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Szanowni Państwo, zwracam z prośbą o wyjaśnienie kilku kwestii w kontekście hałasu 

generowanego przez nagłośnienie imprez plenerowych odbywających się w pobliżu 

zabudowań mieszkalnych. 

 

W 2015 roku miała miejsce rewitalizacja parku miejskiego w Tomaszowie Lubelskim. 

Podczas rewitalizacji wyburzono starą muszlę koncertową, a wybudowano nową, jednak 

nową odwrócono o 180 stopni, sceną w stronę zabudowań mieszkalnych przy ulicy 

Słowackiego. Dodam że stara muszla koncertowa z racji kierunku usytuowania była obiektem 

o wiele mniej uciążliwym pod względem hałasu od nagłośnienia imprez niż obecna, właśnie z 

powodu  ukierunkowania sceną w stronę po której nie znajdują się zabudowania mieszkalne. 

Park jest na tyle duży, że można było wybudować ten obiekt w innym miejscu parku lub po 

prostu umiejscowić  na miejscu starej muszli koncertowej, pozostawiając ją bez odwracania w 

stronę zabudowań mieszkalnych.  

Niestety, władze miasta, w tym głównie burmistrz miały swoją koncepcję 

lokalizacji muszli koncertowej, którą można spokojnie nazwać z perspektywy czasu i 

doświadczenia – absurdalną. Niezrozumiały jest sam projekt muszli koncertowej 

wycelowanej prosto w zabudowania mieszkalne i pozwolenie na budowę tak bezmyślnie 

zaprojektowanego i obiektu.  

W związku z odwróceniem sceny muszli koncertowej w jedyną stronę po której znajdują się 

zabudowania mieszkalne, nagłośnienie używane podczas imprez generuje ogromny i 

uciążliwy hałas. Do tej pory odbyło się kilkadziesiąt imprez i jedynie covid ograniczył to 

szaleństwo. Podczas wielu imprez poziom hałasu był na tak absurdalnie wysokim poziomie że 

nie dało przebywać się dłużej niż chwilę na terenie posesji, a żeby porozmawiać z osobą 

stojącą obok trzeba było krzyczeć. Wg opracowań akustycznych znalezionych w internecie, 

sytuacja taka odpowiada natężeniu hałasu powyżej 85dB. Policja nie chciała reagować na 

takie zgłoszenia, ponieważ imprezy były zorganizowane.  

Muszla koncertowa nie posiada żadnego wygłuszenia np. w postaci ekranów akustycznych. 

Konstrukcja widowni stanowiąca zarazem barierę akustyczną, jak w klasycznych amfiteatrach 

w tym przypadku liczy aż 1m wysokości i nie stanowi żadnej przeszkody dla rozchodzenia się 

fal dźwiękowych. Za sceną znajduje się wysoka ściana, która dodatkowo odbija fale 

dźwiękowe, które następnie uderzają w mój budynek,  znajdujący się zaledwie 120 m od 

sceny. Po drodze miedzy sceną muszli koncertowej a moim budynkiem nie ma żadnych 

przeszkód mogących stanowić barierę akustyczną dla rozchodzących się fal dźwiękowych. 

 



 Ani ja, ani domownicy nie mamy możliwości ochrony przed tym hałasem, wbrew swojej 

woli zmuszeni jesteśmy uczestniczyć w każdej imprezie. Hałas powoduje u domowników 

bóle głowy, rozstroje zdrowotne, nerwowość, nudności, wymioty, drganie szyb, rolet.  

Poza imprezami obiekt ten stał się zadaszoną miejscówką do codziennego grupowania się 

młodych osób w celach rozrywkowych. Osoby te przebywając na scenie bardzo głośno 

zachowują się, krzyczą, skaczą po drewnianej podłodze, śmieją się, wrzeszczą, śpiewają po 

pijaku, spożywają alkohol, urządzają libacje. Niestety, z racji konstrukcji obiektu, cały hałas 

generowany przez te osoby kierowany jest prosto w stronę mojego budynku a opisane wyżej 

odgłosy zachowań docierają do jego wnętrza mojego mimo zamkniętych okien. 

 

Problem zgłaszany jest władzom miasta od czerwca 2016. Władze miasta bagatelizują go, 

odpisując że pozwolenie na budowę tego obiektu wydał Starosta Tomaszowski, poza tym art. 

