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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. 

 

o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska 

 

(druk nr 1294) 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1396, 1403, 1495, 1501, 1527 i 1579) 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

1)
 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Unii Europejskiej: 

1) dyrektywy Rady 87/217/EWG z dnia 19 marca 1987 r. w sprawie ograniczania zanieczyszczenia środowiska 

azbestem i zapobiegania temu zanieczyszczeniu (Dz. Urz. WE L 85 z 28.03.1987, str. 40, z późn. zm.; Dz. 

Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 8, str. 269); 

2) dyrektywy Rady 91/692/EWG z dnia 23 grudnia 1991 r. normalizującej i racjonalizującej sprawozdania w 

sprawie wykonywania niektórych dyrektyw odnoszących się do środowiska (Dz. Urz. WE L 377 z 

31.12.1991, str. 48, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 10); 

3) dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 

fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992, str. 7, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 

rozdz. 15, t. 2, str. 102); 

4) dyrektywy Rady 96/59/WE z dnia 16 września 1996 r. w sprawie unieszkodliwiania polichlorowanych 

bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT) (Dz. Urz. WE L 243 z 24.09.1996, str. 31, z późn. zm.; 

Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 3, str. 75); 

5) (uchylony); 

6) dyrektywy 1999/94/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 1999 r. odnoszącej się do 

dostępności dla konsumentów informacji o zużyciu paliwa i emisjach CO2 w odniesieniu do obrotu 

nowymi samochodami osobowymi (Dz. Urz. WE L 12 z 18.01.2000, str. 16, z późn. zm.; Dz. Urz. UE 

Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 3); 

7) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów 

wycofanych z eksploatacji (Dz. Urz. WE L 269 z 21.10.2000, str. 34, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie 

wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 224); 

8) dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się do 

oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz. Urz. WE L 189 z 18.07.2002, str. 12, z późn. 

zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 101); 
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9) dyrektywy 2004/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, 

kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu (Dz. 

Urz. UE L 23 z 26.01.2005, str. 3, z późn. zm.); 

10) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości 

powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2008, str. 1); 

11) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiającej ramy 

działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii 

morskiej) (Dz. Urz. UE L 164 z 25.06.2008, str. 19); 

12) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów 

oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE L 312 z 22.11.2008, str. 3); 

13) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony 

dzikiego ptactwa (Dz. Urz. UE L 20 z 26.01.2010, str. 7, z późn. zm.); 

14) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji 

przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz. Urz. UE L 334 z 

17.12.2010, str. 17); 

15) częściowo dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie 

promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej 

dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 16, z późn. zm.);  

16) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli 

zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, zmieniającej, a następnie 

uchylającej dyrektywę Rady 96/82/WE (Dz. Urz. UE L 197 z 24.07.2012, str. 1). 

Niniejsza ustawa służy stosowaniu: 

1) rozporządzenia (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego 

Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniającego dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 33 z 

04.02.2006, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 188 z 18.07.2009, str. 14, z późn. zm.); 

2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie recyklingu statków oraz 

zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 i dyrektywę 2009/16/WE (Dz. Urz. UE L 330 z 10.12.2013, str. 1) [.] <;> 

<17) dyrektywy Komisji (UE) 2015/996 z dnia 19 maja 2015 r. ustanawiającej wspólne metody oceny  

hałasu zgodnie z dyrektywą 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 168 z 

01.07.2015, str. 1 i Dz. Urz. UE L 5 z 10.01.2018, str. 35).> 
 

 

Art. 3. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   aglomeracji - rozumie się przez to miasto lub kilka miast o wspólnych granicach 

administracyjnych; 

2)   autostradzie - rozumie się przez to także drogę ekspresową, jeżeli przepisy o autostradach 

płatnych mają zastosowanie do tej drogi; 
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2a)  badaniach zanieczyszczenia gleby i ziemi - rozumie się przez to pomiary zawartości 

substancji powodującej ryzyko w glebie i w ziemi, w tym pobieranie próbek oraz 

związane z tymi pomiarami badania właściwości gleby i ziemi; 

2b)  dokumencie referencyjnym BAT - rozumie się przez to dokument, będący wynikiem 

wymiany informacji zorganizowanej przez Komisję Europejską zgodnie z przepisami 

dotyczącymi emisji przemysłowych, sporządzony dla określonego rodzaju działalności i 

opisujący w szczególności stosowane techniki, aktualne wielkości emisji i zużycia, 

techniki uwzględniane przy okazji ustalania najlepszych dostępnych technik, a także 

opisujący konkluzje BAT oraz wszelkie nowe techniki; 

3)   eksploatacji instalacji lub urządzenia - rozumie się przez to użytkowanie instalacji lub 

urządzenia oraz utrzymywanie ich w sprawności; 

4)   emisji - rozumie się przez to wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku 

działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi: 

a)  substancje, 

b)  energie, takie jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne; 

4a)  granicznych wielkościach emisyjnych - rozumie się przez to najwyższe z określonych w 

konkluzjach BAT wielkości emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami, 

uzyskiwane w normalnych warunkach eksploatacji z wykorzystaniem najlepszej dostępnej 

techniki lub kombinacji najlepszych dostępnych technik; 

5)   hałasie - rozumie się przez to dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16 000 Hz; 

5a)  historycznym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi - rozumie się przez to 

zanieczyszczenie powierzchni ziemi, które zaistniało przed dniem 30 kwietnia 2007 r. lub 

wynika z działalności, która została zakończona przed dniem 30 kwietnia 2007 r.; rozumie 

się przez to także szkodę w środowisku w powierzchni ziemi w rozumieniu art. 6 pkt 11 

lit. c ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 

naprawie (Dz. U. z 2018 r. poz. 954 i 1616), która została spowodowana przez emisję lub 

zdarzenie, od którego upłynęło więcej niż 30 lat; 

6)   instalacji - rozumie się przez to: 

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, 



- 4 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

których eksploatacja może spowodować emisję; 

7)   istotnej zmianie instalacji - rozumie się przez to taką zmianę sposobu funkcjonowania 

instalacji lub jej rozbudowę, która może powodować znaczące zwiększenie negatywnego 

oddziaływania na środowisko; 

8)   kompensacji przyrodniczej - rozumie się przez to zespół działań obejmujących w 

szczególności roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywację gleby, zalesianie, 

zadrzewianie lub tworzenie skupień roślinności, prowadzących do przywrócenia 

równowagi przyrodniczej lub tworzenie skupień roślinności, prowadzących do 

przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrównania szkód dokonanych 

w środowisku przez realizację przedsięwzięcia i zachowanie walorów krajobrazowych; 

8a)  lotnisku - rozumie się przez to także port lotniczy oraz lądowisko; 

8b)  krajowym celu redukcji narażenia - rozumie się przez to procentowe zmniejszenie 

krajowego wskaźnika średniego narażenia dla roku odniesienia, w celu ograniczenia 

szkodliwego wpływu danej substancji na zdrowie ludzi, który ma być osiągnięty w 

określonym terminie; 

8c)  krajowym wskaźniku średniego narażenia - rozumie się przez to średni poziom substancji 

w powietrzu wyznaczony na podstawie pomiarów przeprowadzonych na obszarach tła 

miejskiego w miastach o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracjach 

na terenie całego kraju, wykorzystywany do określenia i dotrzymania krajowego celu 

redukcji narażenia oraz dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji; 

8d)  konkluzji BAT - rozumie się przez to dokument sporządzony na podstawie dokumentu 

referencyjnego BAT, przyjmowany przez Komisję Europejską, w drodze decyzji, zgodnie 

z przepisami dotyczącymi emisji przemysłowych, formułujący wnioski dotyczące 

najlepszych dostępnych technik, ich opisu, informacji służącej ocenie ich przydatności, 

wielkości emisji powiązanych z najlepszymi dostępnymi technikami, powiązanego 

monitoringu, powiązanych poziomów zużycia oraz, w stosownych przypadkach, 

odpowiednich sposobów przeprowadzenia remediacji; 

9)   metodyce referencyjnej - rozumie się przez to określoną na podstawie ustawy metodę 

pomiarów lub badań, która może obejmować w szczególności sposób poboru próbek, 

sposób interpretacji uzyskanych danych, a także metodyki modelowania 

rozprzestrzeniania substancji oraz energii w środowisku; 

10)  najlepszych dostępnych technikach - rozumie się przez to najbardziej efektywny i 

zaawansowany poziom rozwoju technologii i metod prowadzenia danej działalności, który 
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wskazuje możliwe wykorzystanie poszczególnych technik jako podstawy przy ustalaniu 

dopuszczalnych wielkości emisji i innych warunków pozwolenia mających na celu 

zapobieganie powstawaniu, a jeżeli nie jest to możliwe, ograniczenie emisji i 

oddziaływania na środowisko jako całość, z tym że: 

a)  technika - oznacza zarówno stosowaną technologię, jak i sposób, w jaki dana instalacja 

jest projektowana, wykonywana, eksploatowana oraz likwidowana, 

b)  dostępne techniki - oznaczają techniki o takim stopniu rozwoju, który umożliwia ich 

praktyczne zastosowanie w danej dziedzinie przemysłu, z uwzględnieniem warunków 

ekonomicznych i technicznych oraz rachunku kosztów i korzyści, a które to techniki 

prowadzący daną działalność może uzyskać, 

c)  najlepsza technika - oznacza najbardziej efektywną technikę w osiąganiu wysokiego 

ogólnego poziomu ochrony środowiska jako całości; 

10a)  obszarze cichym w aglomeracji - rozumie się przez to obszar, na którym nie występują 

przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu wyrażonych wskaźnikiem hałasu LDWN; 

10b)  obszarze cichym poza aglomeracją - rozumie się przez to obszar, który nie jest narażony 

na oddziaływanie hałasu komunikacyjnego, przemysłowego lub pochodzącego z 

działalności rekreacyjno-wypoczynkowej; 

10c)  (uchylony); 

10d)  obszarze tła miejskiego - rozumie się przez to obszar miasta, w którym poziomy 

substancji w powietrzu są reprezentatywne dla narażenia ludności zamieszkującej tereny 

miejskie na działanie substancji; 

