Załącznik nr 1 do Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Radzionków do roku 2020 – lista priorytetów ekologicznych dla Gminy Radzionków
wraz z przyporządkowanymi im celami i kierunkami działań

Lp.

Priorytet

Cel
(krótko
i długoterminowy)

Kierunek
(krótko
i długoterminowy)

Zadanie

Podmiot
odpowiedzialny*

Planowane koszty realizacji zadań w poszczególnych latach
(dotyczące Gminy Radzionków)
2015

2016

2017

2018

2019

Uwagi
2020

Objaśnienia:
*WN – Właściciele nieruchomości, GR – Gmina Radzionków, SM – Straż Miejska w Radzionkowie, NGO – Organizacje pozarządowe, IP – Inwestor prywatny, ZD – Zarząd Dróg Gminnych, OB – Ogród Botaniczny,
Pole zaciemnione – nie planuje się realizacji zadania w danym roku, pole ze znakiem "–" – możliwa realizacja zadania we wskazanym roku, koszty nieokreślone lub brak kosztów
POP - Program Ochrony Powietrza dla terenu województwa śląskiego, WPF - Wieloletnia Prognoza Finansowa

1.

Gospodarka odpadami (GO)

Zapewnienie zgodnego
z zasadami ochrony
środowiska odzysku i
bezpiecznego
unieszkodliwiania
odpadów (GO1)

Zmniejszenie
ilości odpadów
kierowanych
na składowiska
odpadów (GO2)

Usuwanie wyrobów
zawierających azbest z
terenu miasta (GO1.1)
Usuwanie odpadów z
miejsc nieprzeznaczonych
do ich składowania
(GO1.2)

Efektywne i skuteczne
gospodarowanie odpadami
komunalnymi
(GO2.1)

Demontaż, transport i utylizacja wyrobów
zawierających azbest (GO1.1.1)
Udzielanie dotacji do usuwania azbestu
(GO1.1.2)
Zapobieganie powstawaniu i usuwanie
nielegalnych wysypisk odpadów (GO1.2.1)

WN

Środki własne właścicieli nieruchomości

–

GR

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

GR

54 000

54 000

54 000

54 000

54 000

54 000

Egzekwowanie utrzymania czystości przez
właścicieli nieruchomości (GO1.2.2)

GR

–

–

–

–

–

–

Odbiór i zagospodarowanie wszystkich
odpadów komunalnych powstających na terenie
Gminy (GO2.1.1)

GR

2 186 093

2 383 839

2 380 000

2 380 000

2 380 000

2 380 000

–

Zbiórka odpadów na GPSZOKu oraz w
pojemnikach na terenie Gminy (GO2.1.2)

GR

114 230

124 485

125 000

125 000

126 000

126 000

–

Rozszerzenie zbiórki odpadów baterii i
akumulatorów małogabarytowych (GO2.1.3)

GR

Obejmowanie na bieżąco zbiórką
przeterminowanych leków nowopowstałe
apteki (GO2.1.4)
Wyposażenie Gminnego Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych (GO2.1.5)
Wdrożenie systemu bardziej szczegółowej
kontroli sposobu segregowania odpadów w
systemie workowym i pojemnikowym
(GO2.1.6)
Ustanowienie nakazu segregacji w Gminie
(GO2.1.7)
Przeprowadzanie kontroli w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi przez
właścicieli nieruchomości, w tym nieruchomości
niezamieszkanych (GO2.1.8)
Zakup pojemników do zbierania odpadów
komunalnych niesegregowanych dla potrzeb
obsługi całego systemu na terenie Gminy
Radzionków (GO2.1.9)
Zakup pojemników do zbierania odpadów
komunalnych segregowanych dla potrzeb
obsługi całego systemu na terenie Gminy
Radzionków (GO2.1.10)
Zakup taboru samochodowego dla odbioru
odpadów komunalnych niesegregowanych i
segregowanych od mieszkańców (GO2.1.11)

2 500

GR

–

GR

246 671

GR

500

GR

300

–
Spójne z OZ
Zadanie bieżące

–
–

300

–

300

Zadanie ciągłe
Dofinansowane z
WFOŚiGW

500

Zbieżne z ZS
Bezkosztowe,
zależne od stanu
prawnego

–

GR

–

–

–

–

–

–

Zbieżne z ZS

GR

–

275 000

275 000

–

–

–

–

GR

–

50 000

50 000

–

–

–

–

GR

–

–

400 000

400 000

400 000

–

Realizacja możliwa
w przypadku
zmiany przepisów
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2.

