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Warszawa, dnia

W odpowiedzi na pismo, przekazane pocztą elektroniczną w dniu 25.08.2016 r., w sprawie 
zmiany, we wskazany sposób, stanowiska wobec przepisu art. 156 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r„ poz. 672), przedkładam, co następuje.

Jakkolwiek nie kwestionuję negatywnego oddziaływania na środowisko i człowieka urządzeń 
nagłaśniających funkcjonujących w sytuacjach opisanych w wymienionym we wstępie piśmie, 
to chciałbym zauważyć, że postulowana zmiana stanowiska wobec przepisu art. 156 ustawy -  Prawo 
ochrony środowiska, polegająca na zakwalifikowaniu użytkowania urządzeń nagłaśniających 
do działań posiadających status przestępstwa, zamiast aktualnego statusu wykroczenia, jest dość 
skomplikowana ze względu na konieczność jednoznacznego wykazania znaczącego stopnia 
szkodliwości omawianego czynu.

Na podkreślenie zasługuje, że szkodliwość takiego czynu ustala się w drodze wieloletnich 
badań epidemiologicznych. Tymczasem pożądaną sprawą jest bezzwłoczna minimalizacja 
akustycznych oddziaływań, które, w szczególności, wiążą się z dynamicznie narastającą liczbą imprez 
masowych.

Biorąc pod uwagę fakt, że zasady organizacji imprez masowych są obecnie uregulowane 
w ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2139 
z późn. zni.), zasadnym wydaje się uzupełnienie tejże ustawy o zagadnienia związane z ochroną 
przed hałasem emitowanym do środowiska podczas tychże imprez.

Stąd, resort środowiska zamierza przedstawić Ministrowi Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, do właściwości którego należą kwestie uregulowane ustawą o bezpieczeństwie imprez 
masowych, pewne propozycje zmian tejże ustawy w zakresie dot. przedmiotowej materii.
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Do Ministra Środowiska, za pośrednictwem poczty elektronicznej, wpłynęło pismo Pana 
, zam. przy , w , z dnia 25.08.2016

r., dotyczące akustycznych oddziaływań na środowisko urządzeń nagłaśniających.

Przekazując wg właściwości, tj. w części dot. oddziaływań akustycznych wynikających 
z imprez mających miejsce w przestrzeni publicznej w Warszawie, kopię pisma wymienionego 
we wstępie, uprzejmie proszę o poinformowanie Departamentu Zarządzania Środowiskiem 
Ministerstwa Środowiska o sposobie załatwienia tejże sprawy.

Załącznik: kopia pisma wymienionego we wstępie.

Do wiadomości:
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