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Adresaci skargi:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony !rodowiska w Rzeszowie
ul. Gen. M. Langiewicza 26
35-101 Rzeszów
Tel. 17-854-38-41 Fax 17-850-53-77
Urz"d Miasta Stalowej Woli
Sekretariat Prezydenta Miasta
ul. Wolno#ci 7
37-450 Stalowa Wola
Tel. 15-643-34-20 Fax 15-643-34-12
Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli
ul. Popie$uszki 24
37-450 Stalowa Wola
Tel. 15-877-33-99 Fax 15-877-33-19
Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
ul. Podle#na 15
37-450 Stalowa Wola
Tel. 15-643-37-09 Fax. 15-643-36-02
Elektrociep$ownia Stalowa Wola S.A.
ul. Energetyków 13
37-450 Stalowa Wola
Tel. 15-877-67-91 Fax. 15-877-67-92
Thoni Alutec Sp. z o.o.
ul. Przyszowska 1
37-450 Stalowa Wola
Tel. 15-814-98-00 Fax. 15-814-98-09

SKARGA

W moim pi!mie chcia"em poruszy# problem, który dotyczy mnie oraz mieszak$ców miasta
czyli g"o!ny ha"as-buczenie unosz%cy si& zw"aszcza w nocy nad miastem i który dociera do strefy
mieszkalnej Stalowej Woli ze strefy przemys"owej. Od oko"o 12 miesi&cy z ró'nym nat&'eniem
g"o!ne buczenie i szumy nie pozwalaj% zasn%#, a tym samym dezorganizuj% 'ycie codzienne, prac&,
a nawet maj% negatywny wp"yw na zdrowie mieszka$ców. Pytaj%c znajomych i s%siadów
otrzyma"em odpowiedzi potwierdzaj%ce dokuczliwo!# nocnego ha"asu w mie!cie. Latem ten
problem przybiera na wadze gdy' przy próbie otwarcia okna, przewietrzenia mieszkania czy
sp&dzenia wolnej chwili na balkonie jest si& nara'onym, zw"aszcza wieczorem i w nocy, na ha"as
porównywalny do odg"osu pracuj%cego silnika samolotu. Problem ha"asu i co si& z tym wi%'e
zak"ocania ciszy nocnej przez huk dochodz%cy ze strefy przemys"owej ma odd(wi&k na forum
internetowym ”stalowemiasto.pl”. Analizuj%c wpisy na tym'e forum mo'na zauwa'y# z jak wielk%
uci%zliwo!ci% zmaga si& spo"eczno!# miasta nara'ona na d"ugotrwa"y i jednostajny szum. Poziom
nat&'enia ha"asu pokazuj% pomiary sonometrem wykonane przez mieszka$ca Stalowej Woli i
dziennikarza gazety Sztafeta. Ich pomiary odnotowane w ostatnim artykule z 30 Stycznia 2014r.
wykaza"y ha"asy znacznie przekraczaj%ce normy prawne. Kwestie te by"y poruszane ju' dwukrotnie
w lokalnym tygodniku „Sztafeta” nr 26 z 27 czerwaca 2013 roku, oraz w nr 5 z 30 stycznia 2014
roku.
Z informacji zawartych w postach na forum stalowemiasto.pl, artyku"ach w tygodniku
Sztafeta oraz w"asnych obserwacji wynika,'e prawdopodobnym winowajc% jest firma Thoni Alutec
oraz Elektrociep!ownia Stalowa Wola S.A. W zwi"zku z uporczywym przekraczaniem
dopuszczalych norm ha!asu w ci"gu nocy przez zak!ady znajduj"ce si# na terenie miasta
Stalowa Wola prosz# o podj#cie interwencji zmierzaj"cej do ustalenia sprawcy.
Podstawa prawna to Rozporz"dzenie Ministra Ochrony $rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomów ha!asu w "rodowisku (Dz.U. Nr 120, poz.826): Terenami
chronionymi pod wzgl&dem akustycznym w !rodowisku s%: tereny zabudowy mieszkalnej, szkó",
szpitali i rekreacyjno-wypoczynkowe. Rozporz"dzenie Ministra $rodowiska z dnia
1 pa%dziernika 2012 r. zmieniaj#ce rozporz#dzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów ha!asu
w "rodowisku (Dz. U. z dn. 08.10.2012 r., poz.1109) obowi%zuje od 23 pa(dziernika 2012 r.
wraz z PN-87/B-02151/02 w której okre&lono m.in. godziny pory nocnej oraz dopuszczalne
poziomy ha!asu w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi w zale'no&ci
od rodzaju %ród!a ha!asu.
O ewentualnych konsekwencjach naruszania ciszy nocnej jak i spokoju publicznego mówi te'
art. 51 kodeksu wykrocze(. Stanowi on 'e: kto krzykiem, ha!asem, alarmem zak!óca spokój,
porz"dek publiczny, spoczynek nocny, podlega karze aresztu, ograniczenia wolno&ci albo
grzywny.
W zwi%zku z problem ha"asu w mie!cie wnioskuj& o przeprowadzenie kontroli
interwencyjnej w porze nocnej w zak"adzie Thoni Alutec ul. Przyszowska 1
37-450 Stalowa Wola oraz Elektrociep!ownia Stalowa Wola S.A. ul. Energetyków 13 , 37-450
Stalowa Wola wyja!niaj%cej kto jest odpowiedzialny za naruszanie norm ha"asu w mie!cie oraz
innych form interwencji maj%cych na celu wyeliminowanie wy'ej wym. problemu.
Z góry dzi&kuj& z pozytywne rozpatrzenie mojego pisma.
Z powa'aniem:
za"%czniki:
1. Lista osób popieraj%cych wniosek o kontrol& interwencyjn% ha"asu w mie!cie.
2 .Artyku" Sztafeta nr 26 z 27 czerwca 2013 roku
3. Artyku" Sztafeta nr 5 z 30 stycznia 2014roku
4. Wydruki cytatow postów z forum http://stalowemiasto.pl/forum/forum.php?mode=pokaz_posty&id=745123#745123