11)  oddziaływaniu na środowisko - rozumie się przez to również oddziaływanie na zdrowie 

ludzi; 

11a)  (uchylony); 

12)  odpadach - rozumie się przez to odpady w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 i 730); 

13)  ochronie środowiska - rozumie się przez to podjęcie lub zaniechanie działań, 

umożliwiające zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej; ochrona ta polega 

w szczególności na: 

a)  racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska 

zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, 

b)  przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom, 

c)  przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego; 
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14)  organie administracji - rozumie się przez to: 

a)  ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, działające w ich lub 

we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek 

samorządu terytorialnego, 

b)  inne podmioty, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do 

wykonywania zadań publicznych dotyczących środowiska i jego ochrony; 

15)  organie ochrony środowiska - rozumie się przez to organy administracji powołane do 

wykonywania zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska, stosownie do ich 

właściwości określonej w tytule VII w dziale I; 

16)  organizacji ekologicznej - rozumie się przez to organizacje społeczne, których 

statutowym celem jest ochrona środowiska; 

17)  PCB - rozumie się przez to substancje, o których mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach; 

18)  polach elektromagnetycznych - rozumie się przez to pole elektryczne, magnetyczne oraz 

elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz; 

19)  (uchylony); 

20)  podmiocie korzystającym ze środowiska - rozumie się przez to: 

a)   przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 

przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292) oraz przedsiębiorcę zagranicznego w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa 

przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1079 i 1214), a także 

osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, 

chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa 

śródlądowego, 

b)   jednostkę organizacyjną niebędącą przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, 

c)  osobę fizyczną niebędącą podmiotem, o którym mowa w lit. a, korzystającą ze 

środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia; 

21)  pomiarze - rozumie się przez to również obserwacje oraz analizy; 

22)  (uchylony); 

23)  poważnej awarii - rozumie się przez to zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub 

eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w 
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których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do 

natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub 

powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem; 

24)  poważnej awarii przemysłowej - rozumie się przez to poważną awarię w zakładzie; 

25)  powierzchni ziemi - rozumie się przez to ukształtowanie terenu, glebę, ziemię oraz wody 

gruntowe, z tym że: 

a)  gleba - oznacza górną warstwę litosfery, złożoną z części mineralnych, materii 

organicznej, wody glebowej, powietrza glebowego i organizmów, obejmującą 

wierzchnią warstwę gleby i podglebie, 

b)  ziemia - oznacza górną warstwę litosfery, znajdującą się poniżej gleby, do głębokości 

oddziaływania człowieka, 

c)   wody gruntowe - oznaczają wody podziemne w rozumieniu art. 16 pkt 68 ustawy z 

dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 

125 i 534), które znajdują się w strefie nasycenia i pozostają w bezpośredniej 

styczności z gruntem lub podglebiem; 

26)  powietrzu - rozumie się przez to powietrze znajdujące się w troposferze, z wyłączeniem 

wnętrz budynków i miejsc pracy; 

26a)  poziomie dźwięku A wyrażonym w decybelach (dB) - rozumie się przez to wartość 

poziomu ciśnienia akustycznego, skorygowaną według charakterystyki częstotliwościowej 

A, wyznaczoną zgodnie z Polską Normą; 

27)  (uchylony); 

28)  poziomie substancji w powietrzu - rozumie się przez to stężenie substancji w powietrzu 

w odniesieniu do ustalonego czasu lub opad takiej substancji w odniesieniu do ustalonego 

czasu i powierzchni, przy czym: 

a)  poziom dopuszczalny - jest to poziom substancji, który ma być osiągnięty w 

określonym terminie i który po tym terminie nie powinien być przekraczany; poziom 

dopuszczalny jest standardem jakości powietrza, 

b)  poziom docelowy - jest to poziom substancji, który ma być osiągnięty w określonym 

czasie za pomocą ekonomicznie uzasadnionych działań technicznych i 

technologicznych; poziom ten ustala się w celu unikania, zapobiegania lub 

ograniczania szkodliwego wpływu danej substancji na zdrowie ludzi lub środowisko 

jako całość, 



- 8 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

c)  poziom celu długoterminowego - jest to poziom substancji, poniżej którego, zgodnie ze 

stanem współczesnej wiedzy, bezpośredni szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi lub 

środowisko jako całość jest mało prawdopodobny; poziom ten ma być osiągnięty w 

długim okresie czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie może być osiągnięty za pomocą 

ekonomicznie uzasadnionych działań technicznych i technologicznych; 

28a)  poziomie informowania - rozumie się przez to stężenie substancji w powietrzu, powyżej 

którego istnieje zagrożenie zdrowia ludzkiego wynikające z krótkotrwałego narażenia na 

działanie zanieczyszczeń wrażliwych grup ludności, w przypadku którego niezbędna jest 

natychmiastowa i właściwa informacja; 

29)  pozwoleniu, bez podania jego rodzaju - rozumie się przez to pozwolenie na 

wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, o którym mowa w art. 181 ust. 1; 

30)  produkcie - rozumie się przez to wprowadzaną do obrotu substancję, energię, instalację, 

urządzenie oraz inny przedmiot lub jego część; 

<30a) programie ochrony środowiska przed hałasem – rozumie się przez to program 

sporządzany na potrzeby zarządzania emisją i skutkami hałasu, w tym w celu 

zmniejszenia hałasu;> 

31)  prowadzącym instalację - rozumie się przez to podmiot uprawniony na podstawie 

określonego tytułu prawnego do władania instalacją w celu jej eksploatacji zgodnie z 

wymaganiami ochrony środowiska, na zasadach wskazanych w ustawie; 

31a)  pułapie stężenia ekspozycji - rozumie się przez to poziom substancji w powietrzu 

wyznaczony na podstawie wartości krajowego wskaźnika średniego narażenia, w celu 

ograniczenia szkodliwego wpływu danej substancji na zdrowie ludzi, który ma być 

osiągnięty w określonym terminie; pułap stężenia ekspozycji jest standardem jakości 

powietrza; 

31b)  remediacji - rozumie się przez to poddanie gleby, ziemi i wód gruntowych działaniom 

mającym na celu usunięcie lub zmniejszenie ilości substancji powodujących ryzyko, ich 

kontrolowanie oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się, tak aby teren zanieczyszczony 

przestał stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, z uwzględnieniem 

obecnego i, o ile jest to możliwe, planowanego w przyszłości sposobu użytkowania 

terenu; remediacja może polegać na samooczyszczaniu, jeżeli przynosi największe 

korzyści dla środowiska; 

32)  równowadze przyrodniczej - rozumie się przez to stan, w którym na określonym obszarze 

istnieje równowaga we wzajemnym oddziaływaniu: człowieka, składników przyrody 
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żywej i układu warunków siedliskowych tworzonych przez składniki przyrody 

nieożywionej; 

32a)  ruchach masowych ziemi - rozumie się przez to powstające naturalnie lub na skutek 

działalności człowieka osuwanie, spełzywanie lub obrywanie powierzchniowych warstw 

skał, zwietrzeliny i gleby; 

32b)  równoważnym poziomie hałasu - rozumie się przez to wartość poziomu ciśnienia 

akustycznego ciągłego ustalonego dźwięku, skorygowaną według charakterystyki 

częstotliwościowej A, która w określonym przedziale czasu odniesienia jest równa 

średniemu kwadratowi ciśnienia akustycznego analizowanego dźwięku o zmiennym 

poziomie w czasie; równoważny poziom hałasu wyraża się wzorem zgodnie z Polską 

Normą; 

32c)  ryzyku - rozumie się przez to prawdopodobieństwo wystąpienia konkretnego skutku w 

określonym czasie lub w określonej sytuacji; 

32d)  samooczyszczaniu - rozumie się przez to biologiczne, chemiczne i fizyczne procesy, 

których skutkiem jest ograniczenie ilości, ładunku, stężenia, toksyczności, dostępności 

oraz rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w glebie, ziemi i wodach, przebiegające 

samoistnie, bez ingerencji człowieka, ale których przebieg może być przez człowieka 

wspomagany; 

33)  standardach emisyjnych - rozumie się przez to dopuszczalne wielkości emisji; 

34)  standardzie jakości środowiska - rozumie się przez to poziomy dopuszczalne substancji 

lub energii oraz pułap stężenia ekspozycji, które muszą być osiągnięte w określonym 

czasie przez środowisko jako całość lub jego poszczególne elementy przyrodnicze; 

35)  staroście - rozumie się przez to także prezydenta miasta na prawach powiatu; 

<35a) strategicznej mapie hałasu – rozumie się przez to mapę sporządzoną do celów 

całościowej oceny narażenia na hałas z różnych źródeł na danym terenie albo do 

celów sporządzania ogólnych prognoz dla danego terenu;> 

36)  substancji - rozumie się przez to pierwiastki chemiczne oraz ich związki, mieszaniny lub 

roztwory występujące w środowisku lub powstałe w wyniku działalności człowieka; 

37)  substancji niebezpiecznej - rozumie się przez to jedną lub więcej substancji albo 

mieszaniny substancji, które ze względu na swoje właściwości chemiczne, biologiczne lub 

promieniotwórcze mogą, w razie nieprawidłowego obchodzenia się z nimi, spowodować 

zagrożenie życia lub zdrowia ludzi lub środowiska; substancją niebezpieczną może być 

surowiec, produkt, półprodukt, odpad, a także substancja powstała w wyniku awarii; 
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37a)  substancji powodującej ryzyko - rozumie się przez to substancję stwarzającą zagrożenie 

i mieszaninę stwarzającą zagrożenie, należącą co najmniej do jednej z klas zagrożenia 

wymienionych w częściach 2-5 załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania 

i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 

67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. 

Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1, z późn. zm.), w szczególności substancje powodujące 

ryzyko, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 101a ust. 5 pkt 1; 

38)   ściekach - rozumie się przez to wprowadzane do wód lub do ziemi: 

a)  wody zużyte na cele bytowe lub gospodarcze, 

b)  ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczonych do 

rolniczego wykorzystania w sposób i na zasadach określonych w przepisach działu III 

rozdziału 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne oraz w przepisach ustawy z 

dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2018 r. poz. 1259), 

c)  wody odciekowe ze składowisk odpadów oraz obiektów unieszkodliwiania odpadów 

wydobywczych, w których są składowane odpady wydobywcze niebezpieczne oraz 

odpady wydobywcze inne niż niebezpieczne i obojętne, miejsc magazynowania, 

prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, wykorzystane solanki, wody 

lecznicze i termalne, 

d)  wody pochodzące z obiegów chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni, 

e)  wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych, z wyjątkiem wód wtłaczanych 

do górotworu, jeżeli rodzaje i ilość substancji zawartych w wodzie wtłaczanej do 

górotworu są tożsame z rodzajami i ilościami substancji zawartych w pobranej 

wodzie, z wyłączeniem niezanieczyszczonych wód pochodzących z odwodnienia 

zakładów górniczych, 

f)  wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb w obiektach 

przepływowych, charakteryzujących się poborem zwrotnym, o ile ilość i rodzaj 

substancji zawartych w tych wodach przekracza wartości ustalone w warunkach 

wprowadzania ścieków do wód określonych w pozwoleniu wodnoprawnym, 

g)  wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb albo innych 

organizmów wodnych w stawach o wodzie stojącej, o ile produkcja tych ryb lub 

organizmów rozumiana jako średnioroczny przyrost masy tych ryb albo tych 
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organizmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego przekracza 1500 kg z 1 ha 

powierzchni użytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku danego cyklu; 

38a)  ściekach bytowych - rozumie się przez to ścieki z budynków mieszkalnych, 

zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego 

metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym 

składzie pochodzące z tych budynków; 

38b)   ściekach komunalnych - rozumie się przez to ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków 

bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi 

będącymi skutkiem opadów atmosferycznych, odprowadzane urządzeniami służącymi do 

realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków 

komunalnych; 

38c)   ściekach przemysłowych - rozumie się przez to ścieki niebędące ściekami bytowymi 

albo wodami opadowymi lub roztopowymi będącymi skutkiem opadów atmosferycznych, 

powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, 

składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego 

podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu; 

39)  środowisku - rozumie się przez to ogół elementów przyrodniczych, w tym także 

przekształconych w wyniku działalności człowieka, a w szczególności powierzchnię 

ziemi, kopaliny, wody, powietrze, krajobraz, klimat oraz pozostałe elementy 

różnorodności biologicznej, a także wzajemne oddziaływania pomiędzy tymi elementami; 

40)  terenie zamkniętym - rozumie się przez to teren, a w szczególnych przypadkach obiekt 

budowlany lub jego część, dostępny wyłącznie dla osób uprawnionych oraz wyznaczony 

w sposób określony w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 725, 730 i 1309); 

41)  tytule prawnym - rozumie się przez to prawo własności, użytkowanie wieczyste, trwały 

zarząd, ograniczone prawo rzeczowe albo stosunek zobowiązaniowy; 

42)  urządzeniu - rozumie się przez to niestacjonarne urządzenie techniczne, w tym środki 

transportu; 

42a)  użytkowniku urządzenia - rozumie się przez to podmiot uprawniony na podstawie 

określonego tytułu prawnego do władania urządzeniem w celu jego eksploatacji zgodnie z 

wymaganiami ochrony środowiska, na zasadach wskazanych w ustawie; 

43)  wielkości emisji - rozumie się przez to rodzaj i ilość wprowadzanych substancji lub 

energii w określonym czasie oraz stężenia lub poziomy substancji lub energii, w 
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szczególności w gazach odlotowych, wprowadzanych ściekach oraz wytwarzanych 

odpadach; 

44)  władającym powierzchnią ziemi - rozumie się przez to właściciela nieruchomości, a 

jeżeli w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej na podstawie ustawy - Prawo 

geodezyjne i kartograficzne ujawniono inny podmiot władający gruntem - podmiot 

ujawniony jako władający; 

45)  właściwym organie Państwowej Straży Pożarnej - rozumie się przez to właściwego 

miejscowo ze względu na lokalizację zakładu: 

a)  komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej - w sprawach 

dotyczących zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej, 

b)  komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - w sprawach dotyczących 

zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej; 

46)  wprowadzaniu ścieków do ziemi - rozumie się przez to także wprowadzanie ścieków do 

gleby; 

46a)  wskaźniku średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 

tysięcy i aglomeracji - rozumie się przez to średni poziom substancji w powietrzu 

wyznaczony na podstawie pomiarów przeprowadzonych na obszarach tła miejskiego w 

miastach o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracjach, 

wykorzystywany do dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji oraz określenia i 

dotrzymania krajowego celu redukcji narażenia; 

47)  wykorzystywaniu substancji - rozumie się przez to także ich gromadzenie; 

47a)  wyłącznej strefie ekonomicznej Rzeczypospolitej Polskiej - rozumie się przez to 

wyłączną strefę ekonomiczną Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu ustawy z dnia 21 

marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2214 oraz z 2019 r. poz. 125 i 730); 

48)  zakładzie - rozumie się przez to jedną lub kilka instalacji wraz z terenem, do którego 

prowadzący instalacje posiada tytuł prawny, oraz znajdującymi się na nim urządzeniami; 

48a)  zakładzie stwarzającym zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej - 

rozumie się przez to zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej lub zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, o 

których mowa w art. 248 ust. 1; 
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49)  zanieczyszczeniu - rozumie się przez to emisję, która może być szkodliwa dla zdrowia 

ludzi lub stanu środowiska, może powodować szkodę w dobrach materialnych, może 

pogarszać walory estetyczne środowiska lub może kolidować z innymi, uzasadnionymi 

sposobami korzystania ze środowiska; 

49a)  udziale zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł naturalnych - rozumie się przez to tę 

część emisji zanieczyszczeń, która nie jest spowodowana bezpośrednio lub pośrednio 

działalnością człowieka, w tym zjawiska naturalne, takie jak wybuchy wulkanów, 

aktywność sejsmiczna, aktywność geotermiczna, pożary lasów i nieużytków, gwałtowne 

wichury, aerozole morskie, emisja wtórna lub przenoszenie w powietrzu cząstek 

pochodzenia naturalnego z regionów suchych; 

50)  zrównoważonym rozwoju - rozumie się przez to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w 

którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, 

z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów 

przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych 

potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, 

jak i przyszłych pokoleń. 

Art. 73. 

1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu uwzględnia się w szczególności ograniczenia 

wynikające z: 

1)   ustanowienia w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340) parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku 

krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu, obszaru Natura 2000, zespołu 

przyrodniczo-krajobrazowego, użytku ekologicznego, stanowiska dokumentacyjnego, 

pomników przyrody oraz ich otulin; 

2)   utworzenia obszarów ograniczonego użytkowania lub stref przemysłowych; 

2a)  wyznaczenia obszarów cichych w aglomeracji oraz obszarów cichych poza 

aglomeracją; 

<2b) strategicznych map hałasu;> 

3)   ustalenia w trybie przepisów ustawy - Prawo wodne warunków korzystania z wód 

regionu wodnego i zlewni oraz ustanowienia stref ochronnych ujęć wód, a także 

obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. 
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2. Linie komunikacyjne, napowietrzne i podziemne rurociągi, linie kablowe oraz inne obiekty 

liniowe przeprowadza się i wykonuje w sposób zapewniający ograniczenie ich 

oddziaływania na środowisko, w tym: 

1)   ochronę walorów krajobrazowych; 

2)   możliwość przemieszczania się dziko żyjących zwierząt. 

3. W obrębie zwartej zabudowy miast i wsi jest zabroniona budowa zakładów stwarzających 

zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności zakładów stwarzających 

zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Rozbudowa takich zakładów jest 

dopuszczalna pod warunkiem, że doprowadzi ona do ograniczenia zagrożenia dla zdrowia 

ludzi, w tym ograniczenia wystąpienia poważnych awarii przemysłowych. 

3a. Przepis ust. 3 nie dotyczy budowy i rozbudowy zakładów na obszarach określanych w 

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako tereny przeznaczone do 

działalności produkcyjnej, składowania i magazynowania, jeżeli plany te nie zawierają 

ograniczeń dotyczących zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi. 

4. Zakłady stwarzające zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej lokalizuje się 

w bezpiecznej odległości od siebie, od wielorodzinnych budynków mieszkalnych, od 

budynków mieszkalnych powstałych na nieruchomościach pochodzących z Zasobu 

Nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie 

Nieruchomości (Dz. U. z 2018 r. poz. 2363 oraz z 2019 r. poz. 1309), od obiektów 

użyteczności publicznej, od budynków zamieszkania zbiorowego, od obszarów, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, od upraw wieloletnich, od dróg krajowych oraz od linii 

kolejowych o znaczeniu państwowym. 

5. Wielorodzinne budynki mieszkalne, budynki mieszkalne powstałe na nieruchomościach 

pochodzących z Zasobu Nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. 

o Krajowym Zasobie Nieruchomości, obiekty użyteczności publicznej, budynki 

zamieszkania zbiorowego, obszary, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, drogi krajowe oraz 

linie kolejowe o znaczeniu państwowym lokalizuje się w bezpiecznej odległości od 

zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

6. Istniejącym zakładom, o których mowa w ust. 3 i 4, dla których bezpieczna odległość nie 

została zachowana, organy Inspekcji Ochrony Środowiska mogą, po uzyskaniu opinii 

właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej, wydać decyzję w zakresie nałożenia 

dodatkowych zabezpieczeń technicznych, aby zmniejszyć niebezpieczeństwa, na jakie są 

narażeni ludzie. 
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7. Dla celów planowania i zagospodarowania przestrzennego, komendant powiatowy 

(miejski) Państwowej Straży Pożarnej może, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego 

inspektora ochrony środowiska, wydać decyzję nakładającą na prowadzącego zakład o 

zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, obowiązek 

opracowania i przedłożenia informacji dotyczących: 

1)   prawdopodobieństwa wystąpienia poważnej awarii przemysłowej; 

2)   potencjalnych skutków wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz jej zasięgu. 

8. Koszty opracowania i przedłożenia informacji, o których mowa w ust. 7, pokrywa 

prowadzący zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

 

[Art. 112a. 

