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Podsumowanie 
 

opiniowania, udziału społeczeństwa i przyjęcia  

„Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza 
aglomeracjami połoŜonych wzdłuŜ dróg krajowych  

z terenu województwa opolskiego na lata 2008 - 2013” 
 

 

Zgodnie z art. 55 pkt. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) 
przedstawia się co następuje: 

 

 Konieczność opracowania Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów, 
na których poziom hałasu przekracza wartość dopuszczalną, wynika z  art.119 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. nr 25, poz. 150 
z późn.zm.). Zgodnie z art. 119 ust. 5, do sporządzania programu ochrony środowiska przed 
hałasem przystąpiono w 2008 r., w roku przedstawienia Zarządowi Województwa Opolskiego 
map akustycznych wskazujących tereny o przekroczonych dopuszczalnych poziomach hałasu. 

 „Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami 
połoŜonych wzdłuŜ dróg krajowych z terenu województwa opolskiego na lata 2008 – 2013” 
opracowywany został na podstawie umowy nr DOŚ.0812-44-6/09 z dnia 16.09.2009 r. 
zawartej pomiędzy Województwem Opolskim, a Biurem Ekspertyz i Projektów Budownictwa 
Komunikacyjnego „EKKOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Ponadto zgodnie z art. 46 
pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U.  z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) projekt programu podlegał 
takŜe przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zakres i stopień 
szczegółowości informacji zawartych w Prognozie oddziaływania na środowisko określiła 
pismem z dnia 11,12,2008 nr RDOŚ-16-WPN-6638-060/08/jg. Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w Opolu oraz pismem z dnia 13.02.2009 nr NZ/JW-4321-26/09 Państwowy 
Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Opolu. Prognoza sporządzona została na podstawie 
umowy nr DOŚ.0812-44-1/10 zawartej w dniu 19.01.2010r. pomiędzy Województwem 
Opolskim, a firmą BIO PLAN Pracownia ochrony przyrody i ekologii z siedzibą 
w Krasiejowie. 

 W „Prognozie oddziaływania na środowisko” dokonano analiz zadań i rozwiązań 
proponowanych w „Programie…”. Określono prawdopodobne oddziaływania, jakie mogą być 
generowane przez te działania na określone elementy środowiska i przeprowadzono ocenę 
oddziaływania na środowisko kaŜdego analizowanego w „Programie…” odcinka drogi oraz 
proponowanych dla niego działań, uwzględniając jednocześnie charakter i stan środowiska 
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w miejscu realizacji przedsięwzięcia (czyli obszaru przewidywanego moŜliwego 
oddziaływania przedsięwzięcia ma środowisko). Prognoza wykazała, Ŝe realizacja 
„Programu…” nie będzie w Ŝadnym stopniu negatywnie oddziaływała na środowisko. 

 Projekt „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza 
aglomeracjami połoŜonych wzdłuŜ dróg krajowych z terenu województwa opolskiego na lata 
2008 – 2013” wraz z Prognozą oddziaływania a środowisko został poddany opiniowaniu 
przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego w Opolu. Dokumenty zostały zaopiniowane pozytywnie.  

 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wniosła jedną uwagę do przedmiotowego 
Programu, która została uwzględniona w opracowaniu: 

Czego 
dotyczyła 

uwaga 

Treść uwagi Proponowana 
zmiana 

Uzasadnienie zmian 

Załączniki 
graficzne 

„(…) Jednocześnie informuję, 
Ŝe na mapach imisyjnych 
LDWN dla poszczególnych 
odcinków autostrady A4 oraz 
drogi krajowej nr 40 nie 
zaznaczono istniejących 
ekranów akustycznych, co 
utrudnia analizę załączonych 
dokumentów.” 

Uzupełniono w 
załącznikach 
graficznych 
lokalizację 
istniejących 
ekranów 
akustycznych. 

Uzupełnienie na rysunkach 
istniejących ekranów 
akustycznych ułatwi 
analizę części graficznych 
opracowania. 

 

 

 Zgodnie z art.119 ust.2a ustawy Prawo ochrony środowiska,, Sejmik Województwa 
Opolskiego zapewnił takŜe udział społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest 
sporządzenie tego Programu. Szczegółowy opis postępowania z udziałem społeczeństwa 
znajduje się w załączniku do niniejszego Podsumowania. 

Dla zapewnienia efektywnego postępu realizacji działań wyznaczonych w Programie 
ochrony środowiska przed hałasem, niezbędnym jest prowadzenie jego monitorowania 
i kontroli. Podstawowymi elementami kontroli powinny być: 

• sporządzane przez zarządców dróg i przekazywane do Marszałka Województwa 
Opolskiego corocznie – do końca marca za rok poprzedni raporty dotyczące postępów 
w realizacji działań zawartych w Programie, 

• kolejny Program ochrony środowiska przed hałasem (na lata 2014 -2018), który stanowić 
będzie ostateczną weryfikację i podsumowanie efektów niniejszego opracowania, 

• monitoring hałasu wykonywany przez zarządzających drogami w ramach Generalnego 
Pomiaru Hałasu oraz w postaci wyrywkowych badań szczegółowych, prowadzonych 
w ramach przygotowywania opracowań środowiskowych dla inwestycji drogowych. 

Ponadto zarządcy dróg powinni wykonywać pomiary hałasu na wyszczególnionych w 
Programie odcinkach dróg przed podjęciem działań oraz po zrealizowaniu działań 
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wskazanych w niniejszym Programie. Wyniki pomiarów będą przekazywane w rocznych 
sprawozdaniach do Marszałka Województwa Opolskiego. SłuŜyć one będą wykazaniu 
celowości i skuteczności zaproponowanych metod ochrony przed hałasem. 

Do obowiązków organów administracji, w szczególności starostów powiatów, wójtów, 
burmistrzów lub prezydentów miast oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
w Opolu, naleŜy przekazywanie do Sejmiku Województwa Opolskiego informacji 
o wydawanych decyzjach dla odcinków dróg objętych Programem mających wpływ 
na realizację niniejszego Programu, przede wszystkim na emisję hałasu do środowiska.  

Organami administracji odpowiedzialnymi za wydawanie aktów prawa miejscowego 
w zakresie związanym z realizacją Programu są: rady gmin w obszarze których połoŜone są 
tereny objęte zakresem Programu (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego), rady 
powiatów oraz Sejmik Województwa Opolskiego (ustanawianie obszarów ograniczonego 
uŜytkowania). Koordynacja i kontrola realizacji Programu naleŜy do kompetencji samorządu 
Województwa Opolskiego. Funkcje kontrolne w stosunku do zarządzających drogami pełni 
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu. Odpowiedzialnym za realizację 
niniejszego Program ochrony środowiska przed hałasem jest zarządca infrastruktury drogowej 
(obecnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad). 

  

 

Z up. Marszałka Województwa Opolskiego 

Andrzej Kasiura 

Członek Zarządu 

 

 

 

 

 

Załącznik: 
Uzasadnienie zakresu uwzględnienia uwag i wniosków w postępowaniu z udziałem społeczeństwa przy 
opracowywaniu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami połoŜonych 
wzdłuŜ dróg krajowych z terenu województwa opolskiego na lata 2008 - 2013 r.” 