Mieszka!cy miasta popieraj"cy petycj# o przeprowadzenie kontroli interwencyjnej w zak$adch
naruszajacych normy ha$asu w Stalowej Woli
lista stanowi za$acznik nr 1.
Imi# i nazwisko

Adres

Podpis

Cytaty forumowiczów na portalu www.stalowemiasto.pl których wci!" przybywa:
Tytu# w!tku na forum “G#o$ne buczenie elektrownia ?”
-------------------------------------------------------------------------------------------------->W ten weekend dali do wiwatu.Wczoraj ledwo zasn%#am,ale ha#as obudzi# mnie o trzeciej w nocy i
do rana by#o ju" po spaniu.W dzie& te" cukierkowo nie jest,ca#y czas s#ycha' ten
$widruj!cy,dra"ni!cy szum od którego nigdzie nie mo"na uciec.Doskonale zdaj% sobie spraw%,"e
mieszkam w mie$cie i nie mog% liczy', "e rano b%dzie mnie budzi# trel skowronków,a do snu
utula#o jedynie pohukiwanie sowy ,
jednak ten huk przekracza wszelkie granice.To nie tylko dyskomfort ale realne zagro"enie dla
naszego zdrowia,a zw#aszcza dla ma#ych dzieci,które s! szczególnie nara"one na skutki ha#asu.
Dlatego prosz% by ka"dy , kto boryka si% z tym problemem wys#a# pismo do odpowiednich
instytucji m.in.do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony (rodowiska w Rzeszowie (adres jest
podany na jego stronie internet.) ,do Urz%du Miasta mo"na zanie$' osobi$cie.W grupie si#a,im nas
wi%cej tym trudniej b%dzie nas zignorowa'.Wed#ug artyku#ow w sztafecie ,gdzie opisane s! próby
pomiarów ha#asu, normy s! znacznie przekroczone wi%c dzwo&my, piszmy i nie dajmy si%
lekcewa"y'.
>Nie wiem jak w innych miejscach ale u mnie (Poniatowskiego) ten ha#as nie ma charakteru
ci!g#ego - czasami trwa 3 h a czasami 15 minut.
>Najgorsze s! dzwi%ki w bardzo niskich cz%stotliwo$ciach - czasami mam wra"enie, "e ca#y blok
wpada w dudni!cy rezonans.
>Na Poniatowskiego (okolice Lidla) ten huk jest wr%cz dudni!cy - ma si% wra"enie, "e konstrukcja
bloku dr"y.
Poprosz% na priwa zestawik dokumentów.
>Macie racj% !
Daj! czadu od wczoraj non stop.
Teraz jest zima a strach pomy$le' jaki ha#as b%dzie latem przy otwartych oknach.
W nocy ewakuowa#am si% do innego pokoju bo nie dalo rady spa'. Ha#a$ troszk% mniejszy ale nadal
go s#ysza#am.
>przyznaj% "e wczoraj w nocy troch% przegi%li .W niedziel% to pracuje tylko kilka zak#adów ,
stalownia , elekrtownia , no i "u niemca" bo to bezbo"niki.

