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lVojewodzki I nspektorat Och rony
Srodowiska w Poznaniu
Delegatura w Koninie
ul. Kardynala Stefana Wyszynskiego 3a
62-510 Konin

Dotyczy: petycji z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie emisji halasu przenikajqcego
do Srodowiska naturalnego przez strzelnicq zlokalizowanq w miejscowoSci Potazniki
gm. Krzymow
Na podstawie art. 6 ust. '1 ustawy zdnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 22018 r.
ooz. 870 ze zm.) w zalEczeniu przekazulq petycjq
w sprawie emisii halasu przenikajqcego do srodowiska
naturalnego pzez strzetntcq zlokalizowanq w miejscowo5ci Potazniki gm. Krzymow,
w zakresie w jakim wlaSciwym adresatem 2qdania zawartego w petycji jest Wojewodzki
lnspektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu
Uzasadnienie

W dniu 07.04.2021 r. do Starosty Koninskiego wplynQta petycia
'l na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 lrpca 2014 r.
o petyc1acn 1uz. U. z 2018 r. poz. 870 ze zm.) w sprawie emisji halasu przenikajqcego
do Srodowiska naturalnego pzez strzelnicq zlokalizowanq w miejscowoSci Potazniki gm.
Krzymow na dzialkach oznaczonych nr geodezyjnymi 12011 oraz 124.

Wnoszqcy petycjq wnioskujq o podjqcie dzialaf, kontrolnych polegajqcych
na zbadaniu poziomu halasu wp{ywajqcego negatywnie na zdrowie i komfofi Zycia
mieszkahcow, zwierzqt wolno2yjqcych oraz ptak6w 2yjqcych w rezenvacie przyrody Zlola
G6ra. Wnoszq tak2e o ograniczenie dzialalnosci strzelnicy do dni roboczych od poniedzialku
do piqtku do godziny 15.
Powy2szy przedmiot 2qdan skiadajqcych petycjq nie nale2y do wlaSciwo6ci
rzeczowej Starosty Koninskiego. N.atomiast zgodnie z art.2 ust. 1 pkt lustawy z dnia 20
lipca 1991 r. o lnspekcji Ochrony Srodowiska (Dz. tJ.22020 r. poz.995 ze zm.) do zadan
lnspekcji Ochrony Srodowiska nale2y kontrola podmiot6w kozystajqcych ze Srodowiska
wrozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2OO1 r. Prawo ochrony Srodowiska w zakresie
przestrzegania przepisow o ochronie Srodowiska Stosownie do treSci arl. 4 ust 1 ustawy
wla$ciwy dla realizacji tych zadan jest Wojewodzki lnspektor Ochrony Srodowiska
Zgodnie z dyspozycjq art 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach,,adresat
petycji, ktory jest niewtjsciwy do jej rozpalrzenia, przesyta 1q niezwtocznie, nie pozniej
jeOna( niz w terminie 30 Oni od dnia jej zloZenia, do podmiotu wlaSciwego do rozpalrzenia
petycji, zawiadamiajqc o tym rownoczeSnie podmiot wnoszEcy petycjq"
.