Ilekroć w przepisach niniejszego działu jest mowa o wskaźnikach hałasu, rozumie się przez to 

parametry hałasu określone poziomem dźwięku A wyrażonym w decybelach (dB), w tym: 

1)   wskaźniki hałasu mające zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w 

zakresie ochrony środowiska przed hałasem, w szczególności do sporządzania map 

akustycznych, o których mowa w art. 118 ust. 1, oraz programów ochrony środowiska 

przed hałasem, o których mowa w art. 119 ust. 1: 

a)  LDWN - długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), 

wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (rozumianej 

jako przedział czasu od godz. 6
00

 do godz. 18
00

), pory wieczoru (rozumianej jako 

przedział czasu od godz. 18
00

 do godz. 22
00

) oraz pory nocy (rozumianej jako przedział 

czasu od godz. 22
00

 do godz. 6
00

), 

b)  LN - długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), 

wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku (rozumianych jako przedział czasu od 

godz. 22
00

 do godz. 6
00

); 

2)   wskaźniki hałasu mające zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze 

środowiska w odniesieniu do jednej doby: 

a)  LAeq D - równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (rozumianej jako przedział czasu 

od godz. 6
00

 do godz. 22
00

), 

b)  LAeq N - równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (rozumianej jako przedział czasu 

od godz. 22
00

 do godz. 6
00

). 
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Art. 112b. 

1. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

ustalania wartości wskaźnika hałasu, o którym mowa w art. 112a pkt 1 lit. a, 

uwzględniając potrzebę prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed 

hałasem, potrzebę stosowania wskaźników hałasu do ustalania i kontroli warunków 

korzystania ze środowiska oraz obowiązujące w tym zakresie dokumenty normalizacyjne 

w rozumieniu ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1483). 

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw środowiska może 

określić sposób ustalania wartości wskaźników hałasu, o których mowa w art. 112a pkt 

2.] 

<Art. 112a. 

Ilekroć w przepisach niniejszego działu jest mowa o: 

1) wskaźnikach hałasu  rozumie się przez to wskaźniki hałasu mające zastosowanie 

do: 

a) sporządzania strategicznych map hałasu oraz programów ochrony środowiska 

przed hałasem: 

– LDWN  długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), 

wyznaczony zgodnie z ISO 1996-2: 1987 w ciągu wszystkich dób w roku 

(rozumianym jako dany rok kalendarzowy w odniesieniu do emisji dźwięku i 

średni rok w odniesieniu do warunków meteorologicznych), z uwzględnieniem 

pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 6
00

 do godz. 18
00

), pory 

wieczoru (rozumianej jako przedział czasu od godz. 18
00

 do godz. 22
00

) oraz pory 

nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22
00

 do godz. 6
00

); wskaźnik ten 

służy do określenia ogólnej dokuczliwości hałasu, 

– LN  długookresowy średni poziom dźwięku A, wyrażony w decybelach (dB), 

wyznaczony zgodnie z ISO 1996-2: 1987 w ciągu wszystkich pór nocy 

(rozumianych jako przedział czasu od godz. 22
00

 do godz. 6
00

) w roku 

(rozumianym jako dany rok kalendarzowy w odniesieniu do emisji dźwięku i 

średni rok w odniesieniu do warunków meteorologicznych); wskaźnik ten służy 

do określenia zaburzenia snu, 
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b) ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej 

doby: 

– LAeq D  równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (rozumianej jako przedział 

czasu od godz. 6
00

 do godz. 22
00

), 

– LAeq N  równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (rozumianej jako 

przedział czasu od godz. 22
00

 do godz. 6
00

); 

2) głównej drodze – rozumie się przez to drogę, po której przejeżdża rocznie więcej niż 

3 miliony pojazdów; 

3) głównej linii kolejowej – rozumie się przez to linię kolejową, po której przejeżdża 

rocznie więcej niż 30 tysięcy pociągów; 

4) głównym lotnisku – rozumie się przez to lotnisko cywilne, na którym rocznie odbywa 

się więcej niż 50 tysięcy operacji (startów lub lądowań), z wyłączeniem operacji 

dokonywanych wyłącznie w celach szkoleniowych przy użyciu samolotów o masie 

startowej poniżej 5700 kg. 

Art. 112b. 

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

ustalania wartości wskaźnika hałasu, o którym mowa w art. 112a pkt 1 lit. a tiret 

pierwsze, uwzględniając potrzebę jego wykorzystania przy sporządzaniu strategicznych 

map hałasu oraz obowiązujące w tym zakresie dokumenty normalizacyjne w rozumieniu 

ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483).> 

 

<Art. 112c. 

Metody oceny hałasu na potrzeby sporządzania strategicznych map hałasu określa 

załącznik do dyrektywy Komisji (UE) 2015/996 z dnia 19 maja 2015 r. ustanawiającej 

wspólne metody oceny hałasu zgodnie z dyrektywą 2002/49/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 168 z 01.07. 2015, str. 1 i Dz. Urz. UE L 5 z 

10.01.2018, str. 35).> 

Art. 115a. 

1. W przypadku stwierdzenia przez organ ochrony środowiska, na podstawie pomiarów 

własnych, pomiarów dokonanych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska lub 

pomiarów podmiotu obowiązanego do ich prowadzenia, że poza zakładem, w wyniku jego 

działalności, przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu, organ ten wydaje decyzję o 
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dopuszczalnym poziomie hałasu; za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu uważa 

się przekroczenie wskaźnika hałasu LAeq D lub LAeq N. 

2. 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. 

3. W decyzji, o której mowa w ust. 1, określa się dopuszczalne poziomy hałasu poza 

zakładem przy zastosowaniu wskaźników hałasu LAeq D i LAeq N w odniesieniu do 

rodzajów terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1, na które oddziałuje zakład. 

4. W decyzji, o której mowa w ust. 1, mogą być określone wymagania mające na celu 

nieprzekraczanie poza zakładem dopuszczalnych poziomów hałasu, a w szczególności: 

1)   rozkład czasu pracy źródeł hałasu dla całej doby, wraz z przewidywanymi wariantami; 

2)   zakres, sposób i częstotliwość prowadzenia pomiarów poziomu hałasu w zakresie, w 

jakim wykraczają one poza wymagania, o których mowa w art. 147 i 148; 

[3)   sposób postępowania w przypadku uszkodzenia aparatury służącej do pomiarów 

poziomu hałasu, jeżeli jej zastosowanie jest wymagane;] 

4)    formę, układ, techniki i termin przedkładania wyników pomiarów, o których mowa w 

pkt 2, organowi właściwemu do wydania decyzji i Głównemu Inspektorowi Ochrony 

Środowiska; do wyników przeprowadzonych pomiarów stosuje się odpowiednio 

przepis art. 147 ust. 6. 

5. Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, wszczyna się z 

urzędu. 

6. (uchylony). 

7. Decyzja, o której mowa w ust. 1, może ulec zmianie w przypadku: 

1)   uchwalenia albo utraty mocy obowiązującej miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dotyczącego terenów objętych oddziaływaniem hałasu z zakładu; 

2)   zmiany faktycznego zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości, na które 

oddziałuje hałas z zakładu, nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego; 

3)   zmiany obowiązujących dopuszczalnych poziomów hałasu. 

 

Art. 117. 

[1. Oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian dokonuje się w ramach 

państwowego monitoringu środowiska na podstawie wyników pomiarów poziomów hałasu 
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określonych wskaźnikami hałasu LDWN i LN oraz z uwzględnieniem pozostałych danych, w 

szczególności demograficznych oraz dotyczących sposobu zagospodarowania i 

użytkowania terenu.] 

<1. Oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian dokonuje Główny 

Inspektor Ochrony Środowiska w ramach państwowego monitoringu środowiska dla 

terenów: 

1) o których mowa w art. 118 ust. 2 – na podstawie strategicznych map hałasu lub 

wyników pomiarów poziomów hałasu wyrażonych wskaźnikami hałasu LAeq D, 

LAeq N, LDWN i LN, z uwzględnieniem w szczególności danych demograficznych 

oraz dotyczących sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu; 

2) innych niż tereny, o których mowa w art. 118 ust. 2 – na podstawie wyników 

pomiarów poziomów hałasu wyrażonych wskaźnikami hałasu LAeqD, LAeqN, LDWN 

i LN lub innych metod oceny poziomu hałasu.> 

[2. Oceny stanu akustycznego środowiska dokonuje się obowiązkowo dla: 

1)   aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy; 

2)   terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1. 

3. Powiatowy program ochrony środowiska może określać inne niż wymienione w ust. 2 

tereny, dla których dokonywana będzie ocena stanu akustycznego środowiska.] 

4. Pomiarów dla potrzeb oceny stanu akustycznego środowiska dokonuje się z 

uwzględnieniem wymagań, o których mowa w art. 148 ust. 1 i art. 176 ust. 1. 

[5. Na terenach niewymienionych w ust. 2 oceny stanu akustycznego środowiska dokonuje 

Główny Inspektor Ochrony Środowiska.] 

 

<Art. 117a. 

