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1. Wstęp 
 
Program Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Miasta Rybnika na lata 2018-2023 został 
wykonany na podstawie umowy nr Ek-I.2151.564.2018 podpisanej w dniu 07.05.2018 r. 
pomiędzy Zamawiającym: Miastem Rybnik, a Wykonawcą: BMTcom Sp. z o.o. z siedzibą               
w Gdańsku. 
 
Jednostka odpowiedzialna za realizację: 
Urząd Miasta Rybnika 
ul. Bolesława Chrobrego 2 
44-200 Rybnik 
tel.: 32 43 92 012 
e-mail: ekologia@um.rybnik.pl 
 
Podmiot wykonujący: 
BMTcom Sp. z o.o. 
ul. Kościerska 7 
80-328 Gdańsk 
tel.: 58 345 00 39 
e-mail: biuro@bmt.com.pl 

Dokument został poddany konsultacjom społecznym zgodnie z ustawą 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 (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1405 ze zm.). 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, działając na podstawie art. 47,                     
w związku z art. 57 ust.1 pkt 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) uzgodnił 
odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 
projektu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Rybnika na lata 2018 - 
2023” (sygnatura pisma nr WOOŚ.410.288.2018.BM). 

 

2. Przebieg konsultacji społecznych 

Udział społeczeństwa w przeprowadzonych konsultacjach społecznych dotyczących 
przedmiotowego Programu został przeprowadzony zgodnie z art. 119 ust. 2a ustawy Prawo 
ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze 
zm.) oraz art. 54 ust. 2 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.). Celem 
konsultacji było zapoznanie mieszkańców miasta z projektem Programu oraz przedstawienie 
zawartych w nim założeń, zebranie opinii, uwag, postulatów i propozycji do projektu 
Programu oraz rozpowszechnianie wiedzy w zakresie metod ochrony środowiska przed 
hałasem. 

Udział w konsultacjach trwających od 3 sierpnia do 23 sierpnia 2018 r. zapewniono 
poprzez: 

 ogłoszenie zamieszczone w lokalnej gazecie „Kocham Rybnik” z dnia 3 sierpnia 2018 r., 

 umieszczenie projektu „Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Miasta 
Rybnika na lata 2018 - 2023” na stronie internetowej Urzędu Miasta Rybnika 
www.rybnik.eu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta 
Rybnika pod adresem bip.rybnik.eu w zakładce  „Ogłoszenia Urzędowe”, 
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 wyłożenie projektu dokumentu w wersji wydrukowanej w siedzibie Wydziału Ekologii 
Urzędu Miasta przy ul. Bolesława Chrobrego 2 (pokój nr 13) w godzinach pracy Urzędu 
Miasta. 

Uwagi i wnioski można było składać: 

 w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2,                        
44-200 Rybnik, 

 ustnie do protokołu w Wydziale Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, ul. Bolesława 
Chrobrego 2, 44-200 Rybnik (pok. nr 13, w godzinach pracy Urzędu Miasta), 

 za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 
bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: rybnik@um.rybnik.pl 

W trakcie trwania konsultacji, mieszkańcy Rybnika zgłosili 7 wniosków pisemnych oraz 1 
zapytanie elektroniczne dotyczące Programu lub tematyki, której on dotyczył: 
  



Zestawienie wniosków złożonych w formie pisemnej w okresie 3 sierpnia – 23 sierpnia 2018 r. 

Lp. Data Nadawca Rodzaj hałasu Lokalizacja Wniosek Odpowiedź 

1. 07.08.2018 osoba prywatna* przemysłowy ul. Raciborska 60, 62 
Wprowadzenie strefy ciszy po 
wybudowaniu marketu „Kaufland” 

Wniosek odrzucono, wykracza poza zakres 
Programu. 
Program nie wprowadza szczegółowych 
celów redukcji hałasu przemysłowego, 
ponieważ dla tego rodzaju hałasu istnieją 
oddzielne procedury administracyjne 
związane z kontrolą i weryfikacją 
negatywnego oddziaływania. 

2. 13.08.2018 osoba prywatna* drogowy 
od ronda Ukraińskiego do 
skrzyżowania z ul. Hotelową 

Instalacja radarowego wyświetlacza 
prędkości 

Wniosek częściowo uwzględniono. 
Mapa akustyczna wykazała  przekroczenia 
< 5 dB, jednak Wydział Dróg nie planuje 
instalacji radarowego wyświetlacza prędkości. 
Urządzenia takie pod względem prawnym 
należy traktować wyłącznie jako obiekty 
informacyjne, ponieważ nie posiadają 
zatwierdzenia typu i legalizacji wydanej przez 
Główny Urząd Miar. Brak przesłanek, czy 
takie urządzenie mają jakikolwiek wpływ na 
ograniczenie prędkości przez kierujących. 
Jako działania naprawcze zaproponowano 
uzupełnienie pasa zieleni oraz egzekwowanie 
dopuszczalnej prędkości pojazdów 
samochodowych. 

