
Soltyska Solectwa Debinki Debinki, dnia 08.06.2018 r. 

Przewodniczqcy Rady Miejskiej w Serocku 
ul. Rynek 2 1  
05-140 Serock 

PETYUA 

Na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 
dnia 16 lipca 1997r ., Nr 78, poz. 483 z poin. zrn.), ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1195) i ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postqpowania 
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z p6in. zrn.), sktadarn w irnieniu 
Mieszkanek i Mieszkancow Sotectw Debinki, Marynino, Karolino oraz Fundacji Suwak 
petycje o wyeliminowanie problemu z halasem poprzez ograniczenie uiytkowania strzelnicy do broni 
pneumatycznej lub jej likwidacja. 
PETYCJA 

My, niiej podpisani mieszkancy Debinek, Kepiastego, Moczydta, Marynina, 
Karolina jesteimy zaniepokojeni sposobem funkcjonowania strzelnicy potoionej w 
sqsiedztwie naszych domow, tj. w Maryninie. Strzelnica usytuowana jest w niedalekiej 
odlegloici od dornow rnieszkalnych. Tereny bezpoirednio sqsiadujqce ze strzelnicq sq 
terenami przeznaczonyrni pod zabudowe rnieszkalnq jednorodzinnq oraz zabudowq rekreacji 
indywidualnej. Obowiqzkiem wlaiciciela jest taka eksploatacja strzelnicy, aby jej uciqiliwoici 
nie wykraczaly poza granice terenu, do ktorego posiada tytut wladania. 

Jednak obiekt jest uzytkowany w sposob sprzeczny z normami wsp6tiycia spotecznego, 
poprzez stwarzanie uciqiliwoici dla os6b i zwierzqt zamieszkujqcych nieruchomoici 
sgsiadujqce z w/w obiektern poprzez wywolywanie halasu impulsowego podczas wystrzatow 
z broni palnej. Wiele osob skariy sie na bol gtowy, oraz ogolne poczucie zagroienia. Ponadto 
mate dzieci budzq sie i majq problemy z zainieciem. Zwierzeta bojq sie wychodzit z domu, a 
strzelnica usytuowana jest na terenie rekreacyjnym, tradycyjnie wykorzystywanyrn jako 
rniejsce spacerow z dzietmi oraz psami (znany jest przypadek, kiedy osoba spacerujqca z 
psem po leinej polanie usytuowanej okolo 200 rn. za icianq strzelnicy uslyszata t u i  przed 
sobq iwist przelatujqcego pocisku - prawdopodobnie z powodu btedu strzelajqcego 
wynikajqcego lub osoby nadzorujqcej strzelanie). 

W ostatnim czasie znacznie zwiekszyta siq czqstotliwoft wystrzalow. Szczegolnie uciqiliwe 
jest t o w  dni wolne od pracy, gdy strzelanie rozpoczyna sie rano, a kohczy wieczorern. Zdarza 
sic takie strzelanie seriarni. Wystrzaly wywoluj4 hatas przekraczajqcy dopuszczalne norrny. 

Prosimy o podjecie odpowiednich dziatari wobec podrniotu, odpowiadajqcego za 
funkcjonowanie strzelnicy tak, aby nie dochodzilo do zagrozenia naszego bezpieczenstwa i 



spokoju, wynikajgcego z korzystania z tego obiektu, jak rowniei doprowadzenie do 
zmniejszenia hatasu, wywolywanego podczas strzelania. 

Podstawowym aktem prawnym regulujgcym zagadnienia zwiqzane z ochronq irodowiska 
przed halasem jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony irodowiska (j.t. 
Dz.U.2013, poz. 1232 ze zm.) Kwestie zwigzane z wystgpowaniem halasu zostaly takie 
uregulowane w innych aktach prawnych takich jak: 

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 

- ustawa z dnia 23 marca 2003 r. o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

- ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o lnspekcji ochrony irodowiska. 

