Program rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2023,
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•

•
•
•
•
•
•

Wieloletni planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych będących w posiadaniu Wodociągów Miejskich w Radomiu Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2016 – 2020,
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy
Miasta Radomia na lata 2017-2031,
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Radomia, 2015. Aktualizacja 2016 - program
ochrony powietrza,
Program obniżania niskiej emisji na terenie miasta Radomia na lata 2010-2017,
Plan Reagowania Kryzysowego Miasta Radomia,
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Radomia
na lata 2013-2020,
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata
2014-2020.

Działanie organizacyjne.

Działanie 1.3. Opracowanie nowych
dokumentów i koncepcji wdrażających
cele adaptacyjne

do 2025 r. w
perspektywie
2030 r.

- Rada Miejska w Radomiu
- Prezydent Miasta
- Jednostki UMR odpowiedzialne za
wdrażanie poszczególnych
dokumentów
- Zespół Miejski ds. przygotowania
Planu Adaptacji

Działanie będzie polegało na opracowaniu nowych dokumentów strategicznych i koncepcji
kształtowania polityki miejskiej Radomia z uwzględnieniem zagadnień adaptacji do zmian klimatu,
oraz ochrony przed zagrożeniami będącymi skutkami zmian klimatycznych. Będą one zgodne ze
standardami stosowanymi powszechnie jako narzędzia normatywne ochrony interesu publicznego
i dostosowane do charakteru i specyfiki Radomia. W szczególności, planuje się opracowanie
dokumentów:
• Strategia rozwoju terenów zielonych,
• Strategia rozwoju turystyki dostosowanej do zmian klimatycznych.
Działanie organizacyjne.
Działanie 1.4. Opracowanie wytycznych
planistycznych/urbanistycznych w
kształtowaniu przestrzeni publicznej

do 2025 r.

- Miejska Pracownia Urbanistyczna
- Urząd Miejski w Radomiu

Działanie będzie polegało na opracowaniu zbioru wytycznych i zasad kształtowania miejskiej
przestrzeni publicznej Radomia z uwzględnieniem zagadnień adaptacji do zmian klimatu oraz
ochrony przed zagrożeniami będącymi skutkami zmian klimatycznych. Wytyczne będą określały
relacje parametryczne pomiędzy podstawowymi wskaźnikami zagospodarowania terenu
zurbanizowanego oraz będą bazą do definiowania zapisów w miejskich dokumentach planowania
przestrzennego. Zapisy będą w szczególności precyzowały kryteria wyznaczania powierzchni
biologicznie czynnych lub stopnia uszczelnienia powierzchni, rozwiązań dotyczących miejscowej
retencji wód opadowych w terenach miejskich i dolinach rzecznych, zastosowania rozwiązań z
zakresu błękitno-zielonej infrastruktury (BZI), dopuszczalności określonych rozwiązań
materiałowych (np. współczynnik Albedo), uwzględnienie warunków nasłonecznienia (np. linijka
Twarowskiego). Wytyczne również będą precyzowały dostępność tych przestrzeni (izochrony
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dojścia) oraz bezpieczeństwo korzystających (monitoring miejski, system informacji w
przestrzeniach miejskich).
Działanie organizacyjne.
Działanie 1.5. Opracowanie wytycznych
uwzględniających potrzeby adaptacji
do zmian klimatu w zamówieniach
publicznych

do 2025 r.

- Urząd Miejski w Radomiu
- Wydział Inwestycji Urzędu
Miejskiego

Działanie będzie polegało na opracowaniu wytycznych uwzględniających adaptację do zmian
klimatu w procedurze zielonych zamówień publicznych (ZZP). Wytyczne będą kierunkować
procedury zamówień publicznych w instytucjach publicznych w Radomiu, w stronę pozyskiwania
towarów, usług i robót budowlanych o mniejszym oddziaływaniu na środowisko w trakcie ich cyklu
życia, w porównaniu do obecnie obowiązujących standardów. Działanie będzie podjęte w
odniesieniu do różnych grup produktowych, takich jak: infrastruktura wodno-ściekowa,
budownictwo, transport, energia elektryczna, usługi, sprzęt i artykuły biurowe, oświetlenie
wewnętrzne, i zewnętrzne, i in.
Działanie organizacyjne.
Działanie 1.6. Budowa sieci współpracy
dla wdrażania Planu Adaptacji

do 2025 r. w
perspektywie
2030 r.

- Urząd Miejski w Radomiu
- Zespół Miejski ds. przygotowania
Planu Adaptacji

Działanie będzie polegało na nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów i współpracujących relacji z
różnymi podmiotami, w celu wymiany informacji oraz wzajemnego wsparcia podczas wdrażania
Planów Adaptacji. Współpraca będzie prowadzona na następujących poziomach:
• Współpraca wewnętrzna na terenie miasta Radomia, obejmująca interesariuszy
zaangażowanych w realizację projektu MPA w mieście, w tym: Urząd Miejski w Radomiu,
Spółki Miejskie, organizacje pozarządowe, spółdzielnie mieszkaniowe, i inne, oraz
realizowany w Radomiu projekt LIFE-RADOMKLIMA49. Współpraca będzie
wykorzystywała doświadczenie Zespołu Miejskiego ds. przygotowania Planu Adaptacji.
• Współpraca zewnętrzna pomiędzy miastami polskimi realizującymi projekt MPA, miastami
partnerskimi, oraz innymi miastami w Europie, obejmująca wymianę doświadczeń,
podejmowanie wspólnych działań, stworzenie platformy komunikacji i in.
Działanie organizacyjne.

49

LIFE RADOMKLIMA: Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni
miejskiej Radomia (LIFE14 CCA/PL/000101)
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Działanie 1.7. Ocena efektywności
wdrażania działań adaptacyjnych

po 2025 r. w
perspektywie
2030 r.

- Ministerstwo ds. środowiska
- Urząd Miejski w Radomiu

Działanie będzie polegało na systematycznym monitorowaniu stanu realizacji, ocenie efektywności
wdrażania działań adaptacyjnych, oraz ocenie postępu w osiąganiu celów adaptacyjnych
określonych w Planie Adaptacji. Na podstawie charakteru działań zawartych w przyjętej do
realizacji opcji adaptacji opracowane zostaną metoda i wskaźniki oceny. Ocena efektywności
będzie prowadzona systematycznie w miarę realizacji działań adaptacyjnych, z częstotliwością
raportów cząstkowych dostosowaną do charakteru poszczególnych działań.
Działanie organizacyjne.
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Cel strategiczny 2. Opracowanie i wdrożenie systemu podejmowania decyzji i reagowania na
zagrożenia
Sprawnie działający system informowania i reagowania na zagrożenia klimatyczne ma bezpośredni
wpływ na zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, i jest kluczowy dla minimalizowania skutków zmian
klimatu, ochrony zdrowia i życia oraz mienia publicznego i prywatnego mieszkańców Radomia.
Pozyskanie i usystematyzowanie wiedzy o zmianach klimatu i ich skutkach poprawią funkcjonowanie
Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania o Zagrożeniach działającego w Radomiu, i pozwolą
na przemyślane działania zapobiegawcze przed i działania ratownicze w trakcie zdarzeń klimatycznych.
Promocja systemu wczesnego ostrzegania i propagowanie korzystania z nowoczesnych usług
informatycznych umożliwi skuteczne dotarcie z informacją do mieszkańców i przyczyni się do
budowania prawidłowych postaw i zachowań w momencie wystąpienia zagrożenia. Wzmocnienie służb
ratowniczych zwiększy mobilność jednostek i pozwoli na szybszą i skuteczniejszą reakcję służb w
trakcie prowadzenia działań interwencyjnych.

Działania
Działanie 2.1. Analiza efektywności
systemu monitoringu i ostrzegania
przed zagrożeniami związanymi ze
zmianami klimatu

Horyzont
czasowy
do 2025r. w
perspektywie
2030r.

Podmiot realizujący
- Urząd Miejski w Radomiu
- Wydział Bezpieczeństwa
Zarządzania Kryzysowego i
Ochrony Urzędu Miejskiego w
Radomiu

Działanie będzie polegało na kompleksowej analizie funkcjonującego na terenie Radomia Systemu
Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania o Zagrożeniach, pod kątem jego przydatności dla ochrony
przed zagrożeniami będącymi skutkami zmian klimatycznych. Analiza pozwoli na ocenę braków w
obecnej konfiguracji systemu oraz identyfikację potrzeb jego rozwoju w aspekcie zmian klimatu i
wzrostu zagrożeń ze strony zidentyfikowanych zjawisk klimatycznych, które staną się podstawą do
uaktualnienia i rozbudowy systemu. Opracowane zostaną procedury ciągłego kontrolowania
efektywności systemów monitoringu zjawisk klimatycznych oraz procesu generowania
komunikatów i ostrzeżeń. Weryfikacja obejmie metody wizualizacji otrzymywanych produktów i
kanały dystrybucji informacji z uwzględnieniem potrzeb użytkowników końcowych różnego
szczebla od decydentów i interesariuszy po społeczeństwo i opinię publiczną.
Działanie organizacyjne.

Działanie 2.2. Rozbudowa systemu
informacji o zagrożeniach w przestrzeni
publicznej

do 2025r. w
perspektywie
2030r.

- Urząd Miejski w Radomiu
- Wydział Bezpieczeństwa,
Zarządzania Kryzysowego i
Ochrony Urzędu Miejskiego w
Radomiu.

