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Niektóre zmiany, reguluj¹ce istotne
kwestie formalno-prawne i porz¹dkuj¹ce
dzia³ania w dziedzinie ochrony przed ha-
³asem, s¹ pozytywne. Czêœæ z nich wyni-
ka z wymogów dostosowania prawa do
uregulowañ UE.

Niestety, nowelizacja wprowadza
równie¿ wiele zmian nieprzemyœlanych
lub wadliwych formalnie.

Do niew¹tpliwych sukcesów wpro-
wadzonych zmian nale¿y zaliczyæ:
l zmianê trybu postêpowania w spra-

wie ustalania dopuszczalnych po-
ziomów ha³asu w œrodowisku – za-
miast formalizmu zmuszaj¹cego
podmiot do wystêpowania z wnio-
skiem o pozwolenie na emitowanie
ha³asu – dzia³ania organu bêd¹ po-
dejmowane z urzêdu, a ca³a proce-
dura zakoñczy siê wydaniem decy-
zji o dopuszczalnym poziomie ha-
³asu (art. 115a ust. 1 Poœ po zm.),

l ujednolicenie kryteriów kwalifika-
cji terenów chronionych akustycz-
nie – wed³ug przewa¿aj¹cego ro-
dzaju terenu na podstawie miejsco-
wego planu zagospodarowania
przestrzennego (art. 114 ust. 2 i art.
115 Poœ po zm.),

l wy³¹czenie spod ochrony œrodowi-
skowej obiektów po³o¿onych na te-
renach przemys³owych lub us³ugo-
wych, na rzecz zapewnienia w³a-
œciwych warunków akustycznych
wewn¹trz tych obiektów (art. 114
ust. 3 Poœ po zm.),

l wprowadzenie mo¿liwoœci two-
rzenia stref przemys³owych
(art. 136a Poœ po zm.) oraz ob-
szarów ograniczonego u¿ytkowa-
nia ze wzglêdu na ha³as dla
obiektów istniej¹cych (art. 135
ust. 6 Poœ po zm.), ogólnie w sy-
tuacjach, gdy nadal wystêpuj¹
przekroczenia, a brak jest dal-
szych mo¿liwoœci wyciszeñ,

l wprowadzenie mo¿liwoœci wy-
znaczenia obszarów cichych
w aglomeracji (art. 3 pkt 10a Poœ
po zm.) i obszarów cichych poza
aglomeracj¹ (art. 3 pkt 10b Poœ
po zm.) – uchwa³¹ rady powiatu
(art. 118c Poœ po zm.).

Do pora¿ek mo¿na zaliczyæ:
l wadliwe (i to bardzo!) definicje

zawarte w s³owniczku (art. 3  Poœ
po zm.) dotycz¹ce poziomu
dŸwiêku A (pkt 26a) oraz równo-
wa¿nego poziomu ha³asu (pkt
32b) – b³êdy dotycz¹:

l – sk³adni zdania – obecny tekst
ustawowo (?!) wymaga, aby sko-
rygowaæ wartoœæ poziomu ciœnie-
nia akustycznego (wartoœæ jest
jednoliczbowa!) wed³ug charak-
terystyki  czêstotl iwoœciowej
A (a to jest unormowana krzywa
poprawek zale¿nych od czêstotli-
woœci) – akurat ¿adna aparatura
pomiarowa takiej w³aœnie funkcji
nie realizuje (co bêdzie podstaw¹
do kwestionowania wyników po-
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Zmiany w Prawie ochrony œrodowiska (Poœ)

OCHRONA ŒRODOWISKA PRZED HA£ASEM

Wprowadzone ustaw¹ z 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony œrodowiska
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 113 poz. 954) modyfikacje nios¹ szereg zmian –
zw³aszcza w zakresie ochrony œrodowiska przed ha³asem.
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miarów), co prawda mo¿na by
okreœlaæ tak¹ poprawkê widmow¹
do wyniku pomiaru ciœnienia
akustycznego, ale metodyka ta-
kiego pomiaru wymaga³aby ka¿-
dorazowego badania widma aku-
stycznego. Tylko po co, skoro ju¿
dawno wymyœlono filtry korygu-
j¹ce dŸwiêk? W³aœnie – badany
dŸwiêk, a nie – zmierzon¹ war-
toœæ.

