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w sprawie podjęcia działań zmierzających do zmniejszenia poziomu hałasu

emitowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w KórnikuMy niżej podpisani mieszkańcy Kórnika działając na podstawie ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r., wnosimy o podjęcie przez właściwe organy Gminy Kórnik działań zmierzających do ograniczenia poziomu albo całkowitego usunięcia hałasu emitowanego przez syrenę alarmową eksploatowaną przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kórniku na budynku przy ul. 20 Października 93.
Na wstępie My niżej podpisani wyrażamy uznanie dla pracy i poświęcenia jakie 

świadczy dla społeczności lokalnej Ochotnicza Straż Pożarna w Kórniku.

Nasza inicjatywa dotyczy wyłącznie faktu jakim jest przekraczanie poziomu hałasu 
przez syrenę alarmową OSP. W Naszym odbiorze (także weryfikowanym urządzeniami 
rejestrującymi) w sąsiedztwie OSP Kórnik poziom emitowanego hałasu przekracza nawet 
90 db (niezależne od pory dnia). Poziom ten jest bardzo uciążliwy, uniemożliwia normalne funkcjonowanie i pozwala przyjąć, że stanowi on formą szkodliwej dla otoczenia immisji. Pragniemy wskazać, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku w skrajnych sytuacjach poziom hałasu nie powinien przekraczać 70 db, a typowo powinien oscylować w graniach 50 db.

Sygnał emitowany przez syrenę alarmową wykorzystywaną przez OSP przekracza 
dopuszczalne normy. Sytuacji tej nie może usprawiedliwiać potrzeba informowania mieszkańców o potencjalnej akcji ratunkowej OSP, gdyż sygnał jest emitowany przed samą akcją. Co więcej sygnał nie służy także informowaniu samych funkcjonariuszy OSP, gdyż służą ku temu inne metody powiadamiania.

Wnosimy zatem o podjęcie przez właściwe organy Gminy Kórnik następujących 
działań:- ustalenia poziomu hałasu emitowanego do otoczeni przez syrenę alarmową eksploatowaną przez OSP;- przeprowadzenie oceny dokumentacji technicznej i stanu technicznego syreny alarmowej pod względem spełnienia obowiązujących norm prawa budowlanego i prawo ochrony środowiska;
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- podjęcie wszelkich działań, które doprowadzą do usunięcia syreny alarmowej i wprowadzenia nowocześniejszych rozwiązań lub znacznego ograniczenia poziomu emitowanego przez nią hałasu. Pragniemy poinformować także, że o przedmiotowej inicjatywnie zostanie zawiadomiony Starosta Poznański i Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.
Mamy nadzieje na wnikliwe przeanalizowanie Naszego stanowiska, które jest 

motywowane dobrem wspólnym Mieszkańców Kórnika.


