Uchwala nr XXII 160/20 17
Rady Gminy Lipinki Luzyckie
z dnia 30 paidziemika 20) 7 roku

w sprawie: rozpatrzenia petycji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
(Oz. U. z 2017 r. , poz. 1875 z pOin. zm.) w
) 1 iipca 2014 r.

0

petycjach (Oz.

u. z 2017 r. poz.

zwi~zku

0 samorz~dzie

gminnym

z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia

1123) uchwaia si(( co nast((puje:

§ 1.
1. Uznac

petycj((

w

zidentyfikowanych

cz((sci

dotycz~cej

znacz~cych

podj((cia

dzialan

w

kierunku

wyciszenia

hodel halasu w zakladzie (wyeiiminowanie halasu),

ktorych irodlem jest Zaklad Forst & Transport Sp. z

0.0.

i ZUL GAJ Krzysztof Szober za

bezzasadn~.

2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji zawiera
3.

Zobowi~zac Przewodnicz~cego
wnosz~cym

zal~cznik

do uchwaly.

Rady Gminy Lipinki Luzyckie do udzielenia odpowiedzi

petycj(( i przekazania treSci uchwaly wraz z

zal~cznikiem.

§2.
Wykonanie uchwaly powierza si((

Przewodnicz~cemu

Rady Gminy Lipinki Luzyckie.

§3.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj((cia.

go Rady Gminy
al a

do Uchwaly Nr XXl/160/2017
Rady Gminy Lipinki
z dnia 30
2017roku

UZASADNIENIE
W dniu 08.09.2017r. do Rady Gminy Lipinki Luzyckie wplyntyla petycja
o podjtycie pi!nych i zdecydowanych dzialan w sprawie halasu, drgan, wibracji oraz
powietrza.
dokonaniu analizy przedmiotowej
i Rada Gminy uznala sity za wlasciwl.1
w zakresie pkt. 3 petycji dot. podjtycia dzialan w kierunku wyciszenia zidentyfikowanych
zrodel haiasu w zakladzie (wyeliminowanie halasu), ktorych
Zaklad
GAJ
Szober, a w pozostalym
w dniu
Sp. z 0.0. i
Rada Gminy Lipinki Luzyckie podjtyfa uchwalty Nr XXl150/2017 w sprawle
przekazania wg. wlasciwosci petycji 0 podjtycie pilnych i zdecydowanych dzialan w sprawie
halasu, drgan, wibracji oraz
do:
1) W6jta Gminy Lipinki Luzyckie w
2) Wojew6dzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska w
i do Powiatowego Inspektora
w Zarach w
pkt 2
3) Wojew6dzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska w Zielonej G6rze w zakresie
pkt 4 petycji.
z ustaleniami z

petycjy przekazano
Rady

Komisji
Ochrony
Gminy Lipinki Luzyckie celem zaopiniowania.
na wsp61nym
W dniu 23.1 0.2017r. po dokonaniu
wszystkich s!atych Komisji Rady oraz uzyskaniu stanowiska Komisji Bezpieczenstwa PubJicznego,
Lipinki
stwierdza siy co
Ochrony Przeciwpozarowej i Ochrony Srodowiska Rady
nastypuje:
do petycji w zakresie
dzialan w kierunku wyciszenia
Ustosunkowujl.1c
:hode} halasu w
zidentyfikowanych
(wyeliminowanie halasu), ktorych
Krzysztof '-'~~,~~, Rada Gminy przyjtyla
zrodlem jest Forst & Transport Sp. z 0.0. i
nast~pujl.1ce stanowisko:
Gminy
za wtasciwl.1 j przyjmuje, ze zakres z'ldania kierowanego do
niej dotyczy zmiany prawa
Wyjasnia
ze co do
Rada Gminy rna kompetencje uchwalodawcze w okres]onych sprawach zwi'lzanych
z emisj'l halasu. Wynika to Z art. 1 ust. 1 prawa ochrony srodowiska, ktory stanowi,
co do czasu
ze: "Rada Gminy moze, w drodze uchwaly, ustanawiae
funkcjonowania instalacji lub korzystania z urz'ldzen, Z ktorych emitowany halas
moze negatywnie oddzialywae na srodowisko, z
o kt6rych mowa. nie dotyczq instalacji lub
sicy w
. Zastosowanie tego przepisu nie moie bye jednak dowolne.