Nalezy nadmienic ze dztalalqc w zakresie swoje; wlasciwosci w sprawie Starosta
Koninski w dniu 14 kwietnia 2021 r. wydal decyz1e znak WS 6241 1.2020 o dopuszczalnym
poziomie halasu dla strzelnrcy w m Potazniki, gm. Krzymow ina podstawie art. 115a
ust.1,ust 4 pkt 2 i 4, art. 378 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
srodcin,iska (Dz l-t 22020r ooz 12192e zm ) wzwiazku zzalacznlkiem do rozporzadzenia
tvinistra srodowrst<a z onla 14 czerwca 2oo7 r w sprawte dopuszczalnych pozromow hatasu
wsrodowisku - tabela 1 lp.2 (Dz.U. 22014 r. poz.'112) okreslil dla terenow zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.
- dopuszczalny poziom halasu dla pory dnia (dla godzin od 6cc -22cc) - 50 dB
- dopuszczalny poziom hatasu dla pory nocy (dla godzin od 224"' - 600) - 40 dB
Jak rowniez zobowiEzal prowadzqcego strzelnicq do prowadzenia okresowych
pomiarow halasu w Srodowisku, w tym halasu impulsoweg o raz na dwa lata,
z uwzglqdnieniem specyfiki pracy Zrodel halasu, zgodnie z obowiqzujEcymi przepisamr
wykonawczymi wydanymi na podstawie arl.. 148 ust. 1 ustawy Prawo ochrony srodowiska
przekazywania wynik6w do tut. Starosty oraz do GIOS - Wojewodzkiego lnspektoratu
Ochrony Srodowiska w Poznaniu, Delegatura w Koninie w terminie do 30 dni od dnia
zakohczenia pomiaru w formie i ukladzie zgodnym z przepisami szczegolnymi, do wynikow
przeprowadzonych pomiarow stosuje siq odpowiednio przepis arL. 147 ust 6 ustawy Prawo
ochrony 5rodowiska
i
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Niniejszymnapodstawieart.2ust.liust'2pktlustawyzdnialllipca
o rozpatrzenie

zpoln' zm') wnosimy
2O74r.o petycjach (Dz.u .z2O!8,po2.780
do Srodowiska naturalnego
petycji w sprawie emisji hatasu przenikajqcego
Pota2niki gm' Krzym6w na
przez strzelnicq zlokalizowanq w miejscowoSci
oraz 124 poprzez podjqcie
dziatkach oznaczonych nr geodezyjnymi
poziomu halasu wptywajqcego
dziatari kontrolnych'polegaiicyctr na zbadaniu
mieszkafic6w' zwierzqt wolnoiyjqcych
negatywnie na zdrowie i komfort Zycia
przyrody Ztota G6ra'
oraz ptakow iyjqcych w rezerwacie

tz)lt

Strzelnicanieposiada2adnychzabezpieczefiprzedhatasem,kt6ry

staje siq nie do wytrzymanlq'Tyjemy
emitowany jest codziennie, a w weekendy
siq
po catym tygodniu nale2y

lifn

jak na poligonie wojskowym, a

zagwarantowane konstytucjq prawo do odpoczynku'
w tygodniu do p6inych godzin
Strzelnica dziata caty rok przezsiedem dni
powodujqcy nerwowoSt
nocnych generujqc hatas impulsywny, skumulowany
oraz og6lne
,
r,- -i^-*,r

rozdra2nienie'

r

WotaczajqcymlesiezlokalizowanesqScie2kudlapieszych.lkt6rych
strzelnicy jest utrudnione i
korzystanie w chwili obecnej przy dziatajqcej
niebezpieczne.
. ,--r-:r.--r^,
siq wychodzid z domu'' zwierzqta
wiele os6b skariy siq na bol gtowy. Dzieci bojq
i przestraszone' Nie
w swoim naturalnym srodowisku sq zagro2one
ciqgty naraionym na uciizliwoSci
wyobra2amy sobie, 2eby by6 nadal w sposob
mieszkaricy tych teren6w mamy byi
ffiY,
Dlaczego
dzialalnoSci.
tej
z
wynikajqce
musimy szukai schronienia przed
wiqiniami we wtasnych domach, w ktorych
nie moiemy
terenie swoich ogrod6w)
halasem? Dlaczego zamiast przebywai na
ze strzelnicy odgtosy wystrzalow?
z nich korzystai z uwagi na dobiegajqce

\'

:

:

\

(\.,\

Zgodnie z par. 3 rozporzqdzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 04
kwietnia 2000r. w sprawie wymagari dotyczqcych budowy u2ytkowania
strzelnic, 'majE one byi lokalizowane w spos6b zapewniajqcych ochrong
S.rodowiska przed hatasem, przy czym poziom hatasu nie moie przekracza6
dopus2czalnych pozlom6w hatasu w jrodowisku.
Ponadto pragniemy podkre6lii, 2e w zwiqzku z lokalizacjq strzelnicy
wartoii naszych nieruchomoici i dziatek stracita znacznie na warto(ci.

i

'

-

-

wobec powyiszego wnosimy o podjgcie stosownych dziata6:
dziala6 kontrolnych polegajqcych na zbadaniu poziomu hatasu
ograniczenie dziatalnoSci strzelnicy do dni roboczych od poniedzialku
do

piqtku do godziny L5.

