
Zró¿nicowanie
mechanizmów ochronnych

Rozwi¹zania ukszta³towane ustaw¹ 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 
środowiska [1], dalej zwan¹ ustaw¹, trud-
no uwa¿aæ za stabilne. Dośæ wspomnieæ, 
¿e przez up³ywem czwartego roku jej obo-
wi¹zywania zosta³o ono zmienione ponad 
trzydzieści razy. Nic te¿ nie wskazuje na to, 
by w najbli¿szym czasie mia³o dojśæ do usta-
bilizowania siê stanu prawnego w omawia-
nym zakresie. Najnowsze i jednocześnie naj-
dalej id¹ce zmiany przewiduje ustawa z dnia 
18 maja 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo 
ochrony środowiska oraz niektórych innych 
ustaw [2], zwana dalej nowel¹ 2005 r., 
odnosz¹ca siê miêdzy innymi do ochrony 
przed ha³asem. Warto zatem problemowi 
temu poświêciæ trochê uwagi, z pe³n¹ świa-
domości¹ ¿e z wielu przyczyn opracowanie 
to mo¿e mieæ (przede wszystkim ze wzglêdu 
na z³o¿onośæ regulacji) charakter niezwy-
kle powierzchowny. Regulacja zwi¹zana 
z tematem jest bowiem dośæ szczegó³owa. 
Co wiêcej, jej analiza mo¿e mieæ charakter 
wy³¹cznie teoretyczny. Liczne instytucje 
ochrony przed ha³asem nie zosta³y bowiem 
jeszcze wdro¿one, zw³aszcza ¿e niekiedy 
terminy podjêcia obowi¹zków odnosz¹cych 
siê do wspomnianej ochrony s¹ odleg³e. 

Instrumentów ochrony przed ha³asem 
mo¿na upatrywaæ w nies³ychanie zró¿nico-
wanych rozwi¹zaniach, zarówno bêd¹cych 
aktami generalnymi (np. wyznaczaj¹cymi 
dopuszczalne poziomy ha³asu, maj¹cymi 

charakter aktów prawa miejscowego), jak 
i aktami indywidualnymi (decyzjami admi-
nistracyjnymi), czy wreszcie o charakterze 
organizatorskim. W znacznej mierze powi¹-
zane s¹ one z systemem planowania i za-
gospodarowania przestrzennego, a zatem 
rozwi¹zaniami wyznaczaj¹cymi przezna-
czenie terenu (nieruchomości gruntowych, 
ich czêści b¹dź zespo³ów tych nieruchomo-
ści). Instrumenty planowania i zagospoda-
rowania przestrzennego mog¹ pozwoliæ 
na odpowiednie (w sposób bêd¹cy źród³em 
najmniejszych uci¹¿liwości) rozmieszczenie 
(np. przez ograniczenia lokalizacji) instalacji 
czy te¿ ograniczenia w zakresie stosowania 
niektórych urz¹dzeñ bêd¹cych źród³em 
ha³asu. Dotyczy to zw³aszcza wyró¿nienia 
terenów o odmiennych funkcjach lub zasa-
dach zagospodarowania, takich jak przezna-
czone pod zabudowê mieszkaniow¹, szpitale 
i domy opieki spo³ecznej, budynki zwi¹zane 
ze sta³ym lub wielogodzinnym pobytem 
dzieci i m³odzie¿y, na cele uzdrowiskowe, 
a wreszcie rekreacyjno-wypoczynkowe poza 
miastem (art. 113 ustawy). 

Ze wzglêdu na kryzys systemu plano-
wania i zagospodarowania przestrzennego 
skutecznośæ tych rozwi¹zañ jest natomiast 
ograniczona. Dalszych wymagañ w zakresie 
ochrony przed ha³asem mo¿na poszukiwaæ 
w regulacjach prawnych dotycz¹cych bu-
downictwa, określaj¹cych standardy, jakim 
powinny odpowiadaæ określone wyroby 
(maszyny, urz¹dzenia, w tym środki ko-
munikacji), ustalaj¹cych szczególne re¿imy 
ochronne obowi¹zuj¹ce na niektórych 

terenach (np. w odniesieniu do tzw. obszaro-
wych form ochrony przyrody), czy wreszcie 
kszta³tuj¹cych wymagania w zakresie bez-
pieczeñstwa i higieny pracy b¹dź sk³adaj¹-
cych siê na tzw. prawo s¹siedzkie. 

