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RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

PROJEKTU „PROGRAMU OCHRONY 

ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA MIASTA KATOWICE                          

NA LATA 2019-2024” 

 

PRZEDMIOT KONSULTACJI 

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt Programu ochrony środowiska przed hałasem dla 

miasta Katowice na lata 2019–2024. Przedstawiony projekt dokumentu stanowił aktualizację 

Programu uchwalonego w 2017 roku i  jest trzecim opracowaniem tego typu dla Katowic. 

CEL KONSULTACJI 

Konsultacje społeczne miały na celu zebranie propozycji, opinii i uwag mieszkańców Katowic wobec 
proponowanych zapisów przedstawionych w projekcie Programu ochrony środowiska przed hałasem 
dla miasta Katowice na lata 2019 – 2024. 
 

ZASIĘG TERYTORIALNY KONSULTACJI 
 
Konsultacje społeczne były skierowane do wszystkich mieszkańców Katowic.  
 

ODPOWIEDZIANY ZA PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI 
 

Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice. 

FORMA PRZEPROWADZENIA AKCJI INFORMACYJNEJ ORAZ KONSULTACJI  

Konsultacje społeczne zostały uruchomione zarządzeniem Prezydentem Miasta Katowice nr 867/2020 

z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu 

„Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice na lata 2019-2024”. 

Informację o konsultacjach opublikowano na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta 

Katowice, na portalu katowice.eu, katowice.eu/konsultacje oraz dedykowanej stronie 

halas.katowice.eu. Jednocześnie na tych kanałach komunikacyjnych udostępniono projekt dokumentu 

wraz z załącznikami. Ponadto informacje o możliwości wzięcia udziału w konsultacjach społecznych 

zostały zamieszczone na łamach miejskiego miesięcznika Nasze Katowice.  

Osoby, które chciały wyrazić swoją opinię dotyczącą proponowanych zapisów dokumentu zostały 

poproszone o wypełnienie formularza konsultacyjnego, który został udostępniony online oraz do 

pobrania poprzez strony katowice.eu oraz halas.katowice.eu. Ze względu na obostrzenia związane 

z wprowadzeniem stanu epidemicznego w kraju i zmiany w funkcjonowaniu urzędu, wypełniony 

formularz można było przekazać w sposób elektroniczny lub przesłać pocztą tradycyjną.  
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Uwagi, opinie i propozycje mieszkańcy mogli zgłaszać od 21 kwietnia do 18 maja 2020 r.  

 

ZEBRANE OPINIE 

W konsultacjach wzięło udział 87 osób, 2 przesłane formularze zostały uznane za nieważne. 

85 zgłoszonych wniosków zostało poddanych analizie przez wyłonionych wykonawców projektu 

Programu - firmę AkustiX Sp. z o.o. Zestawienie zgłoszonych opinii oraz sposób ustosunkowania się do 

wniosków mieszkańców stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu – dokument ten jest 

jednocześnie obligatoryjnym załącznikiem do Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta 

Katowice na lata 2019-2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice nr 867/2020 z dn. 7 kwietnia 2020 r. 

2. Raport z konsultacji społecznych - Załącznik nr 3 do Programu ochrony środowiska przed hałasem  

dla miasta Katowice na lata 2019 – 2024 

3. Stanowisko Prezydenta Miasta Katowice wobec opinii zebranych w ramach konsultacji społecznych 
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