Działanie będzie polegało na uaktualnieniu, unowocześnieniu i rozbudowie Systemu Wczesnego
Ostrzegania i Alarmowania o Zagrożeniach funkcjonującego na terenie Radomia pod kątem
ochrony mieszkańców i mienia przed zagrożeniami będącymi skutkami zmian klimatycznych.
Modernizacja odbędzie się na podstawie wniosków i zaleceń przeprowadzonej uprzednio analizy
efektywności. System jest i pozostanie ogólnodostępny, bezpłatny i nie wymagający dodatkowych
działań ze strony mieszkańców. Działanie wpisuje się w prowadzone przez miasto zadanie
dotyczące zwiększenia poziomu bezpieczeństwa i ochrony mieszkańców Radomia przed skutkami
katastrof.
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Działanie organizacyjne.

Działanie 2.3. Gromadzenie danych o
zagrożeniach

do 2025r. w
perspektywie
2030r.

- Urząd Miejski w Radomiu
- Wydział Bezpieczeństwa,
Zarządzania Kryzysowego i
Ochrony Urzędu Miejskiego w
Radomiu.

Działanie będzie polegało na zbieraniu informacji o zagrożeniach rozproszonych pomiędzy różne
podmioty na poziomie miasta, regionu i kraju, ujednoliceniu ich przy wykorzystaniu narzędzi
elektronicznych, i publicznym udostępnieniu zebranych i uporządkowanych wyników. Współpraca
będzie obejmować pozyskiwanie danych i informacji od takich jednostek jak: IMGW, PIG,
Inspekcja Ochrony Środowiska, Państwowa Straż Pożarna, Policja, Staż Miejska, i inne podmioty.
Działanie organizacyjne i edukacyjno-informacyjne.
Działanie 2.4. Gromadzenie danych o
niekorzystnych konsekwencjach
zagrożeń (w tym o stratach w mieniu
publicznym i prywatnym)

do 2025r. w
perspektywie
2030r.

- Urząd Miejski w Radomiu
- Wydział Bezpieczeństwa,
Zarządzania Kryzysowego i
Ochrony Urzędu Miejskiego w
Radomiu.

Działanie będzie polegało na gromadzeniu rozproszonych danych o niekorzystnych
konsekwencjach zagrożeń klimatycznych. Rejestr rodzaju zdarzeń, ich zasięgu i skutków będzie
ujednolicany przy wykorzystaniu kwestionariuszy elektronicznych, w systemie GIS oraz
udostępniany zarówno wewnętrznie, dla celów decyzyjnych, strategicznych, jak i publicznie.
Utworzona zostanie kompleksowa baza danych zawierająca informację szkodach i stratach w
zdrowiu i życiu oraz mieniu publicznym i prywatnym. Baza będzie obejmować bezpośrednie i
pośrednie skutki zagrożeń naturalnych (powodzi, susz, mrozów, opadów śniegu, jakości wody,
żywności, zapylenia itd.) jak również skutki zagrożeń synergicznych, kiedy to zagrożenie naturalne
staje się przyczyną oddziaływania antropogenicznego (np., zalanie przez powódź magazynów z
substancjami niebezpiecznymi). Zakłada się współpracę z takimi jednostkami jak: Państwowa
Straż Pożarna, Straż Miejska, Ubezpieczyciele, Policja, MZDiK, ZUK, Szpitale, Ośrodki Pomocy
Społecznej, Organizacje Pozarządowe, Inspektorat Sanitarny, Inspektor Nadzoru Budowlanego,
Inspektorat Ochrony Środowiska, RZGW, Wody Polskie, Powiatowy Lekarz Weterynarii i in.
Działanie organizacyjne i edukacyjno-informacyjne.

Działanie 2.5. Wzmocnienie służb
ratowniczych z uwzględnieniem zmian
klimatycznych

do 2025r. w
perspektywie
2030r.

- Urząd Miejski w Radomiu
- Wydział Bezpieczeństwa,
Zarządzania Kryzysowego i
Ochrony Urzędu Miejskiego w
Radomiu.

Działanie będzie polegało na technicznym i organizacyjnym wsparciu jednostek odpowiedzialnych
za reagowanie kryzysowe i uruchomi niezbędne siły i środki dla podejmowania skutecznych
działań w sytuacjach kryzysowych wywołanych zmianami klimatu. Zostanie zakupiony i
zmodernizowany sprzęt ratowniczy i aparatura do akcji ratunkowych oraz przeciwdziałania i
usuwania skutków klimatycznych klęsk żywiołowych (min. samochody ratowniczo - gaśniczy z
wyposażeniem, samochody rozpoznawczo – ratownicze, specjalny samochód kwatermistrzowski,
wyposażenie osobiste ratowników i drobny sprzęt ratowniczy). Opracowane zostaną procedury
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dotyczące służb ratowniczych, które dookreślą sposób postępowania oraz współdziałania między
jednostkami.
Działanie organizacyjne, działanie techniczne.
Działanie 2.6. Promocja
funkcjonujących systemów
monitorowania i ostrzegania

do 2025 r.

- Urząd Miejski w Radomiu

Działanie będzie polegało na rozpowszechnianiu informacji i skutecznej promocji systemów
monitorowania i ostrzegania, w szczególności funkcjonującego na terenie miasta Radomia
Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania o Zagrożeniach, zmodernizowanego pod katem
informowania o zagrożeniach będących skutkami zmian klimatycznych. Upowszechniana będzie
informacja o zasadach i dostępie do systemu, a także o dostępie do opracowanych w mieście
informacji i baz danych o zagrożeniach klimatycznych i niekorzystnych konsekwencjach tych
zagrożeń. Działanie będzie realizowane przez ogólnie dostępną stronę internetową miasta, a
także informacje i publikacje w prasie, dystrybucję materiałów informacyjnych. Do promocji
wykorzystane zostaną inne działania informacyjne i edukacyjne miasta, w przedszkolach, szkołach
i uczelniach. Wykorzystane zostaną aktywne i zróżnicowane form komunikacji.
Działanie informacyjno – edukacyjne.
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Cel strategiczny 3. Łagodzenie zagrożeń dla zdrowia wynikających z fal upałów i miejskiej wyspy
ciepła
Zagrożenia dla zdrowia publicznego, wynikające z częstszego występowania fal upałów i miejskiej
wyspy ciepła, są jednym z najpoważniejszych skutków zmian klimatu w Radomiu. Mogą być one
łagodzone poprzez utrzymanie sprawnie funkcjonujących terenów zieleni miejskiej, które regulują klimat
lokalny i retencjonują wodę, łagodząc w ten sposób ekstrema klimatyczne. Konieczne jest
wypracowanie zorganizowanego podejścia do zarządzania systemem przyrodniczym Radomia
(błękitno-zielona infrastruktura), oraz podejmowanie działań na rzecz jego systematycznego i
skutecznego rozwoju. Muszą one zapewnić ciągłość przestrzennych powiązań przyrodniczych i ich
funkcji społecznych. Ważne jest również wsparcie dla rozwoju systemu komunikacji publicznej, który
umożliwi mieszańcom bezpieczne poruszanie się na terenie miasta, nawet w ekstremalnych warunkach
wysokich temperatur.
Działania
Działanie 3.1. Budowanie narzędzi
wdrażania błękitno – zielonej
infrastruktury

Horyzont
czasowy
do 2025 r.

Podmiot realizujący

- Urząd Miejski w Radomiu

Działanie będzie polegało na opracowaniu narzędzi regulujących zasady wdrażania błękitnozielonej infrastruktury w już istniejących i nowych inwestycjach miejskich, oraz opracowań
rozpowszechniających wiedzę techniczną na temat wdrażania błękitno- zielonej infrastruktury.
Planowane są następujące działania:
• Wprowadzenie BZI do aktualnie realizowanych działań inwestycyjnych miasta (np.:
parking przy Bernardynach, plac w rejonie ulic Bema, Jasińskiego i Sowińskiego, i in.),
• Opracowanie „Księgi dobrych praktyk" – standardów projektowania, zakładania i
pielęgnacji terenów zieleni miejskiej i retencji wód opadowych,
• Działania edukacyjne skierowane do zarządców terenów zieleni osiedlowej, mieszkańców,
decydentów, przedsiębiorców i inwestorów, w tym opracowanie wytycznych dotyczących
zagospodarowania terenów zieleni na nowych i istniejących terenach zainwestowanych w
powiązaniu z retencją terenową wód opadowych,
• Organizacja konkursów, kampanii edukacyjnych i promowanie rozwiązań wzmacniających
BIZ, np. indywidualne gromadzenie wód na potrzeby podlewania ogrodów przydomowych,
• Opracowanie ram prawnych i organizacyjnych (w tym systemu finansowania lub
dofinansowania) i techniczne wsparcie w realizacji systemu finansowania i/lub
dofinansowania zazieleniania terenów mieszkalnych (wspólnotowych, prywatnych).
Działanie organizacyjne, informacyjno-edukacyjne.

Działanie 3.2. Rozwój systemu błękitnej
i zielonej infrastruktury, zwiększenie
powierzchni i rewitalizacja miejskich
terenów zieleni (tereny publiczne, parki
i zieleńce, pasy drogowe)

do 2025r. w
perspektywie
2030r.