Z wyroku NSA w Warszawie z dnia 02.02.2016r. , sygn. akt II OSK 1355/ 14
wynika, ze "Ustawodawca nie upowaznil Rady Gminy do dowoJnej
i samowolnej oceny, iz danego typu instalacja b'}di urz'}dzenia emituje halas kt6ry
negatywnie oddzialuje na srodowisko. Rada Gminy wprowadzaj'}c zatem
ograniczenia, 0 kt6rym mowa wart. 157 § 1 p.o.s., winna wykazae, ze halas
emitowany z danej instaJacji lub urz'}dzenia faktycznie negatywnie oddzialuje na
srodowisko." Chc'}c zastosowae ten przepis Rada Gminy powinna miee wiyc pewne
informacje od innych instytucji panstwowych co do rzeczywistego przekroczenia
nonn halasu oraz niezalezne analizy swiadcz'}ce 0 bezspornym jego wplywie
na srodowisko.
Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w ZieJonej G6rze w dniu 05.06.2017r.
przeprowadzil kontroly w zakresie pomiaru halasu emitowanego z terenu zakladu do
srodowiska. Stwierdzony pomiar halasu wyni6s1 49,7 db a dopuszczalny poziom
halasu dJa teren6w zabudowy wynosi 55 db. W zwi'}zku z powyzszym nie
stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych nonn. Ponadto co wskazal NSA
w powolanym wyzej wyroku, a co wlasciwie eliminuje mozliwose jego zastosowania
w tej sprawie: ,,( ... )rzecz'} organ6w gminy oraz innych organ6w administracji
publicznej jest doprowadzenie do prowadzenia dzialalnosci gospodarczej zgodnie
z obowi'}zuj'}cymi przepisami, w tym, 0 ile wymaga tego rodzaj prowadzonej
dzialalnosci , uzyskania stosownych pozwolen, decyzji , itp. a w razie ich braku
stosowanie dopuszczalnych przepisami prawa srodk6w zmierzaj'}cych do ograniczenia
negatywnego oddzialywania instalacji na srodowisko Jub uniemozliwienie
prowadzenia na danym terenie okreslonego rodzaju dzialalnosci. Nie oznacza
to jednakZe, ze w sytuacji gdy organy gminy stwierdz,}, ze przedsiybiorca prowadzi na
danym terenie dzialalnose gospodarcz'} ignoruj'}c Jub naruszaj'}c obowi'}zuj'}ce
przepisy, w tym z zakresu ochrony srodowiska, b'}di powoduj'}c nadmiem,}
uci'}zliwose dla ilillych mieszkanc6w gminy i naruszaj'}c ich prawo do powszechnego
korzystania ze srodowiska, mog'} d'}zye do ograniczenia lub zaniechania prowadzenia
tej dzialalnosci gospodarczej na danym terenie na podstawie art. 157 ustawyPrawo
ochrony srodowiska. Ustawodawca wyposazyl wlasciwe organy w szereg
instrument6w
umozliwiaj'}cych
doprowadzenie
do
stanu
zgodnego
z prawem i zapobieganie dalszego negatywnego w jego ocenie oddzialywania
na srodowisko, w tym wynikaj'}cych z m.in. z art . 361 i art. 362 ustawy Prawo
ochrony srodowiska. Cel i istota spornego upowaznienia dla Rady Gminy
do stanowienia aktem generalnym, abstrakcyjnym i powszechnie obowi'}zuj'}cym
ograniczen w funkcjonowaniu instalacji lub urz'}dzen z kt6rych emitowany halas moze
negatywnie oddzialywae na srodowisko, jest jednakZe odmienny."
Z analizy prowadzonej dzialalnosci wynika, ze ir6dlem halasu s'} pojazdy
ciyzarowe i jako takie nie mog'} bye one zaliczone ani do instalacji, ani do urz'}dzen
o kt6rych stanowi art. 157 ust. 1 ustawy Prawo ochrony srodowiska" . Wobec tego
Rada Gminy nie rna mozliwosci podjycia uchwaly w trybie art. 157 ust. 1 w/w ustawy.

