
UCHWAŁA NR XLVI/615/18
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU

z dnia 14 września 2018 r.

w sprawie ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których 
emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko na terenie miasta Brzeg.

Na podstawie art. 157 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 799) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994) Rada Miejska Brzegu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się na terenie miasta Brzegu ograniczenie czasu funkcjonowania instalacji i korzystania 
z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko, w tym w szczególności 
urządzeń nagłaśniających od poniedziałku do czwartku oraz w niedzielę od godz. 22.00 do godz. 6.00 
następnego dnia, a w piątki, soboty i dni świąteczne od godz. 24.00 do godz. 6.00 następnego dnia, z wyjątkiem 
dni 31 grudnia. W przypadku, gdy po dniu świątecznym następuje dzień powszedni, ograniczenie obowiązuje 
od godziny 22.00 do godz. 6.00 następnego dnia.

2. Ograniczenia, o których mowa w §1 p. 1 dotyczą: terenu stadionu miejskiego, terenu Zamku Piastów 
Śląskich oraz Amfiteatru, placu Drzewnego (Marina w Brzegu), terenu Klubu Garnizonowego przy ulicy 
Piastowskiej oraz terenu Wozowni przy ulicy Piastowskiej.

§ 2. Ograniczeń określonych w § 1 nie stosuje się do urządzeń i instalacji:

1) zlokalizowanych w lokalach zabezpieczonych przed wydostaniem się hałasu na zewnątrz budynku;

2) wykorzystywanych przy imprezach organizowanych i współorganizowanych przez jednostki administracji 
publicznej i ich jednostki organizacyjne;

3) wykorzystywanych przy imprezach objętych Honorowym Patronatem Burmistrza Brzegu;

4) wykorzystywanych przy uroczystościach związanych z kultem religijnym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej Brzegu

Barbara Mrowiec
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UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XLVI/615/18

RADY MIEJSKIEJ BRZEGU

Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2018 ROKU.

Zgodnie z art. 157 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Rada Gminy może w
drodze uchwały ustanowić ograniczenia, co do czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń
nagłaśniających, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko.

Z najważniejszego dokumentu strategicznego gminy Brzeg – „Strategii Rozwoju Gminy Brzeg na
lata 2016-2022” dowiemy się, że 96,4% ankietowanych mieszkańców uznało za Bardzo ważne i
ważne „Aktywne wspieranie lokalnych przedsiębiorców i poszukiwanie inwestorów” (Strategia
strona 126).
Na stronie 128 „Strategii” znajdziemy tabelę pn: „Mocne i słabe strony gminy Brzeg”, w której m.in.
Słabymi stronami naszego miasta są: „Brak wydarzeń / imprez kulturalnych” a także „Brak inicjatywy
przedsiębiorców” oraz „Wyludnianie się gminy” i przede wszystkim: „Brak klubów tanecznych, rozrywki
na terenie miasta”.

Nadmienić należy, że obecnie pod projektem uchwały zostało zebranych około 1500 podpisów poparcia
mieszkańców. Należy zaznaczyć, że podobna inicjatywa była już wcześniej przeprowadzona i wówczas
zebrano podobną ilość podpisów poparcia pod możliwością funkcjonowania miejsca, w którym mieszkańcy
mogą spotkać się na potańcówkach.

Biorąc pod uwagę powyższe wprowadzenie ograniczeń, co do czasu korzystania z instalacji i urządzeń
nagłaśniających jest podyktowane potrzebą pogodzenia interesów mieszkańców gminy Brzeg.
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