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Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Henryka Kowalczyka 

Szanowny Panie Ministrze! 

Z wielu miejsc w kraju docierają do mnie informacje dotyczące postępowań administracyjnych w spra-

wach przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu emitowanego przez dzwony kościelne. 

Dźwięk dzwonów kościelnych jest wpisany w polską kulturę o chrześcijańskich korzeniach, jest też zwią-

zany z normalnym funkcjonowaniem miejsc kultu religijnego, jakimi są kościoły w Polsce. Dzwony w pol-

skiej tradycji to głos przypominający o modlitwie, bijący na trwogę, czyli w zagrożeniach, czy towarzyszący 

ważnym wydarzeniom, tak radosnym, jak i smutnym. Dzwon nie jest potrzebny księdzu proboszczowi, ale 

społeczeństwu, parafianom. Dźwięk dzwonu to nie hałas przemysłowy, uciążliwy ze względu na czas trwa-

nia. Dzwony dzwonią, zgodnie z tradycją, 3 razy dziennie po 1–2 minuty. Ponadto jest to często dźwięk 

z kurantów, o charakterze muzycznym, i nie da się go stłumić, gdyż wtedy nie oddaje on piękna swojego 

brzmienia. Niektóre miejsca i miasta są identyfikowane po dźwiękach kościelnych dzwonów, co tworzy cha-

rakterystyczny pejzaż miasta w świadomości jego mieszkańców i turystów. 

Dźwięk dzwonu kościelnego rozbrzmiewa w parafiach od wielu lat. Społeczności parafii zżyły się z tym 

dźwiękiem. Parafie zamieszkuje od kilku do kilkunastu tysięcy osób, które brały udział w finansowaniu 

dzwonów bądź biorą udział w kosztach ich eksploatacji. Dźwięk dzwonu stanowi dla nich pewną wartość 

kulturową, społeczną, estetyczną, artystyczną i tożsamościową. Można powiedzieć, że w świadomości para-

fian jest on tradycją, prawem zwyczajowym. 

Codzienne życie pokazuje wiele przykładów uszanowania istniejącej w społeczeństwie tradycji, czyli 

przyzwolenia na przeróżne zachowania, które mogą czasami wykraczać poza standardy opisane w przepisach 

prawa. Powszechne jest używanie sztucznych ogni w czasie nocy sylwestrowej lub innych uroczystości, 

przekraczanie dopuszczalnych norm hałasu w dyskotekach, głośna oprawa uroczystości państwowych, kultu-

ralnych i sportowych, salwy honorowe, hałas podczas meczy piłkarskich, z torów żużlowych – przy czym 

hałas taki dobiega nie tylko wtedy, gdy są zawody, ale także podczas codziennych treningów – używanie 

sygnałów samochodów podczas korowodu ślubnego itp. 

W toczących się postępowaniach dzwon kościelny jest traktowany jako instalacja nagłaśniająca albo urzą-

dzenie nagłaśniające w rozumieniu art. 3 pkt 6 oraz pkt 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochro-

ny środowiska (DzU z 2001 r. nr 62 poz. 627). Ponadto sam budynek kościelny traktowany jest jako typowy 

zakład przemysłowy, w znaczeniu przyjętym w art. 3 pkt 48 ustawy. 

W rozporządzeniu ministra środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (DzU z 2007 r. nr 120 poz. 826 z późn. zm.) zostały określone poziomy dla następują-

cych rodzajów działalności: 

1) drogi lub linie kolejowe, 

2) pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu, 

3) starty, lądowania i przeloty statków powietrznych, 

4) linie energetyczne. 

Nie ma więc określonych dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla zawartości impulsów aku-

stycznych (art. 113 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, DzU 

z 2001 r. nr 62 poz. 627), w tym dźwięków dzwonów kościelnych. Jest różnica między tym, jak zakład pracy 

emituje hałas w sposób ciągły przez 8 godzin, niezależnie od tego, czy jest dzień, czy noc, a dźwiękiem 

dzwonu, który wybrzmiewa 3 razy w ciągu dnia łącznie przez 3 minuty. Stosowanie tych samych norm do-

puszczalnych poziomów hałasu w obu przypadkach jest nieporozumieniem. 

Porównując zawarte w rozporządzeniu dopuszczalne poziomy hałasów dla startów, lądowań i przelotów 

statków powietrznych, dróg lub linii kolejowych, można zauważyć, że są one wyższe o 5 dB od tych, które 

emitują dzwony kościelne. 

W związku z powyższym wydaje się, iż zasadne byłoby uszczegółowienie zapisów rozporządzenia mini-

stra środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (DzU 

z 2007 r. nr 120 poz. 826 z późn. zm.), tj. w załączniku do rozporządzenia należałoby dodać kolumny doty-



czące dźwięków impulsowych pochodzących od dzwonów kościelnych, a dopuszczalne normy poziomu ha-

łasu należałoby zrównać z dopuszczalnymi poziomami hałasów dla startów, lądowań i przelotów statków 

powietrznych, a także dróg lub linii kolejowych, lub podwyższyć je o 5 dB. 

Z wyrazami szacunku 

Zdzisław Pupa 
 