1. Zarządzający drogą, linią kolejową lub lotniskiem, z wyłączeniem zarządzających 

drogami gminnymi, dokonują identyfikacji głównych dróg, głównych linii 

kolejowych lub głównych lotnisk i przekazują, w zakresie swojej właściwości, 

Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska następujące dane: 

1) w przypadku głównych dróg: 

a) europejski numer drogi (EU), 

b) krajowy numer drogi, 

c) nazwę drogi, o ile została nadana, 
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d) unikalny kod odcinka drogi, zgodny z wymaganiami dotyczącymi 

raportowania do Komisji Europejskiej, 

e) roczne natężenie ruchu, 

f) długość odcinka drogi, 

g) współrzędne punktów początku i końca odcinka drogi wraz z nazwą układu 

współrzędnych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 

ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 725, 730 i 1309), 

h) graficzne odwzorowanie przebiegu odcinka drogi wraz z nazwą układu 

współrzędnych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 

ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne; 

2) w przypadku głównych linii kolejowych: 

a) krajowy numer linii kolejowej, 

b) unikalny kod odcinka linii kolejowej, zgodny z wymaganiami dotyczącymi 

raportowania do Komisji Europejskiej, 

c) roczną liczbę przejazdów pociągów, 

d) długość odcinka linii kolejowej, 

e) współrzędne punktów początku i końca odcinka linii kolejowej wraz z nazwą 

układu współrzędnych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie 

art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne 

i kartograficzne, 

f) graficzne odwzorowanie przebiegu odcinka linii kolejowej wraz z nazwą 

układu współrzędnych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie 

art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne 

i kartograficzne; 

3) w przypadku głównych lotnisk: 

a) nazwę lotniska, 

b) unikalny kod lotniska, 

c) roczną liczbę operacji lotniczych, 

d) współrzędne punktu odniesienia lotniska wraz z nazwą układu 

współrzędnych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 

ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne. 
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2. Prezydent miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy przekazuje 

Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska następujące dane: 

1) nazwę miasta; 

2) unikalny kod miasta zgodny z wymaganiami dotyczącymi raportowania do 

Komisji Europejskiej; 

3) liczbę mieszkańców miasta zgodnie z danymi statystycznymi z roku 

poprzedzającego rok raportowania do Komisji Europejskiej; 

4) powierzchnię miasta; 

5) unikalny kod statystyczny miasta; 

6) graficzne odwzorowanie przebiegu granicy miasta wraz z nazwą układu 

współrzędnych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 

5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

3. Dane, o których mowa w ust. 1 i 2, zwane dalej „danymi identyfikującymi”, są 

przekazywane Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska co 5 lat, do dnia 31 

stycznia, za rok poprzedni, w postaci arkuszy kalkulacyjnych i zbiorów danych 

przestrzennych za pomocą elektronicznego formularza udostępnionego w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Głównego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska. W przypadku głównych dróg uwzględnia się dane identyfikujące z 

ostatniego pomiaru ruchu na drogach. 

4. W przypadku niezidentyfikowania w zakresie swojej właściwości głównych dróg, 

głównych linii kolejowych lub głównych lotnisk podmioty, o których mowa w ust. 1, 

przekazują w terminie, o którym mowa w ust. 3, Głównemu Inspektorowi Ochrony 

Środowiska informację w tym zakresie. 

5. Główny Inspektor Ochrony Środowiska w terminie 30 dni od dnia upływu terminu, o 

którym mowa w ust. 3, sporządza wykazy: 

1) zarządzających drogami, liniami kolejowymi lub lotniskami, którzy nie 

przekazali danych identyfikujących albo informacji, o której mowa w ust. 4, w 

terminie, o którym mowa w ust. 3; 

2) prezydentów miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy, którzy nie 

przekazali danych identyfikujących w terminie, o którym mowa w ust. 3. 

6. Wykazy, o których mowa w ust. 5, są przekazywane niezwłocznie właściwym 

wojewódzkim inspektorom ochrony środowiska. 
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7. Za nieprzekazanie danych identyfikujących albo informacji, o której mowa w ust. 4, 

uznaje się również przekazanie niekompletnych, nieprawdziwych lub 

wprowadzających w błąd danych albo informacji. 

8. Dane identyfikujące aktualizuje się, jeżeli uległy one zmianie w okresie między datą 

ich przekazania i datą sporządzenia strategicznej mapy hałasu. 

9. W przypadku przekazania przez podmiot lub organ, o którym mowa w ust. 5, danych 

identyfikujących albo informacji, o której mowa w ust. 4, po przekazaniu wykazu, o 

którym mowa w ust. 5, Główny Inspektor Ochrony Środowiska informuje 

niezwłocznie właściwych wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska o dacie 

tego przekazania. 

Art. 117b. 

1. Na podstawie danych identyfikujących Główny Inspektor Ochrony Środowiska 

sporządza arkusze sprawozdawcze według formatów określonych przez Europejską 

Agencję Środowiska i przekazuje je co 5 lat, do dnia 30 czerwca, Komisji 

Europejskiej i właściwym marszałkom województw. 

2. W terminie 7 dni od dnia przekazania arkuszy sprawozdawczych Główny Inspektor 

Ochrony Środowiska przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska 

informację o przekazaniu tych arkuszy Komisji Europejskiej.> 

 

[Art. 118. 

1. Na potrzeby oceny stanu akustycznego środowiska, o której mowa w art. 117 ust. 2 pkt 1 i 

ust. 3, starosta sporządza, co 5 lat, mapy akustyczne, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Sporządzając mapę akustyczną, starosta uwzględnia informacje wynikające z map 

akustycznych, o których mowa w art. 179 ust. 1. 

3. Mapa, o której mowa w ust. 1, powinna składać się z części opisowej i części graficznej. 

4. Część opisowa powinna zawierać w szczególności: 

1)   charakterystykę obszaru podlegającego ocenie; 

2)   identyfikację i charakterystykę źródeł hałasu; 

3)   uwarunkowania akustyczne wynikające z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego; 

4)   metody wykorzystane do dokonania oceny; 

5)   zestawienie wyników badań; 

6)   identyfikację terenów zagrożonych hałasem; 
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7)   liczbę ludności zagrożonej hałasem; 

8)   analizę trendów zmian stanu akustycznego środowiska; 

9)   wnioski dotyczące działań w zakresie ochrony przed hałasem. 

5. Część graficzna powinna zawierać w szczególności: 

1)   mapę charakteryzującą hałas emitowany z poszczególnych źródeł; 

2)   mapę stanu akustycznego środowiska, z zaznaczeniem terenów, na których występuje 

przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu, z odniesieniem do miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego; 

3)   mapę terenów zagrożonych hałasem; 

4)   mapę przedstawiającą przewidywane rezultaty działań, o których mowa w ust. 4 pkt 9. 

6. Przez teren zagrożony hałasem rozumie się teren, na którym są przekroczone dopuszczalne 

poziomy hałasu, określone wskaźnikami LDWN lub LN, o których mowa w art. 113. 

7. (uchylony). 

8. (uchylony). 

9. (uchylony). 

10. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

środowiska, może określić, w drodze rozporządzenia, wskaźniki odzwierciedlające relacje 

między narażeniem na hałas a efektem szkodliwym lub uciążliwym oddziaływania hałasu 

na potrzeby sporządzania map akustycznych lub innych dokumentów dotyczących oceny 

stanu akustycznego środowiska, kierując się potrzebą ochrony zdrowia ludzi; przez efekt 

szkodliwy hałasu rozumie się skutki szkodliwe dla zdrowia ludzi, a przez efekt uciążliwy 

hałasu - negatywne reakcje człowieka bez zauważalnych szkodliwych skutków dla jego 

zdrowia. 

11. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

środowiska, może określić, w drodze rozporządzenia, sposoby oceny stanu akustycznego 

środowiska przy wykorzystaniu wskaźników odzwierciedlających relacje między 

narażeniem na hałas a jego efektem szkodliwym lub uciążliwym, kierując się potrzebą 

ochrony zdrowia ludzi. 

Art. 118a. 

1. Mapa akustyczna, opracowana na kopiach map wchodzących w skład państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego, stanowi podstawowe źródło danych wykorzystywanych 

dla celów: 

1)   informowania społeczeństwa o zagrożeniach środowiska hałasem; 
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2)   opracowania danych dla państwowego monitoringu środowiska; 

3)   tworzenia i aktualizacji programów ochrony środowiska przed hałasem. 

2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy 

zakres danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układ i sposób prezentacji, 

uwzględniając cele, do których osiągnięcia dane mają być wykorzystywane.] 

 

<Art. 118. 

1. Strategiczne mapy hałasu stanowią podstawowe źródło danych wykorzystywanych 

do: 

1) informowania społeczeństwa o zagrożeniach środowiska hałasem; 

2) opracowania danych dla państwowego monitoringu środowiska; 

3) tworzenia i aktualizacji programów ochrony środowiska przed hałasem; 

4) planowania strategicznego; 

5) planowania i zagospodarowania przestrzennego. 

2. Strategiczne mapy hałasu sporządza się dla: 

1) miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy; 

2) głównych dróg; 

3) głównych linii kolejowych; 

4) głównych lotnisk. 

3. Strategiczne mapy hałasu są sporządzane przez zarządzających głównymi drogami, 

głównymi liniami kolejowymi lub głównymi lotniskami oraz prezydentów miast o 

liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy, w oparciu o dane dotyczące 

poprzedniego roku kalendarzowego oraz są niezwłocznie zamieszczane na ich 

stronach internetowych. 

4. Strategiczne mapy hałasu sporządza się co 5 lat, w terminie do dnia 30 czerwca. 

5. Strategiczne mapy hałasu składają się z części opisowej i części graficznej. 

6. Część opisowa zawiera w szczególności: 

1) dane podmiotu lub organu, o którym mowa w ust. 3, i wykonawcy mapy; 

2) charakterystykę terenu, dla którego jest sporządzana mapa; 

3) identyfikację i charakterystykę źródeł hałasu; 

4) uwarunkowania akustyczne wynikające z dokumentów planistycznych, 

w szczególności z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

5) metody i dane wykorzystane do wykonania obliczeń akustycznych; 
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6) zestawienie wyników pomiarów wykonanych na potrzeby sporządzenia mapy; 

7) wskazanie terenów zagrożonych hałasem; 

8) wskazanie danych liczbowych dotyczących ludności narażonej na hałas; 

9) analizę kierunków zmian stanu akustycznego środowiska; 

10) wyniki analiz rozkładu hałasu; 

11) propozycje działań w zakresie ochrony przed hałasem;  

12) oszacowanie efektów planowanych działań w zakresie ochrony przed hałasem; 

13) informacje o opracowanych i wdrożonych programach ochrony środowiska 

przed hałasem oraz oszacowanie efektów zrealizowanych działań w zakresie 

ochrony przed hałasem; 

14) streszczenie części opisowej sporządzone w języku niespecjalistycznym. 

7. Część graficzna jest sporządzana w postaci zbiorów danych przestrzennych i zawiera 

w szczególności mapę: 

1) emisyjną, która charakteryzuje hałas emitowany z poszczególnych źródeł hałasu; 

2) imisyjną, która charakteryzuje stan akustyczny środowiska; 

3) terenów zagrożonych hałasem, która charakteryzuje tereny, na których są 

przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu określone wskaźnikami LDWN lub LN; 

4) przedstawiającą przewidywane rezultaty działań, o których mowa w ust. 6 pkt 

11. 

