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Szanowny Pan     

dr Marcin Krupa     

Prezydent Miasta Katowice   

za pośrednictwem      

Przewodniczącego      

Rady Miasta Katowice    

 

 

 

INTERPELACJA nr 107/2020 

ws. wykonania przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach 

niezapowiedzianej kontroli poziomu hałasu na wysokości podwórza przy 

nieruchomościach zlokalizowanych przy ul. Obroki 97, 99, 101, 103 w dniu roboczym  

 

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

na podstawie art. 24 ust. 3 i 4 ustawy o samorządzie gminnym składam interpelację 

w sprawie wykonania przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

w Katowicach niezapowiedzianej kontroli poziomu hałasu na wysokości podwórza 

przy nieruchomościach zlokalizowanych przy ul. Obroki 97, 99, 101, 103 w dniu 

roboczym. 

Mieszkańcy wysokich numerów ul. Obroki od dłuższego czasu skarżą się na 

niedogodności i uciążliwości związane z działalnością zlokalizowanych w ich rejonie 

zakładów przemysłowych i innych podmiotów prowadzących działalność 

gospodarczą. Jednym z nagminnych problemów jest notoryczny i uciążliwy hałas, 

jaki dobiega z położonej w sąsiedztwie malej „strefy przemysłowej”. Jak informują 

Mieszkańcy, w związku z ich interwencjami wykonywane były pomiary, lecz po 

uprzednim zgłoszeniu o zamiarze ich wykonania – trudno zatem oczekiwać, by 

odzwierciedlały stan faktyczny, skoro potencjalni emitenci hałasu byli o fakcie 

wykonywaniu pomiarów uprzedzeni. 

Przywołane wyżej badania nie wykazały nieprawidłowości. Jednakże na występujące 

o różnych porach i w dłuższym czasie znaczne przekroczenia norm wskazują 

wykonywane niezależnie pomiary z użyciem dostępnych powszechnie metod. 

Głos w sprawie zabrała także Rada Osiedla Witosa (tj. właściwa dla sprawy rada 

dzielnicy) w drodze Uchwały nr 139/2020 z dn. 3.03.2020 r., podjętej na 23. 

posiedzeniu Rady. 
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W związku z powyższym uprzejmie proszę o podjęcie interwencji w sprawie, w tym 

wystąpienie do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach 

z wnioskiem o wykonane niezapowiedzianej kontroli poziomu hałasu na wysokości 

podwórza przy nieruchomościach zlokalizowanych przy ul. Obroki 97, 99, 101, 103 

w dniu roboczym, oraz poinformowanie mnie o podjętych w powyższej sprawie 

działaniach. 

Z wyrazami szacunku 

Krzysztof Kraus    

/-/     

Radny Rady Miasta Katowice  
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