UZASADNIENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA
PRZY SPORZĄDZENIU DOKUMENTU
Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Gliwice
na lata 2018 – 2022
1.

Przedmiot postępowania
Przedmiotem postępowania z udziałem społeczeństwa był projekt Programu ochrony środowiska przed

hałasem dla Miasta Gliwice na lata 2018 – 2022 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Celem
podania do publicznej wiadomości opracowanych dokumentów było przedstawienie założeń i celów
przedmiotowego opracowania oraz zapoznanie się z wnioskami i spostrzeżeniami dotyczącymi problemów
mieszkańców związanych z uciążliwością hałasu na terenie Gliwic.
2.

Podstawa prawna
Postępowanie z udziałem społeczeństwa prowadzone było w ramach strategicznej oceny oddziaływania

na środowisko na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1405 ze zm.) oraz art. 119 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
z 2018 r., poz. 799 ze zm.).
3.

Organizacja i forma postępowania
Informacja na temat przystąpienia do opracowywania projektu dokumentu Programu ochrony

środowiska przed hałasem dla Miasta Gliwice i o jego przedmiocie została zamieszczona w prasie (Miejski
Serwis Informacyjny – Gliwice), na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach (w terminie od 18 lipca 2018 r. do 8 sierpnia 2018 r.).
W treści ogłoszenia zawarto informację o możliwościach zapoznania się z przedmiotową dokumentacją oraz
zgłaszania uwag i wniosków, w tym sposobie i miejscu ich składania, organie właściwym do ich rozpatrzenia,
jak również terminach i miejscach spotkań konsultacyjnych. Dodatkowo informacje na temat konsultacji
społecznych zostały wysłane drogą elektroniczną do kluczowych dla programu instytucji miejskich oraz innych
jednostek.
W czasie trwania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zorganizowano także spotkanie
z mieszkańcami. W trakcie spotkania przedstawiono ogólne założenia, problemy oraz propozycje działań
naprawczych zaproponowane w projekcie Programu. W postępowaniu z udziałem społeczeństwa w ramach
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, we wskazanym terminie zgłoszono dwa wnioski, które
zostały przeanalizowane, a informacje o ich uwzględnieniu zawarto w Raporcie z konsultacji społecznych.

4.

Terminy postępowania
Informacja o przystąpieniu do opracowywania Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta

Gliwice ukazała się w prasie (Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice), na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Zgodnie
z art. 39 ust. 1 pkt. 4 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 ze zm.) termin, w którym możliwe było składanie uwag i wniosków do projektu Programu
wynosił 21 dni.

W czasie trwania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko odbyło się również otwarte
spotkanie z mieszkańcami. Spotkanie informacje zostało przeprowadzone w dniu 2 sierpnia 2018 r.
o godz. 12.00 w sali nr 331, w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21.

5.

Sposób uwzględnienia uwag, wniosków i zastrzeżeń zgłoszonych w ramach postępowania
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag, wniosków i zastrzeżeń był Prezydent Miasta Gliwice.

W postępowaniu z udziałem społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
zgłoszono dwa wnioski, które zostały przeanalizowane, a informacje o ich uwzględnieniu zawarto w Raporcie
z konsultacji społecznych.
6.

Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Śląskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
Zgodnie z art. 54 ust. 1 i art. 57 ust. 1 pkt 2 oraz art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.

o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) zwrócono się do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego z prośbą o zaopiniowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Gliwice wraz
z Prognozą oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu. Zarówno Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Katowicach (pismem z dnia 2 sierpnia 2018 r., znak: WOOŚ.410.340.2018.BM), jak i Śląski
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny (pismem z dnia 25 lipca 2018 r., znak NS-NZ.042.93.2018)
zaopiniował pozytywnie projekt Programu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