Zwiêz³e przedstawienie wszystkich tych 
wymagañ jest zabiegiem niezmiernie trud-
nym, przede wszystkim ze wzglêdu na nie-
s³ychanie zró¿nicowany stan prawny oraz 
niejednolite mechanizmy jego stosowania. 
Co gorsza, znaczna czêśæ zwi¹zanych z nim 
wymagañ funkcjonuje w ograniczonym za-
kresie, czego najlepszym przyk³adem jest to, 
¿e uci¹¿liwości polegaj¹ce na odczuwaniu 
ha³asu maj¹ charakter powszechny. Mo¿na 
nadto w¹tpiæ czy stosowne wymagania 
zawsze s¹ wprowadzane w sposób zgodny 
z prawem; przyk³adem mog¹ byæ te przepisy 
prawa miejscowego, które na niektórych 
wodach tworz¹ tzw. strefy ciszy, gdzie obo-
wi¹zuj¹ ograniczenia w uprawianiu ¿eglugi 
statkami o napêdzie mechanicznym. Nie-
które mechanizmy ochronne s¹ w dodatku 
niezwykle uznaniowe. Dodatkow¹ trudnośæ 
stwarza zmiennośæ zjawisk określanych jako 
„ha³as”, zw³aszcza ¿e niekiedy ma on swoje 
źród³o w przyczynach niezale¿nych od woli 
cz³owieka. Co wiêcej, w pewnych sytuacjach 
ha³as staje siê niezbêdnym czynnikiem 
o charakterze ochronnym, czego przyk³a-
dem mog¹ byæ ró¿ne dźwiêkowe sygna³y 
ostrzegawcze.
 
Emisja i ha³as

W rozumieniu prawa ochrony środowiska 
„emisj¹” s¹ miêdzy innymi „energie” (ciep³o, 
ha³as, wibracje, pola elektromagnetycz-
ne) wprowadzane w wyniku dzia³alności 
cz³owieka (bezpośrednio lub pośrednio) 
do powietrza, wody, gleby lub ziemi (art. 
3 pkt 4-5 oraz pkt 36 ustawy). Z oczywistych 
powodów poza zakresem regulacji ustawy 
jest zatem ochrona przed energiami (w tym 
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ha³asem), które pojawiaj¹ siê w wyniku naturalnych procesów 
przyrodniczych. Z kolei emisja, która mo¿e:

– byæ szkodliwa dla zdrowia ludzi (stanu środowiska)
– powodowaæ szkodê w dobrach materialnych, lub
– pogarszaæ walory estetyczne środowiska, lub 
– kolidowaæ z innym, uzasadnionym sposobem korzystania 

ze środowiska (art. 3 pkt 49 ustawy) zosta³a zdefiniowana jako 
„zanieczyszczenie”. 

Ha³asem s¹ „dźwiêki o czêstotliwościach od 16 Hz do 16 000 Hz” 
(art. 3 pkt 5 ustawy). Oznacza to jednocześnie, ¿e je¿eli źród³em 
wspomnianych dźwiêków nie jest dzia³alnośæ cz³owieka, wówczas 
nie s¹ one emisj¹ w opisanym wy¿ej znaczeniu. Ochrona przed 
ha³asem ma zapewniæ jak najlepszy stan akustyczny środowiska, 
w szczególności przez utrzymywanie poziomu ha³asu na pozio-
mie nie wy¿szym ni¿ dopuszczalny, a w razie jego przekroczenia 
– na zmniejszeniu do dopuszczalnego poziomu. Dopuszczalne pozio-
my ha³asu w środowisku, z uwzglêdnieniem przeznaczenia terenów, 
pory dnia itd. określaj¹ przepisy wykonawcze [3]. Przeznaczenie 
terenu ustala siê na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego; w razie braku takiego planu o przeznaczeniu terenu 
rozstrzyga organ w³aściwy do podjêcia decyzji w sprawie warunków 
zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 112 i n. ustawy).

 Problematyka ochrony przed ha³asem jest zatem elementem tzw. 
prawa emisyjnego. Ochrona przed emisjami powinna byæ realizowa-
na przez określenie wymaganych standardów jakości środowiska, 
kontrolê ich przestrzegania, podejmowanie dzia³añ zmierzaj¹cych 
do ich dotrzymywania (przywracania), w tym przede wszystkim 
przez ograniczanie wielkości emisji (art. 82 ustawy). Wyraźnie zwraca 
na to uwagê art. 112 ustawy.