8. Strategiczne mapy hałasu, o których mowa w ust. 2 pkt 1, zawierają odrębne mapy 

dotyczące dróg, linii tramwajowych, linii kolejowych, portów, lotnisk oraz miejsc 

prowadzenia działalności przemysłowej. 

9. Strategiczne mapy hałasu sporządza się z wykorzystaniem materiałów i zbiorów 

danych pochodzących z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z 

zastosowaniem metod oceny hałasu określonych w załączniku do dyrektywy Komisji 

(UE) 2015/996 z dnia 19 maja 2015 r. ustanawiającej wspólne metody oceny hałasu 

zgodnie z dyrektywą 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. 

10. Granice terenów objętych strategicznymi mapami hałasu w związku z eksploatacją 

głównych dróg, głównych linii kolejowych i głównych lotnisk określa się liniami 

rozgraniczającymi pokrywającymi się z izoliniami odpowiadającymi wartościom 

długookresowego średniego poziomu dźwięku A wyrażonego w decybelach (dB), 

wyznaczonego w ciągu wszystkich: 

1) dób w roku – LDWN równy 55; 
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2) pór nocy w roku – LN równy 50. 

11. Strategiczne mapy hałasu mogą być aktualizowane przed upływem terminu, o 

którym mowa w ust. 4.  

12. Do aktualizacji strategicznych map hałasu stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1 ̶ 10 

oraz przepisy wydane na podstawie ust. 13. 

13. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowy zakres danych ujętych na strategicznych mapach hałasu, sposób ich 

prezentacji i formę ich przekazywania, uwzględniając charakter terenu objętego 

strategiczną mapą hałasu. 

Art. 118a. 

1. Strategiczne mapy hałasu są przekazywane Głównemu Inspektorowi Ochrony 

Środowiska oraz właściwemu marszałkowi województwa w terminie, o którym 

mowa w art. 118 ust. 4. 

2. Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska wraz ze strategicznymi mapami hałasu 

przekazuje się zaktualizowane dane identyfikujące, o których mowa w art. 117a ust. 

8, oraz dane ze strategicznych map hałasu, w postaci arkuszy kalkulacyjnych i 

zbiorów danych przestrzennych, za pomocą elektronicznego formularza 

udostępnionego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. 

3. Główny Inspektor Ochrony Środowiska w terminie 45 dni od dnia upływu terminu, o 

którym mowa w art. 118 ust. 4, sporządza wykazy zarządzających głównymi 

drogami, głównymi liniami kolejowymi lub głównymi lotniskami lub prezydentów 

miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy, którzy: 

1) nie przekazali strategicznych map hałasu, zaktualizowanych danych 

identyfikujących, o których mowa w art. 117a ust. 8, ani danych ze 

strategicznych map hałasu w terminie, 

2) przekazali strategiczne mapy hałasu, zaktualizowane dane identyfikujące, 

o których mowa w art. 117a ust. 8, oraz dane ze strategicznych map hałasu 

w terminie 30 dni od dnia upływu terminu 

– o którym mowa w art. 118 ust. 4. 

4. Wykazy, o których mowa w ust. 3, są przekazywane niezwłocznie właściwym 

wojewódzkim inspektorom ochrony środowiska. Przepis art. 117a ust. 7 stosuje się 

odpowiednio. 
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5. Główny Inspektor Ochrony Środowiska co 5 lat przekazuje Komisji Europejskiej 

zaktualizowane arkusze sprawozdawcze, o których mowa w art. 117b ust. 1, oraz 

dane ze strategicznych map hałasu w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminów 

ich sporządzenia. 

6. W terminie 7 dni od dnia upływu terminu przekazania danych, o którym mowa w ust. 

5, Główny Inspektor Ochrony Środowiska przekazuje ministrowi właściwemu do 

spraw środowiska informacje o przekazaniu tych danych do Komisji Europejskiej.> 

 

Art. 118b. 

1. Rada powiatu może, w drodze uchwały, wyznaczyć obszary ciche w aglomeracji lub 

obszary ciche poza aglomeracją, uwzględniając szczególne potrzeby ochrony przed 

hałasem tych obszarów i podając wymagania zapewniające utrzymanie poziomu hałasu co 

najmniej na istniejącym poziomie. 

2. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 1, podlega uzgodnieniu z właściwym miejscowo 

wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta w terminie 30 dni; niezajęcie przez organ 

stanowiska w tym terminie uznaje się za brak zastrzeżeń do projektu uchwały. 

<3. Starosta przy opracowywaniu projektu uchwały, o której mowa w ust. 1, zapewnia 

udział społeczeństwa na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 i z 2019 r. poz. 630, 1501 i 1589).> 

 

[Art. 119. 

1. Dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny, tworzy się 

programy ochrony środowiska przed hałasem, których celem jest dostosowanie poziomu 

hałasu do dopuszczalnego. 

2. Dla terenów, o których mowa w art. 117 ust. 2 pkt 1 i ust. 3, programy uchwala rada 

powiatu, a dla terenów, o których mowa w art. 117 ust. 2 pkt 2, programy określa, w 

drodze uchwały, sejmik województwa. 

2a. Organ, o którym mowa w ust. 2, zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w 

postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony środowiska 

przed hałasem. 
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3. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

wymagania, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem. 

4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, zostaną ustalone: 

1)   forma sporządzania programu; 

2)   niezbędne części składowe programu; 

3)   zakres zagadnień, które powinny zostać określone i ocenione w programie; 

4)   sposób ustalania harmonogramu planowanych działań dla poszczególnych terenów z 

wykorzystaniem wskaźników charakteryzujących wielkość przekroczenia 

dopuszczalnego poziomu hałasu i liczbę mieszkańców na danym terenie. 

4a. Organ właściwy do tworzenia programu ochrony środowiska przed hałasem opracowuje 

łącznie z programem jego streszczenie, sporządzane w języku niespecjalistycznym, 

zawierające omówienie wszystkich ważnych aspektów działań przewidywanych w 

programie, w formie prezentacji graficznych i zestawień danych tabelarycznych. 

5. Program dla terenu, o którym mowa w art. 117 ust. 2 pkt 2, powinien być określony w 

terminie 1 roku od dnia przedstawienia mapy akustycznej przez podmiot zobowiązany do 

jej sporządzenia. 

6. Programy, o których mowa w ust. 1, aktualizuje się co najmniej raz na pięć lat, a także w 

przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę planu lub harmonogramu 

realizacji.] 

<Art. 119a. 

1. Na podstawie strategicznych map hałasu marszałek województwa opracowuje dla 

obszaru województwa projekt uchwały w sprawie programu ochrony środowiska 

przed hałasem. 

2. Marszałek województwa sporządza wraz z projektem uchwały streszczenie programu 

ochrony środowiska przed hałasem zawierające dane o programie niezbędne do 

przekazania Komisji Europejskiej, na formularzu udostępnionym w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Głównego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska. 

3. W programie ochrony środowiska przed hałasem wskazuje się działania 

ograniczające poziom hałasu w środowisku przedstawiony na strategicznych mapach 

hałasu: 

1) zrealizowane, 

2) planowane do realizacji w ciągu pięciu lat oraz 
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3) planowane do realizacji długoterminowej 

– z uwzględnieniem liczby mieszkańców na terenie objętym programem oraz 

efektywności ekologicznej i ekonomicznej działań programu. 

4. Program ochrony środowiska przed hałasem jest sporządzany w formie pisemnej i 

składa się z następujących części: 

1) wstępu zawierającego informacje ogólne o tym programie; 

2) uzasadnienia zakresu zagadnień objętych tym programem, w tym: 

a) danych i wniosków wynikających ze sporządzonych strategicznych map 

hałasu, 

b) oceny realizacji poprzedniego programu, o ile został sporządzony, 

c) analizy materiałów, dokumentów i publikacji wykorzystanych do 

opracowania programu; 

3) opisu działań w zakresie ograniczenia poziomu hałasu w środowisku, w tym 

harmonogramu ich realizacji, oraz obowiązków i ograniczeń wynikających 

z realizacji tego programu; 

4) streszczenia tego programu sporządzonego w języku niespecjalistycznym. 

5. Marszałek województwa przy opracowywaniu programu ochrony środowiska przed 

hałasem zapewnia udział społeczeństwa na zasadach i w trybie określonych 

w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko. 

6. Marszałek województwa przedstawia projekt uchwały do zaopiniowania: 

1) prezydentom miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy; 

2) zarządzającym głównymi drogami; 

3) zarządzającym głównymi liniami kolejowymi lub liniami kolejowymi innymi niż 

główne linie kolejowe położonymi na terenie miasta o liczbie mieszkańców 

większej niż 100 tysięcy; 

4) zarządzającym głównymi lotniskami lub lotniskami, które zasięgiem emisji 

hałasu oddziałują na miasto o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy; 

5) Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska – w zakresie zgodności programu 

ochrony środowiska przed hałasem ze strategicznymi mapami hałasu. 

7. Podmioty i organy, o których mowa w ust. 6, przedstawiają opinię o projekcie w 

terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu uchwały. 
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8. Niewydanie opinii w terminie, o którym mowa w ust. 7, oznacza akceptację projektu 

uchwały. 

9. Program ochrony środowiska przed hałasem jest uchwalany przez sejmik 

województwa co 5 lat, w terminie do dnia 18 lipca. 

10. Programy ochrony środowiska przed hałasem mogą być aktualizowane przed 

upływem terminu, o którym mowa w ust. 9. 

11. Do aktualizacji programów ochrony środowiska przed hałasem stosuje się 

odpowiednio przepisy ust. 1-9, przepisy wydane na podstawie ust. 12 oraz przepis 

art. 120 ust. 3, z tym że streszczenia, o którym mowa w ust. 2,  nie sporządza się. 

12. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowy zakres programu ochrony środowiska przed hałasem oraz sposób 

ustalania harmonogramu planowanych działań ograniczających poziom hałasu w 

środowisku, kierując się koniecznością zapewnienia skuteczności działań w 

dziedzinie zarządzania hałasem.> 

Art. 120. 

