
UCHWAŁA  

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 26 września 2011 roku 

Nr XIV/211/11 

 

 
w sprawie: określenia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa 
Wielkopolskiego na lata 2011-2023 dla dwóch odcinków autostrady A2 o łącznej 
długości 11,16 km” oraz przyjęcia streszczenia Programu w języku niespecjalistycznym  
 
 

Na podstawie art. 84 ust. 1 i art. 119 ust. 1, ust. 2 i ust. 4a ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) 
Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 
§1 
 

Określa się „Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa Wielkopolskiego 
na lata 2011-2023 dla dwóch odcinków autostrady A2 o łącznej długości 11,16 km”, 
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
§ 2 

 
Przyjmuje się streszczenie Programu określonego w § 1, sporządzone w języku 
niespecjalistycznym, zawierające omówienie wszystkich ważnych aspektów działań 
przewidywanych w Programie, w formie prezentacji graficznych i zestawień danych 
tabelarycznych stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 
§ 3 

 
Termin realizacji Programu określonego w §1ustala się do dnia 31 grudnia 2023 roku. 

 
§ 4 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 
§ 5 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 

do uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 26 września 2011 roku 

Nr XIV/211/11 

 
Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 

(tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) – w celu doprowadzenia do 
przestrzegania standardów jakości środowiska w przypadkach wskazanych ustawą lub 
przepisami szczególnymi, w drodze aktu prawa miejscowego, tworzone są programy. 
Programy są publikowane w wojewódzkich dziennikach urzędowych. W myśl art. 117 ust. 2 
pkt 2 w zw. z art. 119 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska – dla terenów, na których 
poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny, tworzy się programy ochrony środowiska 
przed hałasem, których celem jest dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego. Zgodnie 
z art. 119 ust. 2 w zw. z art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska – sejmik 
województwa określa, w drodze uchwały, program ochrony środowiska przed hałasem dla 
drogi, linii kolejowej lub lotniska zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może 
powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach terenów – 
położonych poza aglomeracjami. 

Wypełniając powyższy obowiązek, Sejmik Województwa Wielkopolskiego, mocą 
niniejszej uchwały, określił „Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa 
Wielkopolskiego na lata 2011-2023 dla dwóch odcinków autostrady A2 o łącznej długości 
11,16 km”. 

Program został opracowany zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem (Dz. U. z 
2002 r. Nr 179, poz. 1498). Program składa się z następujących niezbędnych części: 

1. opisowej; 
2. wyszczególniającej ograniczenia i obowiązki wynikające z realizacji programu; 
3. uzasadnienia zakresu zagadnień. 
Stosownie do art. 119 ust. 2a ustawy Prawo ochrony środowiska, organ opracowujący 

Program zapewnił możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem 
jest sporządzenie Programu ochrony środowiska przed hałasem, poprzez zamieszczenie 
projektu Programu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych. 

Mając na uwadze art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 23 lit. i. 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 2008 r. Nr 199, poz. 1227 
ze zm.) – dane o projekcie ww. Programu ochrony środowiska przed hałasem zamieszczono 
w publicznie dostępnym wykazie. Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ opracowujący 
Program podał do publicznej wiadomości informację o: 

1. przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu i o jego przedmiocie 
2. możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu,  

w którym jest ona wyłożona do wglądu; 
3. możliwości składania uwag i wniosków; 
4. sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie co najmniej 

21-dniowy termin ich składania; 



5. organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków. 
Po zakończeniu procesu konsultacji społecznych, stosownie do art. 42 ustawy  

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, rozpatrzono zgłoszone uwagi  
i wnioski oraz dołączono do przyjętego dokumentu uzasadnienie zawierające informacje  
o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę 
i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem 
społeczeństwa. 

 W myśl art. 119 ust. 4a ustawy Prawo ochrony środowiska, łącznie z programem 
zostało opracowane jego streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym, zawierające 
omówienie wszystkich ważnych aspektów działań przewidywanych w programie, w formie 
prezentacji graficznych i zestawień danych tabelarycznych.  
 Wobec powyższego, podjęcie przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego niniejszej 
uchwały jest uzasadnione. 
 
 