Mapy akustyczne
Ocen stanu akustycznego środowiska nale¿y dokonywaæ w ra-

mach pañstwowego monitoringu środowiska. Jednym z podstawo-
wych źróde³ informacji niezbêdnych do:

– informowania spo³eczeñstwa o zagro¿eniach środowiska przed 
ha³asem

– opracowania danych dla wspomnianego monitoringu
– tworzenia i aktualizacji programów ochrony środowiska przed 

ha³asem, 
maj¹ byæ tzw. mapy akustyczne, sporz¹dzane co 5 lat. Zobowi¹zani 
do tego s¹ starostowie, w zasadzie w terminie do dnia 30 czerwca 
2012 r.1 Nale¿y w tym celu wykorzystywaæ miêdzy innymi mapy 
akustyczne sporz¹dzane przez zarz¹dzaj¹cych drogami, liniami 
kolejowymi oraz lotniskami (art. 118 i 179 ustawy). Mapa akustyczna 
powinna sk³adaæ siê z czêści opisowej i czêści graficznej. Ta pierwsza 
powinna w szczególności przedstawiaæ:

– charakterystykê obszaru podlegaj¹cego ocenie
– identyfikacjê i charakter źróde³ ha³asu
– uwarunkowania akustyczne wynikaj¹ce z miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego
– metody wykorzystane do dokonania oceny
– zestawienie wyników badañ
– identyfikacjê terenów zagro¿onych ha³asem
– liczbê ludności zagro¿onej ha³asem
– analizê trendów zmian stanu akustycznego środowiska
– wnioski dotycz¹ce dzia³añ w zakresie ochrony przed ha³asem.
Elementami czêści graficznej powinny byæ w szczególności 

mapy:
– charakteryzuj¹ce ha³as emitowany z poszczególnych źróde³

– stanu akustycznego środowiska, z zaznaczeniem terenów, 
na których wystêpuje przekroczenie dopuszczalnych poziomów 
ha³asu, z odniesieniem do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego

– terenów zagro¿onych ha³asem (jest nim taki, dla którego 
przekroczone s¹ poziomy ha³asu w stopniu wymagaj¹cym podjêcia 
przedsiêwziêæ ochronnych w pierwszej kolejności)

– przedstawiaj¹ce przewidywane rezultaty dzia³añ zapobiegaw-
czych.

 Szczegó³y czêściowo określaj¹, a czêściowo maj¹ określiæ (z 
racji tego, ¿e niektóre z opisanych wymagañ zosta³y wprowadzone 
nowel¹ 2005) przepisy wykonawcze [4]. 

 Zarówno wspomniane mapy, jak informacje (dane) dotycz¹ce 
natê¿enia ha³asu zaliczaj¹ siê do informacji o środowisku (jego 
stanie), a zatem ka¿dy (bez potrzeby wykazywania jakiegokolwiek 
interesu prawnego w tym zakresie) mo¿e ¿¹daæ dostêpu do nich 
(art. 19 i nast. ustawy). 

Obszary ciche i strefy ciszy
Rada powiatu, dzia³aj¹c w drodze uchwa³y, mo¿e wyznaczyæ tzw. 

„obszary ciche” (zarówno na terenie aglomeracji, jak i poza ni¹). 
Wprowadzaj¹c to rozwi¹zanie nale¿y kierowaæ siê szczególnymi po-
trzebami ochrony przed ha³asem, określaj¹c jednocześnie wymagania 
zapewniaj¹ce utrzymanie poziomu ha³asu co najmniej na istniej¹cym 
poziomie. Projekt takiej uchwa³y podlega uzgodnieniu z organem 
wykonawczym gminy; brak stanowiska tego ostatniego w terminie 
30 dni oznacza domniemanie zgody. Wyznaczenie wspomnianych 
obszarów jest wi¹¿¹ce dla instrumentów planowania i zagospodaro-
wania przestrzennego (art. 73 oraz 118b ustawy). Oznacza to zatem, 
¿e miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (decyzja o wa-
runkach zabudowy i zagospodarowania terenu) nie mog¹ przezna-
czyæ takiego obszaru w celu prowadzenia dzia³alności, która mog³aby 
skutkowaæ zwiêkszeniem poziomu ha³asu. O ile jest to konieczne 
dla zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na tere-
nach „przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe”2, rada 
powiatu w drodze uchwa³y ograniczy/zaka¿e u¿ywania jednostek 
p³ywaj¹cych (ich niektórych rodzajów, nie wykluczaj¹c zró¿nicowania 
tych ograniczeñ b¹dź ograniczeñ w czasie) na określonych po-
wierzchniowych wodach stoj¹cych b¹dź na wodach p³yn¹cych oraz 
zbiornikach wodnych. Mo¿na zak³adaæ, ¿e wspomniane ograniczenia 
bêd¹ dotyczyæ jednostek z napêdem spalinowym. Wyj¹tkiem s¹ wody 
¿eglowne, gdzie takie ograniczenie wymaga rozporz¹dzenia ministra 
w³aściwego do spraw środowiska. Ograniczenia nie dotycz¹ jedno-
stek u¿ywanych w celu zapewnienia bezpieczeñstwa publicznego 
lub do utrzymywania wód (art. 116 ustawy). Warto zwróciæ uwagê, 
¿e nie jest to jedyna podstawa prawna, na której mo¿na wprowadziæ 
tego rodzaju ograniczenia (przyk³adem mog¹ byæ przepisy dotycz¹ce 
ochrony przyrody b¹dź uprawiania ¿eglugi).