156 Prawa Ochrona Środowiska  Dz. U. 2020 poz. 1219 tj. zakaz używania urządzeń 

nagłaśniających nie dotyczy imprez okazjonalnych. Więc wg władz miasta łupanie basami 

przez kilkanaście godzin przed budynkami mieszkalnymi jest w porządku. A w sprawie 

grupowania się osób i zakłócania przez nie spokoju władze miasta odbijają piłeczkę do 

policji. Policja z kolei od 5 lat lekceważy wykroczenia popełniane na terenie parku 

miejskiego i interweniuje tylko po zgłoszeniu na nr alarmowy, mimo że codziennie osoby 

grupują się i popełniają wykroczenia przed kamerami monitoringu miejskiego. 

  

Człowiek chce jedynie w miarę spokojnie mieszkać, ale nie da się przez bezmyślne decyzje 

urzędnicze i bierność policji. 

 

Ze swojej strony złożyłem wniosek o zakaz używania nagłośnienia o dużej mocy na scenie 

muszli koncertowej. Burmistrz odrzucił ten wniosek. 

Wielokrotnie prosiłem władze miasta o wybudowanie ekranów akustycznych lub innej 

przeszkody na drodze miedzy muszlą koncertową a moim budynkiem, bezskutecznie. 

Posadzono jedynie kilkanaście krzewów-tui o wysokości około 1,5m twierdząc że to jest 

ekran akustyczny (poniższe zdjęcie nr 2), obecnie połowa z nich uschła i została usunięta. 

2 lata temu złożyłem w starostwie powiatowym wniosek o wszczęcie postępowania w 

sprawie ograniczenia hałasu od imprez organizowanych w muszli koncertowej.  

W dniu 30.08.2019 wykonane zostały badania natężenia hałasu przez akredytowane 

laboratorium ECO-NOISE. Badania wykonano podczas spokojniejszej imprezy wskazanej 

przez starostwo, poza tym w ekspertyzie wzięto pod uwagę jedynie najspokojniejsze 

fragmenty tej imprezy, wynik 53,7 dB, czyli mieszczący się w normie 55dB przewidzianej dla 

danej zabudowy. A już dnia następnego tj. 31.08.2019 miała miejsce kolejna impreza, występ 

zespołów hip-hopowych z masą basów. Hałas był nieporównywalnie większy niż dnia 

poprzedniego, podczas badań. Pytałem pracownika laboratorium czemu nie wykonują 

pomiarów następnego dnia, odparł że to decyzja starostwa powiatowego. Miały wyjść 

badania, więc wyszły, co z tego że dokonano ich podczas spokojniejszej imprezy i uzyskany 

wynik jest niemiarodajny, dla SKO Zamość czy WSA Lublin liczył się jedynie wynik 

pomiarów na papierze mieszczący się w normie, będący podstawą do oddalania skarg, 

zażaleń i odwołań. 

 

Obecnie jestem na etapie zadawania szczegółowych pytań akredytowanemu laboratorium 

oraz Starostwu Powiatowemu m.in. na temat  przyczyn wyboru danej imprezy do badań 



natężenia hałasu, uwzględnienia w ekspertyzie tylko najspokojniejszych fragmentów imprezy, 

kosztów badań itp. Laboratorium nie chce odpowiadać, zasłaniając się tym że nie byłem 

zleceniodawcą badań, a Starostwo unika jak może odpowiedzi na pytania.  

Podczas imprezy w muszli koncertowej dnia 23.08.2020 dokonałem trzykrotnie pomiarów 

natężenia hałasu na różnych etapach koncertu.  Była to subiektywnie średnio uciążliwa 

impreza, a średnie zmierzone natężenie hałasu wyniosło 68dB.  

 

W związku z powyższym mam do Państwa pytanie, czy takie obiekty, jak muszla koncertowa 

nie podlegają żadnym ograniczeniom w zakresie projektowania, wygłuszania, uwzględniania 

uciążliwości i lokalizowania przy zabudowaniach mieszkalnych?  

Przecież oczywiste jest do czego służą tego typu obiekty i nie jest to gra w szachy tylko 

imprezy z nagłośnieniem estradowym o dużej mocy. Wiadomo jest, że podczas imprez 

występuje duże negatywne oddziaływanie hałasu pochodzącego od nagłośnienia na najbliższe 

sąsiedztwo. 

