
 

 

 

UCHWAŁA Nr ................  
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO  

z dnia ............................... 
 

w sprawie okre ślenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa 
zachodniopomorskiego 

 

Na podstawie art. 18 pkt 1 i art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 t.j. ze zm.), art. 119 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.) oraz art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze 
zm.) 
 

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1. 
 

1. Określa się „Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa 
zachodniopomorskiego”.  

2. Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa zachodniopomorskiego, 
o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

3. Do niniejszej uchwały załącza się uzasadnienie, zawierające informację o udziale 
społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim 
zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa. 

§ 2. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego. 

§ 3 
 

Traci moc uchwała Nr II/26/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 
2014 r. w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa 
zachodniopomorskiego (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z dn. 19 stycznia 2015 r., 
poz. 204) 

§ 4 

 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

 
 
 
 
 
 
 



Załącznik  
do uchwały nr ………… 
Sejmiku Województwa 
Zachodniopomorskiego 
z dnia …………………. 

 

  

1. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa zachodniopomorskiego”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Uzasadnienie 

 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.) 
w art. 119 ust. 2 nakłada na sejmik województwa obowiązek uchwalania programów ochrony 
środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, na których poziom hałasu przekracza 
poziom dopuszczalny. Zgodnie z art. 118a ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska 
podstawowym źródłem danych wykorzystywanym dla celów tworzenia niniejszych programów są 
mapy akustyczne, opracowywane i przedkładane przez zarządzających obiektami, których 
eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach.  

Programy ochrony środowiska przed hałasem są dokumentami przyczyniającymi się do zmniejszenia 
ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego na środowisko na wskazanych w mapach 
akustycznych terenach przekroczeń. 

Na terenie województwa zachodniopomorskiego do obiektów, których eksploatacja może powodować 
negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, zaliczone zostały odcinki dróg 
krajowych i wojewódzkich o natężeniu ruchu powyżej 3 mln pojazdów rocznie, a także odcinki linii 
kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 30 000 pociągów rocznie, tj.: 

• drogi zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie o łącznej 
długości ok. 412,30 km; 

• drogi zarządzane przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie o łącznej 
długości 33,10 km; 

• odcinki lini kolejowych zarządzane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. o łącznej długości 
36,98 km. 

Mapy akustyczne dla odcinków dróg wojewódzkich zostały przekazane w wersji papierowej 
i elektronicznej w dniu 10 stycznia 2017 r. przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Koszalinie, mapy akustyczne dla odcinków lini kolejowych zostały przekazane przez PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. w wersji elektronicznej w dniu 13 października 2017 r., natomiast mapy 
akustyczne dla odcinków dróg krajowych zostały przekazane przez Generalną Dyrekcję Dróg 
Krajowych i Autostrad w Warszawie w wersji elektronicznej w dniu 07 maja 2018 r. 

Proces postępowania mającego na celu opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem 
dla województwa zachodniopomorskiego został przeprowadzony przy uwzględnieniu aktualnie 
obowiązujących przepisów prawnych. Zakres programu ochrony środowiska przed hałasem został 
określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 179, Nr 1498). Program ten powinien składać się z części opisowej, części 
wyszczególniającej ograniczenia i obowiązki wynikające z realizacji programu oraz uzasadnienie 
zakresu zagadnień.  

Do przedmiotowego Programu, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) została 
opracowana Prognoza oddziaływania na środowisko.  

W postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony środowiska przed 
hałasem stosownie do art. 119 ust. 2a ustawy Prawo ochrony środowiska zapewnia się udział 
społeczeństwa na zasadach określonych w przepisach ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko. 

Równocześnie na podstawie § 1 ust. 1 Uchwały Nr XLV/532/10 Sejmiku Województwa 
Zachodniopomorskiego z dnia 19 października 2010 r. ze zm., projekt uchwały podlega konsultacjom 
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Podjęcie przedmiotowej uchwały stanowi wypełnienie delegacji ustawowej, określonej w art. 119 ust. 2 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.). 