O ile instytucja „obszarów cichych” jest ca³kowit¹ nowości¹, o tyle 
„strefy ciszy” przewidziane w art. 116 ustawy znane s¹ ju¿ od daw-
na. Nasuwa siê natomiast w¹tpliwośæ, czy mnogośæ tego rodzaju 
instrumentów jest rozwi¹zaniem prawid³owym. Co wiêcej, równie¿ 
mechanizmy ich kontroli s¹ niejednolite. 

Programy ochrony przed ha³asem
Dla terenów, na których poziom ha³asu przekracza poziom do-

puszczalny, nale¿y opracowywaæ programy ochrony przed ha³asem. 
Ich celem jest redukcja ha³asu do dopuszczalnej wartości. Wspomnia-
ne programy przybieraj¹ postaæ uchwa³ rad powiatów (wyj¹tkowo 
rozporz¹dzeñ wojewodów). Szczegó³y określaj¹ przepisy wyko-1  W aglomeracji o liczbie mieszkañców ponad 250 tysiêcy obowi¹zek ten nale¿y wyko-

naæ do dnia 30 czerwca 2007 r. (art. 14 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu 
ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych 
ustaw, DzU nr 100, poz. 1085 ze zm.). 

2  Takie „przeznaczenie” mo¿e zast¹piæ w³aściwe wy³¹cznie w drodze miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. 
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nawcze [5]. W postêpowaniu zmierzaj¹cym 
do sporz¹dzenia (w istocie przyjêcia) takiego 
programu nale¿y zapewniæ udzia³ spo³e-
czeñstwa. Programy podlegaj¹ aktualizacji 
w cyklach piêcioletnich (art. 119 ustawy). 
Treści¹ programu powinno zw³aszcza byæ 
określenie: 

– objêtego nim obszaru
– naruszeñ dopuszczalnych poziomów 

ha³asu w środowisku
– podstawowych kierunków i zakresu 

dzia³añ niezbêdnych do przywrócenia 
dopuszczalnych poziomów ha³asu w śro-
dowisku

– terminu realizacji programu, w tym 
terminów realizacji poszczególnych zadañ

– kosztów realizacji programu oraz źróde³ 
finansowania. 

Programy powinny powstaæ do dnia 
30 czerwca 2013 r. (w aglomeracji licz¹cej 
ponad 250 tysiêcy mieszkañców do dnia 
30 czerwca 2008 r.). Mog¹ one byæ aktami 
prawa miejscowego w rozumieniu art. 
84 ustawy Równie¿ programy ochrony przed 
ha³asem objête s¹ zasad¹ powszechnego 
dostêpu do informacji o środowisku.

Wymagania dotycz¹ce
instalacji i urz¹dzeñ

Wedle art. 3 pkt 6 ustawy instalacj¹ jest:
– stacjonarne urz¹dzenia techniczne
– powi¹zany technologicznie zespó³ 

stacjonarnych urz¹dzeñ technicznych, 
do których tytu³em prawnym dysponuje 
ten sam podmiot, po³o¿onych na terenie 
jednego zak³adu

– budowla niebêd¹ca urz¹dzeniem 
technicznym (zespo³em urz¹dzeñ tech-
nicznych),  
których eksploatacja mo¿e spowodowaæ 
„emisjê”, w tym równie¿ „ha³as”. 

„Niestacjonarne urz¹dzenia techniczne”, 
a tak¿e środki transportu ustawa określa 
jako „urz¹dzenia” (art. 3 pkt 42 ustawy). 
Nie s¹ one „instalacjami” w opisanym wy¿ej 
znaczeniu, a w konsekwencji zwi¹zane 
z ich funkcjonowaniem rygory ochrony 
środowiska co najmniej czêściowo mog¹ 
byæ odmienne.

Wśród obowi¹zków prowadz¹cego in-
stalacjê („u¿ytkownika” urz¹dzenia3) nale¿y 
m.in. wymieniæ:

– jej eksploatacjê w sposób, który nie po-
woduje przekroczenia ustalonych przepisami 
wykonawczymi standardów jakości śro-
dowiska (por. [6], jednak rozporz¹dzenie 
to nie dotyczy ha³asu)

– dokonywanie pomiarów wielkości nie-
których rodzajów emisji, ewidencjonowanie 
ich wyników oraz przechowywanie ich przez 
5 lat od zakoñczenia roku kalendarzowego, 
którego dotycz¹, a tak¿e przedk³adanie 
ich organom ochrony środowiska; szczegó³y 
określaj¹ rozporz¹dzenia ministra środowi-
ska [7, 8] (obowi¹zki te mog¹ dotyczyæ emisji 
ha³asu, art. 147 i nast. ustawy)

