
 

a) Nazwa usługi  
 

DECYZJA O DOPUSZCZALNYM POZIOMIE HAŁASU  
 

b) Symbol 
6241 – Decydowanie o dopuszczalnym poziomie hałasu, w tym pozwolenie na 
emitowanie hałasu do środowiska.  

c) Wydział 
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

d) Komórka 
e) Opis sprawy 

Wydanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu. 
f) Kogo dotyczy 

Podmiot prowadzący instalację. 
g) Wymagane dokumenty 

Zgodnie z art. 115a. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska,                       
w przypadku stwierdzenia przez organ ochrony środowiska, na podstawie pomiarów 
własnych, pomiarów dokonanych przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska 
lub pomiarów podmiotu obowiązanego do ich prowadzenia, że poza zakładem, w wyniku 
jego działalności, przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu, organ ten wydaje 
decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu; za przekroczenie dopuszczalnego poziomu 
hałasu uważa się przekroczenie wskaźnika hałasu LAeqD lub LAeqN.  
Jeżeli hałas powstaje w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii 
tramwajowych, kolei linowych, portów oraz lotnisk lub z działalnością osoby fizycznej 
nie będącej przedsiębiorcą, decyzji nie wydaje się. 

h) Miejsce składania pism 
Sekretariat Starosty Żnińskiego - I piętro, pok. nr 19 

i) Termin i sposób załatwienia 
Decyzja administracyjna o dopuszczalnym poziomie hałasu – w terminie 30 dni.                        
W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 
miesięcy. 
Postępowanie wszczęte jest z urzędu na podstawie ww. wyników pomiaru poziomu 
hałasu. 

j)  Opłaty 
- Brak opłaty 
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k) Podstawa prawna 
- art. 115a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska, 
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, 
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie rodzajów 
wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia                         
i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji. 

l) Tryb odwoławczy 
Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem Starosty 
Żnińskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w terminie 
14 dni od chwili otrzymania decyzji 

m) Inne informacje 
II piętro,  pokój nr 37,38,39, 
Wiesław Rumel – kierownik wydziału, 
tel. 52 30 31 100 wew. 45, e-mail: srodowisko@znin.pl 
Karol Królikowski - inspektor, 
tel. 52 30 31 100 wew.44,  e-mail: k.krolikowski@znin.pl 