Dopuszczalny poziorn emisji hatasu regulujg normy prawa administracyjnego, np. w 
przypadku hatasu sa to przepisy rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 . .. . . . .  

roku, (Dz. U. Nr 178, poz. 1841) zabraniajgce halasu powyiej 55 dB. 

Wystrzal z broni krotkiej (pistolet, rewolwer) bez tlumika osigga irednio 140-160 dB, strzelba 
kaiibru 12 to 165 dB, karabinek sportowy kalibru 22 cala 134 dB, rewolwer 357 Magnum 164 
dB. 

Hatas impulsowy wytwarzany poduas strzalow z broni palnej charakteryzuje sig znacznie 
wiekszymi wartoiciami szczytowego poziomu diwigku. W zaleinoici od rodzaju broni, 
wystrzatom towarzyszg impulsy o poziomie 160-177 dB, lub nawet wyiszyrn. 

Art. 144 kodeksu cywilnego nakazuje wtaicicielowi nieruchomoici, aby ten przy 
wykonywaniu swego prawa powstrzymywat sig od dzialari, kt6re by zaklocaly korzystanie z 
nieruchomoici sgsiednich ponad przecietng miarg, wynikajqcq ze spoleczno-gospodarczego 
przeznaczenia nieruchomoici i stosunkow miejscowych. 

Art. 11 rozporzqdzenia Ministra lnfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie mowi, i e  
budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinny by6 wznoszone poza 
zasicg~em zagroieh i uciqiliwosci. Do tych ucigiliwo<ci zalicza sig m.in. hatas. 

W naszej ocenie najlepszg metodg na wyeliminowanie problemu z halasem bgdzie 
ograniczenie uiytkowania strzelnicy do broni pneumatycznej lub jej likwidacja. 

Mieszkahcy Debinek, Kgpiastego, Moczydla, Marynina, Karolina. 

Do wiadomoici: 

Wojewodzki lnspektorat Srodowiska 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska 

Proszg o poinforrnowanie mnie o sposobie zatatwienia sprawy zgodnie z przepisami 
obowigzujqcego prawa (za pomocg komunikacji elektronicznej skrzynka ePUAP). 
Jednoczeinie, na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach, wyraiam zgode na upublicznienie 
moich danych osobowych. 



Przypominam, i e  udawa o petycjach, kt6ra weszta w iycie z dniem 6 wrzeinia 2015 r. 
naktada obowiqzek publikacji trePci niniejszej petycji na stronach internetowych organu, do 
ktorego wptyneta (art. 8 u.o.p.), cyt.: 
,,Art. 8. 1. Na stronie internetowej podmiotu rozpatrujqcego petycje lub urzedu go 
obstugujqcego niezwlocznie zamieszcza sie informacje zawierajqcq odwzorowanie cyfrowe 
(skan) petycji, date jej ztoienia oraz - w przypadku wyraienia zgody, o ktdrej mowa wart. 4 
ust. 3 
- imie i nazwisko albo nazwe podmiotu wnoszqcego petycjc lub podmiotu, w interesie ktirego 
petycja jest sktadana. 

2. Informacja, o ktorej mowa w ust. 1, jest niezwtocznie aktualizowana o dane dotyczace 
przebiegu postepowania, w szczegolnoici dotyczqce zasieganych opinii, przewidywanego 
terminu oraz sposobu zatatwienia petycji. Art. 10. 1. Petycja powinna by6 rozpatrzona bez 
zbqdnej zwtoki, jednak nie p6iniej n i i  w terminie 3 miesipcy od dnia jej ztoienia. 

Art. 13.1. Podmiot rozpatrujqcy petycjp zawiadamia podmiot wnoszqcy petycjp o sposobie jej 
zatatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocq irodkow kornunikacji 
elektronicznej." 

Z powaianiem 
Sottyska Solectwa Debinki 
oraz Prezeska Fundacji Suwak 
Magdalena Nieckarz Abam 