– w zakresie ustalonym przepisami wy-
konawczymi zg³oszenie organowi ochrony 
środowiska tych instalacji, mog¹cych ne-
gatywnie oddzia³ywaæ na środowisko [9] 
(rozporz¹dzenie to nie dotyczy instalacji 
bêd¹cych źród³em ha³asu), których eksplo-
atacja nie wymaga pozwolenia emisyjnego; 
o ile jest to uzasadnione konieczności¹ 
ochrony środowiska, organ administracji 
w drodze decyzji mo¿e ustaliæ wymagania 
w zakresie eksploatacji takiej instalacji (art. 
152 i nast. ustawy)

– zapewnienie ich prawid³owej eksplo-
atacji, zw³aszcza przez stosowanie paliw, 
surowców, materia³ów eksploatacyjnych 
zapewniaj¹cych ograniczenie negatywnego 
oddzia³ywania na środowisko. 

W razie powstania zak³óceñ procesów 
technologicznych (operacji technicznych) 
nale¿y podejmowaæ dzia³ania w celu ogra-
niczenia ich skutków dla środowiska.

U¿ywanie instalacji (urz¹dzeñ) na-
g³aśniaj¹cych na publicznie dostêpnych 
terenach miast, terenach zabudowany-
ch4 oraz przeznaczonych na cele rekre-
acyjno-wypoczynkowe jest zabronione. 
Nie dotyczy to uroczystości okazjonalnych 
oraz zwi¹zanych z kultem religijnym, imprez 
sportowych, handlowych, rozrywkowych 
i innych legalnych zgromadzeñ, a nadto po-
dawania informacji i komunikatów s³u¿¹cych 
bezpieczeñstwu publicznemu. Ograniczenia 
czasu funkcjonowania instalacji (urz¹dzeñ) 
bêd¹cych źród³em emisji ha³asu negatywnie 
oddzia³uj¹cego na środowisko mog¹ zostaæ 
określone w drodze uchwa³y rady gminy. 
Nie dotycz¹ one kultu religijnego (art. 156-
-157 ustawy). Nie trudno jednak dostrzec, 
¿e wymagania te s¹ nies³ychanie liberalne, 
uznaniowe, a w dodatku przewa¿nie 
nie s¹ przestrzegane.

Pozwolenie na emisjê ha³asu
W dotychczasowym stanie prawnym 

ha³as emitowany z instalacji co do zasady 
wymaga³ pozwolenia emisyjnego. Nowela 
2005 znios³a ten obowi¹zek, wprowadza-
j¹c w to miejsce nowy instrument prawny. 
Je¿eli organ ochrony środowiska stwierdzi, 

¿e w wyniku dzia³alności zak³adu poza 
jego terenem przekroczone s¹ dopusz-
czalne poziomy ha³asu, niezbêdne staje 
siê wydanie decyzji o dopuszczalnym jego 
poziomie. Nie dotyczy to ha³asu powsta-
j¹cego w zwi¹zku z eksploatacj¹ dróg, 
linii kolejowych, linii tramwajowych, kolei 
linowych, portów oraz lotnisk lub w zwi¹z-
ku z dzia³alności¹ osoby fizycznej, która 
nie jest przedsiêbiorc¹. Postêpowanie w tej 
sprawie wszczyna siê z urzêdu. Treści¹ takiej 
decyzji ma byæ określenie dopuszczalnego 
poziomu ha³asu poza zak³adem, w odniesie-
niu do terenów objêtych wzmo¿on¹ ochron¹ 
akustyczn¹. Mog¹ w niej byæ określone 
wymagania maj¹ce na celu nieprzekraczanie 
poza zak³adem dopuszczalnych poziomów 
ha³asu, a w szczególności:

– rozk³ad czasu pracy źróde³ ha³asu 
dla ca³ej doby, wraz z przewidywanymi 
wariantami

– zakres i sposób prowadzenia niektórych 
pomiarów poziomu ha³asu

– sposób postêpowania w przypadku 
uszkodzenia aparatury s³u¿¹cej do pomia-
rów poziomu ha³asu, je¿eli jej zastosowanie 
jest wymagane

– sposób i czêstotliwośæ przedk³adania 
wyników niektórych pomiarów organowi 
w³aściwemu do wydania decyzji i wojewódz-
kiemu inspektorowi ochrony środowiska.

