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OS-37 - WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O DOPUSZCZALNYM POZIOMIE HAŁASU DO ŚRODOWISKA 

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wypełniony formularz pisma zgłaszającego potencjalną uciążliwość hałasową istniejącego podmiotu gospodarczego.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Ochrony Środowiska ul. Strumieńskiego 5, II piętro

Złożenie dokumentów: - Biuro Obsługi Mieszkańca, ul. Powstańców 1,

        - drogą pocztową na adres: Powstańców 1, 41-400 Mysłowice

        - za pośrednictwem EPUAP

TERMINY

1. W sytuacji, kiedy dojdzie do wszczęcia postępowania w sprawie, w terminie do 1 miesiąca wydawana jest decyzja
administracyjna o dopuszczalnym poziomie hałasu. bądź decyzja o umorzeniu postępowania. W sprawach szczególnie
skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

2. W  decyzji  o  dopuszczalnym  poziomie  hałasu  określa  się  dopuszczalne  poziomy  hałasu  poza  zakładem  przy
zastosowaniu wskaźników hałasu LAeq D i LAeq N w odniesieniu do różnych rodzajów terenów, na które oddziałuje
zakład.

3. W decyzji mogą być także określone wymagania mające na celu nie przekraczanie poza zakładem dopuszczalnych
poziomów hałasu, a w szczególności:

a. Rozkład czasu pracy źródeł hałasu dla całej doby, wraz z przewidywanymi wariantami.
b. Zakres, sposób i częstotliwość prowadzenia pomiarów poziomu hałasu w zakresie, w jakim wykraczają one

poza określone prawem wymagania.
c. Sposób postępowania w przypadku uszkodzenia aparatury służącej do pomiarów poziomu hałasu, jeżeli jej

zastosowanie jest wymagane.
d. Formę, układ, techniki i termin przedkładania wyników pomiarów organowi właściwemu do wydania  decyzji i

wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.
e. Decyzja dostarczana jest do zakładu, którego dotyczy oraz do wszystkich stron postępowania za zwrotnym

potwierdzeniem odbioru.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. WypełniJ formularz pisma zgłaszającego potencjalną uciążliwość hałasową
2. Zbierz wszystkie niezbędne załączniki
3. W przypadku braku kompletu wymienionych w załączniku dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupeł -

nienia w terminie 7 dni do daty otrzymania pisma. Nie uzupełnienie brakujących dokumentów przez wnioskodawcę w
określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

4. Złóż wniosek wraz z załącznikami w Biurze Obsługi Mieszkańca
5. Odpowiedź na swój wniosek otrzymasz pocztą lub możesz ją odebrać osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie WOŚ,

ul. Strumieńskiego 5, II piętro.

OPŁATY

1. Postępowanie prowadzone z urzędu.

TRYB ODWOŁAWCZY

1. Tryb odwoławczy występuje jedynie w sytuacji wniesienia sprzeciwu.
2. Odwołanie wnosi się do organu wyższego rzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem
organu, który tą decyzję wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
c. Przy pomocy formularza elektronicznego Odwołanie dostępnego w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP,
opatrując dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
d. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
e. Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
6. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce
pocztowej operatora wyznaczonego.
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7. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.
8. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec
organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 
9. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania
przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega wykonaniu i
brak jest możliwości zaskarżenia decyzji.

DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału tel. 575-001-992 

PODSTAWA PRAWNA 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
- Dział V Ochrona przed hałasem. 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Urząd Miasta Mysłowice z siedzibą 
przy ul. Powstańców 1 informuje, że jest administratorem danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane są w celu 
realizacji zadań ustawowych, a każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich 
danych oraz ich poprawiania. Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawowego obowiązku realizacji zadań 
jednostki samorządu terytorialnego, a dobrowolność ich podania zachodzi w pozostałych przypadkach.
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