>Dzisiaj wyj!tkowo ha"asuj!, poprostu jad! na ca"ego. Jest niedziela 11:00 a oni ca"a noc dawali i
dalej jad! tak #e s"ycha$ ich nawet ponad je#dz!ce samochody. Te firmy czuj! si% bezkarne. Ju# nie
mam s"ów.
>Dzisiaj b%d!c u znajomych s"ysza"em bardzo wyra&ne g"o'ne buczenie, jakby modulowany
d&wi%k silników samolotu.
Okolice bazyliki, godzina 16.
Otwiera"em okna #eby si% przys"ucha$ co to - d&wi%k musi dolatywa$ z do'$ daleka, wiej!cy wiatr
czasami go t"umi" a czasami wzmacnia", ale ogólnie d&wi%k dosy$ g"o'ny, bardzo dobrze s"yszalny i
dra#ni!cy nawet przy szczelnie zamkni%tych oknach.
>Dekapitator nie wiem w której cz%'ci Stalowej mieszkasz ale je#eli masz cisz% to Ci zazdroszcze a
co do minionych lat to mieszakam w tym mie'cie ponad 30 lat lecz nigdy nie by"o takiego ha"asu o
takim nat%#eniu.
>Mieszkam na ul.Poniatowskiego i od ponad pó" roku rzeczywi'cie ha"as jest bardzo du#y.Latem
nie mo#na by"o otworzy$ okna noc! by sch"odzi$ mieszkanie bo od tego huku nie mo#na by"o
zasn!$,nie mów wi%c o jakim' buczeniu bo ewidentnie kto' przekracza normy emisji ha"asu.
>Witajcie! Popieram jak najbardziej Wasze dzia"ania, ten ha"as jest rzeczywi'cie bardzo uci!#liwy.
Kto' wspomnia", #e mia"a powsta$ stacja do pomiaru zanieczyszcze( i jak zwykle na obietnicach
si% sko(czy"o.
>Witam.Mieszkam na Zasaniu ,w lini prostej 1000 metrów za Elektrowni! i ten d#wi%k na pewno
pochodzi z elektrowni.Bywa,#e w nocy przy zamkni%tych oknach potrafi by$ uci!#liwy do tego
stopnia, #e nas budzi i trwa do godziny z ró#nym nat%#eniem.Czasami s"ycha$ ten d#wi%k równie#
w dzie(, jakby pisk i wibracje pi"y tarczowej, i równie g"o'no, szczególnie przy po"udniowym
wietrze.
>Mieszkam "pod samym nosem" elektrowni i powiem Wam szczerze,#e ju# przyzwyczai"am si% do
tego huku,który wydaje wypuszczana para. Jak jestem czym' zajeta to nawet juz tego nie s"ysz%
...aczkolwiek czasami jak wypuszczaj! jej wiecej (to "wiecej" tak od siebie napisa"am,nie wiem na
czym to polega) to huk jest taki,#e a# cz"owieka stawia w mieszkaniu na równe nogi.
Kwestia przyzwyczajenia chyba Bywa"y przypadki,#e gdy by" kto' akurat u mnie w domu w
odwiedzinach i akurat "hucza"o". Wszyscy dziwi! si% jak ja to wytrzymuj%,a dla mnie to ju#
"normalka" .