Wspomniana decyz ja  „wywo³uje 
skutki prawne po up³ywie 6 miesiêcy 
od dnia” jej ostateczności5 (art. 115a usta-
wy). Co prawda z merytorycznego punktu 
widzenia taka decyzja jest decyzj¹ emisyjn¹, 
tyle ¿e nie dotycz¹ jej wymagania określone 
w art. 180 i nast. ustawy.

Pozwolenie zintegrowane
Szczególnym rodzajem pozwolenia 

emisyjnego jest tzw. pozwolenie zintegro-
wane. Wymaga go prowadzenie instalacji, 
której funkcjonowanie, ze wzglêdu na rodzaj 
i skalê prowadzonej w niej dzia³alności, mo¿e 
powodowaæ znaczne zanieczyszczenie 
poszczególnych elementów przyrodniczych 
albo środowiska jako ca³ości. Szczegó³y 
wyznaczaj¹ce zakres przedmiotowy tego 
obowi¹zku określaj¹ przepisy wykonawcze 
[10]. Uzyskanie takiego pozwolenia zwalnia 
od konieczności uzyskiwania „cz¹stkowych” 
pozwoleñ emisyjnych. Co prawda w obec-
nym stanie prawnym zasad¹ jest, ¿e emisja 
ha³asu z instalacji nie wymaga pozwolenia 
emisyjnego w rozumieniu art. 180 i nast. 
ustawy, to jednak treści¹ pozwolenia zinte-
growanego s¹ tak¿e wymagania w zakresie 

3  W istocie chodzi tu zapewne o „korzystaj¹cego z urz¹-
dzenia”. Określenie „u¿ytkownik urz¹dzenia” nie ma nic 
wspólnego z prawem podmiotowym „u¿ytkowania” 
w rozumieniu art. 252 kodeksu cywilnego. 

4 Określenia te mog¹ byæ ró¿nie oceniane, a w kon-
sekwencji zakres wspomnianych obowi¹zków mo¿e 
budziæ w¹tpliwości. 

5 Co zapewne oznacza, ¿e dopiero wtedy uzyskuje 
cechê wykonalności. Nie mo¿na jej zatem nadaæ rygoru 
natychmiastowej wykonalności. 
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dopuszczalnej emisji ha³asu. Zwi¹zane z tym szczegó³y, zw³aszcza 
ze wzglêdu na z³o¿on¹ regulacjê prawn¹, wymaga pomin¹æ. Wnioski 
o wydanie pozwoleñ zintegrowanych oraz same pozwolenia podle-
gaj¹ zamieszczeniu w powszechnie dostêpnym wykazie informacji 
o środowisku (art. 19 ust. 2 pkt 13 ustawy). Z nieznanych przyczyn 
obowi¹zku tego nie odniesiono do decyzji (wniosków o ich podjêcie) 
określonych w art. 115a ustawy.

Administracyjne kary pieniê¿ne
Przekroczenie poziomu ha³asu ustalonego pozwoleniem zintegro-

wanym b¹dź decyzj¹ o dopuszczalnym poziomie ha³asu (art. 115a 
ustawy) uzasadnia wymierzenie administracyjnej kary pieniê¿nej 
(art. 298 ust. 1 pkt 5). Zwi¹zane z tym szczegó³y wypada pomin¹æ. 
Emisja ha³asu nie podlega natomiast wymaganiom dotycz¹cym op³at 
za korzystanie ze środowiska. 

Ochrona przed ha³asem komunikacyjnym
Odrêbne wymagania dotycz¹ ochrony akustycznej w zwi¹zku 

z funkcjonowaniem tras komunikacyjnych (ko³owych, szynowych), 
lotnisk oraz portów. Nale¿y j¹ zapewniæ m.in. przez:

– stosowanie rozwi¹zañ technicznych ograniczaj¹cych rozprze-
strzenianie ha³asu (instrumentów pozwalaj¹cych na osi¹gniêcie 
tego celu nale¿y poszukiwaæ przede wszystkim w wymaganiach 
zwi¹zanych z zagospodarowaniem przestrzennym oraz budownic-
twem; przyk³adami mog¹ byæ odpowiednie rozmieszczenie tych tras, 
stosowanie zabezpieczeñ akustycznych), oraz 

– w³aściw¹ organizacjê ruchu (art. 173). 

Eksploatacja dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk 
oraz portów nie mo¿e powodowaæ przekroczenia standardów 
jakości środowiska poza terenem, do którego zarz¹dzaj¹cy danym 
obiektem (tras¹ komunikacyjn¹) posiada tytu³ prawny, chyba ¿e dosz³o 
do utworzenia obszaru ograniczonego u¿ytkowania. Przekraczanie 
wspomnianych standardów poza tym obszarem nie jest dozwolone. 

