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Zawiadomieoie 0 sposobie zalatwieoia petycji
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 0 petycjach (Dz. U. z 2017 r. poz.
1123) zawiadamiam, ze petycjt( 0 podjt(cie pilnych i zdecydowanych dzialan w sprawie
halasu, drgan, wibracji oraz zanieczyszczonego powietrza w zakresie pkt. 3 petycji
dot. podjt(cia dzialan w kierunku wyciszenia zidentyfikowanych znacz'}-cych zr6del halasu
w zakladzie (wyeliminowanie halasu), kt6rych zr6dlem jest Zaklad Forst & Transport
Sp. z 0.0 . i ZUL GAl Krzysztof Szober uznano za bezzasadnl}.
Uzasadnienie
W dniu 08.09.2017r. do Rady Gminy Lipinki Luzyckie wplynt(la petycja
o podjt(cie pilnych i zdecydowanych dzialan w sprawie halasu, drgan, wibracji oraz
zanieczyszczonego powietrza.
Po dokonaniu analizy przedmiotowej petycji Rada Gminy uznala sit( za wlasciwl}
w zakresie pkt. 3 petycji dot. podjt(cia dzialan w kierunku wyciszenia zidentyfikowanych
znacz'}-cych zr6del halasu w zakladzie (wyeliminowanie halasu), kt6rych zr6dlem jest Zaklad
Forst & Transport Sp. z 0.0. i ZUL GA.l Krzysztof Szober, a w pozostalym zakresie w dniu
27.09.2017r. Rada Gminy Lipinki Luzyckie podjt(la uchwalt( Nr Xx/150/2017 w sprawie
przekazania wg. wlasciwosci petycji 0 podjt(cie pilnych i zdecydowanych dzialan w sprawie
halasu, drgan, wibracji oraz zanieczyszczonego powietrza do:
1) W6jta Gminy Lipinki Luzyckie w zakresie pkt 1petycji;
2) Wojew6dzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska w Zielonej G6rze i do Powiatowego
Inspektora Sanitamego w Zarach w zakresie pkt 2 petycji;
3) Wojew6dzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska w Zielonej Gorze w zakresie
pkt 4 petycji.
Zgodnie z ustaleniami z sesji , w dniu 12.10.2017r. wyzej wskazanl} petycjt(
przekazano Komisji Bezpieczenstwa Publicznego, OChrony Przeciwpozarowej i Ochrony
Srodowiska Rady Gminy Lipinki Luzyckie celem zaopiniowania.
W dniu 23.10.2017r. po dokonaniu analizy przedmiotowego pisma na wspolnym
posiedzeniu wszystkich stalych Komisji Rady oraz uzyskaniu stanowiska Komisji
Bezpieczenstwa Publicznego, Ochrony Przeciwpozarowej i Ochrony Srodowiska Rady
Gminy Lipinki Luzyckie przyjt(to nastt(puj'}-ce stanowisko:
Rada Gminy uznaje sit( za wlasciwl} i przyjmuje, ze zakres z'}-dania kierowanego do niej
dotyczy zmiany prawa miejscowego. Wyjasnia jednoczeSnie, ze co do zasady Rada Gminy
rna
kompetencje
uchwalodawcze
w
okreslonych
sprawach
zwil}zanych
z emisjl} halasu. Wynika to z art. 157 ust. 1 prawa ochrony srodowiska, kt6ry stanowi, ze:
"Rada Gminy moze, w drodze uchwaly, ustanawiae ograniczenia co do czasu funkcjonowania
instalacji lub korzystania z urzl}dzen, z ktorych emitowany halas moze negatywnie
oddzialywae
na
srodowisko,
z
zastrzezeniem
ze
ograniczenia,
o ktorych mowa, nie dotyczl} instaiacji lub urzl}dzen znajdujl}cych sit( w miejscach kultu
religijnego". Zastosowanie tego przepisu nie moze bye jednak dowolne.
Z wyroku NSA w Warszawie z dnia 02.02 .2016r., sygn. akt II OSK 1355114
do
dowolnej
wynika,
ze
"Ustawodawca
me
upowaznil
Rady
Gminy

i samowolnej oceny, iz danego typu instalacja b~di urz~dzenia emituje halas ktory
negatywnie oddzialuje na srodowisko. Rada Gminy wprowadzaj~c zatem ograniczenia,
o ktorym mowa wart. 157 § 1 p.o.s., winna wykazac, ze halas emitowany z danej instalacji
lub urz~dzenia faktycznie negatywnie oddzialuje na srodowisko." Chc~c zastosowac ten
przepis Rada Gminy powinna miec wiyc pewne informacje od innych instytucji panstwowych
co do rzeczywistego przekroczenia norm halasu oraz niezalezne analizy swiadcz~ce
o bezspomym jego wplywie na srodowisko.
Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Zielonej Gorze w dniu 05.06.2017r.
przeprowadzil kontroly w zakresie pomiaru halasu emitowanego z terenu zakladu do
srodowiska. Stwierdzony pomiar halasu wyniosl 49,7 db a dopuszczalny poziom halasu dla
terenow zabudowy wynosi 55 db. W zwi~zku z powyzszym nie stwierdzono przekroczenia
dopuszczalnych norm. Ponadto co wskazal NSA w powolanym wyzej wyroku, a co wlasciwie
eliminuje mozliwosc jego zastosowania w tej sprawie: "C... )rzecz~ organow gminy oraz.
innych organow 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 srodkow zmierzaj~cych do ograniczenia
negatywnego oddzialywania instalacji na srodowisko lub 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 dzialalnosc
gospodarcz~ ignoruj~c lub naruszaj~c obowi~zuj~ce przepisy, w tym z zakresu ochrony
srodowiska, b~dz powoduj~c nadmiem~ uci~zliwosc dla innych mieszkancow gminy
i naruszaj~c ich prawo do powszechnego korzystania ze srodowiska, mog~ d~zyc do
ograniczenia lub zaniechania prowadzenia tej dzialalnosci gospodarczej na danym terenie na
podstawie art. 157 ustawy Prawo oChrony srodowiska. Ustawodawca wyposazyl wlasciwe
organy w szereg instrumentow umozliwiaj~cych doprowadzenie do stanu zgodnego
z prawem
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
istota
spomego
upowaznienia
dla
Rady
Gminy
do stanowienia aktem generalnym, abstrakcyjnym i powszechnie obowi~zuj~cym ograniczen
w funkcjonowaniu instalacji lub urz~dzen z ktorych emitowany halas moze negatywnie
oddzialywac na srodowisko, jest jednakze odmienny."
Z analizy prowadzonej dzialalnosci wynika, ze zrodlem halasu s~ pojazdy ciyzarowe
i jako takie nie mog~ byc one zaliczone ani do instalacji, ani do urz~dzen
o ktorych 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.
W zwi~zku z powyzszym w dniu 30 paidziemika 2017r. Rada Gminy Lipinki
Luzyckie podjyla uchwaly nr XXII16012017 w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie pkt. 3,
ktorej treSc przedkladam w zal~czeniu.
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