3. 21.08.2018 osoba prywatna* szynowy ul. Słowiańska 37 Montaż ekranów akustycznych 

Wniosek odrzucono. 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
przeprowadziły szereg czynności mających na 
celu poprawę stanu technicznego linii 
kolejowych nr 140 i 158 na odcinku Rybnik – 
Chałupki. Przeprowadzona symulacja po ww. 
działaniach nie wykazała przekroczeń na 
danym obszarze. 
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4. 22.08.2018 osoba prywatna* drogowy, szynowy ul. Zebrzydowicka 
Ograniczenie oddziaływania hałasu 
drogowego, kolejowego 

Wniosek odrzucono. 
Program wykazuje, że przekroczenia poziomu 
dopuszczalnego hałasu drogowego na ul. 
Zebrzydowickiej występują na odcinkach od 
granicy miasta do ul. Głuchej  oraz od ronda 
Zebrzydowickiego do ul. Raciborskiej (hałas 
drogowy - działania krótkoterminowe: OD-9 
oraz działania zachowawcze: nr 8). W 
wykazie inwestycji drogowych zaplanowano 
przebudowę odcinka od granicy miasta do 
ronda Zebrzydowickiego. 
Mapa akustyczna wykazała przekroczenia 
poziomu dopuszczalnego hałasu kolejowego, 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zobowiązały 
się przeprowadzić remont torowiska (hałas 
kolejowy - działania krótkoterminowe: nr 1). 
Uciążliwość hałasowa w tym rejonie zostanie 
zweryfikowana po zakończeniu ww. działań. 

5. 22.08.2018 osoba prywatna* dzwony kościelne ul. Tęczowa 5 
Ograniczenie oddziaływania hałasu 
od dzwonów kościelnych 

Wniosek odrzucono, wykracza poza zakres 
Programu. 
Program nie wprowadza szczegółowych 
celów redukcji hałasu z instalacji 
przemysłowych, ponieważ dla tego rodzaju 
hałasu istnieją oddzielne procedury 
administracyjne związane z kontrolą i 
weryfikacją negatywnego oddziaływania. 

6. 23.08.2018 
wniosek zbiorczy 
mieszkańców* 

drogowy 
ul. Henryka Mikołaja Góreckiego 
od ul. Rudzkiej do ronda 
Orzepowickiego 

Montaż ekranów akustycznych 

Wniosek częściowo uwzględniono. 
Mapa akustyczna wykazała przekroczenia < 5 
dB, brak przesłanek do budowy ekranów 
akustycznych w ramach celów 
krótkoterminowych.  
Jako działania naprawcze zaproponowano 
uzupełnienie pasa zieleni oraz egzekwowanie 
dopuszczalnej prędkości pojazdów 
samochodowych.  

7. 23.08.2018 osoba prywatna* 
uwagi do 
dokumentu 

- Wprowadzenie poprawek do treści Poprawki uwzględnione. 

*dane osobowe nie podlegają publikacji ze względu na konieczność ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  
 

 



Zapytanie elektroniczne dotyczące Programu lub tematyki, której on dotyczył: 

Data zgłoszenia zapytania: 23.08.2018 

Osoba zgłaszająca: osoba prywatna*  

Przedmiot zapytania: hałas drogowy 

Treść zapytania elektronicznego: 

„W ramach projektu wyszczególnione zostały obszary, ulice szczególnie narażone na hałas, 

jednak nie uwzględniono w nim ul Mikołowskiej od skrzyżowania z ul. Wyzwolenia do 

skrzyżowania z ul. Wielkopolską - Dlaczego? 

Odpowiedź wykonawcy: 

Mapa akustyczna na podanym obszarze wykazała przekroczenia poziomu dopuszczalnego 

hałasu drogowego, jednak z uwagi na planowaną inwestycję „Przebudowa ul. Mikołowskiej 

wraz ze skrzyżowaniem z ul. Robotniczą” wykonawca nie proponował żadnych działań, gdyż 

niemożliwym jest określenie wpływu inwestycji na redukcję hałasu drogowego. Uciążliwość 

hałasowa w tym rejonie zostanie zweryfikowana po zakończeniu ww. inwestycji. 
 

*dane osobowe nie podlegają publikacji ze względu na konieczność ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  

 


