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Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Poznaniu Delegatura w Koninie
w Koninie pismem znak:
zwi4zku z petyci4 z dnia 06.04.2021r. przekazan4 prz"1 -St1lotyo Powiatorve
uci4Zliwofci halasowej
dot.
n.04.2021r.)
wlos
wptywu'do
ws.606.1.2021 z dnia 2t.04.2021r. ldata
informuje.
gm.
Krzym6w,
generowanej przez strzelnica sportow4 w Pota2nikach
przeprowadzono (po wplynigciu
Ostatniq kontrolg interwencyjnq na przedmLtowgj- 111elnicy
zakresie
w
Oq.iZ-ZOZlr'
Ptzestrz€gania przepis6w
wniosku o interwencjgJ * dniach oa Ob.fO.Zb20r. do
w trakcie wykonanych
Srodowiska.
do
halasu
ochrony 6rodowiska zi'szczegillnym u*zglgJnieniem emisji
pochodzQcego z
srodowiska
do
halasuimpulsowego
w dniu 0g.11.2020r. * pr-Jonia pomiilw emisji
przekroczenie dopuszczalnych
kontrolowanego podmioiu w dw6c'h punktach. po*i*o*y.h- itwierdzono
w sprawie dopuszczalnych
14'06-2007r.
dnia
norm okreslonych * i*po.rqazeniu Ministra Srodowiskaz
12)'
poziom6w halasu w Srodowisku (tj. Dz. U' z20l4r' poz' 1
halasu Wielkopolski Wojew6dzki
W zwi4zku ,, przekriznniem..dopuszczatnyctr. poziom6w
grodowiska
tj. do starosty Koniriskiego
lnspektor ochrony siiowiska wyst4pit dL organu'ochiony
o *vJuni" decyzji;kr;;jqcej oopuszcltny poziomhalasl.emilowanegod".sfd:Yirry:,
okreslit dla prowadzonei
Decyzjq znatc, wd.o;lqJ.zoza z anu v.04.2a2b. Starosta-Koniriski
poziomy halasu
dopuszczalne
gm..
Krzym6w
strzelnicy my$liwsko-sportowej usytuowanej * *. Pota2niki
sKo'
do
zaskar,ona
kt6ra zo:tata
dla teren6w zaUuOo*y *ieszlaniowe; jednorodzinnej,-og.06.zoztr.,
samorz4dowe Kolegium odwolawcze w
z
dnia
dKd:oil'iio,tiinix
DecyzjqN,
znak: WS'6241'l2020 z dnia
Koninie uchylilo w calosci zaskar2on4 A*cyrje Starosty Koniiskiego
rozpatruenia'
ti.Oq.ZOZtr.i przekaulo sprawq organowi I instancji do ponownego
piowadzore przez Starostg Koniriskiego w
W ariqzku z faktem, t" postgpo*anie
"driini*tr".yjne
nie zostalo zakoriczone (sprawa wrocila
sprawie wydania decyzji okreslaj4cej aoprlroratny poziorniatasu
wszczqcia kolejnej kontroli'
podstaw
do ponownego ,orpu*inia do Siarostyl WfOS nie ma
-do
posiadanie a""Vrli ofr"slajqcej-dopuur"*fo" poziomy lralasu jest warunkiem do adminisaaeyjnego
o.tttory $iodowiska, poprzezwymierzenie kary
dyscyplinowania podmiotu przez wojew6d;i"g; inspektora
za emitowanie halasu ponadnormatywnego'

pr-zez wojewodzkiego inspektora
Kara ta ,oer'Uye *y*ietzona"ieioli w wyniku kontroli poajEtej
poziomie halasu' a w
ochrony 6rodowiska po uryskaniu przez podmiot decyzji o'dopuszczalnym

szczegdlnosci dokonanych w

jej trakcie 6iir6,r:. stwierizone zostanie

przekroczenie dopuszczalnych

porioin6* halasu, okre6lonych w wymienionej decyzji'
do ograniczenia dziatalno$ci
Jednoczesni"'WiO3-i"f"#ri", ," \\iIOE"ri; ma podstaw prawnych

Qchronv Srolowisko. Dane Pft eafia rza n e q w oprciu o PaePrsY Wlfr
Administrf,tore.n danych osabowych iest wietLadski Wbie*odtki lnspekor
o donYch osobowch, w tlm o sPosobie realizacji praw, dottqqne sq
inlomacie
publicttrym'
szcrcgdlowz
'
orsz w celu reolizacii zodai w iatercsie
t
nsoektordtu.
ib
i
e
na strcnie inte rnetowei htto: /ltio.ootoan,wios.mv'ol/rodo/ oroz w siedt

zamontowanie instalacji lub urz4dzei zabezpieozajqcych przed zagroZeniem lub naruszeniem;

w ruzie

gdy

jest to niemo2liwe lub nadmiernie utrudnione, mo2e on irydad zaprzestania dziatalno$ci powodujqcej to
zagotenie lub naruszenie.
Znaczy to,2e je2eli osoba skar2qca stwierdzi, 2e popnez bezprawne oddzialywanie na Srodowisko
_
bezpo6rednio zagrata jej szkoda lub ta szkoda zostala jej wyrzqdzona to moie wyst4pid do s4du
powszechnego i na drodze cywilno-prawnej dochodzid swoich roszczei.
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