Ochrona powietrza atmosferycznego (OP)

Ograniczenie emisji ze
źródeł spalania paliw o
małej mocy (do 1 MW)
(OP1.1)

Sukcesywna redukcja
emisji zanieczyszczeń
do powietrza (OP1)

Ograniczenie emisji
ze źródeł
komunikacyjnych (OP1.2)

Rozwój odnawialnych
źródeł energii (OP1.3)

Środowiskowe
zagrożenia
zdrowia(SZ)

1 500

2 000

GR, WN

259 134

340 690

GR, WN

116 800

58 960

2 000

2 000

2 000

2 000

Zbieżne z GO, ZS
Dofinansowane z
WFOŚiGW

58 960

58 960

GR

58 960

58 960

300 000

300 000

–

Zadanie warunkowe
- wspomagające,
niepriorytetowe

GR

56 366

41 413

41 000

41 000

41 000

41 000

Nasadzenia drzew,
spójne z OH i OK

GR (ZD)

97 160

97 160

97 160

97 160

97 160

97 160

–

694 191

300 000

–

–

–

–

–

500 000

500 000

Zadanie warunkowe
- wspomagające,
niepriorytetowe

GR

GR

903 585

907 431

909 840

912 315

914 856

917 467

Zgodne z WPF,
zrealizowane w
formie PPP kontynuacja

Przebudowa oświetlenia ulicznego - osiągnięcie
oszczędności zużycia energii elektrycznej dla
oświetlenia ulicznego w Gminie Radzionków
(OP1.5.1)

GR, IP

356 409

804 593

804 593

804 593

804 593

804 593

Zgodne z WPF,
realizowane w
formie PPP

Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Radzionków oraz Planu Mobilności
Miejskiej (OP1.6.1)

GR, WN, IP

Opieka nad bezdomnymi
zwierzętami (SZ1.1)

Realizacja rocznych programów opieki nad
zwierzętami (SZ1.1.1)

GR, NGO

104 380

99 161

99 160

99 160

99 160

99 160

Czyste i bezpieczne miasto
(SZ1.2)

Kontynuowanie i rozszerzanie akcji "Sprzątaj po
swoim psie, to nie jest kupa roboty" (SZ1.1.2)

GR, NGO

118 800

118 800

118 800

118 800

118 800

118 800

Ograniczenie emisji
zanieczyszczeń do
powietrza poprzez
oszczędność zużycia
energii elektrycznej
(OP1.5)
Osiągnięcie unijnych celów
klimatycznoenergetycznych (OP1.6)

3.

GR

GR, IP

Termomodernizacja
budynków użyteczności
publicznej (OP1.4)

Zahamowanie
powstawania
środowiskowych
zagrożeń dla zdrowia
(SZ1)

Przeprowadzanie kontroli dotyczących spalania
odpadów w paleniskach domowych oraz
spalania odpadów zielonych na otwartej
przestrzeni (OP1.1.1)
Realizacja PONE dla Gminy Radzionków na lata
2015-2016 - KAWKA (OP1.1.2)
Udzielanie wsparcia finansowego w postaci
dotacji celowej na modernizację systemu
ogrzewania dla mieszkańców na podstawie
lokalnego regulaminu dofinansowania
(OP1.1.3)
Udzielanie wsparcia finansowego w postaci
dotacji celowej na termomodernizację dla
mieszkańców na podstawie lokalnego
regulaminu dofinansowania (OP1.1.4)
Zwiększenie obszarów zieleni ochronnej w
miastach zapewniającej wymianę powietrza w
obszarach gęstej zabudowy oraz w sąsiedztwie
głównych szlaków komunikacyjnych (OP1.2.1)
Regularne utrzymanie czystości nawierzchni
dróg (czyszczenie metodą mokrą) (OP1.2.2)
Prowadzenie planów rewitalizacji terenów
miejskich obejmujących modernizacje
budynków miejskich, terenów parków i
zieleńców zmiany w układzie komunikacyjnym
centrów miast, zmiany w infrastrukturze
miejskiej zapewniając poprawę komfortu
mieszkańców, wyłączenia ruchu poszczególnych
ulic miasta w celu zmiany wykorzystania
przestrzeni miejskich (OP1.2.3)
Realizacja programu dofinansowania do
montażu małych instalacji lub mikroinstalacji
odnawialnych źródeł do produkcji energii
elektrycznej lub do produkcji ciepła i energii
elektrycznej, na potrzeby budynków
mieszkalnych (systemy fotowoltaiczne, pompy
ciepła) (OP1.3.1)
Kompleksowa termomodernizacja budynków
oświatowych G, ZSPG, LO, SP nr 2, P nr 3 Zmniejszenie energochłonności budynków
poprzez ich termomodernizację (OP1.4.1)

