
Projekt z dnia 7.06.2017 r.

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ŚRODOWISKA1»

z dnia 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na 

mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji

Na podstawie art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - 

środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, 785 i 898 ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu 

prezentacji (Dz. U. poz. 1340) w załączniku nr 3 do rozporządzenia uchyla się ust. 10.

Prawo ochrony

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

i ozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095)
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UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Środowiska 

z dnia 1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach 

akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji (Dz. U. poz. 1340), stanowi realizację 

upoważnienia ustawowego zawartego w art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - 

Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, 785 i 898).

Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania odnośnie zakresu, układu i sposobu 

prezentacji map akustycznych, z uwzględnieniem:

- celu wykorzystania,

- specyfiki map sporządzanych dla aglomeracji oraz dla dróg, linii kolejowych i lotnisk.

Wymagania przewidziane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 

1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach 

akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji doprecyzowują podstawowy zakres 

wymagań dla map akustycznych określony w ustawie 

wdrażającej przepisy Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 

czerwca 2002 r. odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku.

Prawo ochrony środowiska

Celem nowelizacji jest uchylenie ust. 10 w załączniku nr 3 do rozporządzenia. Przepis 

ten nałożył obowiązek wykraczający poza wymagania, wynikające z Dyrektywy 

2002/49/WE, określając, że sposób prezentacji internetowych map akustycznych powinien 

umożliwiać trójwymiarowe zobrazowanie, przeglądanie ruchomych klipów oraz 

powiększanie obrazu w zależności od wybranego punktu, a po powiększeniu, w wybranym 

punkcie umożliwić wyświetlenie planu zabudowy oraz wartości poziomów dźwięku na 

elewacji wybranego budynku, na żądanej wysokości, w skali nie większej niż 1:1 000. 

Realizacja tego obowiązku wiąże się z poniesieniem zwiększonych kosztów przez 

wykonawców map akustycznych, tj. 39 starostów miast o liczbie mieszkańców powyżej 

100 000 mieszkańców, 1 zarządzającego lotniskiem, 1 zarządcę linii kolejowych oraz 

zarządców dróg: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz 16 Zarządów Dróg 

Wojewódzkich, zarządców autostrad Al, A2 i A4.

Szacunkowy koszt wykonania i wdrożenia pojedynczego portalu umożliwiającego 

trójwymiarowe przeglądanie ruchomych klipów oraz powiększanie obrazu wynosi
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ok. 492 000 zł brutto. Koszt wykonania samej mapy akustycznej miasta średniej wielkości, 

np. miasta Bydgoszczy wynosi ok. 680 000 zł brutto. Projektowane do poniesienia koszty 

na stworzenie odrębnego portalu niż mapa akustyczna, zgodnego z ust. 10 załącznika nr 3 

do rozporządzenia będą stanowiły 1/3 - 1/2 kosztów sporządzenia mapy akustycznej. 

Szacuje się, że minimalny koszt w skali kraju wyniósłby ok. 37 000 000 zł brutto.

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych i w związku z tym 

nie podlega procedurze notyfikacji określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 

23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm 

i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).

Projekt rozporządzenia zostanie udostępniony na stronach Biuletynu Informacji 

Publicznej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) w serwisie "Rządowy Proces 

Legislacyjny", zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. poz. 1414, z późn. zm.) oraz stosownie 

do § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy 

Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006 i 1204).

Zastępca Dyrektora 
Departamentu 

Zarządzania Środowiskiem
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