- Urząd Miejski w Radomiu
- Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
w Radomiu,
- Wydział Inwestycji, Wydział
Gospodarki Komunalnej i
Lokalowej, Zakład Usług
Komunalnych, Biuro Miejskiego
Konserwatora Przyrody

Działanie będzie polegało na wzmocnieniu systemu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście,
poprzez budowę nowych miejskich terenów zieleni oraz rewitalizację terenów istniejących. W
szczególności działania te obejmą:
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•

•

•

•

•
•
•

•

Odnowienie i kształtowanie miejskich publicznych terenów zieleni urządzonej (parki,
skwery, zieleńce, place), wraz z obecnymi w niej zbiornikami i ciekami wodnymi, w tym
priorytetowo, Skwery: Skwer przy ul. Jana Pawła („oczko I”); Skwer Ołdakowskiego; Skwer
ks. Domagały; Skwer u zbiegu ul. Traugutta i Beliny, Prażmowskiego; Skwer przy Domu
Handlowym „Senior”; Skwer przy ul. Maratońskiej/Limanowskiego; Skwer przy ul. Pawiej;
Skwer przy ul. Filtrowej i Struga; Parki do modernizacji i rozbudowy (powiększenia
powierzchni, kontynuacja): Park im. Ruzika; Park Ustronie; Park Południe; Park Gołębiów
(„Centrum Integracji Społeczności Lokalnej i Wypoczynku”); Park Borki (tereny wokół
zalewu); Park kulturowy „Stary Radom”,
Rewitalizacja przestrzeni miejskiej i adaptacja nowych terenów na zieleń (z programem o
funkcjach wypoczynkowo-rekreacyjnych i uwzględnieniem elementów BZI), prowadzących
docelowo do utworzenia powiązanego, spójnego systemu terenów zieleni i obszarów
czynnych biologicznie w oparciu o „zielony pierścień” Radomia,
Odnowienie i kształtowanie zieleni towarzyszącej zabudowie wielorodzinnej, w typ
priorytetowo: Osiedle Obozisko w podziale na 5 kwartałów + zieleń zewnętrzna otaczająca
ten zespół podwórek (tzw zielony „sięgacz”); Osiedle XV Lecia; Osiedle Planty; Osiedle
Borki rejon ul. 1905 Roku/Łowicka/Kaszubska; Osiedle Borki rejon ul. Maratońskiej,
Pawiej, Kossowskiej, Limanowskiego; Budynki wielorodzinne przy ul. Okulickiego; Budynki
wielorodzinne w rejonie ul. Garbarskiej, Kruczej, Planowej,
Odnowienie i kształtowanie zieleni towarzyszącej infrastrukturze placówek publicznych,
takich jak placówki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki), służby zdrowia (przychodni,
szpitali), kultury, Domów Pomocy Społecznej i innych, związanych z przebywaniem osób
szczególnie wrażliwych na skutki zmian klimatu,
Kształtowanie powierzchni bioretencji w miejskich terenach zieleni urządzonej,
Uzupełnienie publicznych terenów zieleni urządzonej o elementy małej architektury
sanitarnej (np. w Parkach Gołębiów, Południe, Ustronie, Glinice),
Nasadzenia zieleni i zagospodarowanie pasów drogowych wraz z miejscową retencją wód
opadowych, priorytetowo w ulicach: Mieszka 1, Chrobrego, Warszawska, Jana Pawła II,
Maratońska, Narutowicza, Bernardyńska, Wyścigowa, Grzecznarowskiego, 11 Listopada,
Żwirki i Wigury, Kielecka, Słowackiego, Wolanowska, Zwolińskiego, Szarych Szeregów,
Wernera, Czarnieckiego, Wiejska, Limanowskiego, Giserska, Aleksandrowicza,
Bulwarowa, Prażmowskiego, Biała, Odrodzenia, Ogrodnicza, Moniuszki,
Powiązanie systemu komunikacji pieszej i rowerowej z układem ciągów zieleni miejskiej i
podmiejskiej.

Działanie techniczne.
Działanie 3.3. Zwiększenie udziału
powierzchni biologicznie czynnych
poprzez ograniczenie powierzchni
nieprzepuszczalnych w mieście lub ich
rozszczelnienie,

po 2025r. w
perspektywie
2030 r.

- Rada Miasta
- Prezydent Miasta
- Urząd Miejski w Radomiu

Działanie będzie polegało na podjęciu działań organizacyjnych prowadzących do zwiększenia
udziału powierzchni biologicznie czynnych:
• Rozpoznanie możliwości rozszczelnienia gruntów i ich rekultywacji (zwłaszcza na
terenach przemysłowych, poprzemysłowych, a także innych z intensywną zabudową),
oraz zwiększania udziału powierzchni biologicznie czynnej na terenach zainwestowanych,
wraz z możliwymi mechanizmami zmiany nawierzchni nieprzepuszczalnych na
nawierzchnie przepuszczalne,
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•

•

•

Sporządzenie, na podstawie powyższego rozpoznania, programu i uchwały dotyczącej
rozszczelnienia i rekultywacji gruntów, oraz zwiększania udziałów powierzchni biologicznie
czynnej,
Opracowanie i wdrożenie zasad uwzględniania powierzchni biologicznie czynnej w
decyzjach administracyjnych, oraz zaniechanie (także w decyzjach administracyjnych)
dalszej intensyfikacji uszczeniania powierzchni,
Wprowadzanie w nowo sporządzanych lub aktualizowanych miejskich planach
zagospodarowania przestrzennego restrykcyjnych zapisów ustaleń dotyczących
intensywności zabudowy, a także jej rozplanowania (linie zabudowy) oraz udziału
powierzchni biologicznie czynnych na terenach.

Działanie organizacyjne i techniczne.

Działanie 3.4 . Dostosowanie systemu
komunikacji publicznej do skutków
zmian klimatu

po 2025r. w
perspektywie
2030 r.

- Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
w Radomiu
- podmioty związane z organizacją
transportu publicznego i transportu
dalekobieżnego z którego korzysta
Radom
- instytucje regionalne i krajowe
związane z transportem

Działanie będzie polegało na dostosowaniu infrastruktury komunikacji publicznej do warunków
wynikających ze zmian klimatu, obejmujące:
• Zakup nowych, ekologicznych pojazdów komunikacji miejskiej, z szeregiem udogodnień
dla pasażerów (np. z klimatyzacją) i spełniających najnowsze normy emisji spalin.
Planowany jest zakup: 20 pojazdów z napędem elektrycznym, 20 pojazdów z napędem
Diesla, z normą spalin Euro 6, 10 pojazdów z napędem CGN,
• Rozbudowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, tj. wyposażenie przystanków
komunikacji miejskiej w tablice informacyjne z dynamiczną informacją o rozkładzie jazdy,
informacjami o zamkniętych ulicach, objazdach i utrudnieniach w ruchu autobusów, itp.
Obecnie, na tablicach wyświetlana jest informacja o zanieczyszczeniu powietrza (dni ze
smogiem). Dodatkowo będzie możliwe wyświetlanie informacji o temperaturze i innych
zagrożeniach klimatycznych. Planowane jest ustawienie 30 dodatkowych tablic
przystankowych,
• Uatrakcyjnienie oferty przewozowej poprzez poprawę komfortu oczekiwania na autobus i
rozwój infrastruktury przystankowej. Planowana wymiana wiat przystankowych to 15 szt. w
tym min. 2 szt. wiat zielonych, rocznie. Docelowo nastąpi wymiana 105 szt. wiat
przystankowych w tym 14 szt. wiat zielonych.
Działanie techniczne.
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Cel strategiczny 4. Zwiększenie odporności miasta poprzez racjonalne gospodarowanie
zasobami wodnymi
Zwiększenie intensywności i czasu trwania opadów, skutkujących występowaniem lokalnych powodzi
miejskich oraz powodujących zalania i podtopienia, w znacznym stopniu zagrażają funkcjonowaniu
Radomia. Wzmocnienie miejscowej retencji wód opadowych w krajobrazie miasta i dolinach rzecznych,
oraz zrównoważone gospodarowanie wodami, mają kluczowe znaczenie dla łagodzenia związanego z
intensywnymi opadami ryzyka. W następstwie realizacji zaproponowanych działań nastąpi stabilizacja
ekstremalnych przepływów wód w rzekach, zwiększenie retencji miejscowej, podniesienie poziomu wód
gruntowych i poprawa mikroklimatu. Ograniczenie migracji zanieczyszczeń wraz ze spływem
powierzchniowym z terenów zainwestowanych zmniejszy ładunek zanieczyszczeń dopływających do
cieków wodnych i poprawi ich jakość.
Działania
Działanie 4.1. Budowa systemu
optymalizacji zużycia wody w mieście

Horyzont
czasowy
do 2025 r..

Podmiot realizujący
- Wodociągi Miejskie w Radomiu

Działanie będzie polegało na podjęciu szeregu działań zmierzających do optymalizacji zużycia
wody w mieście, obejmujących między innymi:
• Monitoring zużycia wody, poprzez zastosowanie nowoczesnych, precyzyjnych
wodomierzy o szerokim zakresie pomiaru i jednakowej klasie dla wszystkich
użytkowników, oraz budowę bazy danych o zużyciu wody przez różne grupy
użytkowników. Analiza tak zebranych danych, w odniesieniu do pomiarów na czynnej sieci
wodociągowej, umożliwi racjonalne zarządzanie zasobami wodnymi, precyzyjne
kierowanie akcji edukacyjnych na temat ochrony zasobów wodnych oraz podejmowanie
właściwych decyzji w kwestii modernizacji i rozwoju sieci wodociągowych,
• Zapewnienie czynnego awaryjnego ujęcia wody dla placówek kluczowych z punktu
widzenia zapewnienia bezpieczeństwa dla zdrowia publicznego (szpitale, przychodnie),
• Działania Informacyjno-Edukacyjne, w tym opracowanie katalogu dobrych praktyk w
zakresie zużycia wody, w tym "wody szarej" oraz stworzenie zachęt do wdrażania
innowacyjnych rozwiązań optymalizacyjnych.
Działanie organizacyjne, działania Informacyjno-edukacyjne.
Działanie 4.2. Wzmocnienie miejscowej
retencji wód opadowych na terenach
zabudowanych przez zastosowanie BZI

do 2025 r.