Do obowi¹zków zarz¹dzaj¹cego wspomnianymi obiektami nale¿y 
dokonywanie okresowych pomiarów poziomów ha³asu powstaj¹ce-
go w zwi¹zku z eksploatacj¹ tych obiektów. Je¿eli cechy (kategorie) 
tych obiektów wskazuj¹ na mo¿liwośæ wprowadzania do środo-
wiska substancji lub energii w znacznych ilościach, zarz¹dzaj¹cy 
ma obowi¹zek dokonywania ci¹g³ych pomiarów natê¿enia ha³asu. 
Przebudowa drogi, linii kolejowej, linii tramwajowej, lotniska lub 
portu w sposób istotnie zmieniaj¹cy warunki eksploatacji powoduje 
powstanie obowi¹zku przeprowadzenia ci¹g³ych pomiarów poziomu 
ha³asu. Wyniki pomiarów ha³asu stanowi¹ podstawê do sporz¹dzenia 
mapy akustycznej otaczaj¹cych terenów. Wyniki te nale¿y przecho-
wywaæ przez 5 lat od zakoñczenia roku, którego dotycz¹. Szczegó³y 
określaj¹ przepisy wykonawcze [11]. Wyniki dokonanych pomiarów 
w zasadzie nale¿y przedk³adaæ organowi ochrony środowiska. 
Szczegó³y określaj¹ przepisy wykonawcze [12].

Zarz¹dzaj¹cy drog¹, lini¹ kolejow¹ lub lotniskiem zaliczonymi 
do obiektów, których eksploatacja mo¿e powodowaæ negatywne 
oddzia³ywanie akustyczne na znacznych obszarach, co 5 lat sporz¹-
dza mapê akustyczn¹ terenu, na którym eksploatacja obiektu mo¿e 
powodowaæ przekroczenie dopuszczalnych poziomów ha³asu w śro-
dowisku. Wykaz tych dróg itp. maj¹ określiæ przepisy wykonawcze, 
których dotychczas jeszcze nie wydano (art. 179). 

Warto tak¿e zasygnalizowaæ, ¿e wymagania dotycz¹ce ochrony 
akustycznej w zwi¹zku z wykorzystywaniem środków transportu 
określaj¹ wymagania zawarte w ró¿nych rozwi¹zaniach szczegó³o-
wych, np. zwi¹zanych z ruchem drogowym, lotnictwem [13, 14].

 
Obszar ograniczonego u¿ytkowania

Je¿eli wyniki postêpowania w sprawie oceny oddzia³ywania 
na środowisko, analizy porealizacyjnej oraz przegl¹du ekologicznego, 
dostarcz¹ dowodów świadcz¹cych o tym, ¿e pomimo zastosowa-
nia rozwi¹zañ technicznych, technologicznych i organizacyjnych 
nie mog¹ byæ dotrzymane standardy jakości środowiska poza tere-
nem zak³adu (innego obiektu), wówczas m.in. dla tras komunikacyj-
nych oraz lotnisk nale¿y utworzyæ obszar ograniczonego u¿ytkowania 
(art. 135 i n. ustawy). Nastêpuje to zasadniczo w drodze uchwa³y 
rady powiatu. O ile jednak przedsiêwziêcie jest kwalifikowane jako 
mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na środowisko [15], dla którego nale¿y 
„bezwzglêdnie” sporz¹dziæ raport o takim oddzia³ywaniu, b¹dź w za-
k³adzie (obiekcie) eksploatowana jest instalacja kwalifikowana jako 
takie przedsiêwziêcie, obszar ograniczonego u¿ytkowania tworzy 
wojewoda, dzia³aj¹c w drodze rozporz¹dzenia. Akt tworz¹cy obszar 
ograniczonego u¿ytkowania, stosownie do ustaleñ dokonanych 
w toku postêpowania w sprawie oceny oddzia³ywania na środowisko, 
analizy porealizacyjnej lub przegl¹du ekologicznego, powinien m.in. 
określiæ przebieg granic takiego obszaru, a co najwa¿niejsze – obo-
wi¹zuj¹cy na jego terenie re¿im ochronny (ograniczenia w zakresie 
wykorzystania nieruchomości, wymagania techniczne dotycz¹ce 
budynków).

Wspomniane uwarunkowania s¹ wi¹¿¹ce dla miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji w przedmiocie 
ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Je¿eli 
utworzenie takiego obszaru stanowi konsekwencjê postêpowania 
w sprawie oceny oddzia³ywania na środowisko, zasad¹ jest, ¿e przed 
jego utworzeniem nie mo¿na wydaæ pozwolenia na u¿ytkowanie Ry
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obiektu budowlanego ani rozpocz¹æ jego 
u¿ytkowania. Nieco inne rozwi¹zania doty-
cz¹ przedsiêwziêæ w zakresie budowy dróg 
krajowych. 