Koszty realizacji zgodne z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radzionków
oraz Planem Mobilności Miejskiej

–
Zbieżne z
priorytetem ZS
W tym koszty
opróżniania
wszystkich koszy
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6.

7.

Ochrona przed hałasem
(OH)
Ochrona przyrody i krajobrazu
(OK)
Ochrona wód
powierzchniowych i
podziemnych
(OW)

5.

Ochrona
powierzchni
ziemi (OZ)

4.

Ochrona mieszkańców
miasta przed hałasem
zagrażającym zdrowiu
i jakości życia (OH1)

Przeciwdziałanie emisji
hałasu z transportu
(OH1.1)

Przeciwdziałanie emisji
hałasu z przemysłu
(OH1.2)
Ukształtowanie i ochrona
systemów obszarów
chronionych (OK1.1)
Zachowanie,
odtworzenie i
zrównoważone
użytkowanie
bioróżnorodności oraz
ochrona krajobrazu
(OK1)

Tworzenie, utrzymanie i
ochrona krajobrazu
rekreacyjnego (OK1.2)

Ochrona zwierząt (OK1.3)

Poprawa stanu urządzeń
wod-kan (OW1.1)
Osiągnięcie dobrego
stanu wód
powierzchniowych i
podziemnych (OW1)

Zapobieganie
zanieczyszczeniom wód
podziemnych (OW1.2)
Poprawa stanu wód
powierzchniowych w
Gminie (OW1.3)

Przeciwdziałanie
powstawaniu źródeł
zanieczyszczenia ziemi
(OZ1)

Usuwanie zanieczyszczeń
ziemi i gleby (OZ1.1)

Realizacja projektu dotyczącego przyjaznej
środowisku i niskoemisyjnej organizacji
transportu publicznego w Subregionie
Centralnym poprzez ograniczenie i uspokojenie
ruchu samochodowego w centrum Miasta
Radzionków wraz z budową II etapu obwodnicy
i ścieżek rowerowych (OH1.1.1)
Usprawnianie organizacji ruchu drogowego
(OH1.1.2)
Rozbudowa ścieżek rowerowych (OH1.1.3)
Tworzenie zintegrowanego transportu
publicznego na terenie powiatów, modernizacja
infrastruktury komunikacji miejskiej w celu jej
uatrakcyjnienia oraz prowadzenie odpowiedniej
polityki parkingowej (OH1.1.4)
Budowy, remonty, przebudowy dróg gminnych
(OH1.1.5)

GR

GR (ZD)
GR

–

–

–

–

4 250

5 650

5 650

5 650

5 650

5 650

Koszty wykazane łącznie w zadaniu OH1.1.5 dot. budowy i przebudowy dróg

Zbieżne z OP, WPF

Zbieżne z OP
Zbieżne z OP

–

–

–

–

–

–

Zbieżne z OP,
realizowane w
ramach członkostwa
w KZKGOP

GR

2 513 823

1 731 806

1 055 944

440 000

–

–

Zbieżne z OP

–

–

–

–

–

–

Zbieżne z ZS

174 980

204 980

175 000

175 000

175 000

175 000

–

10 000

10 000

10 000

10 000

–

GR, IP

Utrzymanie i rozwój Ogrodu Botanicznego w
Radzionkowie (OK1.1.1)