l – wprowadzenie do definicji po-
ziomu równowa¿nego slangu
u¿ywanego co prawda przez aku-
styków, ale formalnie b³êdnego.
Nie jest to bowiem wartoœæ rów-
na œredniemu kwadratowi ciœnie-
nia akustycznego (co jest zreszt¹
niezgodne ze wzorami w Pol-
skich Normach, ale te¿ nie jest to
funkcja realizowana przez jaki-
kolwiek sprzêt pomiarowy, nie
mówi¹c ju¿ o tym, ¿e na pewno
nie wyra¿a siê to w decybelach!)
Prawid³owa definicja powinna
brzmieæ, ¿e jest to wartoœæ rów-
na dziesiêciokrotnoœci logarytmu
dziesiêtnego ze stosunku œred-
niego kwadratu ciœnienia aku-
stycznego, skorygowanego wed³ug
charakterystyki czêstotliwoœcio-
wej A, do kwadratu ciœnienia odnie-
sienia p

0
 = 2·10-5 Pa, w okreœlonym

przedziale czasu odniesienia T.
l pozostawienie 6-miesiêcznego

„okresu bezprawia” po wydaniu
decyzji o dopuszczalnym pozio-
mie ha³asu (art. 115a pkt 6 Poœ
po zm.) – np. uzasadnienie Mini-
sterstwa Œrodowiska w tej kwe-
stii, jakoby nale¿y zostawiæ pod-
miotowi czas na dostosowanie
siê do normy, jest  niekonse-
kwencj¹ w polityce ochrony œro-
dowiska, w porównaniu z innymi
zapisami tej samej ustawy – ¿adne
inne zanieczyszczenie nie ma ta-

kich przywilejów! W praktyce jest
to kolejne odroczenie jakichkol-
wiek dzia³añ ze strony podmiotu.
Przecie¿ wymagalnoœæ dotrzyma-
nia poziomów bêdzie formalnie
obowi¹zywaæ dopiero po 6 miesi¹-
cach od wydania decyzji!
WyobraŸmy sobie podobn¹ sytu-
acjê w Kodeksie Drogowym:
po przekroczeniu dopuszczalnej
prêdkoœci (stwierdzonym udoku-
mentowanym pomiarem wykona-
nym legalizowanym radarem)
otrzymujemy decyzjê administra-
cyjn¹, ¿e tej dopuszczalnej prêd-
koœci to nie powinniœmy przekra-
czaæ, ale bêdzie ona mia³a moc
prawn¹ dopiero po pó³ roku, wiêc
¿eby nas ukaraæ, musz¹ nas wte-
dy ponownie namierzyæ...

l pozostawiono naliczanie kary
za przekroczenie dopuszczalne-
go poziomu ha³asu w jednym
punkcie (art. 315 ust. 2), co po-
woduje takie samo obci¹¿enie fi-
nansowe niezale¿nie od wielko-
œci  podmiotu i  rzeczywistego
stopnia nara¿enia œrodowiska
na ha³as! Krótko mówi¹c, ma³y
warsztat musi p³aciæ tak¹ sama
karê, jak np. elektrownia czy huta
(oczywiœcie dla tych ostatnich
wysokoœæ tych kar powoduje, ¿e
s¹ one jedynie problemem for-
malnym...)

W zmianach ustawy Poœ wprowa-
dzono te¿ kilka ciekawych innowacji,
takich jak:
l odpowiedzialnoœæ karna (ograni-

czenie wolnoœci lub grzywna)
za naruszanie warunków decyzji
o dopuszczalnym poziomie ha³a-
su (art. 337a Poœ po zm.) wprowa-
dzona jest niezale¿nie od admini-
stracyjnych kar pieniê¿nych
za przekraczanie ustalonego de-
cyzj¹ dopuszczalnego poziomu
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ha³asu! Jest to analogia do mar-
twego przepisu art. 108 ust. 2
ustawy o ochronie i kszta³towa-
niu œrodowiska z 1980 r., który
nigdy nie by³ w praktyce wyko-
rzystywany – bo chocia¿ doty-
czy³ tylko niew³aœciwej eksplo-
atacji zabezpieczeñ (co ma sens),
to kar¹ by³o... pozbawienie wol-
noœci do lat 3!

