
Konsultacje w sprawie aktualizacji Programu ochrony środowiska 

przed hałasem dla miasta Wrocławia. 

Na podstawie: 

Uchwały NR XIX/387/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie 

zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Wrocławia. 

Ogłasza się: 

Konsultacje w sprawie projektu aktualizacji Programu ochrony środowiska przed 

hałasem dla miasta Wrocławia. 

Przedmiot konsultacji: 

Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Wrocławia to dokument 

strategiczny, aktualizowany co najmniej co 5 lat. Zaktualizowany w 2013 r. Program 

konsultowany był ze społeczeństwem i uchwalony przez Radę Miejską Wrocławia 

uchwałą NR L/1252/13 dnia 28.11.2013. Obowiązek opracowania Programu i jego 

aktualizacji nakłada na miasto ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska. Wymagania dotyczące opracowania programu ochrony środowiska przed 

hałasem określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w 

sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony 

środowiska przed hałasem. Celem konsultacji jest przedstawienie wyników opracowanej 

w 2017 r. Mapy akustycznej Wrocławia oraz głównych założeń do aktualizowanego w 

2018 r. Programu. 

Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Wrocławia 

Na podstawie Mapy akustycznej Wrocławia zidentyfikowano obszary, na których hałas 

przekracza poziomy dopuszczalne, co w efekcie dało podstawę do konstruowania 

działań naprawczych krótko i długoterminowych. Program odnosi się osobno do 

poszczególnych rodzajów źródeł hałasu: drogowego, tramwajowego, kolejowego, 

lotniczego i przemysłowego. Wyznaczając działania naprawcze uwzględnia się ich 

skuteczność, koszty oraz ograniczenia wynikające ze stosowania dostępnych środków 

technicznych oraz organizacyjnych obniżenia poziomu hałasu. Przy aktualizacji 

Programu, oprócz wyników mapy akustycznej, wzięto pod uwagę plany rozwojowe 

Wrocławia w zakresie zmian układu komunikacyjnego, skargi mieszkańców na hałasu 

oraz możliwości zapewnienia finansowania przez miasto poszczególnych działań 

naprawczych. 

Terminy: 

1. Pierwsze spotkanie konsultacyjne odbyło się 30 stycznia 2018 r. 

2. 20 marca 2018 r. odbędzie się drugie spotkanie konsultacyjne o godz. 1300 w sali 

konferencyjnej nr 215 przy pl. Nowy Targ 1-8 we Wrocławiu (wejście również od ul. 

Krowiej). 

3. Uwagi i wnioski do aktualizowanego dokumentu będzie można złożyć w terminie od 

20 marca 2018 r. do 3 kwietnia 2018 r. w formie pisemnej (na formularzu) na 

adres: 

 wsr@um.wroc.pl 

 Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. Wojciecha 

Bogusławskiego 8,10, 50-031 Wrocław. 

Organizator konsultacji: 

Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia 

 

Załączniki (dostępne pod adresem: bip.um.wroc.pl): 

 Projekt aktualizowanego Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta 

Wrocławia (projekt Programu będzie dostępny na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia od dnia 12 marca 2018 r.) 

 Formularz konsultacji. 

mailto:wsr@um.wroc.pl

