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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).
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z dnia 16 paêdziernika 2002 r.

o sprostowaniu b∏´du.

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718,
z 2001 r. Nr 46, poz. 499 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676
i Nr 113, poz. 984) w za∏àczniku do rozporzàdzenia Mi-
nistra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia
13 maja 2002 r. w sprawie wykazu przejÊç granicznych,

którymi mo˝e byç realizowany mi´dzynarodowy obrót
odpadami (Dz. U. z 2002 r. Nr 60, poz. 548) w ust. 9
w pkt 2 zamiast wyrazów „Kraków-Babice” powinny
byç wyrazy „Kraków-Balice”.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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