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UCHWAŁA Nr XXI /171/2008 

Rady Gminy Przemęt 

z dnia 3 października 2008 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr
214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.
1203, Nr 214, poz. 1809; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr
181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 157 ust. 1 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150), Rada Gminy
Przemęt uchwala, co następuje: 

§ 1 

Ogranicza się czas używania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może
negatywnie oddziaływać na środowisko, w szczególności urządzeń nagłaśniających, poprzez
wprowadzenie zakazu korzystania z tych urządzeń i używania tych instalacji, w okresie od 1 maja do 30
września, na terenie gminy Przemęt  od godz. 2200 do godz. 600, a w piątki, niedziele  i  dni świąteczne
 od godz. 2400 do godz. 600  , natomiast  w soboty od godz. 200 do godz. 600. 

§ 2 

 1. Ograniczenia określone w § 1 skierowane są do podmiotów prowadzących działalność rozrywkową w
szczególności organizujących dyskoteki, wieczorki taneczne, koncerty, festyny, oraz działalność handlową
lub gastronomiczną. 

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

  1)  lokali zabezpieczonych przed wydostawaniem się hałasu na zewnątrz budynku; 

  2)  imprez organizowanych przez gminę. 

§ 3 

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przemęt. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego. 

                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy 
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                                                                                                       Zenon Klecha 
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