
 

 

 
 

Stanowisko Samorządu Mieszkańców Osiedla Kamionek 
z dnia 14 maja 2019 r. 

w sprawie nieprzestrzegania ciszy  nocnej przez organizatorów imprez plenerowych 
 
W związku z niedawnym koncertem ,,Gramy dla Europy”, który odbył się w nocy z 30 kwietnia 1 maja 
na Błoniach Stadionu, wyrażamy stanowczy sprzeciw przeciwko organizacji podobnych imprez, które 
wiążą się z użyciem nagłośnienia po godzinie 23.00 
Na terenach m.st. Warszawy obowiązuje zarządzenie Prezydent m. st. Warszawy nr 536/2015 z dnia 
24 kwietnia 2015 roku, w którym: 
 

,,W celu ochrony przestrzeni publicznej przed hałasem zobowiązuje się dyrektorów biur Urzędu m.st. 

Warszawy, burmistrzów dzielnic m.st. Warszawy oraz kierowników jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, 

dysponujących nieruchomościami stanowiącymi mienie lub pozostających w zarządzie m.st. Warszawy albo 

stanowiącymi własność Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Prezydent m.st. Warszawy i zawierających umowy 

dzierżawy, najmu lub inne dające prawo do dysponowania nieruchomością na cele wskazane w zarządzeniu, do 

ograniczenia możliwości korzystania z tych nieruchomości: 

1) pomiędzy godz. 23.00 a godz. 7.00; 

a) na cele związane z organizacją okazjonalnych uroczystości lub imprez sportowych, handlowych, 

rozrywkowych albo innych wydarzeń z użyciem instalacji lub urządzeń nagłaśniających, 

b) na cele przeprowadzenia pokazów pirotechnicznych; 

2) pomiędzy godz. 23:00 a godz. 7.00 na potrzeby wykonywania prac organizacyjnych, przygotowawczych i 

porządkowych związanych z organizacją wydarzeń, o których mowa w pkt 1, wykonywanych z użyciem 

sprzętu mechanicznego mogącego powodować hałas, za wyjątkiem przypadków, w których konieczność 

przeprowadzania prac wynika z postanowień decyzji administracyjnej lub innego aktu prawnego – w zakresie 

niezbędnym do ich realizacji. 

2.  W celu zastosowania ograniczeń, o których mowa w ust. 1, wymienione w nim osoby zobowiązuje się do: 

1) stosowania w zawieranych umowach odpowiednich klauzul umownych, określonych w załączniku nr 1 do 

zarządzenia oraz kontroli ich przestrzegania;  

2) wprowadzenia do regulaminów przetargów lub konkursów ofert – jeżeli odrębne przepisy przewidują 

obowiązek ich przeprowadzenia – postanowienia o odrzucaniu ofert podmiotów, które w okresie roku 

poprzedzającego złożenie oferty, naruszyły którąkolwiek z klauzul umownych, o których mowa w pkt 1;” 

 
Intencją zarządzenia jest ochrona mieszkańców stolicy przed niepotrzebnym hałasem, który jak 
wiadomo, podobnie jak brak snu, wywiera negatywny wpływ na zdrowie człowieka.  
 
Hałasy związane z koncertem były słyszane długo po północy, do drugiej, trzeciej nad ranem i 
naraziły na uciążliwości, w tym brak snu wielu mieszkańców zarówno Kamionka jak i Pragi. 
 
Dlatego Rada Samorządu Mieszkańców Osiedla Kamionek choć zdaje sobie sprawę, że 
organizatorów imprez na terenach Skarbu Państwa nie obowiązuje przytoczone zarządzenie 
Prezydent m. st. Warszawy domaga się stanowczo, aby na przyszłość organizatorzy imprez na 
Błoniach Stadionu Narodowego i na samym Stadionie uszanowali jego intencje i kończyli 
program najpóźniej o godz. 23.00. 
 