[1. Starosta przekazuje, niezwłocznie po sporządzeniu, zarządowi województwa, Głównemu 

Inspektorowi Ochrony Środowiska i państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi 

sanitarnemu mapy akustyczne, o których mowa w art. 118. 

2. Starosta przekazuje Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska program ochrony 

środowiska przed hałasem niezwłocznie po uchwaleniu programu przez radę powiatu.] 

[3. Marszałek województwa przekazuje Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska 

program ochrony środowiska przed hałasem niezwłocznie po uchwaleniu programu przez 

sejmik województwa.] 

<3. Marszałek województwa nie później niż w terminie 14 dni od dnia uchwalenia 

programu ochrony środowiska przed hałasem przekazuje: 

1) wojewódzkim inspektorom ochrony środowiska, 

2) podmiotom i organom, o których mowa w art. 119a ust. 6, 

3) ministrowi właściwemu do spraw środowiska 

– informację o uchwaleniu przez sejmik województwa programu ochrony 

środowiska przed hałasem.> 

<4. Wraz z informacją, o której mowa w ust. 3, marszałek województwa przekazuje 

Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, na formularzu udostępnionym w 
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Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Głównego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska, streszczenie, o którym mowa w art. 119a ust. 2. 

5. Główny Inspektor Ochrony Środowiska w terminie 30 dni od dnia upływu terminu, o 

którym mowa w ust. 3, powiadamia właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony 

środowiska o nieprzekazaniu przez marszałka województwa informacji, o której 

mowa w ust. 3, i streszczenia, o którym mowa w art. 119a ust. 2. 

6. Główny Inspektor Ochrony Środowiska przekazuje Komisji Europejskiej 

streszczenie, o którym mowa w art. 119a ust. 2, w terminie 6 miesięcy od dnia 

upływu terminu na uchwalenie programów ochrony środowiska przed hałasem i 

informuje o tym ministra właściwego do spraw środowiska w terminie 7 dni od dnia 

przekazania Komisji Europejskiej tego streszczenia.> 

 

Art. 175. 

1. Zarządzający drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem, z 

zastrzeżeniem ust. 2, jest obowiązany do okresowych pomiarów poziomów w środowisku 

substancji lub energii wprowadzanych w związku z eksploatacją tych obiektów. 

2. W razie eksploatacji obiektów o określonych cechach lub kategoriach wskazujących na 

możliwość wprowadzania do środowiska substancji lub energii w znacznych ilościach 

zarządzający drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem jest 

obowiązany do ciągłych pomiarów ich poziomów w środowisku. 

3. W razie przebudowy drogi, linii kolejowej, linii tramwajowej, lotniska lub portu, 

zmieniającej w istotny sposób warunki eksploatacji, zarządzający jest obowiązany do 

przeprowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii 

wprowadzanych w związku z eksploatacją tych obiektów. 

4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, należy wypełnić najpóźniej w ciągu 14 dni od 

rozpoczęcia eksploatacji przebudowanego obiektu. 

[4a. Dla dróg krajowych obowiązek, o którym mowa w ust. 3, należy wypełnić w ciągu roku 

od rozpoczęcia eksploatacji przebudowanego obiektu.] 

<4a. W przypadku dróg krajowych, linii kolejowych oraz lotnisk obowiązek, o którym 

mowa w ust. 3, należy wypełnić w ciągu 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia eksploatacji 

przebudowanego obiektu, a jeżeli w przypadku drogi, linii kolejowej lub lotniska 

organ nałożył obowiązek wykonania analizy porealizacyjnej wymaganej przepisami 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
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ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko – w terminie przewidzianym na wykonanie analizy 

porealizacyjnej.> 

5. Do wyników pomiarów, o których mowa w ust. 1-3, stosuje się odpowiednio przepis art. 

147 ust. 6. 

5a. Do pomiarów, o których mowa w ust. 1-3, w tym pobierania próbek, stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 147a. 

[6. Na podstawie wyników wykonywanych okresowych pomiarów poziomów hałasu, o których 

mowa w ust. 1, i innych niezbędnych danych, zarządzający drogą, linią kolejową lub 

lotniskiem sporządza mapę akustyczną terenów położonych wokół tych obiektów.] 

 

[Art. 179. 

1. Zarządzający drogą, linią kolejową lub lotniskiem zaliczonymi do obiektów, których 

eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych 

obszarach, sporządza co 5 lat mapę akustyczną terenu, na którym eksploatacja obiektu 

może powodować przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 

2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, drogi, linie 

kolejowe i lotniska, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie 

akustyczne na znacznych obszarach, dla których wymagane jest sporządzanie map 

akustycznych, oraz sposoby określania granic terenów objętych tymi mapami z 

uwzględnieniem cech obiektów, o których mowa w art. 176 ust. 3. 

2a. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 2, można zróżnicować terminy zaliczenia dróg, 

linii kolejowych i lotnisk do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne 

oddziaływanie na środowisko, z uwzględnieniem sporządzania w pierwszej kolejności map 

akustycznych dla obiektów o bardziej negatywnym oddziaływaniu akustycznym. 

2b. Mapę akustyczną sporządza się, wykorzystując najnowsze wyniki pomiarów hałasu 

przeprowadzanych na podstawie art. 175 oraz inne dane. 

3. Mapę akustyczną sporządza się we fragmentach obejmujących obiekty na obszarach 

poszczególnych powiatów; do fragmentów mapy akustycznej stosuje się odpowiednio art. 

118 ust. 3-5. 

4. Zarządzający drogą, linią kolejową lub lotniskiem przedkłada, niezwłocznie po wykonaniu: 

1)   fragment mapy akustycznej obejmującej określony powiat - właściwemu marszałkowi 

województwa i staroście; 
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2)    fragment mapy akustycznej obejmującej określone województwo - Głównemu 

Inspektorowi Ochrony Środowiska. 

5. Zarządzający drogą, linią kolejową lub lotniskiem jest obowiązany sporządzić po raz 

pierwszy mapę akustyczną terenu w terminie 1 roku od dnia, w którym zostały one 

zaliczone do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie 

akustyczne na znacznych obszarach.] 

Art. 186. 

1. Organ właściwy do wydania pozwolenia odmówi jego wydania, jeżeli: 

1)   nie są spełnione wymagania, o których mowa w art. 141 ust. 2, art. 143 i art. 204 ust. 

1, a w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 181 

ust. 1 pkt 4, oraz pozwolenia zintegrowanego - także jeżeli zamierzony sposób 

gospodarowania odpadami jest niezgodny z planami gospodarki odpadami, o których 

mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 

2)   eksploatacja instalacji powodowałaby przekroczenie dopuszczalnych standardów 

emisyjnych; 

3)   eksploatacja instalacji powodowałaby przekroczenie standardów jakości środowiska; 

[4)   wydanie pozwolenia byłoby niezgodne z programami działań, o których mowa w art. 

17, 91 ust. 1 i art. 119 ust. 1;] 

<4) wydanie pozwolenia byłoby niezgodne z programami działań, o których mowa 

w art. 17, art. 91 ust. 1 i art. 119a ust. 9;> 

5)   wniosek dotyczy uprawnień wnioskodawcy objętych decyzją o cofnięciu lub 

ograniczeniu pozwolenia w przypadkach, o których mowa w art. 194 ust. 1 i art. 195 

ust. 1 pkt 1, a nie minęły jeszcze 2 lata od dnia, gdy decyzja w przedmiocie cofnięcia 

lub ograniczenia pozwolenia stała się ostateczna; 

6)   eksploatacja instalacji położonej w granicach strefy przemysłowej powodowałaby 

naruszenie ustaleń zawartych w rozporządzeniu o jej utworzeniu; 

7)   regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych lub ponadregionalna 

instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych nie spełnia wymagań ochrony 

środowiska lub wymagań określonych dla takiej instalacji. 

8)    prowadzący instalację będący osobą fizyczną albo wspólnik, prokurent, członek 

zarządu lub członek rady nadzorczej prowadzącego instalację będącego osobą prawną 

albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej został skazany 

prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa przeciwko środowisku; 
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9)    wobec prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej prawomocnie orzeczono karę pieniężną za 

przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 

października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 

zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2019 r. poz. 628 i 1214); 

10)   prowadzący instalację będący osobą fizyczną albo wspólnik, prokurent, członek 

zarządu lub członek rady nadzorczej prowadzącego instalację będącego osobą prawną 

albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej został skazany 

prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 

lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks kamy 

2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do odmowy przedłużenia pozwolenia dla 

prowadzącego zakład recyklingu statków. 

 

Art. 236b. 

1. Prowadzący instalację, obejmującą co najmniej jeden z rodzajów działalności określonych 

w załączniku nr I do rozporządzenia 166/2006, w terminie do dnia 31 marca roku 

następującego po danym roku sprawozdawczym, przekazuje do wojewódzkiego 

inspektora ochrony środowiska sprawozdanie zawierające dane o przekroczeniu 

obowiązujących wartości progowych dla uwolnień i transferów zanieczyszczeń oraz 

transferów odpadów określonych w rozporządzeniu 166/2006. 

1a. W przypadku zlecania przez prowadzącego instalację, o którym mowa w ust. 1, usług 

związanych z eksploatacją instalacji innemu podmiotowi, w tym w zakresie świadczenia 

usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu instalacji, czyszczenia zbiorników lub 

urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, [usługobiorca] <usługodawca> 

przekazuje prowadzącemu instalację niezbędne informacje potrzebne do sporządzenia 

sprawozdania, o którym mowa w ust. 1. 

2. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska ocenia jakość dostarczonych przez 

prowadzących instalacje danych, w szczególności pod względem ich kompletności, 

spójności i wiarygodności. 

3. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska przekazuje do Głównego Inspektora Ochrony 

Środowiska dane niezbędne do tworzenia Krajowego Rejestru, w terminie do dnia 30 

września roku następującego po danym roku sprawozdawczym. 

4. (uchylony). 
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5. Minister właściwy do spraw środowiska, kierując się potrzebą zapewnienia kompletności i 

przejrzystości informacji, określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza 

sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, oraz formę przedkładania i wymagane techniki 

przedkładania tego sprawozdania. 

