
Załącznik nr 1 do Uchwały NR XLVIII/1002/14 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

z dnia 23 czerwca 2014 r. 
 

 
 
 

PROJEKT UCHWAŁY 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
 

w sprawie określenia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla 
obszarów położonych w pobliżu głównych dróg w województwie podkarpackim 

o obciążeniu ruchem powyżej 3 milionów przejazdów rocznie” 
 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.), art. 84 ust.1 oraz art. 119 ust. 2 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r.  
poz. 1232 z późn. zm.), 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
 
Uchwala się „Program ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów położonych 
w pobliżu głównych dróg w województwie podkarpackim o obciążeniu ruchem 
powyżej 3 milionów przejazdów rocznie”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 
 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



UZASADNIENIE 
 

Wypełniając ustawowy obowiązek, określony w art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232  
z późn. zm.), zarządcy dróg o obciążeniu ruchem powyżej 3 milionów przejazdów 
rocznie tj.: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Podkarpacki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich oraz Prezydent Miasta Krosna sporządzili, a następnie 
przedłożyli Marszałkowi Województwa Podkarpackiego mapy akustyczne dla 
terenów położonych w pobliżu dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 milionów 
przejazdów rocznie w województwie podkarpackim. Przedmiotowe opracowania 
obejmują obszar wzdłuż 18 odcinków dróg wojewódzkich o łącznej długości  
176,9 km, 49 odcinków dróg krajowych o łącznej długości 344,97 km oraz  
21 odcinków dróg na terenie Miasta Krosna o łącznej długości 29,2 km.  

Sporządzona dokumentacja wykazała przekroczenia dopuszczalnych 
poziomów hałasu, określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku  
(Dz. U. Nr 120 poz. 826 z późn. zm.), na terenach chronionych akustycznie, 
położonych w pobliżu w/w odcinków dróg. 

W związku z powyższym oraz w oparciu o zapisy art. 119 ust. 1 ustawy  
Prawo ochrony środowiska zaistniała konieczność opracowania „Programu ochrony 
środowiska przed hałasem dla obszarów położonych w pobliżu głównych dróg  
w województwie podkarpackim o obciążeniu ruchem powyżej 3 milionów przejazdów 
rocznie”. 

Zgodnie z art. 8 Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  
z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu  
w środowisku, kraje członkowskie obowiązane są do przedstawienia planów działań 
dla potrzeb zarządzania problemami i skutkami hałasu oraz w miarę potrzeby, 
zmniejszania hałasu m. in. na obszarach położonych w pobliżu głównych dróg  
oraz do sporządzenia planów działań odnoszących się do priorytetów wynikających  
z przekroczenia odnośnej wartości granicznej.  

Regulacje zapisane w Dyrektywie 2002/49/WE zostały przeniesione  
do polskiego prawa poprzez zapisy art. 119 ustawy Prawo ochrony środowiska, 
zgodnie z którym dla terenów na których poziom hałasu przekracza poziom 
dopuszczalny, tworzy się programy ochrony środowiska przed hałasem, których 
celem jest dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego 
 Na mocy art. 119 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska dla terenów  
w pobliżu dróg, linii kolejowych bądź lotnisk zaliczonych do obiektów których 
eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych 
obszarach, programy określa w drodze uchwały sejmik województwa. 
 „Program ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów położonych  
w pobliżu głównych dróg w województwie podkarpackim o obciążeniu ruchem 
powyżej 3 milionów przejazdów rocznie” opracowany został w oparciu o zapisy 
umowy Nr OR-IV.273.1.75.2013, zawartej w dniu 29 listopada 2013 r. pomiędzy 
Województwem  Podkarpackim, a COWI Polska Sp. z o.o., ul. Strzegomska 138  
lok. III P, 54-429 Wrocław. Zamówienie zrealizowane zostało w trybie art. 39 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907  
z późn. zm.). 
 Niniejszy dokument – zgodnie z art. 119 ust. 2a ustawy Prawo ochrony 
środowiska w związku z 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 2013 r. poz. 1235 
z późn. zm.) – ma zostać poddany konsultacjom społecznym. 
 Treść opracowanego programu jest zgodna z zakresem określonym  
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska 
przed hałasem (Dz. U. Nr 179 poz. 1498) oraz z załącznikiem V do dyrektywy 
2002/49/WE (END) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. 
odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. 
 Przedmiotowy program – po jego uchwaleniu – będzie aktem prawa 
miejscowego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


