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w odpowiedzi na pismo z dnia 24.08.2016 r., znak: V.7200.8.2015.ŁK, w wskazujące
na potrzebę wprowadzenia regulacji pozwalających na minimalizację uciążliwości
hałasowych, jakie wiążą się z organizowanymi w centrach miast imprezami masowymi,
uprzejmie przedkładam, co następuje.
Wszystkie imprezy masowe są ze swej istoty są bardzo głośne. Generalnie w znaczący
sposób przekraczają akustyczne standardy jakości środowiska, określone w drodze
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112).
Standardy te, stosownie do przepisu art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672), zostały określone w porozumieniu
z Ministrem Zdrowia i w związku z tym stanowią wartość, której dotrzymanie jest wymagane
ze względu na interes środowiska rozumianego przez interes człowieka.
Jednocześnie zważywszy na prawa fizyki rządzące zjawiskiem jakim jest hałas
powstający m.in. podczas trwania imprezy masowej w przestrzeni otwartej, należy wyraźnie
podkreślić, że nie da się pogodzić interesu władz lokalnych, polegającego na ożywieniu
centrów miast i zaspokojeniu potrzeb lokalnej społeczności poprzez rzeczone imprezy
masowe, z interesem środowiska określonym rozporządzeniem w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku.
W tym stanie rzeczy nie widzę możliwości postulowanego usankcjonowania, w trybie
przepisów o ochronie środowiska, prowadzenia imprez masowych w otwartej przestrzeni
miast.
Biorąc jednak 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 póżn. zm.), zasadnym wydaje się uzupełnienie tejże ustawy
o zagadnienia związane z octironą przed hałasem emitowanym do środowiska podczas imprez
masowych.
Przedmiotowe uzupełnienie wymagałoby wprowadzenia trzech następujących zmian.

Pierwszą zmianą byłoby rozszerzenie przepisu art. 6 omawianej ustawy,
zawierającego określenie tego co zapewnia organizator, o obowiązek zapewnienia
minimalizacji uciążliwości w środowisku.
Drugą zmianą byłoby rozszerzenie, w art. 29 ust. 2, zakresu elementów, które zawiera
zezwolenie, o określenie sposobu minimalizacji uciążliwości powodowanych w środowisku.
Trzecią zaś zmianą byłoby uzupełnienie art. 29 ust. 4, zawierającego przesłanki
odmowy wydania zezwolenia na zorganizowanie imprezy masowej, o S3l;uację, w której
organ uzna, że jej przeprowadzenie spowoduje znaczące uciążliwości w środowisku.
Jednocześnie pragnę poinformować, że zamierzam przedstawić Ministrowi Spraw
Wewnętrznych i Administracji, do właściwości którego należą kwestie uregulowane ustawą
o bezpieczeństwie imprez masowych, powyższe propozycje zmian tejże ustawy.
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