
                                                                                                                         

 

Program1 

Spotkania Grupy Roboczej ds. Hałasu 

w ramach krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami 

unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” 

20 – 22 maja 2019 r., Katowice   

 
1 dzień – 20 maja 2019 r. 

13.00-14.00 Zakwaterowanie w hotelu 

14.00-15.00 Obiad w miejscu zakwaterowania 

15.30-16:00 Obrady – przywitanie uczestników Grupy i wprowadzenie w 
program wizyty studyjnej 

16.00-16.45 Prezentacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Śląskiego dot. Programu ochrony środowiska przed hałasem, 
obszarów ograniczonego użytkowania, doświadczeń w 
wydawaniu decyzji ustalających dopuszczalny poziom hałasu 
oraz decyzji naprawczych 

16.45-17.00 Przerwa kawowa 

17.00-18.00 Prezentacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w 
Katowicach 

18.00-19.00 Dyskusja, wymiana doświadczeń 

19.00 Kolacja w miejscu zakwaterowania 

 

2 dzień – 21 maja 2019 r. 

7.00-8.15 Śniadanie 

8.15-9.00 Wyjazd do ArcelorMittal Poland S.A. w Dąbrowie Górniczej 
(„Huta Katowice”) (Al. Józefa Piłsudskiego 92, 41-308 
Dąbrowa Górnicza) – ok. 30 km 

9.00-10.30 Prezentacja dotycząca identyfikacji źródeł hałasu na 
obszarze należącym do ArcelorMittal Poland S.A. w 
Dąbrowie Górniczej oraz zdiagnozowane zasięgi 
oddziaływania hałasu pochodzącego z poszczególnych 
instalacji, wchodzących w skład kompleksu przemysłowego 
„Huty Katowice” 

10.30-13:00 Szkolenie BHP i wejście na teren zakładu – wskazanie 
głównych źródeł hałasu oraz dokonywanych modernizacji w 
ramach dostosowywania instalacji do wymagań 
wynikających z konkluzji BAT* 

13:00-13.45 Przejazd do Katowic (do miejsca zakwaterowania)  

13:45-14:45  Obiad w miejscu zakwaterowania 

15:00-16.00 Przejazd/Przejście (w zależności od lokalizacji hotelu w 
Katowicach) do „Strefy Tempo 30” – wskazanie metod 
uspokajania ruchu w centrum Katowic powiązanych z 
ograniczeniem oddziaływania hałasu komunikacyjnego 

16.00-17.30 Przejazd do dzielnicy Katowic będącej przykładem 
połączenia zabudowy mieszkaniowej z terenami 
przemysłowymi 

17:30-18.00 Przejazd do miejsca zakwaterowania 

19.00 Kolacja w miejscu zakwaterowania 

 



                                                                                                                         

 

 

3 dzień – 22 maja 2019 r.  

7.00-8.00 Śniadanie i wykwaterowanie 

8.00-9.00 Przejazd do Rudołtowic (około 50 km od Katowic)  

9.00-10.00 Rudołtowice – wskazanie przykładowego szybu 
wentylacyjnego kopalni węgla kamiennego funkcjonującego 
w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej oraz przybliżenie 
toku postępowania Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Śląskiego, zmierzającego do ograniczenia 
oddziaływania hałasu na tereny objęte ochroną przed 
hałasem 

10.00-11:00 Przejazd do Knurowa do dzielnicy Farskie Pola (ok. 55 km) 

11.00-12.00 Farskie pola – zaprezentowanie oddziaływania hałasu 
impulsowego na tereny zabudowy mieszkaniowej 
pochodzącej od przejazdu pojazdów po dylatacjach 
Autostrady A1 oraz przybliżenie toku postępowania Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, zmierzającego 
do ograniczenia oddziaływania hałasu na tereny objęte 
ochroną przed hałasem. 

12.00-12.45 Przejazd do Katowic (Dworzec PKP) 

12:45-13:00 Zakończenie wyjazdu studyjnego 

 

* Uwaga: W ArcelorMittal Poland S.A. w Dąbrowie Górniczej obowiązują bardzo rygorystyczne 

przepisy dotyczące BHP, należy spodziewać się nawet 2 obowiązkowych szkoleń z BHP przed 

wejściem na teren zakładu oraz przed wejściem na konkretny obiekt/instalację. Bezwzględnie 

należy dostosować się do przebrania w kompletne stroje i obuwie robocze obowiązujące gości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Organizator zastrzega możliwość zmiany tematu oraz godzin poszczególnych punktów programu, przy 

jednoczesnym zachowaniu terminu rozpoczęcia oraz zakończenia spotkania 