- Wodociągi Miejskie w Radomiu

Działanie będzie polegało na wdrażaniu rozwiązań technicznych mających na celu zwiększenie
miejscowej retencji wód opadowych przez zastosowanie zintegrowanych rozwiązań inżynierskich i
rozwiązań z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury na zabudowanych terenach miasta, w tym:
• Zagospodarowanie wód opadowych odprowadzonych z ulic, w tym takie działania jak:
budowa rowów otwartych z przepustami, rowów i niecek chłonnych, kanałów łączących
rowy ze stawami retencyjnymi, przebudowa/budowa stawów retencyjnych, rozwiązań typu
"tree-trench"- wspierających zieleń wysoką w pasach drogowych i innych (np.
zagospodarowanie wód opadowych z ulicy Oleńki).
• Budowa układów miejscowego zagospodarowania wód opadowych na nowo
zagospodarowywanych terenach publicznych, przemysłowych i mieszkaniowych, poprzez
budowę parków osiedlowych, zieleńców, zbiorników rekreacyjno-retencyjnych, placów
deszczowych, ogrodów deszczowych, zielonych ścian i dachów (np. Nowy Wacyn),
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•

•

Budowa rozwiązań lokalnego zagospodarowania wód opadowych w terenach już
zainwestowanych, zwłaszcza w strefach centralnych miasta o największej wrażliwości na
MWC,
Uwzględnienie rozwiązań z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury zwiększających
miejscową retencję wody opadowej na terenach zieleni miejskiej. W szczególności
tworzenie nowych, zielonych terenów wielofunkcyjnych, w tym terenów rekreacyjnych, z
funkcją retencyjną, np. budowa nowego stawu retencyjnego w nowo powstałym parku
„Michałów”.

Działanie techniczne.
Działanie 4.3. Zrównoważone
zagospodarowanie dolin rzecznych

do 2025 r.

- Wodociągi Miejskie w Radomiu

Działanie będzie polegało na zagospodarowaniu rzek i dolin rzecznych Radomia, pod kątem
poprawy ich pojemności retencyjnej dla prowadzonych wód opadowych i naturalnych wód
rzecznych, z wykorzystaniem ekohydrologii, biotechnologii ekosystemowych oraz działań
renaturyzacyjnych i rehabilitacjyjnych, w tym:
• Tworzenie nowoczesnych rozwiązań projektowych dla rzek i dolin rzecznych w Radomiu,
uwzględniających zwiększoną retencję korytową w oparciu o rozwiązania ekosystemowe i
ochronę bioróżnorodności. Projekty powinny obejmować symulacje ryzyka wystąpienia
powodzi przy wdrożeniu rozwiązań ekosystemowych/adaptacyjnych, w porównaniu z
działaniami "business as usual",
• Realizację projektów rewitalizacyjnych w dolinach rzecznych w Radomiu wraz z
dostosowaniem ich do celów adaptacyjnych, obejmujących renaturyzację rzek,
renaturyzację i ochronę dolin, budowę zbiorników i polderów retencyjnych, suchych
zbiorników i innych, z uwzględnieniem metod ekosystemowych i wsparcia dla
bioróżnorodności (np., realizowana obecnie w ramach projektu LIFE adaptacja stawów
kolmatacyjnych i jazu kozłowego przy zbiorniku Borki, adaptacja stawów na Cerekwiance,
renaturyzacja rzeki Mlecznej, adaptacja Potoku Północnego, adaptacja zbiornika Borki,
oraz budowa zbiornika retencyjnego Rutka, budowa zbiorników retencyjnych na rzece
Mlecznej i jej dopływach).
• Wprowadzenie do dokumentów planowania przestrzennego zapisów umożliwiających
skuteczną ochronę naturalnych i półnaturalnych obszarów zalewowych, zwłaszcza
niezabudowanych dolin rzecznych.
Działanie techniczne, działania organizacyjne.
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Cel strategiczny 5. Poprawa jakości powietrza w mieście w warunkach zmian klimatu
Mając na względzie, że wzmacnianie potencjału adaptacyjnego do zmian klimatu oznacza także
możliwość inwestowania w gospodarkę niskoemisyjną 50 podejmowane są działania służące
poszanowaniu energii, które jednocześnie przyczyniają się do poprawy jakości powietrza w mieście.
Podejmowany jest również szereg zintegrowanych działań w zakresie planowania przestrzennego i
przewietrzania miasta, modyfikacji systemów organizacji transportu, ograniczania niskiej emisji
komunalnej, rozwoju miejskiej sieci ciepłowniczej i kształtowania postaw proekologicznych. Poprawa
jakości powietrza obniży ryzyko dla zdrowia mieszkańców Radomia, wynikające ze stwierdzonych w
ostatnich latach ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń. Zanieczyszczenia powietrza w
połączeniu z przewidywanym w wyniku zmian klimatu wzrostem temperatur zwiększają bowiem ryzyko
wystąpienia chorób układu oddechowego i naczyniowo-sercowego. Realizacja zaproponowanych
działań poprawi przewietrzanie miasta i ograniczy emisję zanieczyszczeń oraz zmniejszy uciążliwość i
ryzyko zdrowotne związane jakością powietrza.

Działania

Działanie 5.1. Budowa systemu
ograniczania niskiej emisji komunalnej

Horyzont
czasowy

. do 2025 r.

Podmiot realizujący
- Urząd Miejski w Radomiu
- Sejmik Województwa
- Marszałek Województwa
- Rada Miasta
- Prezydent Miasta

Działanie będzie polegało na intensyfikacji działań w kierunku ograniczania niskiej emisji i będzie
kontynuacją programu „Poprawa jakości powietrza – likwidacja niskiej emisji na terenie Miasta
Radom”. Będzie obejmować między innymi:
• Wzmocnienie współpracy w zakresie działań przyjętych w PONE i PGN, oraz stworzenie
nowych programów dotyczących ograniczania zapotrzebowania energetycznego,
• Dokapitalizowanie działań infrastrukturalnych na budynkach użyteczności publicznej i
budynkach prywatnych, w tym wprowadzenie rozwiązań energooszczędnych,
dopłaty/preferencyjne kredyty do ocieplenia budynków, lokalny program osłonowy pomocy
społecznej dla osób, które poniosą zwiększone koszty ogrzewania domu/mieszkania np.
związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z
systemów proekologicznych,
• Termomodernizacja budynków będących własnością miejską, w tym budynków w
historycznych kwartałach miasta w ramach działań rewitalizacyjnych,
• Prowadzenie kampanii informacyjnych na temat szkodliwości zanieczyszczeń dla zdrowia
ludzi i środowiska, oraz możliwości wymiany ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła i
przyłączenie budynków mieszkalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej.
Działanie techniczne.
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Działanie 5.2. Modyfikacja systemu
organizacji ruchu pojazdów
spalinowych w mieście

po 2025r. w
perspektywie
2030 r.

- Urząd Miejski w Radomiu
- Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
Ruchu

Działanie będzie polegało na przeprowadzeniu zmian organizacyjnych w systemie ruchu pojazdów
spalinowych w mieście, prowadzących do zwiększenia płynności ruchu. W szczególności
planowane jest:
• Wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) na ciągu ulic: 25-Czerwca 1905 Roku - Prażmowskiego, wprowadzenie priorytetów dla autobusów i pojazdów
uprzywilejowanych w centralnych obszarach miasta, oraz budowa centrum zarządzania
ruchem,
• Wzmocnienie znaczenia komunikacji miejskiej przez dostosowanie tras linii do rozwoju
miasta (np. powstających nowych osiedli i stref przemysłowych), oraz zmianę i wzrost
ilości połączeń komunikacyjnych. Przewiduje się wzrost pracy przewozowej o 1 mln
wozokilometrów rocznie, w sumie o 7 mln wozokilometrów,
• Wprowadzenie ułatwień i promowanie komunikacji miejskiej (np. poprzez obniżenie cen
biletów, bilety czasowe).
Działanie organizacyjne, działanie informacyjno-edukacyjne.
Działanie 5.3. Ochrona korytarzy
wentylacji na obszarach miejskich

do 2025 r.

