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Rady Samorządu Mieszkańców Osiedla Kamionek 
jednostki pomocniczej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy 

w sprawie zakłócania ciszy nocnej przez pub Przystań 

  

Pan 
Tomasz Kucharski 
Burmistrz Dzielnicy Praga-
Południe 
m.st. Warszawy 

  

  

Szanowny Panie Burmistrzu ! 

Rada Osiedla Kamionek otrzymuje liczne sygnały od mieszkańców osiedli 
położonych w bezpośredniej bliskości Jeziorka Kamionkowskiego, którzy skarżą się 
na hałas i zakłócenia ciszy nocnej generowane przez prowadzoną przez firmę 
SINALS 11 Sp. z o.o. restaurację ,,Przystań” zlokalizowaną nad brzegiem Jeziorka 
Kamionkowskiego w miejscu byłego pubu „Pod Pstrągiem”. 

W trakcie zmiany najemcy, a także robót budowlanych mieszkańcy mieli nadzieję, że 
powstanie miejsce przyjazne dla otoczenia Parku Skaryszewskiego, gdzie będzie 
można zjeść dobre ciastko, napić się dobrej kawy i gdzie rodziny będą mogły spędzić 
przyjemnie czas. 

Niestety, nadzieje te okazały się złudne, ponieważ w miejsce obskurnego głośnego 
pubu „Pod Pstrągiem” powstała tylko jego nowoczesna odmiana, poza wystrojem 
właściwie nic się nie zmieniło, a wręcz pogorszyło się.  

Cala restauracja została otwarta i zbudowana frontem do jeziorka, więc zgodnie z 
prawami fizyki wszystko, co się dzieje na terenie pubu, jest obecnie jeszcze bardziej 
uciążliwe dla mieszkańców, poprzez lustro wody, które doskonale niesie i 
wzmacnia wszystkie dźwięki. Cierpią z tego powodu mieszkańcy osiedla Sonata i 
Grochowskiej 357, a także z budynków Grochowska 339a, 337a oraz 337.  

Muzyka płynąca przez cały dzień z głośników usytuowanych na budynku 
frontem w stronę wody, bezpośrednio nagłaśnia tarasy i mieszkania. Koncerty z 
muzyką na żywo, w czasie których wykonawcy także stoją na pomoście na jeziorku, 
często do późnych godzin wieczornych, nie pozwalają na swobodne korzystanie z 
balkonów i tarasów, ani nawet mieszkań ponieważ i przy zamkniętych oknach jest 
bardzo głośno. 



Obiekt jest czynny do późnych godzin wieczornych, a nietrzeźwi goście do 2.00  w 
nocy hałasują i wznoszą pijackie okrzyki. 

Dodatkowo, niebieski neon, całkowicie oderwany od całej infrastruktury parku, razi w 
okna i szpeci okolicę. 

Jakby tego wszystkiego było mało, w Przystani, w bezpośredniej bliskości lustra 
wody ruszyło właśnie kino plenerowe Perła. Seanse rozpoczynają się o 21.00. 
Prosimy o informację, kto wydał na to pozwolenie?  

Prosimy o informację, czy opisane zachowanie pubu nie narusza warunków umowy 
najmu z ZGN. 

Stanowczo żądamy uszanowania tak zwanej strefy ciszy, która powinna 
obowiązywać w ramach parku, zgonie z art 156 ust 1 ustawy z dn 27/04/2001 r 
Prawo ochrony środowiska. ,,Zabrania się używania instalacji lub urządzeń 
nagłaśniających na publicznie dostępnych terenach miast, oraz na terenach 
przeznaczonych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe” 

Jako mieszkańcy Kamionka bardzo się cieszymy z każdej nowej inicjatywy, która się 
dzieje w naszej okolicy, również nowe miejsca gastronomiczne są bardzo mile 
widziane, jednak powinny one uwzględniać otoczenie, w którym się znajdują i 
szanować wspólne normy społecznego współżycia. 

Doskonałym przykładem może być restauracja „Dziki Lokator”, która również 
powstała w zeszłym roku na terenie Parku Skaryszewskiego i jest bardzo 
przyjemnym miejscem, gdzie rodziny z dziećmi mogą spędzić milo czas, napić się 
lemoniady i porozmawiać w miłym otoczeniu, i gdzie nie spotyka się pijanych 
wrzaskliwych grup ludzi, chociaż tam też sprzedawany jest alkohol. Nie ma 
niepotrzebnie głośnej muzyki, za to można posłuchać śpiewu ptaków. Restauracja po 
prostu zlała się z otoczeniem stając się jego integralnym elementem. 

W związku z powyższym wnosimy o zwrócenie uwagi właścicielowi na fakt, że 
prowadzi działalność w miejscu szczególnym, gdzie przyroda odgrywa 
kluczową rolę i żeby dostosował swoją działalność do otoczenia, czyli aby 
bezwzględnie: 

- skrócił godziny otwarcia pubu do godziny 22.00 - w ten sposób działają wszystkie 
obiekty gastronomiczne na terenie parku. 

- zaniechał koncertów weekendowych odbywających się na zewnątrz pubu. 

- wyłączył muzykę, która przez cały dzień zakłóca spokój w parku i nad Jeziorkiem 
Kamionkowskim. 

- zaniechał parkowania samochodów wokół pubu – w miejscu tym obowiązuje 
całkowity zakaz wjazdu. 

- wygasił intensywnie niebieski neon, kłócący się z całą infrastrukturą na terenie 
parku, a widoczny jedynie dla mieszkańców okolicznych budynków. 



Wnosimy także o wyjaśnienie braku wypożyczalni kajaków. Nie widzimy jej jak 
dotąd, a wypożyczalnia – dobrze pamiętamy – została obiecana mieszkańcom i w 
konkursie do najmu obiektu – znamy i pamiętamy jego warunki – deklaracja 
poprowadzenia wypożyczalni była warunkiem przyjęcia oferty najmu.  

        Z wyrazami szacunku  

         

        Dorota Jankowska Lamcha 
        Przewodnicząca Rady 
        Samorządu Mieszkańców 
        Osiedla Kamionek 
    

         


