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Bielsko-Biala 04.04.2016r.
DBrN. 142.1.2016.MK.MW

Stowarzyszenie Mieszkaricriw
,,Nowa Energia"
Osiedle pod Sosnami 7
43-225Wola
Dotyczy: pisma z dnia 29.12.2015r., przekazanego przez l{6jta Gminy Miedina pismem
nr GKM.604.59.2015 z dnia 05.01.2016r. w sprowie inteneencji na uciq2liwoi6 zwiqzanq z dzialalnoiciq
Sp4lki z o.o. ,,Pszczyfiski Asfalt" w Woli.

W odpowiedzi

z

na

w pismo, informujemy, Le l0 i 23.03.2016r. zostala przeprowadzona kontrola
w firmie PSZCZYNSKI ASFALT Sp. z o.o., ul. Migdzyrzecka 16, 43-225

zakresu ochrony srodowiska

Wola.

W trakcie kontroli przeprowadziliSmy wizjg zakladu oraz terenu wok6l niego, ze szczeg6lnym
uwzglgdnieniem 2r6del halasu przenikaj4cego do srodowiska, sposobu prowadzenia procesu
technologicznego oraz odprowadzania i redukcj i zanieczyszczeh.
Kontrolne pomiary poziomu halasu zostaly wykonane w dniu 10.03.2016r., w dw6ch punktach
pomiarowych na wysokoSci 4 m, zlokalizowanych na terenach chronionych przed halasem przy zabudowie
mieszkaniowej, wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego (Pl - pny zbiegu ul. Cisowej i Lipowej, p2 w pobliZu bloku mieszkalnego prry ul. Lipowej 5l).wyniki pomiar6w nie wykazafy przekroczenia
dopuszczalnego poziomu halasu, kt6ry zgodnie z rozporz4dzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007r. w sprawie dopuszczalnych poziom6w halasu w Srodowisku (tj. Dz. tJ. z20l4r. poz. 112) dla teren6w
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego wynosi 55 dB/A/.
Kontrola nie wykazala niezgodno5ci z obowiqzuj4cym dla przedmiotowej instalacji pozwoleniem na
gaz6w
emisjg
lub pyl6w do atmosfery, nie stwierdzono nieprawidlowo6ci w sposobie prowadzenia procesu
technologicznego
sposobie odprowadzania redukcji zanieczyszcze(. Maj4c na uwadze Paistwa
interwencjg zobowiqzaliSmy Zarz4d Spotki z o.o. PSZCZYNSKI ASFALT zarz4diniami pokontrolnymi do
prowadzenia proces6w technologicznych i pomocnicrych w spos6b maksymalnie ograniczaj4cy uciq2liwo66
zwi4zan4 z emisjami do Srodowiska oraz poinformowania WIOSo podjgtych dzialaniach w tym zakresie.
JednoczeSnie informujemy, 2e do chwili obecnej Minister wla5ciwy do spraw Srodowiska nie okreSlil
przepis6w w zakresie standard6w zapachowej jako3ci powietrza metod oceny zapachowej jako6ci
powietrza, co uniemo2liwia organom Inspekcji ochrony Srodowiska dokonlrvania oceny stopnia uciqzliwosci
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I x adresat za zw- potwierdz eniem odbioru
x W6jt Gminy Miedlna, ul. Wiejska 131,43-227 Mied2na
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