- Miejska Pracownia Urbanistyczna
- Stowarzyszenie Radomskiego
Obszaru Funkcjonalnego

Działanie będzie polegało na identyfikacji i określeniu istniejących i potencjalnych obszarów
systemu przewietrzania miasta i napływu czystego powietrza z obszarów otwartych. Zaplanowano
następujące działania:
• Opracowanie modelu ruchu powietrza w mieście wraz z określeniem kierunku
dominujących w regionie i mieście kierunków wiatrów, mapą bioklimatyczną i
rzeczywistym wpływem zabudowy,
• Wyznaczenie systemu przewietrzania miasta i analiza potrzeb jego ochrony,
• Weryfikacja i aktualizacja istniejących dokumentów planistycznych i zabezpieczenie
systemu przewietrzania miasta w planach zagospodarowania przestrzennego (sukzp i
mpzp) poprzez ustalenia dotyczące sposobów zagospodarowania terenów tworzących taki
system,
• Utrzymanie maksymalnego udziału terenów niezabudowanych w obszarach
przewietrzania oraz realizacja koncepcji "Green Belt",
• Współpraca z ościennymi gminami w zakresie wspólnego planowania przestrzennego,
• Eliminacja lub ograniczenie istniejących źródeł zanieczyszczeń powietrza z terenów
tworzących system przewietrzania miasta, w tym niedopuszczanie do lokalizacji
przedsięwzięć mogących stanowić istotne źródło zanieczyszczeń powietrza.
Działanie organizacyjne.
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Działanie 5.4. Rozbudowa ścieżek
rowerowych i ciągów pieszych

do 2025 r.

- Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
w Radomiu,
- Stowarzyszenie Radomskiego
Obszaru Funkcjonalnego,
- Bractwo Rowerowe

Działanie będzie polegało na połączeniu istniejących, oraz zaplanowaniu i budowie nowych
ścieżek rowerowych, które stworzą funkcjonalną sieć umożliwiającą korzystanie z transportu
rowerowego na terenie Radomia, w szczególności:
• Budowa i wytyczenie nowych ścieżek rowerowych, w tym tworzenie stref komunikacji
rowerowej w obszarach zabudowy miejskiej, np. ścieżka rowerowa Radomski Szlak
Historyczno-Przyrodniczy (ślad EUROVELO), ścieżka pieszo-rowerowa łącząca zalew
Borki z osiedlem Południe i obwodnicą południową (wraz z zapewnieniem ciągłości
ścieżek rowerowych wzdłuż obwodnicy), uzupełnienie ścieżek rowerowych wzdłuż Potoku
Północnego,
• Wydzielenie ścieżek w ramach istniejącej infrastruktury, np. ścieżki rowerowe na Osiedlu
Ustronie (Al. Grzecznarskiego strona południowa); budowa ciągu pieszo – jezdnego
pomiędzy ul. Traugutta do ul. Piłsudskiego – Żeromskiego „BIS”; budowa ciągu pieszo –
rowerowego łączącego „Bulwary” z ul. Maratońską,
• Likwidacja barier architektonicznych dla ruchu rowerowego: przeciwdziałanie fragmentacji
ścieżek rowerowych poprzez zapisy w MPZP, wytyczanie i udrażnianie szlaków
turystyczno-rowerowych,
• Wsparcie Radomskiego Programu Chodnikowego „Piechotą łatwo i przyjemnie”,
• Dalsze rozwijanie usługi rowerów miejskich.
Działanie techniczne.

Działanie 5.5. Rozbudowa sieci
ciepłowniczej

po 2025r. w
perspektywie
2030 r.

- Radomskie Przedsiębiorstwo
Energetyk Cieplnej "RADPEC"
Spółka Akcyjna
- Urząd Miejski w Radomiu

Działanie będzie polegało na wsparciu rozbudowy sieci ciepłowniczej i likwidacji indywidualnych
źródeł ciepła poprzez przyłączanie do Miejskiego Systemu Ciepłowniczego. Wsparcie będzie
obejmowało Przedsiębiorstwa Ciepłownicze (modernizacja systemów wytwarzania i dystrybucji),
oraz odbiorców (wykonanie systemów przyłączeniowych). Priorytetem jest likwidacja źródeł w
strefach o największym zanieczyszczeniu powietrza. Przewiduje się:
• Zmniejszenie ogólnej liczby eksploatowanych dotychczas kotłów WR 25 z 10ciu do 7miu:
4 kotły w TC II (Wydział Wytwarzania Północ) i 3 kotły w TC I (Wydział Wytwarzania
Południe), oraz dostosowanie wszystkich 7-miu źródeł do wymogów środowiskowych
poprzez wyposażenie ich w nowoczesne instalacje odsiarczania, odazotowania i
odpopielania.
• Na terenie TCI (Wydział Wytwarzania Południe) - budowa układu wysokosprawnej
kogeneracji opartej na dwu węglowych kotłach parowych OR-45, oraz kotłowni opalanej
RDF współpracujących z turbiną parową. Moc Cieplna układu kogeneracyjnego wyniesie
75 MWt, zaś moc elektryczna 22 MWe. Realizacja tego zakresu umożliwi pokrycie w 70%
zapotrzebowania na ciepło RADPEC i będzie to ciepło wytwarzane w wysokosprawnej
kogeneracji. Dodatkowo w systemie będzie występowało źródło OZE/ dzięki udziałowi w
RDF frakcji biodegradowalnej/. W tej sytuacji system ciepłowniczy spełni wymagania
efektywnego systemu ciepłowniczego i chłodniczego określone w Dyrektywie o

66

efektywności energetycznej, tj ponad 50% ciepła dostarczonego do sieci będzie
pochodziło z OZE i kogeneracji.
Działanie techniczne.
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Cel strategiczny 6. Poprawa dostępu do informacji dla skutecznego zapobiegania skutkom
ekstremów klimatycznych
Działania edukacyjne podnoszą poziom wiedzy i świadomości poszczególnych grup docelowych,
poszerzając ich umiejętności oraz prowadząc do świadomych zachowań i wyborów w prywatnych i
publicznych działaniach inwestycyjnych i decyzyjnych, poznania dobrych i złych praktyk w adaptacji.
Działania promocyjne szeroko propagują wiedzę na temat zmian klimatu i ich skutków, jak i na temat
podejmowanych przez miasto działań adaptacyjnych. Zwiększa się w ten sposób współudział
społeczeństwa oraz poczucie współodpowiedzialności i współwłasności prowadzonych przez miasto
działań. Edukacja i promocja w zasadniczy sposób wpłyną na skuteczność realizacji zapisów Planu
Adaptacji.

Działania

Działanie 6.1. Program edukacyjny na
rzecz adaptacji do zmian klimatu

Horyzont
czasowy

do 2025 r.

Podmiot realizujący
- Wydział Ochrony Środowiska i
Rolnictwa
- Wydział Zdrowia i Polityki
Społecznej
- Wydział Kadr i Szkoleń
- Wydział Edukacji
- inne wydziały i jednostki UMR

Działanie będzie polegało na ukierunkowanej na różne grupy docelowe edukacji (warsztaty,
szkolenia, lekcje, wykłady, „trainings for trainers”) na temat zmian klimatu oraz ochrony przed
zagrożeniami będącymi skutkami zmian klimatycznych i ekstremalnych zjawisk
meteorologicznych, hydrologicznych i ich pochodnych. Edukacja wskaże na możliwości
podejmowania działań zapobiegawczych i naprawczych w grupowych, indywidualnych,
prywatnych i publicznych działaniach inwestycyjnych i decyzyjnych. Wskaże dobre praktyki
adaptacyjne i niekorzystne skutki złych praktyk, a także zasady współdziałania i wzajemnej
pomocy w sytuacji wystąpienia zagrożenia. Adresatami działań edukacyjnych będą różne grupy
docelowe, w tym:
• grupy szczególnie wrażliwe (dzieci, osoby 65+, bezdomni i bezrobotni, mieszkańcy
terenów szczególnie narażonych na ryzyka związane z klimatem),
• developerzy, rady osiedli, wspólnoty mieszkaniowe,
• przedsiębiorcy,
• osoby zaangażowane w edukację, np. organizacje pozarządowe, lokalni trenerzy, którzy
będą prowadzić działania edukacyjne we współpracy z gminą lub w ramach własnych
projektów, osoby indywidualne / mieszkańcy, którzy mogą stać się animatorami działań
edukacyjnych np., w ramach budżetów obywatelskich, pracownicy Urzędu Miejskiego w
Radomiu, specjaliści zajmujący się edukacją (wychowawcy przedszkolni, nauczyciele
szkół podstawowych i średnich) i inni.
Działanie edukacyjno-informacyjne.
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Działanie 6.2. Kampania promocyjna

do 2025 r.

- Wydział Ochrony Środowiska i
Rolnictwa
- Wydział Zdrowia i Polityki
Społecznej
- Wydział Kadr i Szkoleń
- Wydział Edukacji
- inne wydziały i jednostki UMR

