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PLAN PREZENTACJI 

 Spotkania - wizyty studyjne

 Sprawozdanie z prac grupy w 2019 r.

 Plany na 2020 r.
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SPOTKANIA - WIZYTY STUDYJNE 

4 kwietnia 2019 r. 

20 - 22 maja 2019 r. - wizyta studyjna 

7-10 października 2019 r. - wizyta studyjna 
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SPRAWOZDANIE Z PRAC GRUPY ZA 2019 R. 

W ramach spotkań grupa omówiła następujące zagadnienia

związane z występującymi problemami przy:

 dokonywaniu oceny przedłożonych przez inwestorów dokumentacji

w zakresie hałasu ze względu na zawiłości związane z zapisami

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

 prowadzeniu egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze

niepieniężnym, np.: decyzji o ograniczeniu oddziaływania

na środowisko wydawanych dla dróg,

 terminowym realizowaniu zadań zleconych z administracji rządowej,

ze względu na niezabezpieczenie potrzebnych środków

finansowych w budżecie wojewodów,
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SPRAWOZDANIE Z PRAC GRUPY ZA 2019 R. 

 doborze właściwych lokalizacji inwestycji i ich zabezpieczeń przed

możliwością występowania ponadnormatywnych oddziaływań

w środowisku,

 dokonywaniu niwelacji występujących przekroczeń dopuszczalnych

poziomów hałasu w środowisku dla dużych zakładów

przemysłowych,

 prowadzeniu monitoringu ciągłego hałasu drogowego i lotniczego,

 ograniczeniu uciążliwości akustyczne pochodzącej od klubów

i restauracji.
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SPRAWOZDANIE Z PRAC GRUPY ZA 2019 R. 

W ramach pracy  grupie udało się : 

 wprowadzić zmiany w przepisach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony

środowiska (Dz. U. 2019, poz. 1396, z późn. zm.) dotyczące opracowywania

strategicznych map hałasu i programów ochrony środowiska przed hałasem, zgodnie

z wskazanymi wymogami w dyrektywie 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego

i Rady odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku

 nawiązać współpracę z Polskim Towarzystwem Akustyki Oddział w Poznaniu,

w wyniku czego członkowie naszej grupy brali udział w LXVI Otwartym Seminarium

Akustyki, w ramach którego przedstawili problemy związane z wyznaczaniem

obszarów ograniczonego użytkowania i właściwym określaniem granic terenów

chronionych akustycznie. W ramach tej współpracy planowane jest przygotowanie

wspólnego poradnika dotyczącego właściwego postępowania przy opracowywaniu

dokumentacji i jej ocenie oraz wskazania dalszego kierunku wprowadzenia zmian

w zakresie hałasu.
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PLANY GRUPY NA 2020 R. 

W 2020 r. w ramach posiedzeń grupy poruszana będzie następująca tematyka:

 właściwe planowanie przestrzenne, a ochrona przed hałasem,

 porównanie obowiązujących w Polsce i innych krajach wchodzących

w skład Unii Europejskiej wartości dopuszczalnych poziomów hałasu

w środowisku oraz ich odniesienie do wytycznych proponowanych

przez WHO - Światowej Organizacji Zdrowia,

 dalsze modyfikacje przepisów prawa, w tym w szczególności aktów

wykonawczych dotyczących opracowania strategicznych map hałasu

i programów ochrony środowiska przed hałasem.

 pozwolenia zintegrowane i konkluzje BAT w aspekcie hałasu,

 hałas lotniczy – obszary ograniczonego użytkowania, odszkodowania

w świetle zgłaszanych propozycji zmian przepisów przez regionalne porty

lotnicze.
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PLANY GRUPY ZA 2020 R

Plan wizyt studyjnych: 

 Wizyta studyjna w województwie wielkopolskim –

przemyślane planowanie przestrzenne podstawą walki

z ponadnormatywnym hałasem.

 Wizyta studyjna w województwie warmińsko-mazurskim –

mapy akustyczne i programy ochrony środowiska przed hałasem

w kwestii wprowadzonych zmian w ustawie Prawo ochrony

środowiska i załączniku nr 3 do Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu

Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r.
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