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S.C. FINIST SP. Z O. O. SP. K. 
ul. RUBINOWA 2 A 

44-121 GLIWICE 

W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: SR.6251.3.2021 

Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia na 
spółkę S.C. Finist sp. z o.o. sp. le. z siedzibą: ul. Rubinowa 2A, 44-121 
Gliwice, obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego 
zagrożenia spowodowanego działalnością tej spółki, polegającą na 
wykonywaniu operacji lotniczych przy użyciu samolotów typu 
Technoavia SMG 92 o numerach rejestracyjnych HA-YDN i HA-YDM, 
które należą do tej spółki 

W związku ze skargami mieszkańców gmin powiatu gliwickiego 
na uciążliwość hałasu z działalności spółki S.C. Finist sp. z o.o. sp. k., 
w prowadzonym z urzędu postępowaniu administracyjnym 
w przedmiotowej sprawie, zobowiązuję firmę S.C. Finist sp. z o.o. 
sp. k. z siedzibą: ul. Rubinowa 2A, 44-121 Gliwice, do zlikwidowania 
tej uciążliwości i przeprowadzenia kontrolnych po mia rów poziomów 
hałasu w środowisku. 

Pomiary należy przeprowadzić w reprezentatywnych punktach na 
terenach zabudowy mieszkaniowej gmin: Pilchowice, Gierałtowice, 
Knurów. Przed wykonaniem pomiarów lokalizację punktów 
pomiarowych należy uzgodnić z organami wykonawczymi 
poszczególnych gmin. Wykonanie pomiarów należy powierzyć 
akredytowanemu laboratorium w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 
2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2021 r. poz. 1344). 

Zgodnie z art. 112 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973) ochrona przed 
hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego 
środowiska, w szczególności poprzez: 
1) utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej 
na tym poziomie; 
2) zmniejszanie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy 
nie jest on dotrzymany. 

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, w zależności od 
przeznaczenia terenu, określa Rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 112). 

Opis podjętych działań ograniczających zgłoszoną uciążliwość oraz 
sprawozdanie z badań kontrolnych należy złożyć w tut. Urzędzie 
w terminie do dnia 30.04.2022 r. 
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Otrzymują: 
1. Adresat 
2. Stowarzyszenie 

Pilchowiczanie Pilchowiczanom 
ul. Dolna Wieś 2 
44-145 Pilchowice 

3. pozostałe strony zgodnie z art. 49 k.p.a., w związku z art. 362 
ust. 2a ustawy Prawo ochrony środowiska w drodze publicznego 
obwieszczenia 

4. Wydział Środowiska wm. - aa. 

ŚR wm. - aa. 