Działanie będzie polegało na szerokim promowaniu informacji na temat zmian klimatu i ich
skutków, a także stosowanych w mieście działań adaptacyjnych. Kampania promocyjna w
Radomiu będzie prowadzona z wykorzystaniem różnych kanałów przekazu i narzędzi (Internet,
media społecznościowe, filmy promocyjne, ulotki, prasa, radio, telewizja, wystawy, happeningi,
akcje inspirowane, gry miejskie, pikniki, imprezy, debaty, spotkania, outdoor, citylight, środki
komunikacji publicznej, itp.). Działania będą organizowane od podstaw lub będą się łączyć z już
realizowanymi programami (np. promocja miasta, Klub Integracji Społecznej "Nowa szansa"; „Idzie
szkrab w wielki świat”; „Pedagog ulicy"; udział w organizowanych przez miasto cyklicznych
akcjach, eventach, piknikach, koncertach, wydarzeniach sportowych i kulturalnych, np.
http://www.radom.pl/page/4461,wykaz-imprez-miejskich-i-wydarzen-kulturalnych-.html).
Kampania promocyjna będzie pełnić funkcję: informacyjną, perswazyjną, motywacyjną oraz
angażującą. Przedmiotem kampanii promocyjnej będą między innymi: zmiany klimatu i ich skutki;
sposoby postępowania wobec określonych zagrożeń; systemy monitorowania, ostrzegania i
informowania o zagrożeniach; działania adaptacyjne realizowane przez gminę; dobre praktyki
ograniczające niekorzystne konsekwencje ekstremalnych zjawisk meteorologicznych,
hydrologicznych i ich pochodnych; współpraca, współdziałanie i wzajemna pomoc w sytuacji
wystąpienia ekstremalnych zjawisk klimatycznych.
Grupą docelową działań promocyjnych będą wszyscy mieszkańcy gminy oraz osoby przebywające
na jej terenie jako całość społeczeństwa.
Działanie edukacyjno-informacyjne.
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8 Wdrażanie
Planu Adaptacji
Plan Adaptacji jest narzędziem innowacyjnego i kreatywnego kształtowania miejskiej
polityki, ukierunkowanej na podnoszenie odporności miasta na zachodzące w
środowisku zmiany spowodowane zmianami klimatu. Za wdrażanie Planu Adaptacji
odpowiadać będzie samorząd gminny we współpracy z interesariuszami –
instytucjami i mieszkańcami. Skuteczne wdrażanie Planu wymagać będzie
dostosowania istniejących już mechanizmów i obowiązujących rozwiązań
zarządzania do wymogów implementacji polityki adaptacyjnej. Wskazane jest
rozwijanie współpracy z mieszkańcami Radomia oraz podmiotami polityki miejskiej –
zarządcami infrastruktury, organizacjami społecznymi i przedsiębiorcami.

8.1 PODMIOTY WDRAŻAJĄCE
Wdrażanie Planu Adaptacji jest procesem wymagającym zaangażowania wielu podmiotów
zarządzających miastem oraz działających w mieście. Do wdrażania Planu Adaptacji w istniejących
ramach instytucjonalnych realizacji polityki rozwoju Miasta powołuje się Zespół Miejski wraz z Liderem
– Grażyną Krugły, Dyrektorem Wydziały Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w
Radomiu.
Ze względu na horyzontalny charakter adaptacji, wdrażanie Planu Adaptacji odbywać się będzie
poprzez komunikację i kooperację między zaangażowanymi podmiotami.
Przedstawiciele zaangażowanych podmiotów brali udział w procesie tworzenia Planu Adaptacji
uczestnicząc w cyklicznych warsztatach i spotkaniach roboczych. Wśród kluczowych podmiotów
zaangażowanych w realizację Planu Adaptacji należy wymienić Urząd Miejski w Radomiu
reprezentowany przez przedstawicieli wydziałów i referatów:
−

Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa,

−

Wydziału Architektury,

−

Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony,

−

Wydziału Zarządzania Nieruchomościami,

−

Biura Nadzoru Właścicielskiego,

−

Zespołu ds. realizacji Projektu Life,

−

Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

Pozostałe podmioty zaangażowane w realizację Planu Adaptacji to:
−

Wodociągi Miejskie w Radomiu Spółka z o.o.,

−

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji,

Wdrożenie Planu Adaptacji wymaga udziału mieszkańców Radomia oraz organizacji społecznych, w
szczególności działających na rzecz ochrony środowiska oraz wykluczonych grup społecznych. Należy
także oczekiwać włączenia w adaptację środowiska naukowego i przedsiębiorców – uwzględnienie
ryzyka związanego ze zmianami klimatu w rozwoju badań naukowych oraz w planowaniu strategicznym
i finansowym w przedsiębiorstwach mogą przyczynić się do lepszego wdrożenia Planu Adaptacji.

8.2 KOSZTY WDROŻENIA PLANU ADAPTACJI
Plan Adaptacji wyznacza ramy dla polityki adaptacyjnej miasta, której koszty – odnoszące się do
osiągnięcia celu nadrzędnego Planu Adaptacji – są trudne do oszacowania. Niektóre z działań są
dostatecznie sprecyzowane dla oszacowania kosztów ich wdrożenia, dla niektórych koszty powinny być
wskazane po określeniu szczegółowego zakresu planowanych prac. Dotyczy w szczególności działań
technicznych, które w decydującym stopniu ważą na kosztach wdrażania Planu Adaptacji.
Szacunkowy koszt wdrożenia Planu Adaptacji w Radomiu wynosi 1 232 379 000 zł. W przypadku
działań, których zakres inwestycji wymaga uszczegółowienia, w szacunkach kierowano się wieloletnimi
prognozami finansowymi budżetu miasta i przyjęto maksymalną kwotę, jaką miasto może przeznaczyć
na realizację tego typu działań. Założono, że na kwotę tę składają się środki z budżetu miasta oraz
środki zewnętrzne, które miasto może pozyskiwać. Niedostateczna wiedza o projektach oraz
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długofalowość działań adaptacyjnych i wiążącą się z nią niepewność co do wysokości nakładów i
możliwości pozyskania środków powodują, że nie jest możliwe wskazanie precyzyjnych kosztów
wdrożenia Planu Adaptacji, a przedstawioną wartość należy traktować jako szacunkową.

8.3 MOŻLIWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Plan Adaptacji może być finansowany ze funduszy Unii Europejskiej i współpracy UE z innymi krajami,
środków krajowych i regionalnych. UE finansuje adaptację do zmian klimatu za pomocą szerokiej gamy
instrumentów. W „Wieloletnich ramach finansowych na lata 2014-2020” zagwarantowano, że co
najmniej 20% budżetu europejskiego to wydatki związane z klimatem, a działania związane z
przystosowaniem do zmian klimatu są włączone do wszystkich głównych programów UE. Planując
kolejny budżet, UE uwzględnia potrzeby finansowe adaptacji do zmian klimatu w jeszcze większym
stopniu niż w obecnej perspektywie finansowej. Do osiągnięcia celów klimatycznych KE zaproponowała
wskaźnik wydatków klimatycznych na poziomie 25% budżetu 2021-2027. W Polsce adaptacja do zmian
klimatu pozostaje głównym obszarem wsparcia finansowego. Ministerstwo Środowisko deklaruje, że
polityka adaptacyjną w miastach będzie kontynuowana, także za pomocą instrumentów finansowych.
Poza funduszami UE wynikającymi z polityki spójności, miasto może pozyskiwać środki z poniżej
opisanych źródeł.
1) Źródła europejskie
−

Program LIFE to instrument finansowy UE poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z
dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego celem jest wdrażanie i realizacja unijnej polityki w
zakresie środowiska i klimatu, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów
dotyczących środowiska w tym bioróżnorodności. Program przewiduje dofinansowanie do 55% ze
środków KE. Dodatkowo w Polsce istnieje możliwość pozyskania do 35% dofinansowania ze
środków NFOŚiGW. Finansowane projekty dzielą się na realizacyjne oraz informacyjnoedukacyjne. Dla tych pierwszych „rekomendowana” kwota dofinansowania jednego projektu to
około 3 mln euro, dla drugich około 1 mln euro (bez oficjalnego limitu). Należy jednak zaznaczyć,
że bardzo ważnym kryterium programu LIFE jest spełnienie wymagań demonstracyjności,
innowacyjności lub najlepszych praktyk wg. rozumienia projektu LIFE. Istotne jest również, iż
program LIFE w bardzo ograniczonym zakresie współfinansuje działania związane z infrastrukturą.
Rolę Krajowego Punktu Kontaktowego pełni NFOŚiGW,

−

Horyzont 2020 jest to program finansujący głównie badania, ale także innowacje w dziedzinie
klimatu, środowiska, efektywnej gospodarki zasobami i surowcami (Climate Action, Environment,
Resource Efficiency and Raw Materials). Budżet programu wynosi 3 081,1 mln euro. Program
posiada oś priorytetową: „Budowa nisko-emisyjnej przyszłości, odpornej na zmiany klimatu:
Działania klimatyczne w ramach porozumienia paryskiego”. W ramach obszaru zostaną
sfinansowane badania i innowacje, które uwzględniają m.in: walkę ze zmianami klimatycznymi i
przygotowanie do nich, ochronę środowiska, zrównoważone wykorzystanie surowców, wody itp.,
zapewnienie zrównoważonych dostaw surowców (nie energetycznych i nie związanych z
rolnictwem), stworzenie wszechstronnych i zrównoważonych systemów obserwacji i zbierania
informacji o środowisku. Projekty te wymagają przeprowadzania badań wskazujących sukces
zastosowanych rozwiązań oraz wymagają szerokiego grona partnerów z kilku krajów Unii
Europejskiej,

−

Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (czyli tzw. fundusze norweskie i fundusze EOG) są formą bezzwrotnej pomocy
zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. W
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rozpoczynającej się III edycji naboru na cele związane ze środowiskiem, energią i zmianami klimatu
przeznaczono największą alokację środków, czyli ok. 140 mln euro. W trakcie poprzedniego naboru
na ochronę środowiska i energię odnawialną przeznaczono około 180 mln euro. Tym razem do
nazwy obszaru tematycznego dodano także zmiany klimatyczne, rozszerzając zakres
dofinansowania. Pod względem tematyki dofinansowanych projektów środowiskowych, w
poprzednich naborach zdecydowanie dominowała termomodernizacja. Operatorem tych
dofinansowań jest Ministerstwo Środowiska z NFOŚiGW. Pierwsze nabory wniosków mogą
rozpocząć się w drugiej połowie 2018 roku po określeniu szczegółowych obszarów, które będą
wspierane w ramach programu oraz zasad prowadzenia naboru wniosków.
2) Źródła krajowe
−

