
 
 

 

INFORMACJA 

o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie Programu ochrony środowiska przed 

hałasem dla województwa dolnośląskiego dla dróg wojewódzkich i dróg głównych na terenie 

miasta Jelenia Góra, po których przejeżdża ponad 3 mln pojazdów rocznie oraz linii kolejowych, po 

których przejeżdża ponad 30 tys. pociągów rocznie. 

Na podstawie art. 39 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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 

1405 z późn. zm.), Zarząd Województwa Dolnośląskiego informuje o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały 

w sprawie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego. 

Programy ochrony środowiska przed hałasem tworzy się dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom 

dopuszczalny, w celu dostosowania poziomu hałasu do dopuszczalnego. Organem właściwym w sprawie, zgodnie 

z art. 119 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 

jest Sejmik Województwa Dolnośląskiego. 

Podstawą do opracowania przedmiotowego programu są mapy akustyczne:  

 dróg wojewódzkich zarządzanych przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei, po których przejeżdża rocznie 

ponad 3 mln pojazdów, 

 dróg głównych na terenie miasta Jelenia Góra zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej 

Górze, po których przejeżdża rocznie ponad 3 mln pojazdów, 

 linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., po których przejeżdża ponad 30 tys. 

pociągów rocznie. 

Na obecnym etapie postępowania dostępne są do wglądu ww. mapy akustyczne. Osoby zainteresowane mogą 

zapoznać się z przedmiotem opracowania za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ze strony internetowej: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/ zakładka 

„Ochrona Środowiska” – pkt 7. Mapy akustyczne. 

Uwagi i wnioski można składać w terminie od 16 lipca do 6 sierpnia 2018 r. (21 dni) drogą elektroniczną na adres  

e-mail: lab@ek-kom.pl, pisemnie na adres: Wydział Środowiska Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu, ul. 

Walońska 3-5, 50-413 Wrocław lub ustnie do protokołu. 

Jednocześnie Zarząd Województwa Dolnośląskiego informuje, że po opracowaniu projektu uchwały w sprawie 

przedmiotowego Programu ochrony środowiska przed hałasem, zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne 

z możliwością wnoszenia uwag do dokumentu. 

          

  W imieniu Zarządu 

Marszałek Województwa Dolnośląskiego  