 

TYTUŁ V 

Środki finansowo-prawne 

 

Dział III 

Administracyjne kary pieniężne 

 

<Rozdział 6 

Kary pieniężne za uchybienia w zakresie sporządzania strategicznych map hałasu oraz 

programów ochrony środowiska przed hałasem 

 

Art. 315f. 

1. W przypadku gdy podmiot lub organ, o którym mowa w art. 117a ust. 1 i 2, nie 

przekaże Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska danych identyfikujących 

albo informacji, o której mowa w art. 117a ust. 4, w terminie, o którym mowa w art. 

117a ust. 3, podlega karze pieniężnej w wysokości 1000 zł za każdy dzień opóźnienia. 

2. W przypadku gdy podmiot lub organ, o którym mowa w art. 118 ust. 3, nie przekaże 

Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w terminie, o którym mowa w art. 

118 ust. 4, strategicznej mapy hałasu, zaktualizowanych danych identyfikujących, 

o których mowa w art. 117a ust. 8, oraz danych ze strategicznych map hałasu, o 

których mowa w art. 118a ust. 2, podlega karze pieniężnej w wysokości 500 000 zł. 

3. W przypadku, o którym mowa w art. 118a ust. 3 pkt 2, karę pieniężną wymierza się w 

wysokości 20% kary, o której mowa w ust. 2. 

4. W przypadku gdy: 

1) sejmik województwa nie uchwali w terminie, o którym mowa w art. 119a ust. 9, 

programu ochrony środowiska przed hałasem, 

2) marszałek województwa nie przekaże Głównemu Inspektorowi Ochrony 

Środowiska w terminie, o którym mowa w art. 120 ust. 3, streszczenia, o którym 

mowa w art. 119a ust. 2 
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– podlega karze pieniężnej w wysokości 100 000 zł. 

5. Karę pieniężną, w drodze decyzji, wymierza właściwy wojewódzki inspektor ochrony 

środowiska. 

6. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska stwierdza naruszenie, o którym mowa w: 

1) ust. 1 – na podstawie wykazów, o których mowa w art. 117a ust. 5; 

2) ust. 2 i 3 – na podstawie wykazów, o których mowa w art. 118a ust. 3; 

3) ust. 4 – na podstawie powiadomienia, o którym mowa w art. 120 ust. 5. 

7. Po stwierdzeniu naruszenia, o którym mowa w ust. 1, wojewódzki inspektor ochrony 

środowiska informuje podmiot lub organ, o którym mowa w art. 117a ust. 1 lub 2, o 

stwierdzonym naruszeniu i zasadach wymierzania kary pieniężnej. 

8. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska podejmuje decyzję o wymierzeniu kary 

pieniężnej za okres: 

1) do ustania naruszenia – po stwierdzeniu z urzędu lub na wniosek podmiotu lub 

organu, o którym mowa w art. 117a ust. 1 lub 2, że przekroczenie lub naruszenie 

ustało lub 

2) do dnia 31 grudnia każdego roku – jeżeli do tego dnia przekroczenie lub 

naruszenie nie zostało usunięte, lub 

3) od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, o którym mowa w pkt 2, do 

ustania naruszenia – po stwierdzeniu z urzędu lub na wniosek podmiotu lub 

organu, o którym mowa w art. 117a ust. 1 lub 2, że przekroczenie lub naruszenie 

ustało. 

Art. 315g. 

1. Od decyzji o wymierzeniu kar pieniężnych, o których mowa w art. 315f ust. 1-4, 

przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. 

2. Karę pieniężną wnosi się na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o jej 

wymierzeniu stała się ostateczna. 

3. Wpływy z tytułu kar pieniężnych stanowią przychód Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

4. Kara pieniężna podlega przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym 

w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
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Art. 315h. 

1. Termin płatności kary pieniężnej, o której mowa w art. 315f ust. 2, odracza się na 

wniosek podmiotu lub organu, o którym mowa w art. 118 ust. 3, obowiązanego do jej 

uiszczenia, jeżeli w momencie złożenia wniosku udokumentuje rozpoczęcie 

wykonywania strategicznej mapy hałasu. 

2. Odroczenie terminu płatności kary pieniężnej może dotyczyć części albo całości 

płatności kary. 

3. Termin płatności kary pieniężnej może być odroczony wyłącznie na okres niezbędny 

do sporządzenia strategicznej mapy hałasu, nie dłuższy jednak niż rok od upływu 

terminu, w którym mapa ta powinna być sporządzona. 

4. Wniosek o odroczenie terminu płatności kary pieniężnej składa się do właściwego 

wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska przed upływem terminu, w którym 

płatność ta powinna być uiszczona. 

5. Złożenie wniosku o odroczenie terminu płatności kary pieniężnej nie zwalnia z 

obowiązku jej uiszczenia w części, w jakiej nie może podlegać odroczeniu. 

6. Wniosek o odroczenie terminu płatności kary pieniężnej zawiera: 

1) wskazanie wysokości kary, o której odroczenie terminu płatności podmiot lub 

organ, o którym mowa  art. 118 ust. 3, występuje; 

2) opis zaawansowania procesu sporządzenia strategicznej mapy hałasu; 

3) wnioskowany termin odroczenia płatności kary. 

7. Decyzja o odroczeniu terminu płatności kary pieniężnej określa: 

1) karę, której termin płatności został odroczony, oraz jej wysokość; 

2) termin odroczenia. 

8. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska, w drodze decyzji, odmawia odroczenia 

terminu płatności kary pieniężnej, jeżeli nie są spełnione warunki, o których mowa 

w ust. 1 i 4. 

9. W przypadku gdy strategiczna mapa hałasu została sporządzona w terminie 

wskazanym w decyzji, o której mowa w ust. 7, wojewódzki inspektor ochrony 

środowiska, w drodze decyzji, orzeka o zmniejszeniu odroczonej kary pieniężnej o 

sumę środków wydatkowanych na sporządzenie strategicznej mapy hałasu. 

10. Jeżeli strategiczna mapa hałasu nie zostanie sporządzona w terminie wskazanym w 

decyzji, o której mowa w ust. 7, wojewódzki inspektor ochrony środowiska 
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stwierdza, w drodze decyzji, obowiązek uiszczenia odroczonej kary pieniężnej wraz 

z odsetkami za zwłokę naliczanymi za okres odroczenia. 

 

Art. 315i. 

Do kar pieniężnych stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. – Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych 

przysługują wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska. 

 

Art. 315j. 

W przypadku, o którym mowa w art. 315h ust. 9, do kwoty pozostającej do zapłaty 

stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące opłaty prolongacyjnej. 

 

Art. 315k. 

W przypadku, o którym mowa w art. 315h ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy w 

zakresie wstrzymania biegu terminu przedawnienia należności.> 

 

Art. 350. 

1. Kto, będąc obowiązany na podstawie art. 177 ust. 1, nie przedkłada właściwym organom 

wyników pomiarów, 

podlega karze grzywny. 

[2. Tej samej karze podlega, kto, będąc obowiązany na podstawie art. 179, nie przedkłada 

mapy akustycznej terenu.] 

Art. 378. 

1. Organem ochrony środowiska właściwym w sprawach, o których mowa w art. 115a ust. 1, 

art. 149 ust. 1, art. 150, art. 152 ust. 1, art. 154 ust. 1, art. 178, art. 183, art. 237 i art. 362 

ust. 1-3, jest starosta. 

2. Regionalny dyrektor ochrony środowiska jest właściwy w sprawach przedsięwzięć i 

zdarzeń na terenach zamkniętych. 

2a. Marszałek województwa jest właściwy w sprawach: 

1)   przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, 

która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać 

na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
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informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

2)   przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w 

rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanego na terenach innych niż 

wymienione w pkt 1; 

3)   pozwolenia na wytwarzanie odpadów i pozwolenia zintegrowanego dla regionalnych 

instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych i dla instalacji określonych w 

wojewódzkim planie gospodarki odpadami jako regionalne instalacje do przetwarzania 

odpadów komunalnych [.] <;> 

<4) o których mowa w art. 362 ust. 1 ̶ 3, w zakresie dróg innych niż autostrady i drogi 

ekspresowe, usytuowanych w miastach na prawach powiatu.> 

2aa. Organem ochrony środowiska właściwym w sprawie: 

1)   pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla odpadów innych niż wydobywcze 

wytworzonych w miejscu poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze 

złóż oraz ich magazynowania i przeróbki, 

2)   pozwolenia zintegrowanego dla odpadów, o których mowa w pkt 1 

- jest organ właściwy do wydania decyzji zatwierdzającej program gospodarowania 

odpadami wydobywczymi, o której mowa w art. 11 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o 

odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1849). 

2b. Przy ustalaniu właściwości organów ochrony środowiska instalacje powiązane 

technologicznie, eksploatowane przez różne podmioty, kwalifikuje się jako jedną 

instalację. 

3. W przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące 

przedsiębiorcami wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest właściwy w sprawach: 

1)    wydawania decyzji, o których mowa w art. 150 ust. 1 i art. 154 ust. 1 i 1a; 

2)   przyjmowania wyników pomiarów, o których mowa w art. 149 i 150; 

3)   przyjmowania zgłoszeń, o których mowa w art. 152 ust. 1. 

[4. Zadania samorządu województwa, o których mowa w ust. 2a i 2aa, art. 91 ust. 1, 3, 3a, 5, 

9c, 9d i 9f, art. 92 ust. 1, art. 94 ust. 2 i 2a, art. 95 ust. 1, art. 96, art. 119 ust. 2, art. 135 

ust. 2 oraz art. 162 ust. 3, 6 i 7, są zadaniami z zakresu administracji rządowej.] 
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<4. Zadania samorządu województwa, o których mowa w ust. 2a i 2aa, art. 91 ust. 1, 3, 

3a, 5, 9c, 9d i 9f, art. 92 ust. 1, art. 94 ust. 2 i 2a, art. 95 ust. 1, art. 96, art. 119a ust. 1, 

9 i 10, art. 135 ust. 2 oraz art. 162 ust. 3, 6 i 7, są zadaniami z zakresu administracji 

rządowej.> 