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko to najbardziej powszechny program
współfinansowania działań związanych z ochroną środowiska. W programie tym ochronie
środowiska i adaptacji do zmian klimatu poświęcona jest II Oś Priorytetowa, działanie 2.1 Adaptacja
do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w
szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska. Zgodnie z zapisami poprzednich
naborów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych POIiŚ 2014-20, "co do zasady wsparcie będzie
kierowane do obszarów miast powyżej 100 tys. mieszkańców ujętych w projekcie 1b (MPA),
polegającym na opracowaniu lub aktualizacji planów adaptacji do zmian klimatu w miastach
powyżej 100 tys. mieszkańców. Niemniej możliwa będzie również realizacja projektów na obszarach
miast poniżej 100 tys. mieszkańców, które zostały uwzględnione w projekcie 1b (MPA)."
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektów wynosił 85% wartości wydatków
kwalifikowanych projektu w poprzednich naborach. Programy te bardzo często dofinansowują
działania wdrożeniowe, które dotyczą bezpośrednio infrastruktury, w tym terenów zieleni miejskiej.
Instytucją ogłaszającą konkursy jest NFOŚiGW,

−

Priorytetowe programy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – wśród
funduszy NFOŚiGW priorytetowymi obszarami dofinansowania na rok 2018 są m.in.: Ochrona i
zrównoważenie gospodarowania zasobami wodnymi, racjonalne gospodarowanie odpadami i
ochrona powierzchni ziemi, ochrona atmosfery.

3) Źródła regionalne
−

Wojewódzki Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

−

Regionalne Programy Operacyjne.
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8.4 MONITORING REALIZACJI PLANU ADAPTACJI
Plan Adaptacji podlega przeglądowi. Monitorowanie stanu realizacji działań określonych w Planie
Adaptacji będzie stanowić źródło informacji na temat postępu realizacji zaplanowanych działań.
Monitorowanie realizacji działań adaptacyjnych powierza się Wydziałowi Ochrony Środowiska i
Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu Ocena postępu realizacji Planu będzie dokonywana co dwa
lata na podstawie zebranych informacji, które przedstawia Tabela 6.
Tabela 6. Informacja o przebiegu realizacji Planu Adaptacji w okresie sprawozdawczym
Liczba działań
Kategoria
działań

zainicjowanych

zaplanowanych

realizowanych

zrealizowanych

Łączny koszt
prowadzonych działań
[zł]

Koszty
poniesione
z
własnego
budżetu [zł]

Źródła
pozyskanych
zewnętrznych
środków
finansowych
[zł]

Działania
edukacyjne
i informacyjne
Działania
organizacyjne
Działania
techniczne

W oparciu o informacje przekazane przez podmioty odpowiedzialne za wdrażanie działań
adaptacyjnych, raz na dwa lata przygotowywany jest raport z wdrażania Planu Adaptacji. Raport ten
zawiera podstawowe informacje o zainicjowanych, przygotowanych, realizowanych działaniach
adaptacyjnych prowadzonych w okresie sprawozdawczym. Po zatwierdzeniu raportu przez Prezydenta
Miasta będzie on udostępniony w sposób umożliwiający opinii publicznej zapoznanie się z jego treścią.

8.5 EWALUACJA REALIZACJI PLANU ADAPTACJI
Zadaniem ewaluacji jest sprawdzenie, czy w wyniku podejmowanych działań powstały spodziewane
rezultaty oraz, czy przełożyły się one na realizację wyznaczonego celu nadrzędnego Planu Adaptacji.
W procesie ewaluacji wykorzystywane są informacje pochodzące z monitoringu oraz dodatkowe
badania ewaluacyjne i wskaźniki kontekstowe (Tabela 7). Przewiduje się przygotowanie ewaluacji
w trybie on-going czyli w trakcie obowiązywania Planu Adaptacji oraz ex-post po zakończeniu jej
wdrażania. Ewaluacja on-going pozwoli na obiektywny przyjrzenie się dotychczasowym wynikom
realizacji Planu Adaptacji i zweryfikowanie pierwotnych założeń Planu. Natomiast ewaluacja ex-post ma
charakter podsumowujący efekty realizacji Planu Adaptacji i powinna być podstawą do podjęcia decyzji
o aktualizacji Planu Adaptacji na kolejny okres planistyczny. Za wykonanie lub zlecenie wykonania
badań oraz raportów ewaluacyjnych odpowiadać będzie Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Urzędu Miejskiego w Radomiu.
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Tabela 7. Wskaźniki osiągnięcia celu nadrzędnego Planu Adaptacji w okresie sprawozdawczym

Jednostka
miary

Wskaźnik

Oczekiwana
wartość

Źródło danych

Cel 1: Włączenie adaptacji do zmian klimatu w politykę rozwoju miasta
1.1. Liczba dokumentów strategicznych i
planistycznych opracowanych i
zaktualizowanych z uwzględnieniem adaptacji
do zmian klimatu

1.2. Liczba zrealizowanych przetargów objętych
systemem zielonych zamówień publicznych
uwzględniających adaptację do zmian klimatu
1.3. Liczba opracowanych wytycznych
planistycznych/urbanistycznych w kształtowaniu
przestrzeni publicznej z uwzględnieniem
adaptacji
1.4. Liczba decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu z uwzględnieniem
wytycznych planistycznych/urbanistycznych w
kształtowaniu przestrzeni publicznej w zakresie
adaptacji, w stosunku do całkowitej liczby
wydanych decyzji
1.5. Liczba projektów obejmujących cele
adaptacyjne w stosunku do liczby wszystkich
projektów realizowanych przez miasto

1.6. Liczba miast współpracujących w ramach
zewnętrznej sieci współpracy dla wdrażania
Miejskiego Planu Adaptacji

wzrost

UMR, MPU,
Spółki
Miejskie,
Jednostki
Miejskie

l.

wzrost

UMR, Spółki
Miejskie,
Jednostki
Miejskie

l.

wzrost

UMR, MPU

l.

wzrost

UMR, MPU

wzrost

UMR, Spółki
Miejskie,
Jednostki
Miejskie

wzrost

UMR, Spółki
miejskie,
Jednostki
miejskie

wzrost

UMR, Spółki
Miejskie,
Jednostki
Miejskie

l.

l.

l.

1.7. Liczba podmiotów w mieście współpracujących
w ramach wewnętrznej sieci współpracy dla
wdrażania Miejskiego Planu Adaptacji

l.

Cel 2: Opracowanie i wdrożenie systemu podejmowania decyzji i reagowania na zagrożenia
2.1. Liczba rekordów w ujednoliconej bazie danych
dotyczących zagrożeń klimatycznych
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l.

wzrost

UMR, MPU,
Spółki
Miejskie,

Jednostka
miary

Wskaźnik

Oczekiwana
wartość

Źródło danych
Jednostki
Miejskie

l.

wzrost

UMR MPU,
Spółki
Miejskie,
Jednostki
Miejskie

zł

wzrost

UMR

%

wzrost

UMR

2.5. Dofinansowanie służb ratowniczych

zł

wzrost

UMR

2.6. Wzrost poziomu świadomości klimatycznej
służb ratowniczych

%

wzrost

UMR (badania
ankietowe)

2.7. Liczba interwencji medycznych w okresie fal
upałów (+7 dni)

l.

spadek

Szpital Miejski

2.8. Liczba pacjentów hospitalizowanych z powodu
chorób układów oddechowego i krążenia w
stosunku do całkowitej liczby mieszkańców

%

spadek

GUS, UMR,
Szpital Miejski

2.2. Liczba rekordów w ujednoliconej bazie danych
dotyczących skutków zagrożeń klimatycznych

2.3. Koszty inwestycji w System Wczesnego
Ostrzegania i Alarmowania o Zagrożeniach
2.4. Liczba mieszkańców korzystających z Systemu
Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania o
Zagrożeniach w stosunku do całkowitej liczby
mieszkańców

Cel 3: Łagodzenie zagrożeń dla zdrowia wynikających z fal upałów i miejskiej wyspy ciepła
3.1. Liczba opracowanych narzędzi wdrażania
błękitno-zielonej infrastruktury dla różnych grup
docelowych
3.2. Powierzchnia nowych i zrewitalizowanych
miejskich publicznych terenów zieleni
urządzonej

l.

m2

3.3. Powierzchnia terenów zieleni urządzonej z
elementami błękitno-zielonej infrastruktury w
terenach zabudowy mieszkaniowej o wysokiej
intensywności

3.4. Liczba zacienionych placów zabaw w stosunku
do ogólnej liczby placów zabaw w mieście

76

m2

%

wzrost

UMR, MPU

wzrost

UMR, Spółki
Miejskie,
Jednostki
Miejskie

wzrost

UMR, Spółki
Miejskie,
Jednostki
Miejskie
spółdzielnie,
wspólnoty
mieszkaniowe

wzrost

UMR, Spółki
Miejskie,
Jednostki
Miejskie

Jednostka
miary

Wskaźnik

Oczekiwana
wartość

Źródło danych
spółdzielnie,
wspólnoty
mieszkaniowe

3.5. Długość pasów drogowych z nowymi
nasadzeniami zieleni i miejscową retencją wód
opadowych

km2

wzrost

UMR, Spółki
Miejskie,
Jednostki
Miejskie

3.6. Powierzchnia terenów rozszczelnionych

m2

wzrost

UMR, Spółki
Miejskie

3.7. Liczba pojazdów transportu miejskiego
klimatyzowanych i spełniających najnowsze
normy emisji spalin

l.