GR, OB

Realizacja w ramach priorytetu Gospodarka
Odpadami - zadanie GO1.2.1 - zapobieganie
powstawaniu i usuwanie nielegalnych wysypisk
odpadów

–

GR

Realizacja zadania w ramach priorytetu ZS –
zadanie ZS4.1.1 i ZS5.2.1

Przebudowa drzewostanu w parku na Księżej
Górze (OK1.2.1)
Wzbogacanie składu gatunkowego drzew
zadrzewień i terenów otwartych (OK1.2.2)
Przebudowa drzewostanu przy drogach
(OK1.2.3)
Zakładanie i bieżące utrzymywanie trawników,
klombów, żywopłotów i drzew (OK1.2.4)
Wspieranie organizacji pszczelarskich w
zakresie ochrony pszczół (OK1.3.1)
Wzbogacenie bazy siedliskowej ptaków – zakup
budek lęgowych (OK1.3.2)
Realizacja zadań Wieloletniego Planu Rozwoju i
Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i
Urządzeń Kanalizacyjnych (OW1.1.1)
Prowadzenie wykazu zbiorników
bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni
ścieków oraz kontrola ich opróżniania
(OW1.2.1)
Monitorowanie stanu wód powierzchniowych
oraz przeprowadzanie niezbędnych interwencji
w przypadku wystąpienia naruszeń (OW1.3.1)

280 155

GR

Koszty wykazane w
zadaniu OP1.2.1
Koszty wykazane w
zadaniu OP1.2.1

GR

–

–

–

–

–

–

GR

–

–

–

–

–

–

GR

225 271

215 902

215 902

215 902

215 902

215 902

–

GR

390

400

410

420

430

440

–

5 000

5 000

GR, NGO
GR

–

Koszty realizacji zgodne z Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji Urządzeń
Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych

–

GR

–

–

–

–

–

–

W ramach zadań
bieżących, zbieżne z
ZS

GR

–

–

–

–

–

–

W ramach zadań
bieżących

GR

Koszty wykazane w zadaniu GO1.2.1

–
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Ochrona przed
promieniowaniem
elektromagnetycznym (PE)

10.

Realizacja w ramach priorytetu Zarządzanie
Środowiskowe - zadanie ZS6.2.4

GR

–

–

–

–

–

–

W ramach zadań
bieżących

Ochrona
zasobów
kopalin
(OZK)

9.

Zapobieganie narażeniu
mieszkańców na
promieniowanie
elektromagnetyczne
(PE1.1)

Bezpieczeństwo w
zakresie związanym z
gospodarowaniem
zasobami kopalin
(OZK1)

Zapobieganie negatywnym
skutkom związanym z
eksploatacją kopalin
(OZK1.1)

Realizacja w ramach priorytetu Zarządzanie
Środowiskowe - zadania ZS5.2 oraz ZS4.1

GR

–

–

–

–

–

–

W ramach zadań
bieżących

Monitorowanie
wdrażania zapisów
programu (ZS1)

Sprawozdania z realizacji
zadań objętych
Programem (ZS1.1)

Sporządzanie i przedstawianie sprawozdań z
realizacji POŚ Radzie Gminy oraz innym
organom zgodnie z literą prawa (ZS1.1.1)

GR

–

Promocja działań
ekologicznych gminy
(ZS2.1)