Je¿eli pomimo zastosowania najlepszych 
dostêpnych technik, poza terenem zak³adu 
nie mog¹ byæ dotrzymane dopuszczalne 
poziomy ha³asu, obszar ograniczonego 
u¿ytkowania nale¿y utworzyæ tak¿e dla nie-
których instalacji wymagaj¹cych pozwolenia 
zintegrowanego. 

Eksploatacja trasy komunikacyjnej (lot-
niska) nie mo¿e powodowaæ przekroczenia 
standardów jakości środowiska poza obsza-
rem ograniczonego u¿ytkowania. 

Strefa przemys³owa
Now¹ instytucj¹ prawa ochrony środo-

wiska, wprowadzon¹ przez nowelê 2005, 
s¹ strefy przemys³owe. Mo¿na je tworzyæ 
na obszarach określonych w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego 
jako tereny przeznaczone do dzia³alności 
produkcyjnej, sk³adowania oraz magazy-
nowania i jednocześnie wykorzystywanych 
zgodnie z takim przeznaczeniem. Strefê 
przemys³ow¹ tworzy siê, je¿eli, mimo za-
stosowania dostêpnych rozwi¹zañ technicz-
nych, technologicznych i organizacyjnych, 
poza terenem zak³adu (innego obiektu) 
nie mog¹ byæ dotrzymane standardy jakości 
środowiska. Zasad¹ jest, ¿e o ile nie zagra¿a 
to ¿yciu lub zdrowiu ludzi, w szczególności 
nie narusza wymagañ bezpieczeñstwa 
i higieny pracy, w granicach takiej strefy 
nieprzestrzeganie standardów jakości 
środowiska, w zakresie – miêdzy innymi 
– dopuszczalnych poziomów ha³asu, mo¿e 
byæ dozwolone. 

Utworzenie strefy wymaga „pisemnej 
zgody w³adaj¹cego powierzchni¹ ziemi”. 
Zasad¹ jest, ¿e taka zgoda wy³¹cza rosz-
czenia o odszkodowanie lub o wykup 
nieruchomości w zwi¹zku z ograniczeniem 
sposobu korzystania z nieruchomości 
w zakresie wynikaj¹cym z utworzenia strefy 
przemys³owej.

Na wniosek w³adaj¹cego powierzchni¹ 
ziemi, strefê – w drodze rozporz¹dzenia 
– tworzy wojewoda, dzia³aj¹c w porozumie-
niu z wojewódzkim inspektorem sanitarnym. 
Z punktu widzenia ochrony przed ha³asem 
takie rozporz¹dzenie ma określaæ:

– granice i obszar strefy przemys³owej
– rodzaje dzia³alności, których prowadze-

nie jest dopuszczalne na terenie strefy prze-
mys³owej z uwagi na mo¿liwośæ wystêpowania 
przekroczeñ standardów jakości środowiska.

Mo¿e ono tak¿e określaæ:
– standardy jakości środowiska, których 

przekraczanie na terenie strefy przemys³o-
wej jest dozwolone

– warunki prowadzenia dzia³alności 
na terenie strefy przemys³owej, jakie z uwagi 
na ochronê ¿ycia lub zdrowia ludzi, w szcze-
gólności wymagañ norm bezpieczeñstwa 
i higieny pracy s¹ istotne dla jakości środowi-
ska poza jej terenem (art. 136a-d ustawy).

Inaczej mówi¹c, strefa przemys³owa 
jest konstrukcj¹ przypominaj¹c¹ dawne 
strefy ochronne. Jej powstanie zale¿y 
przede wszystkim od istnienia miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego 
oraz ich treści, a nadto zgody „w³adaj¹cego 
powierzchni¹” (najczêściej w³aściciela lub 
u¿ytkownika wieczystego). Mo¿na zak³adaæ, 
¿e w praktyce rozwi¹zania te bêd¹ dośæ 
rzadkie. 

Ograniczenia
dla planowania przestrzennego

Istnienie obszarów ograniczonego 
u¿ytkowania oraz stref przemys³owych 
jest wi¹¿¹ce dla instrumentów planowania 
i zagospodarowania przestrzennego. S³abośæ 
tych rozwi¹zañ polega natomiast na tym, 
¿e tym, którzy s¹ zagro¿eni uci¹¿liwościami 
stanowi¹cymi konsekwencjê istnienia wspo-
mnianych obszarów oraz stref (np. zwi¹-
zanych z emisj¹ ha³asu), nie przys³uguje 
roszczenie o ich ustanowienie. Co wiêcej, 
pomimo i¿ instytucja obszaru ograniczonego 
u¿ytkowania istnieje ju¿ od 2001 r., dotych-
czas nie dosz³o do skutecznego utworzenia 
takiego obszaru6. 
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