wzrost

UMR,
Jednostki
Miejskie

3.8. Liczba tablic Systemu Dynamicznej Informacji
Pasażerskiej z informacją na temat rozkładu
jazdy, temperatury i zagrożeń klimatycznych

l.

wzrost

UMR,
Jednostki
Miejskie

wzrost

UMR, Spółki
Miejskie,
Jednostki
Miejskie

3.9. Liczba zacienionych i „zielonych” przystanków
komunikacji miejskiej w ogólnej liczbie
przystanków komunikacji miejskiej

%

Cel 4: Zwiększenie odporności miasta poprzez racjonalne gospodarowanie zasobami
wodnymi

l.

wzrost

UM, Spółki
Miejskie,
Jednostki
Miejskie,
spółdzielnie,
wspólnoty
mieszkaniowe

4.2. Zużycie wody per capita

m3

spadek

UMR, WMR,
GUS

4.3. Ilość wody sieciowej pobieranej do podlewania
roślinności w przestrzeniach publicznych

m3

spadek

UMR, WMR

4.4. Długość odcinków zrenaturyzowanych cieków

km

wzrost

UMR, WMR

4.5. Liczba obiektów retencji wód opadowych w
dolinach rzecznych zrealizowanych z
uwzględnieniem metod ekosystemowych i BZI

l.

wzrost

UMR, WMR

4.1. Liczba zamontowanych systemów
monitorowania zużycia wody
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Jednostka
miary

Wskaźnik

4.6. Liczba obiektów miejscowej retencji terenowej
wód opadowych z wykorzystaniem
zintegrowanych rozwiązań inżynierskich i BZI

4.7. Powierzchnia podtopień wynikających z
ekstremalnych opadów i powodzi miejskich

Oczekiwana
wartość

Źródło danych

l.

wzrost

UMR, Spółki
Miejskie,
Jednostki
Miejskie,
spółdzielnie,
wspólnoty
mieszkaniowe,
właściciele
nieruchomości

m2

spadek

UMR

Cel 5: Poprawa jakości powietrza w mieście w warunkach zmian klimatu

5.1. Liczba budynków będących własnością miejską,
użyteczności publicznej i budynków prywatnych
w których wprowadzono rozwiązania
energooszczędne (termomodernizacja)

5.2. Inwestycje w modernizację systemów
wytwarzania i dystrybucji ciepła
5.3. Liczba zlikwidowanych indywidualnych źródeł
ciepła poprzez przyłączanie do Miejskiego
Systemu Ciepłowniczego
5.4. Liczba przyłączeń do Miejskiego Systemu
Ciepłowniczego w stosunku do liczby decyzji o
pozwoleniu na budowę
5.5. Liczba osób korzystających z komunikacji
publicznej

l.

wzrost

UM, Spółki
Miejskie,
Jednostki
Miejskie,
spółdzielnie,
wspólnoty
mieszkaniowe

zł

wzrost

RADPEC

l.

spadek

RADPEC

l.

wzrost

UMR,
RADPEC

l.

wzrost

UMR,
Jednostki
Miejskie
(MZDiK i MPK)

5.6. Sumaryczny czas opóźnień komunikacji
miejskiej

h

spadek

UMR,
Jednostki
Miejskie
(MZDiK i MPK)

km

wzrost

UMR, MPU,
MZDiK

5.8. Liczba nowych rowerów miejskich

l.

wzrost

UMR, MOSiR

5.9. Udział decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, w których ustalenia

%

wzrost

UMR, MPU

5.7. Długość powstałych ścieżek rowerowych
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Wskaźnik
zapewniają zachowanie systemu przewietrzania
miasta w stosunku do wszystkich wydanych
decyzji
5.10. Liczba dni w roku z przekroczeniem
dopuszczalnego poziomu dla stężeń dobowych
PM10 (norma 50 µg/m3)
5.11.

Liczba dni ze smogiem

Jednostka
miary

Oczekiwana
wartość

Źródło danych

l.

spadek

UMR, WIOŚ

l.

spadek

UMR, WIOŚ

Cel 6: Poprawa dostępu do informacji dla skutecznego zapobiegania skutkom ekstremów
klimatycznych
6.1. Liczba akcji edukacyjnych w zakresie adaptacji
do zmian klimatu
6.2. Wzrost poziomu świadomości klimatycznej
urzędników i pracowników spółek miejskich

l.

%

6.3. Poziom świadomości klimatycznej
społeczeństwa (wiedza mieszkańców na temat
zmian klimatu i adaptacji do skutków tych
zmian)
6.4. Liczba projektów adaptacyjnych w budżecie
partycypacyjnym w stosunku do liczby
wszystkich projektów
6.5. Liczba wejść na portal miejski dot. warunków
pogodowych
6.6. Liczba urzędników realizujących projekty
adaptacyjne

wzrost

UMR

wzrost

UMR, Spółki
Miejskie,
Jednostki
Miejskie
UMR

%

wzrost

(badania
ankietowe)

%

wzrost

UMR

l.

wzrost

UMR

l.

wzrost

UMR

Wskaźniki adaptacji – realizacji celu nadrzędnego
7.1. Jakość życia (ocena komfortu życia w mieście
przez mieszkańców)

%

wzrost

Badania
ankietowe
UMR

Osiągnięcie zakładanych wartości wskaźników programowych będzie wymagało szerokiego
zaangażowania w realizację działań Planu Adaptacji zarówno samorządu lokalnego i jednostek mu
podległych, jak i podmiotów zewnętrznych. Z tego powodu elementem procesu wdrażania Planu
Adaptacji będzie upowszechnianie raportów ewaluacji.
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8.6 HARMONOGRAM WDRAŻANIA PLANU ADAPTACJI
Plan Adaptacji będzie wdrażany w latach 2019-2030. Monitoring realizacji Planu Adaptacji prowadzony
będzie co dwa lata, a ewaluacja w 2024 r. i 2030 r. Wyniki ewaluacji będą podstawą podjęcia decyzji o
ewentualnej aktualizacji dokumentu. Tabela 8 przedstawia harmonogram wdrażania Planu Adaptacji w
Radomiu.

4
5
6

Monitorowanie
realizacji działań
Ewaluacja realizacji
Planu
Aktualizacja Planu
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2030

2029

2028

2027

2026

Realizacja Planu

2025

3

2024

Przyjęcie Planu
przez Radę Miasta

2023

2

2022

Opracowanie Planu

2021

1

2020

Czynność

2019

Lp.

2018

Tabela 8. Harmonogram wdrażania Planu Adaptacji w Radomiu

9 Podsumowanie
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Uwzględnienie prognozowanych zmian klimatu w planowaniu rozwoju miasta jest niezbędne dla
zapewnienia bezpiecznego i sprawnego funkcjonowania miasta oraz wysokiej jakości życia
mieszkańców. Przyjmując Plan Adaptacji władze i mieszkańcy Radomia dostrzegają najważniejsze
zagrożenia związane ze zmianami klimatu, do których należą: wysokie temperatury, fale upałów i
miejska wyspa ciepła; intensywne opady i związane z nimi podtopienia, oraz smog i zanieczyszczenie
powietrza. Ponieważ, jak wskazują prognozy i analizy klimatyczne, w perspektywie roku 2030 należy
się spodziewać pogłębienia tendencji zmian zjawisk klimatycznych zaobserwowanych w przeszłości,
miasto powinno tworzyć struktury przestrzenne, społeczne i gospodarcze przygotowane na te zjawiska.
Koniecznością i wyzwaniem staje się kształtowanie polityki rozwoju i wizji miasta uwzględniającej nowe
warunki klimatyczne i adaptację do zmian klimatu i jego skutków. Cele zapisane w Planie Adaptacji
dotyczą głównie tych sektorów, które zostały uznane za najbardziej wrażliwe na zmiany klimatu w
Radomiu tj.: zdrowie publiczne, gospodarka przestrzenna miasta, gospodarka wodna oraz transport. W
Miejskim Planie Adaptacji określone są działania, będące odpowiedzią władz i mieszkańców Radomia
na zagrożenia w wymienionych obszarach funkcjonowania miasta. Realizowanie ich będzie zmierzało
do wypełnienia wizji miasta, w której dostrzega się konieczność uwzględnienia nowych warunków
klimatycznych w polityce rozwoju miasta.
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Załączniki
Dołączone do Planu adaptacji na DVD.

1)
2)
3)
4)

Lista interesariuszy
Opis głównych zagrożeń klimatycznych i ich pochodnych dla miasta
Materiały graficzne
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu adaptacji do
zmian klimatu Miasta Radomia do roku 2030.
5) Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Instytut Ochrony Środowiska
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Krucza 5/11D
00-548 Warszawa
tel.: 22 375 05 25
faks: 22 375 05 01

Arcadis Sp. z o.o.

Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej

Instytutu Ekologii Terenów
Uprzemysłowionych

ul. Wołoska 22a

Państwowy Instytut Badawczy

ul. Kossutha 6

02-675 Warszawa

ul. Podleśna 61

40-844 Katowice

tel.: 22 203 20 00

01-673 Warszawa

tel.: 32 254 60 31

faks: 22 203 20 01

tel.: 22 569 41 00

faks: 32 254 17 17

e-mail: mpa@arcadis.com

faks: 22 834 18 01

e-mail: ietu@ietu.pl

www.arcadis.com

