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Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks post~powania
administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.10?1 - tekstjednolity z poin.zm./, art. lISa
ust.1
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony srodowiska /Dz. U. Nr 62,
poz.627 z poin. zm.l oraz §§ 4, 5 rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 29 Iipca 2004r.
w sprawie dopuszczainych poziomow halasu w srodowisku /Dz. U. nr 178, poz. 1841
z 2004r./
orzekam
ustali6 dia Kompanii W~glowej S.A. Oddzial Kopalnia W~gla Kamiennego "ZiemowiC
w L~dzinach dopuszczalny rownowazny poziom halasu "A" mogqcego przenikac do
srodowiska w rozumieniu terenow zabudowy mieszkaniowej z terenu Zakladu Glownego:
w porze dziennej /6.00-22.00/
LAeqD - 50 dB
w porze nocnej /22.00-6.00/
LAeqN - 40 dB
Uzasadnienie
30 czerwca 2006 roku z mocy przeplsow prawa wygasla
decyzja Wojewody
Slqskiego z dnia 28 czerwca 2001 roku ustalajqca warunki korzystania ze srodowiska
w zakresie halasu dla Zakladu Glownego.
Pismem z 2 listopada 2006 roku zostalo wszcz~te z urz~du post~powanie administracyjne
w sprawie wydania decyzji ustalajqcej dopuszczalny poziom halasu przenikajqcego do
srodowiska z
terenu Zakladu Glownego Kompanii W~glowej
S.A. Oddzial KWK
Ziemowit" w L~dzinach.
Na potrzeby niniejszego post~powania Kopainia przedlozyla informacj~ Urz~du Miasta w
L~dzinach z dnia 4 grudnia 2006 roku 0 braku obowiqzujqcego planu zagospodarowania
przestrzennego dia
obszaru sqsiadujqcego z przedmiotowym obiektem.
Jednoczesnie
zgodnie z dyspozycjq artykulu 115 ustawy Prawo ochrony srodowiska organ gminy na
podstawie faktycznego zagospodarowania i wykorzystania terenow sqsiadujqcych z Zakladem
Glownym dokonal kwalifikacji znajdujqcych si~ tam terenow podlegajqcych ochronie
akustycznej.
Wg wymienionego organu najblizsze tereny podlegajqce ochronie akustycznej nalezy
zakwalifikowa6 jako "tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej" tj. do pozycji 2a
Tabeli 1 stanowiqcej zalqcznik rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r. w
sprawie dopuszczalnych poziomow halasu
w srodowisku
Dia wymienionych terenow dopuszcza1ny poziom halasu okresiono w orzeczeniu.

Pozostale tereny s'tsiaduj'\:ce z rozpatrywanym obiektem w swietle przepisow ochrony
srodowiska nie podlegaj't ochronie akustycznej.
Pomiary halasu wykonane w trakcie kontroli przeprowadzonej w paidzierniku 2006 roku
przez
Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Katowicach wykazaly, ze
rownowazny poziom halasu "A" podczas dzialalnosci przedmiotowego obiektu,
przy
najblizszej zabudowie mieszkaniowej wynosi:
•

punkt pomiarowy nr 1 - L~dziny, ul.Rachowy
pora nocna

•

LAeq

=

53,0 dB

punkt pomiarowy nr 3 - L~dziny, ul.Oficerska 29

pora nocna LAeq = 54,ldB
co stanowi naruszenie wymagail ochrony srodowiska przed halasem.
Uwzgl~dniaj,\:c powyzsze uznano, ze zachodz't
do orzeczenia jak w sentencji niniejszej decyzji.

przeslanki formalne i merytoryczne

Pouczenie
Od decyzji sluzy odwolanie do Ministra Srodowiska w Warszawie za posrednictwem
organu, ktory wydal niniejsz't decyzj~ w terminie 14 dni od dnia jej dor~czenia /art.127 § 1
i 2, art. 129 § 1 i 2 Kodeksu post~powania administracyjnego/.
Zgodnie z art. lISa ust.6
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony
srodowiska /Dz. U. Nr 62, poz.627 z poin. zm.! decyzja wywoluje skutki prawne po uplywie
6 miesi~cy od dnia, w ktorym stala si~ ostateczna.
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