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Raport z konsultacji społecznych projektu Programu ochrony środowiska 

przed hałasem dla obszarów położonych w pobliżu głównych dróg  
w województwie podkarpackim o obciążeniu ruchem powyżej 3 milionów 

przejazdów rocznie 
 
 
I. Przedmiot konsultacji społecznych  
Na podstawie art. 39 ust. 1 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 
ze zm.), w związku ze zmianami w treści dokumentu, Zarząd Województwa 
Podkarpackiego podał do publicznej wiadomości informację o ponownych 
konsultacjach projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów 
położonych w pobliżu głównych dróg w województwie podkarpackim o obciążeniu 
ruchem powyżej 3 milionów przejazdów rocznie. 
 
II. Cel konsultacji społecznych  
Celem konsultacji było zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa  
w postępowaniu, którego przedmiotem było sporządzenie projektu Programu ochrony 
środowiska przed hałasem dla obszarów położonych w pobliżu głównych dróg  
w województwie podkarpackim o obciążeniu ruchem powyżej 3 milionów przejazdów 
rocznie. 
W ramach udziału społeczeństwa wszyscy zainteresowani mogli zapoznać się  
z projektem Programu oraz składać uwagi i wnioski co do jego treści. Wszystkie 
złożone postulaty zostały rozpatrzone.  
  
III. Organizacja i przebieg konsultacji społecznych  
Zarząd Województwa Podkarpackiego podał do publicznej wiadomości informację  
o ponownych konsultacjach projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem 
dla obszarów położonych w pobliżu głównych dróg w województwie podkarpackim o 
obciążeniu ruchem powyżej 3 milionów przejazdów rocznie poprzez: 
a) umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podkarpackiego, w terminie 18.07.- 16.09.2014,  
b) umieszczenie obwieszczenia na stronie www.bip.podkarpackie.pl, w terminie 
18.07.- 16.09.2014,  
c) opublikowanie obwieszczenia w lokalnej prasie (Super Nowości, w dniach 
04.08.2014 i 11.08.2014).  
Projekt Programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów położonych  
w pobliżu głównych dróg w województwie podkarpackim o obciążeniu ruchem 
powyżej 3 milionów przejazdów rocznie był dostępny:  
- w formie papierowej w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, al. Ł. Cieplińskiego 4,  
35-010 Rzeszów, pokój 418,  
- w formie elektronicznej na stronie www.bip.podkarpackie.pl.  
 

 



 

IV. Zgłoszone uwagi oraz sposób rozpatrzenia  
Podczas trwających konsultacji nie wpłynęły uwagi/wnioski. 
 


