UCHWAŁA NR VI/XXVI/378/21
RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO
z dnia 17 grudnia 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia wniosku
Na podstawie: art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U.2020
poz. 920) w związku z art. 242 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. 2021 poz. 735),
Rada Powiatu Wejherowskiego
uchwala, co następuje:
§ 1.
Postanawia się nieuwzględnić wniosku Stowarzyszenia Lewino - Natura XXI z dnia 12 października
2021 roku, dotyczącego ustanowienia Strefy Ciszy wokół znajdującego się w Lewinie Cmentarza
Kurhanowego.
§ 2.
Opis rozpatrzenia wniosku zawarto w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.
§ 3.
O sposobie rozpatrzenia wniosku Przewodniczący Rady zawiadomi Wnoszącego.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Wejherowskiego
Józef Reszke
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Uzasadnienie
W dniu 12 października 2021 roku do Starostwa Powiatowego w Wejherowie wpłynął wniosek
Stowarzyszenia Lewino - Natura XXI w sprawie ustanowienia Strefy Ciszy wokół znajdującego się w lesie
Cmentarza Kurhanowego w Lewinie o promieniu 400 m, licząc od granicy Cmentarzyska wytyczonej przez
ogrodzenie je okalające. Zgodnie z wnioskiem: „Ze Strefy Ciszy - z powodów oczywistych - muszą być
wyłączeni: rolnicy wykonujący zwyczajowe prace związane z prowadzeniem gospodarstw rolnych, pracownicy
Lasów Państwowych wykonujący prace związane z gospodarką leśną, zwyczajowy przejazd pojazdów
mechanicznych na trasie Lewino - Staniszewo, wydarzenia tj. rajdy rowerowe, biegi, wcześniej zgłoszone do
uprawnionych organów administracji samorządowej - wydarzenia mające charakter sportowo - kulturalny,
których emisja hałasu nie przekraczałaby 45 dB, coroczne pielgrzymki piesze do Sanktuarium Matki Boskiej
Sianowskiej Królowej Kaszub. W strefie ciszy zabronione byłoby organizowanie: imprez, zlotów, zjazdów,
rajdów, przejazdów - a więc wszystkich zdarzeń, których emisja hałasu przekraczałaby 45 bB."
Adresatem wniosku jest Rada Powiatu Wejherowskiego. W związku z powyższym Przewodniczący Rady
Powiatu Wejherowskiego przekazał przedmiotowy wniosek celem rozpatrzenia do Komisji Gospodarki,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Wejherowskiego.
W toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Komisje ustaliły co następuje:
1) Zgodnie z zapisami art. 118b ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst
jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973) „Rada powiatu może, w drodze uchwały, wyznaczyć obszary ciche
w aglomeracji lub obszary ciche poza aglomeracją, uwzględniając szczególne potrzeby ochrony przed hałasem
tych obszarów i podając wymagania zapewniające utrzymanie poziomu hałasu co najmniej na istniejącym
poziomie”;
2) Projekt uchwały, o której mowa w ust. 1, podlega uzgodnieniu z właściwym miejscowo wójtem,
burmistrzem lub prezydentem miasta w terminie 30 dni; niezajęcie przez organ stanowiska w tym terminie
uznaje się za brak zastrzeżeń do projektu uchwały;
3) Starosta przy opracowywaniu projektu uchwały, o której mowa w ust. 1, zapewnia udział społeczeństwa
na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko;
4) Obszar cichy poza aglomeracją, zgodnie z art. 3 pkt 10b wyżej cytowanej ustawy, to obszar, który nie jest
narażony na oddziaływanie hałasu komunikacyjnego, przemysłowego lub pochodzącego z działalności
rekreacyjno-wypoczynkowej;
5) Procedura uchwalania obszarów cichych nie przewiduje odstępstw w zakresie wyboru rodzaju
oddziaływań hałasu komunikacyjnego, przemysłowego lub pochodzącego z działalności rekreacyjnowypoczynkowej na dany obszar. Obszar taki nie spełniałby wówczas ustawowej definicji obszaru cichego poza
aglomeracją;
6) W obliczu obecnie obowiązujących przepisów prawnych oraz brzmienia ustawowej definicji obszaru
cichego poza aglomeracją nie ma podstawy prawnej wyznaczenia obszaru cichego wokół Cmentarzyska
Kurhanowego w Lewinie;
7) W dniu 22 listopada 2021 r. do Starostwa Powiatowego w Wejherowie wpłynęło pismo Nadleśnictwa
Strzebielino (ZG.913.2.2021 z dnia 19 listopada 2021 r.). W opinii Nadleśnictwa wprowadzenie strefy ciszy
wokół Cmentarzyska kurhanowego w Lewinie nie znajduje uzasadnienia.
W związku z powyższym przedmiotowy wniosek Komisje uznały za niezasadny i zarekomendowały jego
nieuwzględnienie.
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Mając powyższe na uwadze przyjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Komisji
Skarg Wniosków i Petycji

Przewodniczący Komisji
Gospodarki, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska

Andrzej Soboń
Dariusz Rytczak
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