>Ja mieszkam w Jastkowicach, a w zasadzie na Rudzie Jastkowskiej i te! s"ysz# to pieprzone
buczenie.
>Mieszkam w Pysznicy i tak!e s"ysz# to buczenie. Zwykle zaczyna si# oko"o 17 i trwa do godzin
porannych.
>30 stycznia 19:20, od godziny z hakiem s"ycha$ buczenie, g"o%niejsze i bardziej uci&!liwe ni! huk
wiatru (który zreszt& jako d'wi#k naturalny tak nie irytuje). Ul. Poniatowskiego, okolice Stokrotki.
U was te! buczy?
>przy okazji tego halasu mozna rowniez zwrocic uwage na szkodliwa emisje do atmosfery z tak
zwanej stalowowolskiej doliny aluminium.O ile sie orientuje to miasto nie ma zadnego monitoringu
skazenia powietrza a mialo powstac dobre juz 15 lat temu.
>Ten ha"as dochodzi z elektrowni ,r!n& deski i tym pal& a jak jedzie sie ulic& Spacerow& to wióra
lec& w oczy.
>Równie! traci"em w wiar#,!e kogo% jeszcze te szumy dobijaj& psychicznie.Przegl&daj&c posty z
przed kilku miesi#cy na forach poratli stalowowolskich by"y tradycyjne wpisy, !e kto% podwa!a
tradycje huty i !e zawsze w mie%cie przemys"owym jest g"o%no. To jest w"a%nie typowe podej%cie
co mnie to ochodzi tak by$ musi. Zauwa!y"em,!e ha"as si# nasili" prawdopodobnie po rozbudowie
zak"adu, jeszcze w tamtym roku mo!na by"o spokojnie otworzy$ okno, lecz dzi% nie mo!na bo grozi
to roztrojem nerwowym a! zimny pot mnie oblewa na sam& my%l co b#dzie latem.Przeszukuj&c
informacji o ha"asie w mie%cie jest artyku" w Sztafecie bodaj!e nr 25 z 2013( do wgl&du w
Bibliotece Mi#dzyuczelnianej), w którym jest inforamcja o wzro%cie szumu w mie%cie. Niestety
autor próbuj&c zasi#gn&$ opini Wojewódzkiego Inspektoriatu Ochrony (rodowiska uzyska" opinie,
i! zak"ady w strefie przemys"owej maj& wymóg wykonywania badania ha"asu co 2 lata.(czyli same
mog& naci&ga$ fakty ha"asu).Postaram si# jutro zadzowni$ do WIO( w Rzeszowie, po za tym
trzeba koniecznie nag"o%ni$ spraw# w mediach. Dzi% znowu jad& po badzie z tym ha"asem. Te!
pojad# jutro zrobi$ rekonesans w terenie odno%nie ha"asu nie mam mo!liwo%ci pomiaru ha"asu,lecz
dzi#ki Twojemu ma"emu %ledztwu i pomiarom b#dzie mi "atwiej rozmawia$ z WIO( w Rzeszowie.
Dobrze s"ysze$, !e kogo% jeszcze w mie%cie intersuje co is# w nim dzieje. Pozdrawiam
>Ja równie! ci&gle s"ysz# te szumy w elektrowni, zauwa!y"am, !e chwilowa cisza zapad"a w %wi#to
Trzech Króli, a w nocy zak"adam stopery.

>Równie! ponawiam pytanie o szumy w nocy, mieszkam na Alejach w centrum, huk jest potworny
nawet za"o!one s"uchawki ledwo pomagaj# zasn#$,szumy pojawia"y si% ju! latem lecz ostatnimi
tygodniami jest to nie do zniesienia. Mieszkam w mie&cie od 30 lat lecz nigdy takiego huku w nocy
nie by"o,nigdy nie przeszkadza"o mi spuszczanie pary w eletrowni. Szumy penie pochodz# z
terenów fabrycznych mo!e felgi albo HSJ?? albo elektrownia mo!e jakie& urz#dzenie do mielenia
biomasy. Ewidentnie kto& przekracza normy ha"asu i czuje si% bezkarny trzeba to zg"osi$ do
Wojewódzkiefo Urz%du Ochrony Srodowiska.
>Mieszkam w Nisku za by"ymi zak"adami mi%snymi. W nocy jak jest ciszej s"ycha$ codziennie
szum, bardzo dokuczliwy. My&l% !e ten dzwi%k dochodzi z rejonu firm zajmuj#cych si%
przetwarzaniem aluminium.W lecie tego roku tego nie by"o.
>A mo!e to stalownia (obecna HSJ).
Jak tam pracowa"em pod koniec lat 90-tych, to taki huk by" przy wytopach nierdzewki. Jak 2 piece
za"#czyli to nie da"o si% tam wytrzyma$.
I robili to tylko w nocy, bo zapylenie te! by"o bardzo "ciekawe"... Kolor mia"o prawie jak noc.
>Od zesz"ego poniedzia"ku s"ycha$ g"o&ne buczenie przez ca"a noc. Od tygodnia chodz% spa$ z
korkami w uszach bo si% nie da zasn#$, buczenie przeszywa mózg. Mieszkam w okolicach baru
Kaprys od niedawna, wi%c nie wiem czy to norma tutaj? S"ycha$ by"o to kilka razy w ostatnich
miesi#cach lecz nie trwa"o to d"ugo, teraz jest ca"y tydzie'. Wie mo!e kto& kto nam zafundowa"
takie &wietne &wi%ta, czy!by to Elektrownia? Gdzie mo!na z"o!y$ jak#& skarge???
>Dok"adnie co& buczy i to tak przenikliwie a najbardziej wkurza !e po 22 a obowiazuje cisza nocna
i ja sie pytam gdzie s# odpowiednie s"u!by które powinny uciszy$ firm% która tak ha"asuje ,gdzie
BHP skoro dla nas jest to uciazliwe bo ten dzwiek jest strasznie przenikliwy to co z ludzmi którzy
przy tym pracuja .

