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UZASADNIENIE 
 

 
 

Podstawą opracowania Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Miasta Rybnika 
jest art. 119 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 
z 2018 r. poz. 799 ze zmianami). Wymóg opracowania Programu został wprowadzony do ww. ustawy 
poprzez implementację Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny 
i zarządzania poziomem hałasu w środowisku.  

Zgodnie z art. 119 ww. ustawy dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom 
dopuszczalny, tworzy się programy ochrony środowiska przed hałasem, których celem jest 
dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego. Dla aglomeracji o liczbie mieszkańców większej 
niż 100 tysięcy Program uchwala rada powiatu. Podstawą do sporządzenia programu ochrony 
środowiska przed hałasem jest mapa akustyczna sporządzona dla ww. aglomeracji.   

Zakres Programu obejmuje analizą obszar położony w granicach administracyjnych miasta.          
W opracowanym dokumencie przedstawione zostały obszary i wielkości naruszeń dopuszczalnych 
poziomów hałasu, w podziale na hałas drogowy, kolejowy i przemysłowy oraz określone działania, 
których realizacja pozwoli na zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców Miasta Rybnika 
i środowiska.  

Przyjęte w Programie ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Rybnika priorytety oraz 
zadania służyć będą realizacji obowiązujących wymogów ustawowych w dziedzinie ochrony 
środowiska przed hałasem. W dokumencie wyodrębniono zadania, których realizacji podejmie się 
Miasto Rybnik lub inne jednostki odpowiedzialne. 

Na podstawie uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska projekt 
„Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Rybnika” nie wymagał przeprowadzenia 
procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia                           
3 października 2008 r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U.                   
z 2017 r. poz. 1405 ze zmianami).              

Opracowany projekt dokumentu poddany został konsultacjom społecznym zgodnie                       
z wymaganiami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko.  

Na podstawie art. 119 ust. 6 ustawy Poś programy ochrony środowiska przed hałasem 
aktualizuje się co najmniej raz na pięć lat, a także w przypadku wystąpienia okoliczności 
uzasadniających zmianę planu lub harmonogramu realizacji.  

 
 