Promocja projektów związanych z ochroną
środowiska realizowanych przez Gminę
(ZS2.1.1)
Promocja GPSZOK i organizowanych zbiórek
odpadów komunalnych (publikacja artykułów
w mediach, kurierze, wydawanie ulotek,
broszur, informatorów, organizacja konkursów,
dystrybucja materiałów itp.) (ZS2.2.1)
Realizacja kampanii edukacyjno – promocyjnej
dla zadania pn. „Wyposażenie punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych
w Gminie Radzionków” (ZS2.2.2)
Zwiększanie wiedzy mieszkańców w zakresie
sposobu segregacji odpadów komunalnych oraz
zwiększanie poczucia odpowiedzialności za
wytworzone odpady (publikacja artykułów w
mediach, kurierze, wydawanie ulotek, broszur,
informatorów, organizacja konkursów,
dystrybucja materiałów i inne) (ZS2.2.3)
Edukacja w zakresie właściwego użytkowania
kotłów co. oraz szkodliwości spalania odpadów
w paleniskach domowych (publikacja artykułów
w mediach, kurierze, wydawanie ulotek,
broszur, informatorów, organizacja konkursów,
dystrybucja materiałów i inne) (ZS2.3.1)
Edukacja mieszkańców, w tym publikacja
artykułów w mediach, kurierze, wydawanie
ulotek, broszur, informatorów, organizacja
konkursów, dystrybucja materiałów itp. w
zakresie:
 stosowania niskoemisyjnych źródeł ciepła,
ciepła sieciowego, termomodernizacji i
innych metod ograniczania zużycia energii
elektrycznej i cieplnej
 zrównoważonego transportu ze
szczególnym uwzględnieniem komunikacji
publicznej oraz rowerów jako środka
transportu
 stosowania odnawialnych źródeł energii
(ZS2.3.2)

GR

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

–

GR, NGO

–

500

500

500

500

500

–

GR, NGO

9 110

GR, NGO

500

500

500

500

500

500

–

GR, NGO

500

500

500

500

500

500

–

GR, NGO

500

500

500

500

500

500

–

Zarządzanie Środowiskowe
(ZS)

8.

Bezpieczeństwo w
zakresie
promieniowania
elektromagnetycznego
(PE1)

Prowadzenie kampanii
edukacyjno –
informacyjnej w zakresie
gospodarowania odpadami
komunalnymi (ZS2.2)

Edukacja ekologiczna i
promocja ochrony
środowiska (ZS2)

Prowadzenie kampanii
edukacyjnej z zakresu
ochrony powietrza (ZS2.3)

–

W ramach zadań
bieżących

–

–
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Kształtowanie nawyków
kultury ekologicznej
mieszkańców miasta
(ZS2.4)

Współpraca z
organizacjami
pozarządowymi (ZS2.5)

Komunikacja ze
społeczeństwem oraz
system informacji o
środowisku (ZS3)

Zagwarantowanie
szerokiego dostępu do
informacji o środowisku i
jego ochronie (ZS3.1)

Zwiększanie wiedzy
mieszkańców w zakresie
praw i obowiązków
wynikających z przepisów
dotyczących ochrony
środowiska (ZS3.2)

Prowadzenie, w tym aktualizowanie i
wzbogacanie treści, zakładki "eko" na stronie
internetowej www.radzionkow.pl oraz
publikacja artykułów i informacji o tematyce
środowiskowej (ZS2.4.1)
Edukacja ekologiczna mieszkańców, w tym
publikacja artykułów w mediach, kurierze,
wydawanie ulotek, broszur, informatorów,
organizacja konkursów, dystrybucja materiałów
itp. w zakresie innym niż ochrona powietrza i
gospodarka odpadami w celu
 zwiększanie świadomości mieszkańców w
zakresie odpowiedzialności za stan
środowiska
 zwiększenia świadomości mieszkańców w
zakresie wiedzy o przyrodzie Gminy
Radzionków
 ochrony bioróżnorodności
 promocji walorów terenów cennych
przyrodniczo (ZS2.4.2)
Organizacja warsztatów edukacyjnych z zakresu
edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży
(ZS2.4.3)

GR

Realizowane w
ramach zadań
bieżących

–

–

–

–

–

–

GR, NGO,
OB

1 000

950

950

950

950

950

–

GR

5 000

4 750

4 750

4 750

4 750

4 750

–

Rozbudowa Regionalnej Stacji Edukacji
Ekologicznej przy Ogrodzie Botanicznym w
Radzionkowie wraz z wykonaniem kolekcji
edukacyjnych na terenie Ogrodu Botanicznego
w Radzionkowie - tworzenie przestrzeni
chroniącej różnorodność biologiczną regionu
oraz strefy klimatu umiarkowanego (ZS2.4.4)

GR

150 450

Wspieranie organizacyjne i finansowe
organizacji pozarządowych w zakresie
prowadzenia przez nie działalności edukacyjnej
z zakresu ochrony środowiska (ZS2.5.1)

