
Projekt 
UCHWAŁA NR  

Rady Miasta Szczecin 
z dnia  

 
w sprawie Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Miasta Szczecin. 
 
 Na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150; Nr 111, poz. 708; Nr 138, poz. 865; Nr 154, 
poz. 958; Nr 171, poz. 1056; Nr 199, poz. 1227; Nr 223, poz. 1464; Nr 227, poz. 1505;  
z 2009r. Nr 19, poz. 100; Nr 20, poz. 106; Nr 130, poz. 1070; Nr 215, poz. 1664; z 2010r.  
Nr 21, poz. 104; Nr 28, poz. 145) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002r. Nr 23,  
poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 200, poz. 1680; Nr 214, poz. 1806; Nr 153, 
poz. 1271; z 2003r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; 2007r. Nr 173, poz. 1218; 
z 2008r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458;  z 2009r. Nr 92, poz. 753; z 2010r. Nr 28,  
poz. 142; Nr 28, poz. 146)  Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Uchwala się Program Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Miasta Szczecin,  
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.  

 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
 
  



UZASADNIENIE 

Zgodnie z zapisami art. 119 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska 
sporządzono dokument, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały  
w sprawie Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Miasta Szczecin. 
Dokument ten, zgodnie z art. 119 ust. 2, w związku z art. 119  ust. 3  ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska, oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
14 października 2002r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać 
program ochrony środowiska przed hałasem, określa: 

1. Część opisową, o która obejmuje: 
a) opis obszaru objętego zakresem programu, 
b) podanie naruszeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku wraz z 

podaniem zakresu naruszenia, 
c) wyszczególnienie podstawowych kierunków i zakresu działań niezbędnych do 

przywrócenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, 
d) termin realizacji programu, w tym terminy realizacji poszczególnych zadań, 
e) koszty realizacji programu, w tym koszty realizacji poszczególnych zadań, 
f) źródła finansowania programu, 
g) wskazanie rodzajów informacji i dokumentów wykorzystanych do kontroli i 

dokumentowania realizacji programu. 
 

2. Ograniczenia i obowiązki wynikające z realizacji programu. 
3. Uzasadnienia zakresu zagadnień. 

 
 
Sporządzenie Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Miasta Szczecin jest oceną 
stanu akustycznego środowiska, którą dokonuje się obowiązkowo dla aglomeracji o liczbie 
mieszkańców większej niŜ 100 tysięcy. 
Firmą, która została wybrana w drodze postępowania przetargowego i sporządziła ten 
dokument jest ECOPLAN, Ryszard Kowalczyk, ul. Szpitalna 3/9, 45-010 Opole. W ramach 
przygotowywania dokumentu współpracowano m.in. z Urzędem Miasta Szczecin, w tym z 
Biurem Planowania Przestrzennego Miasta, Wydziałem Inwestycji, Zarządem Dróg i 
Transportu Miejskiego, Tramwajami Szczecińskimi Sp. z o.o., Polskimi Liniami Kolejowymi. 
 
Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska 
zapewniono moŜliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem było 
sporządzenie programu ochrony środowiska. 
W celu zapewnienia skutecznego powiadomienia społeczeństwa Szczecina o moŜliwość 
wnoszenia uwag i wniosków do przedmiotowego dokumentu, informacja w tej sprawie 
zamieszczona była w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecin. 
Równocześnie projekt dokumentu pn.: Program Ochrony Środowiska przed Hałasem dla 
Miasta Szczecin zamieszczony był na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Szczecin z informacją o moŜliwości składania uwag i wniosków. W 
wyznaczonym terminie nie wpłynęły uwagi, bądź wnioski od społeczeństwa. 
 
Projekt przedmiotowego dokumentu, zgodnie z wymogami art. 46  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, w 
postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie programu przyjmowanego przez organ 
administracji wymagał przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 
 



Zgodnie z art. 54 ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko, w postępowaniu, którego przedmiotem jest 
sporządzenie programu ochrony środowiska wymagał przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko, a projekt dokumentu wraz z prognozą podlegał opiniowaniu 
przez właściwe organy tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie. 
RDOŚ w Szczecinie nie wniósł uwag do przedmiotowego dokumentu. 
PWIS w Szczecinie w opinii sanitarnej zaopiniował pozytywnie projekt oraz nie wniósł uwag 
do dokumentu. 
 
Zgodnie z przyjętą koncepcją Programu ochrony środowiska przed Hałasem zdefiniowano 
cele krótko- (2010-2012), średnio- (2013-2016) i długookresowe (2017-2020) wraz ze 
sposobem przywrócenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 
 
Aktualizacja Programu ochrony środowiska przed Hałasem będzie następować co 5 lat. 
 
 