l odpowiedzialnoœæ karna (grzyw-
na) za... nie zlecenie pomiarów
do laboratorium akredytowane-
go! (art. 340 ust. 2 Poœ po zm.)
bêdzie obowi¹zywa³a ju¿  za  2
lata. A sk¹d to siê bierze? Otó¿
art. 147a (Poœ po zm.) nak³ada
na  p rowadz¹cego  ins ta lac jê
lub  u¿y tkownika  u rz¹dzen ia
obowi¹zek zapewnienia wyko-
nan ia  pomia rów (do  k tó rych
s¹ obowi¹zani m.in. .  na mocy
przepisów prawa lub decyzji ad-
ministracyjnych) przez laborato-
ria akredytowane. Ministerstwo
Œrodowiska – projektodawca
tych zmian – uzasadnia to po-
trzeb¹ zapewnienia jakoœci badañ
(sic!). Natomiast z mojego do-
œwiadczenia (i nie tylko!) – o ja-
koœci badañ w zakresie pomiarów
ha³asu decyduj¹ tylko dwa czyn-
niki: sprawna (legalizowana) apa-
ratura i wyszkolony operator tej
aparatury. Ca³a reszta  to biuro-
kracja, która nie ma nic wspólne-
go z jakoœci¹ – poprawnie prze-
strzegane (nierzadko sztywne)
procedury i skrupulatnie wype³-
nione formularze nie zapewni¹
poprawnoœci wyników! I to w³a-
œnie tych wyników, na podstawie
których bêd¹ m.in. orzekane de-
cyzje administracyjne i kary. Ale
bêd¹ te¿ inne efekty takich ure-
gulowañ: zarobi rzesza audyto-

rów (czemu nie?), zarobi¹ instytu-
cje akredytuj¹ce (w sumie za nic),
zostanie „wykoszona” konkurencja
ma³ych firm (bo ta akredytacja jed-
nak kosztuje!), w efekcie czego
powstanie monopol na wykonywa-
nie takich pomiarów tylko przez
du¿e firmy i niektóre laboratoria
WIOŒ (Wojewódzkich Inspekto-
ratów Ochrony Œrodowiska), a te
ostatnie zrobi¹ akredytacje
za pieni¹dze z bud¿etu, czyli ka¿-
dego z nas. Efektem koñcowym bê-
dzie znaczny wzrost cen za us³ugi
pomiarowe. Zap³aci przedsiêbiorca.
W koñcu zap³aci szary obywatel.
Jakoœæ od tego nie wzroœnie.
Ochrona œrodowiska te¿ w ¿aden
sposób nie zyska. A ja pisa³em
tylko o pomiarach ha³asu – wy-
konywanie oznaczeñ chemicz-
nych – skutki: patrz wy¿ej.

Poniewa¿ zmieni³y siê wskaŸniki
poziomu ha³asu (Art. 113 Poœ po zm.),
to Ministerstwo Œrodowiska musi teraz
przygotowaæ nowe rozporz¹dzenie
o poziomach dopuszczalnych. Przyda-
³oby siê te¿ nowe rozporz¹dzenie o me-
todykach referencyjnych dotycz¹cych
pomiarów LDWN. A poniewa¿ publiko-
wane uprzednio na  sejmowych stronach
internetowych projekty rozporz¹dzeñ
wzbudza³y tylko œmiech i politowanie,
mam nadziejê (bojê siê,  ¿e p³onn¹)
na sensowne uregulowania np. w zakre-
sie braku koniecznoœci ochrony w po-
rze nocnej terenu szkó³ (oczywiœcie,
gdy nie ma tam internatu lub kolonii
letnich) czy terenów rekreacyjnych (pu-
stych w nocy). Równie¿, jako obywatel,
chcia³bym wiedzieæ, jaki jest poziom
³¹czny ha³asu, na który mogê byæ nara-
¿ony, a nie jak w przepisach dotychcza-
sowych – od ulicy tyle, od przemys³u
tyle i od samolotu tyle, a ile razem?!

Miko³aj Kirpluk
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