GR, NGO

Prowadzenie na bieżąco publicznie dostępnego
wykazu zawierającego informacje o środowisku
i jego ochronie (ZS3.1.1)

–

Realizacja na
podstawie rocznych
programów
współpracy

9 894

9 400

9 400

9 400

9 400

9 400

GR

–

–

–

–

–

–

Realizowane w
ramach zadań
bieżących

Przekazywanie wiarygodnych informacji o
jakości środowiska ryzyku wystąpienia sytuacji
alarmowych z zaangażowaniem regionalnych
mediów (telewizji, radia, prasy) (ZS3.1.2)

GR

–

–

–

–

–

–

Wynika z POP,
realizowane w
ramach zadań
bieżących

Udostępnienie mieszkańcom dedykowanych
numerów telefonicznych/maili/formularzy
internetowych do zgłaszania określonych
przypadków naruszeń dotyczących ochrony
środowiska (ZS3.1.3)

GR

–

–

–

–

–

–

Realizowane w
ramach zadań
bieżących

Angażowanie mieszkańców w procesy
tworzenia prawa oraz realizowane projekty
(ZS3.1.4)

GR

–

–

–

–

–

–

Realizowane w
ramach zadań
bieżących

GR, NGO

Koszty wykazane w zadaniach ZS2.2.3, ZS2.3.1, ZS2.3.2 i ZS2.4.2

Realizowane w ramach priorytetu Zarządzanie
Środowiskowe – zadania ZS2.2.3, ZS2.3.1,
ZS2.3.2 i ZS2.4.2

–
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Współpraca z innymi
organami i
instytucjami w
zakresie działań
dotyczących ochrony
środowiska (ZS4)

Skrupulatne
przeprowadzanie
postępowań i kontroli
administracyjnych
(ZS5)

Inicjowanie współpracy z
innymi organami i
instytucjami w zakresie
działań dotyczących
ochrony środowiska
(ZS4.1)
Przestrzeganie przez
właścicieli nieruchomości
przepisów porządkowych
(ZS5.1)
Przeciwdziałanie
ponadnormatywnym
emisjom substancji i
energii do środowiska
(ZS5.2)
Zwiększanie wiedzy
merytorycznej
pracowników komórek
odpowiedzialnych za
ochronę środowiska
(ZS5.3)

Ekologiczne zamówienia
publiczne (ZS6.1)

Wprowadzanie
procedur
administracyjnych
mających pozytywny
wpływ na stan
środowiska (ZS6)
Spójna, prośrodowiskowa
polityka planowania
przestrzennego (ZS6.2)

Udzielanie i uzyskiwanie informacji,
przeprowadzanie wspólnych interwencji i
oględzin oraz występowanie o dokonanie
czynności zgonie z kompetencjami w
przypadkach wystąpienia naruszeń przepisów
ochrony środowiska (ZS4.1.1)
Przeprowadzanie przez Straż Miejską kontroli
zgodnie z kompetencjami (m.in. utrzymanie
czystości i porządku, gospodarowanie
odpadami, gospodarka ściekowa) (ZS5.1.1)

GR oraz
inne organy

–

–

–

–

–

–

Realizowane wg
potrzeb w ramach
zadań bieżących

GR – SM

–

–

–

–

–

–

Realizowane wg
potrzeb w ramach
zadań bieżących

Kontrole i doraźny nadzór nad przedsiębiorcami
w zakresie spełniania norm określonych w
przepisach ochrony środowiska (ZS5.2.1)

GR

–

–

–

–

–

–

Realizowane wg
potrzeb w ramach
zadań bieżących

Udział w szkoleniach, seminariach, komisjach i
konferencjach (ZS5.3.1)

GR

4 256

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

Koszty szkoleń
pracowników
Referatu Ochrony
Środowiska

Uwzględnienie w zamówieniach publicznych
problemów ochrony środowiska poprzez
odpowiednie przygotowywanie specyfikacji
zamówień publicznych (np. zakup środków
transportu spełniających odpowiednie normy
emisji spalin, prowadzenie prac budowlanych w
sposób ograniczający niezorganizowaną emisję
pyłu do powietrza, wykorzystanie
ekologicznych materiałów) (ZS6.1.1)

