
ZARZĄDZENIE NR 867/2020 
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

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”

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze 
zm.) w związku z § 4 ust. 1 i 2 uchwały nr XXXVIII/860/13 Rady Miasta Katowice z dnia 26 czerwca 2013 r. 
w sprawie zasad i trybów przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Katowice (Dz. Urz. Woj. 
Śląskiego z 2013 r. poz. 4873) oraz w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz art. 118b ust. 3 ustawy Prawo 
ochrony środowiska (Dz.U. z 2019r. poz. 1396 ze zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta, których przedmiotem będzie projekt 
„Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice na lata 2019-2024”.

§ 2. Konsultacje społeczne mają na celu zebranie opinii, uwag, postulatów i propozycji do projektu 
„Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice na lata 2019-2024”.

§ 3. Konsultacje rozpoczną się wraz z podjęciem niniejszego zarządzenia, a zakończą do dnia 31 maja 2020 
roku.

§ 4. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone na terenie miasta Katowice.

§ 5. Opinie mieszkańców uczestniczących w konsultacjach będą pozyskiwane za pośrednictwem 
formularza konsultacyjnego.

§ 6. Formularz konsultacyjny będzie można zwrócić na jeden z wybranych sposobów:

1) wypełnić w formie elektronicznej poprzez stronę katowice.eu/konsultacje;

2) przesłać pod adresem mailowym konsultacje@katowice.eu z tytułem wiadomości „uwagi do programu”;

3) odesłać listem pod adresem Urząd Miasta Katowice Wydział Komunikacji Społecznej, Rynek 13, 40-003
Katowice z adnotacją na kopercie: Konsultacje społeczne;

4) lub w innej formie, której opis i tryb zostanie podany do publicznej wiadomości.

§ 7. Informacja o prowadzonych konsultacjach zostanie ogłoszona między innymi poprzez:

1) strony miejskiego portalu internetowego,

2) Biuletyn Informacji Publicznej,

3) miesięcznik Nasze Katowice.

§ 8. Zebrane propozycje, uwagi i opinie zostaną przedstawione w postaci raportu z konsultacji za 
pośrednictwem miejskiej strony internetowej oraz do wglądu w Wydziale Komunikacji Społecznej Urzędu 
Miasta Katowice.

§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Komunikacji Społecznej oraz 
Naczelnikowi Wydziału Kształtowania Środowiska.

§ 10. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się III Wiceprezydentowi Miasta Katowice.
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§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa
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