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W odpowiedzi na wniosek  złożony w imieniu mieszkańców ul. Daszyńskiego, ul. 

Pietrusińskiego i ul. Patalonga w Katowicach o dokonanie pomiarów głośności podczas 

rozgrywek meczów piłki nożnej, na sąsiadującym z posesjami mieszkalnymi terenie 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Katowice „Kolejarz” (dalej – MOSiR) przy ul. 

Alfreda 1 informuję, iż tutejszy Organ prowadzi postępowania w oparciu o ustawę  z dnia 21 

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973, dalej - POŚ). 

W przedmiotowej sprawie hałas dobiegający z boiska przy ul. Alfreda 1 nie narusza przepisów 

ww. ustawy. 

Zgodnie z zapisami art. 112 POŚ ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak 

najlepszego stanu akustycznego środowiska, w szczególności poprzez: 

1. utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie, 

2. zmniejszanie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany. 

Ponadto art. 115a POŚ stanowi, że w przypadku stwierdzenia przez organ ochrony 

środowiska, na podstawie pomiarów własnych lub pomiarów podmiotu obowiązanego do ich 

prowadzenia, że poza zakładem, w wyniku jego działalności, przekroczone są dopuszczalne 

poziomy hałasu, organ ten wydaje decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu.  

Jeżeli hałas powstaje w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, 

kolei linowych, portów oraz lotnisk lub z działalnością osoby fizycznej niebędącej 

przedsiębiorcą, decyzji, o której mowa w ust. 1, nie wydaje się. 

Zgodnie z art. 3 pkt. 48 POŚ pod pojęciem zakład rozumie się jedną lub kilka instalacji wraz z 

terenem, do którego prowadzący instalacje posiada tytuł prawny, oraz znajdującymi się na nim 

urządzeniami. Natomiast pod pojęciem instalacji (art. 3 pkt. 6, POŚ) rozumie się: 

a) stacjonarne urządzenie techniczne,  

b) zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których 

tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu,  

c) budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, których eksploatacja może 

spowodować emisję;  

Powyższych definicji nie spełnia budynek oświaty, nauki, kultury, sportu, na którym 

odbywa się aktywność mogąca powodować hałas. Wobec powyższego brak jest podstawy 

prawnej wszczęcia postępowania administracyjnego z tytułu naruszania przepisów ustawy 

POŚ. 

W odniesieniu natomiast do poruszanego przez Panią Radną problemu przelatywania 

piłek przez piłkochwyty należy stwierdzić, iż MOSiR Katowice w ostatnich miesiącach, 

z bieżących środków finansowych podwyższył piłkochwyty w części boiska graniczącej 



z posesjami mieszkalnymi do maksymalnej możliwej wysokości, podyktowanej względami 

konstrukcyjnymi (obecna konstrukcja nie „uniesie” wyższych siatek). Obecnie piłkochwyt przy 

ul. Alfreda 1 jest najwyższym piłkochwytem znajdującym się na obiektach w Katowicach i brak 

jest technicznej możliwości jego podwyższenia.   

W odniesieniu do kwestii propozycji „wykluczenia dorosłych i młodzieży” 

z użytkowania boiska należy podkreślić, iż poza kwestią etyczną i społeczną wykluczenie takie  

nie jest to możliwe do zrealizowania. Boisko MOSiR „Kolejarz” jest najważniejszym 

szkoleniowym punktem na piłkarskiej mapie Katowic, posiadającym certyfikat PZPN. Na 

boiskach MOSiR „Kolejarz” rozgrywane są mecze najwyżej sklasyfikowanych grup 

młodzieżowych i z punktu widzenia strategicznego rozwoju katowickiego sportu nie jest 

możliwe ograniczenie dostępności boisk dla młodzieży. Ponadto biorąc pod uwagę ograniczoną 

wielkość bazy piłkarskiej w mieście w stosunku do zapotrzebowania działających na terenie 

miasta klubów sportowych nie jest możliwe wprowadzenie zakazu użytkowania boiska 

„Kolejarz” przez młodzież i dorosłych. 

 

Z poważaniem, 

Wiceprezydent  Miasta Katowice 

Mariusz Skiba 
 

 

PISMO WYSŁANE WYŁĄCZNIE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

 

 

Do wiadomości: 

1. Wydział Organizacji i Zarządzania UM Katowice, 

2. Biuro Rady Miasta Katowice. 

 

 

 

 

Prowadzący sprawę: Bogna Gwoździewicz 

Wydz. Kształtowania Środowiska 

tel. (032) 259 33 24  
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