GR

–

–

–

–

–

–

Realizowane wg
potrzeb w ramach
zadań bieżących

Uwzględnienie w planach zagospodarowania
przestrzennego zapisów mających na celu
pośrednie wyeliminowanie części transportu
ciężkiego z miast - zapewnienie alternatywy dla
transportu ciężkiego, która pozwoli na
wprowadzenie ograniczeń w mieście (ZS6.2.1)

GR

–

–

–

–

–

–

Wynika z POP,
realizowane w
ramach zadań
bieżących

Uwzględnienie, w planach zagospodarowania
przestrzennego zachowania terenów zielonych
oraz określonych wymogów ochrony powietrza
(ZS6.2.2)

GR

–

–

–

–

–

–

Wynika z POP,
realizowane w
ramach zadań
bieżących

Prowadzenie polityki zagospodarowania
przestrzennego uwzględniającej konieczność
ochrony istniejących i wyznaczania nowych
kanałów przewietrzania miast, szczególnie w
miejscowościach o niekorzystnym położeniu
topograficznym sprzyjającym kumulacji
zanieczyszczeń (ZS6.2.3)

GR

–

–

–

–

–

–

Wynika z POP,
realizowane w
ramach zadań
bieżących

Utrzymanie stref ograniczonego
zagospodarowania w miejscowym planie w
związku z przebiegiem sieci wysokiego napięcia
(ZS6.2.4)

GR

–

–

–

–

–

–

Realizowane w
ramach zadań
bieżących, zbieżne z
PE
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Opracowanie nowych lub zmiana istniejących
planów zagospodarowania przestrzennego dla
obszarów gmin, w których wstępują obszary
przekroczeń, w szczególności pyłu PM10 i
PM2,5, określające wymagania w zakresie
stosowanych sposobów zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe
niepowodujące nadmiernej emisji
zanieczyszczeń (ZS6.2.5)
Dokonanie zmiany Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
w odniesieniu do całego obszaru Gminy
Radzionków w taki sposób, aby zawierał zapisy
dotyczące:
 zakazu prowadzenia robót geologicznych i
górniczych związanych z rozpoznawaniem,
poszukiwaniem złóż oraz ich podziemną
eksploatacją,
 zakazu podziemnego bezzbiornikowego
magazynowania substancji i składowania
odpadów lub podziemnego składowania
dwutlenku węgla,
 zakazu robót podziemnych prowadzonych w
celach badawczych, doświadczalnych i
szkoleniowych na potrzeby geologii i
górnictwa, zakazu drążenia tuneli z
zastosowaniem techniki górniczej,
 dopuszczenia możliwości prowadzenia
działalności górniczej umożliwiającej
prowadzenie Zakładu Górniczego zgodnie z
obowiązującą ustawą Prawo geologiczne i
górnicze, z wyłączeniem możliwości
prowadzenia eksploatacji, na terenie działki
1421/30 w Radzionkowie (ZS6.2.6)
Opracowanie i przyjęcie Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej (ZS6.3.1)
Opracowywanie i przyjmowanie rocznych
planów opieki nad zwierzętami (ZS6.3.2)
Przyjmowanie oraz
bieżąca aktualizacja
programów i strategii z
zakresu ochrony
środowiska (ZS6.3)

Opracowanie i przyjęcie Planu mobilności
miejskiej (ZS6.3.3)
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska
(ZS6.3.4)
Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w
ciepło (ZS6.3.5)
Przyjmowanie i aktualizowanie Wieloletniego
Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń
Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych
(ZS6.3.6)
Opracowanie i przyjęcie Lokalnego Programu
Rewitalizacji dla Gminy Radzionków (ZS6.3.7)

GR

–

–

–

–

–

–

Wynika z POP,
realizowane w
ramach zadań
bieżących

GR

–

–

–

–

–

–

Realizowane w
ramach zadań
bieżących

GR

1 770

17 700

GR

–

–

–

GR

12 300

Spójne z
priorytetem OP
Spójne z
priorytetem SZ,
realizacja w ramach
zadań bieżących
Spójne z
priorytetem OP

–

–

–

GR

10 000

GR

GR

GR

25 000

–

–

Spójne z
priorytetem OP

25 000

–

–

–

–

–

–

17 000
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