Jednocze6nie wnosimy o informacjq zwrotnE o podjqtych
decyzjach oraz
uzyskanych wynikach przeprowadzonych badari na iemat poziomu
hatasu.
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Niniejszym na podstawie art. 2 ust. L i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca
2}t4r. o petycjach (Dz,U. 220L8, poz. 780 zp6in. zm.) wnosimy o rozpatrzenie
petycji w sprawie emisji hatasu przenikajqcego do Srodowiska naturalnego
przez strzelnicq zlokalizowanq w miejscowoSci Pota2niki gm. Krzym6w na
dziatkach oznaczonych nr geodezyjnymi L20/t oraz t24 poprzez podjqcie
dziatari kontrolnych polegajqcych na zbadaniu poziomu hatasu wptywajqcego
negatywnie na zdrowie i komfort 2ycia mieszkaric5w, zwierzqt wolnoiyjqcych
oraz ptak6w tyjqcych w rezerwacie przyrody Zlota G6ra.
Strzelnica nie posiada 2adnych zabezpieczed przed hatasem, ktory
emitowany jest codziennie, a w weekendy staje siq nie do wytrzymanf q. Zyjemy

jak na

poligonie wojskowym,

a po catym tygodniu naleiy .n?$ sie

zagwarantowane konstytucjQ prawo do odpoczynku.
Strzelnica dziala caly rok przez siedem dni w tygodniu do p6inych godzin
nocnych generujqc halas impulsywny, skumulowany powodujqcy nerwowo66
oraz o96lne rozd ra2nienie.
W otaczajEcym lesie zlokalizowane sq Scietku dla pieszych, kt6rych
korzystanie w chwili obecnej przy dziatajqcej strzelnicy jest dtrudnione i
niebezpieczne.
Wiele os6b skariy siq na bol gtowy. Dzieci bojq siq wychodzii z domu, zw[erzqta
swoim naturalnym 6rodowisku sq zagro2one przestraszone. Nie
wyobraiamy sobie, 2eby byi nadal w spos6b ciqgty nara2onym na uci{itiwoici
wynikajqce z tej dziatalnoSci. Dlaczego ffiy, mieszkaricy tych teren6w mpmy byi
wiqiniami we wlasnych domach, w kt6rych musimy szukai schr-onienia przed
halasem? Dtaczego zamiast przebywai na terenie swoich ogrod6w) nie moiemy
z nich korzystai z uwagi na dobiegajqce ze strzelnicy odgtosy wystrza-t6w?
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Zgadnie z par. 3 rozporzqdzenie Ministra ochrony
.kwietnia
Srodowiska z dnia 04
'2000r. w sprawie
wymagafi dotyczqcych budowy i uiytkowania
strzelnic, 'maia

one byi rokarizowane w spos6b zapewniajqcych ochronq
irodowiska przed halasem, przy czym poziom haiasu nie
moie
"'--- przekraczai

jrodowisku.

dopusiczalnych poziom6w halasu w
'
Ponadto pragniemy podkredlii, 2e w zwiqzku z lokalizacjq
strzelnicy
wartodi naszych nieruchomoici i dzialek stracita znacznie na warto6ci.

'

-

-

wobec powy2szego wnosimy o podjqcie stosownych dziatari:
dzialari kontrolnych polegajqcych na zbadaniu poziomu halasu
ograniczenie dzialalnoici strzelnicy do dni roboczych od poniedzialku
do

piqtku do godziny 15.

JednoczeSnie wnosimy o informacjq zwrotnq o podjqtych decyzjach
oraz
uzyskanych wynikach przeprowadzonych badar{ na temat poziomu hatasu.

