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Na podstawie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwiet-
nia 2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska (Dz. U.
z 2001 r. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229 oraz
z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 153,
poz. 1271) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Program ochrony Êrodowiska przed ha∏asem,
zwany dalej „programem”, sporzàdza si´ w formie pi-
semnej.

§ 2. Program, o którym mowa w § 1, sk∏ada si´ z na-
st´pujàcych niezb´dnych cz´Êci:

1) opisowej;

2) wyszczególniajàcej ograniczenia i obowiàzki wyni-
kajàce z realizacji programu;

3) uzasadnienia zakresu zagadnieƒ.

§ 3. Cz´Êç opisowa, o której mowa w § 2 pkt 1, obej-
muje:

1) opis obszaru obj´tego zakresem programu;

2) podanie naruszeƒ dopuszczalnych poziomów ha∏a-
su w Êrodowisku wraz z podaniem zakresu naru-
szenia;

3) wyszczególnienie podstawowych kierunków i za-
kresu dzia∏aƒ niezb´dnych do przywrócenia do-
puszczalnych poziomów ha∏asu w Êrodowisku;

4) termin realizacji programu, w tym terminy realiza-
cji poszczególnych zadaƒ;

5) koszty realizacji programu, w tym koszty realizacji
poszczególnych zadaƒ;

6) êród∏a finansowania programu;

7) wskazanie rodzajów informacji i dokumentów wy-
korzystanych do kontroli i dokumentowania reali-
zacji programu.

§ 4. Cz´Êç wyszczególniajàca ograniczenia i obo-
wiàzki wynikajàce z realizacji programu, o której mowa
w § 2 pkt 2, podaje:

1) organy administracji w∏aÊciwe w sprawach:
a) przekazywania organowi przyjmujàcemu pro-

gram informacji o wydawanych decyzjach, któ-
rych ustalenia zmierzajà do osiàgni´cia celów
programu,

b) wydawania aktów prawa miejscowego,
c) monitorowania realizacji programu lub etapów

programu;

2) podmioty korzystajàce ze Êrodowiska i ich obo-
wiàzki.

§ 5. Uzasadnienie zakresu, o którym mowa w § 2
pkt 3, uwzgl´dnia:

1) dane i wnioski wynikajàce ze sporzàdzonych map
akustycznych, w tym w szczególnoÊci odnoszàce
si´ do:
a) charakterystyki obszaru obj´tego mapà aku-

stycznà, w tym uwarunkowaƒ wynikajàcych
z ustaleƒ planów zagospodarowania przestrzen-
nego, ograniczeƒ zwiàzanych z wyst´powaniem
istniejàcych obszarów ograniczonego u˝ytko-
wania, a tak˝e obszarów istniejàcych stref
ochronnych,

b) charakterystyki terenów obj´tych programem,
w tym liczby mieszkaƒców, g´stoÊci zaludnienia
oraz zakresu przekroczeƒ dopuszczalnych pozio-
mów ha∏asu w Êrodowisku,

c) charakterystyk techniczno-akustycznych êróde∏
ha∏asu majàcych negatywny wp∏yw na poziom
ha∏asu w Êrodowisku,

d) trendów zmian stanu akustycznego,
e) koncepcji dzia∏aƒ zabezpieczajàcych Êrodowisko

przed ha∏asem;

2) ocen´ realizacji poprzedniego programu dla pro-
gramu opracowywanego kolejny raz, w tym:
a) zestawienie zrealizowanych zadaƒ w zakresie

ochrony Êrodowiska przed ha∏asem wraz z oce-
nà ich skutecznoÊci i analizà poniesionych kosz-
tów,

b) analiz´ niezrealizowanych cz´Êci programu wraz
z przyczynami braku realizacji;

3) analiz´ materia∏ów, dokumentów i publikacji wyko-
rzystanych do opracowania programu, w tym:
a) polityk, strategii, planów lub programów, o któ-

rych mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Êrodowi-
ska,

b) istniejàcych powiatowych lub gminnych progra-
mów ochrony Êrodowiska,

c) przepisów prawa, w tym prawa miejscowego,
majàcych wp∏yw na stan akustyczny Êrodowi-
ska,

d) pozwoleƒ na emitowanie ha∏asu do Êrodowiska
oraz innych dokumentów i materia∏ów wykona-
nych dla potrzeb post´powaƒ administracyj-
nych prowadzonych w stosunku do podmiotów
korzystajàcych ze Êrodowiska, których dzia∏al-
noÊç ma negatywny wp∏yw na stan akustyczny
Êrodowiska,

e) przepisów dotyczàcych emisji ha∏asu z instalacji
i urzàdzeƒ, w tym pojazdów, których funkcjono-
wanie ma negatywny wp∏yw na stan akustyczny
Êrodowiska,

f)  nowych, dost´pnych technik i technologii w za-
kresie ograniczania ha∏asu.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 14 paêdziernika 2002 r.

w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ, jakim powinien odpowiadaç program ochrony Êrodowiska 
przed ha∏asem.
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§ 6. W programie okreÊla si´ i ocenia nast´pujàce
zagadnienia:

1) powstajàcà emisj´ ha∏asu w zwiàzku z eksploatacjà:
a) instalacji,
b) zak∏adów,
c) urzàdzeƒ,
d) dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lot-

nisk oraz portów;

2) powstajàcy ha∏as w Êrodowisku w zwiàzku z eksplo-
atacjà êróde∏ ha∏asu, o których mowa w pkt 1, przed
i po realizacji zadaƒ programu, z uwzgl´dnieniem
liczby mieszkaƒców na terenie obj´tym progra-
mem;

3) efektywnoÊci ekologicznej i ekonomicznej zadaƒ
programu we wzajemnym ich powiàzaniu.

§ 7. 1. Harmonogram realizacji poszczególnych za-
daƒ, o których mowa w § 3 pkt 4, ustala si´, uwzgl´d-
niajàc:

1) przekroczenie progowego poziomu ha∏asu dla tere-
nów zagro˝onych ha∏asem;

2) przekroczenie dopuszczalnego poziomu ha∏asu na
terenach przeznaczonych pod szpitale, domy opie-
ki spo∏ecznej, obszary A ochrony uzdrowiskowej;

3) przekroczenie dopuszczalnego poziomu ha∏asu na
terenach mieszkaniowych, z zastrze˝eniem ust. 2;

4) przekroczenie dopuszczalnego poziomu ha∏asu na
pozosta∏ych terenach, dla których ustala si´ do-
puszczalny poziom ha∏asu.

2. KolejnoÊç realizacji zadaƒ programu na terenach
mieszkaniowych, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nast´-
puje z uwzgl´dnieniem wskaênika charakteryzujàcego
wielkoÊç przekroczenia dopuszczalnego poziomu ha∏a-
su i liczb´ mieszkaƒców na terenie, ustalanego w spo-
sób nast´pujàcy:

M = 0,1 m (100,1∆L – 1)

gdzie:
M — wartoÊç wskaênika,
∆L — wielkoÊç przekroczenia dopuszczalnego pozio-

mu ha∏asu dB,
m — liczba mieszkaƒców na terenie o przekroczo-

nym poziomie dopuszczalnym.

3. KolejnoÊç realizacji zadaƒ programu na terenach
mieszkaniowych, o których mowa w ust. 1 pkt 3, usta-
la si´, zaczynajàc od terenów o najwy˝szej wartoÊci
wskaênika M do terenów o wartoÊci wskaênika M naj-
ni˝szej.

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Ârodowiska: S. ˚elichowski

—————
1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Âro-
dowiska (Dz. U. z 2002 r. Nr 85, poz. 766).


