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Minister Środowiska
DZS-III.404.32.2016.MW

W odpowiedzi na skierowaną do Prezesa Rady Ministrów petycję, z dnia 21 lipca 2016 r.,
w sprawie podjęcia w bieżącym roku inicjatywy legislacyjnej w przedmiocie obniżenia norm hałasu
co najmniej w obszarach zurbanizowanych miast, przy założeniu, że normy obowiązujące
do października 2012 r. należy uznać za maksymalne i w związku z tym dążyć do ich dalszej redukcji
- przedkładam, co następuje.
W myśl przepisu art. 113 ust. I ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2016 r., poz. 672) dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku określa minister właściwy
do spraw ochrony środowiska w porozumieniu z właściwym ministrem do spraw zdrowia.
W związku z powyższym, Minister Środowiska pismem z dnia 29.04.2016 r., znak: DOŚIII.404.34.2016.MW, zwrócił się do Ministra Zdrowia, z prośbą o wyrażenie stanowiska na temat
zasadności pozostawienia akustycznych standardów jakości środowiska na poziomie obecnie
obowiązującym (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112)), bądź na temat
zasadności dokonania zmiany wartości tych standardów.
Aktualnie nie są prowadzone w Ministerstwie Środowiska prace legislacyjne na rzecz zmiany
akustycznych standardów jakości środowiska i nie planuje się ich podjęcia do czasu uzyskania
stanowiska Ministra Zdrowia.
Jednocześnie pragnę wyjaśnić, że ww. wystąpienie do Ministra Zdrowia było poprzedzone
roboczymi kontaktami przedstawicieli resortu zdrowia, resortu środowiska oraz resortu infrastruktury
i rozwoju, mającymi na celu zebranie wskazówek na rzecz optymalizacji przepisów o ochronie
środowiska przed hałasem. Żaden z resortów nie kwestionował zasadności dokonania zmian wartości
akustycznych standardów jakości środowiska, przy czym resort infrastruktury i budownictwa
wskazywał m.in. na potrzebę dodatkowego podwyższenia wartości dopuszczalnego poziomu hałasu
w odniesieniu do dróg istniejących.
Niezależnie od powyższego pragnę poinformować, że ramach działań na rzecz minimalizacji
negatywnych oddziaływań akustycznych na środowisko, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia
10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2015 r., poz. 1593),
na podstawie przepisu art. 114 ust. 4, została urealniona zasada ochrony przed hałasem człowieka
pozostającego w zlokalizowanej na granicy pasa drogowego lub kolejowego zabudowie
mieszkaniowej, szpitalach, domach pomocy społecznej lub budynkach związanych ze stałym albo
czasowym pobytem dzieci i młodzieży.

Zastępca Dyrektora

