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Przewodniczący Rady Dzielnicy
Zielona Góra
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Dotyczy: Uwag do protokołu Nr II.2018 z przebiegu II sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto
w dniu 12 grudnia 2018 r.
W trakcie dyskusji z Autorem opracowania „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla
miasta Zielona Góra” – druk nr 12 przekazuje następujące uwagi do opracowania:
1. Nie przeprowadzono rzetelnych pomiarów hałasu akrobacji lotniczych wykonywanych nad
budynkami mieszkalnymi miejscowości Łężyca, które to powodują ogromne natężenie hałasu.
Na moje pytanie czy były wykonywane takie pomiary w trakcie ćwiczeń akrobacji lotniczych ,
które często trwają od rana do wieczora i najczęściej w dni wolne od pracy, kiedy mieszkańcy
chcą wypocząć. Autor stwierdził że takie badanie były wykonane i przekazał mi do wglądu
posiadane opracowanie, które nie wykazuje zagrożenia nadmiernym hałasem. Po zapoznaniu
się z przeprowadzonymi badaniami na jakie powoływał się Autor okazało się iż to opracowanie
odnosi się tylko i wyłącznie do startów i lądowań samolotów korzystających z lotniska w
Przylepie. Skargi jakie od wielu lat mieszkańcy kierują do zarządzających lotniskiem w Przylepie
dotyczą przede wszystkim hałasu powstałego na skutek akrobacji lotniczych nad obszarem
zabudowy mieszkaniowej. Poza kwestiami zmęczenia psychicznego, mieszkańcy zwracają
uwagę na możliwość awarii czy upadku samolotu, np. na osiedla czy domy. Nie można
przystać na to iż hobby jednego człowieka zakłóca spokój setką ludzi i doprowadza do
niekorzystnego wpływu na stan psychiczny mieszkańców. Opracowanie nie zawiera żadnej
oceny odziaływania emisji hałasu powstałego na skutek akrobacji lotniczych co stanowi iż
Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Zielonej Góry jest obarczony
poważnym błędem i nie uwzględnia zdrowia i bezpieczeństwie mieszkańców.
Od strony prawnej pragnę przypomnieć, że w myśl art. 5 Konstytucji RP Rzeczpospolita Polska
zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z art. 68
ust. 4 Konstytucji RP, władze publiczne są obowiązane do zapobiegania negatywnym dla
zdrowia skutkom degradacji środowiska. W myśl art. 74 ust. 2 Konstytucji RP, ochrona
środowiska jest obowiązkiem władz publicznych.
2. Opracowanie nie uwzględnia również wszystkich źródeł hałasu, który powstaje np. na skutek
przejeżdżających pociągów w obrębie osiedli mieszkaniowych byłej gminy Zielona Góra choćby
w Przylepie.
3. Zwracam uwagę iż w opracowaniu Programu ochrony środowiska przed hałasem ( druk nr 12)
używa się zbyt wiele nazw obcojęzycznych co jest niezgodne z prawem (podstawa prawna:
art. 4-5 ustawy 7 października 1999 r. o języku polskim tekst jedn. DzU z 2011 r. nr 43, poz.
224 ze zm.) powodując niezrozumienie opisywanego zagadnienia.
4. Do opracowanego Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Zielona Góra” nie
przedstawiono Raportu z konsultacji społecznych.
z poważaniem
Krzysztof Wołczyński