Czy nie ma żadnych przepisów chroniących mieszkańców przed hałasem, jak w przypadku 

muszli koncertowej w Tomaszowie Lubelskim?  

A co dopuszczalnym poziomem hałasu wynoszącym dla tej zabudowy w porze dziennej 

55dB? Czy podczas imprez organizatorzy mogą ignorować dopuszczalny poziom hałasu dla 

danej zabudowy i katować ludzkie organizmy i uszy dowolnym poziomem hałasu od 

nagłośnienia nawet przez kilkanaście godzin?  

Jak się ma art. 156 Prawo Ochrona Środowiska do dopuszczalnego poziomu hałasu?  

Art. 156 Prawa Ochrona Środowiska nie mówi nic o mocy stosowanego nagłośnienia podczas 

imprez, zatem można równie dobrze stosować głośniki od miniwieży jak i 2metrowe kolumny 

estradowe potrafiące wygenerować ponad 100dB. 

 

Czy nie mogą Państwo zgłosić projektu ustawy chroniącego przed hałasem mieszkańców 

zamieszkujących w najbliższym sąsiedztwie miejsc w których odbywają się imprezy 

plenerowe?  

Propozycja : minimalna odległość nagłośnienia od zabudowań mieszkalnych na otwartej 

przestrzeni 500metrów przy założeniu że scena i kolumny muzyczne odwrócone są w 

przeciwną stronę niż zabudowania mieszkalne i 1500m w przypadku gdy scena i kolumny 

muzyczne są skierowane w stronę zabudowań mieszkalnych. To są odległości które mogą 

realnie przyczynić się do ochrony mieszkańców przed hałasem pochodzącym od nagłośnienia 

organizowanych imprez.  

 

Kolejny uciążliwy obiekt zlokalizowany w parku miejskim w Tomaszowie Lubelskim to 

betonowy skatepark, który został wybudowany także podczas rewitalizacji w 2015 roku. 

Można było zlokalizować go w północnej części parku, w pobliżu ulicy Żwirki i Wigury, 

gdzie nie przeszkadzałby nikomu ponieważ w pobliżu nie ma zabudowań mieszkalnych (do 

najbliższych 180m). Niestety umiejscowiono go w południowej części parku, 60m od 

zabudowań mieszkalnych przy Słowackiego. Efekt: od wiosny do jesieni do późnych godzin 

wieczornych i nocnych ma miejsce zakłócanie spokoju i spoczynku nocnego przez osoby 

korzystające ze skateparku. Osoby przebywające w skateparku hałasują deskorolkami, 

hulajnogami, skacząc i uderzając nimi o betonową konstrukcję. Poza tym osoby te krzyczą, 

wrzeszczą, przeklinają a od godzin wieczornych hałas ten jest słyszalny nawet kilkaset 

metrów dalej. 



Złożyłem wniosek do władz miasta o zakaz korzystania ze skateparku w godzinach nocnych. 

Burmistrz odrzucił wniosek, argumentując że jest to miejsce publiczne i ma  być 

dostępne całodobowo. Miasto kompletnie nie liczy się z mieszkańcami zamieszkującymi w 

pobliżu parku i ignoruje zgłaszane problemy. 

 

Czy takie obiekty jak skateparki, można projektować i budować bez żadnych ograniczeń 

blisko zabudowań mieszkalnych? Czy istnieją przepisy chroniące mieszkańców 

zamieszkujących w pobliżu takich obiektów przed uciążliwościami związanymi z 

korzystaniem z tych obiektów?  

 

Poniżej zamieszczam zdjęcie z jednej z imprez w muszli koncertowej  w tutejszym parku 

miejskim oraz widok tego obiektu sprzed mojego budynku (zdjęcie nr 2). 

 

Ciekawostka świadcząca o poziomie wiedzy akustycznej władz miasta i Rady Miasta : na 

zdjęciu nr 2 widać krzewy-tuje o wysokości ok. 1,5m. Wg władz miasta i Rady Miasta te tuje 

stanowią ekran akustyczny, w tym celu zostały nasadzone… 

 

 

 

 

  



    

                                                                                            


