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I. Postanowienia ogólne
 

 

 

 

KIEROWNICTWO PAŃSTWA 

20976 USTAWA nr 37/2003 z dnia 17 listopada 

w sprawie hałasu 

JUAN CARLOS I 

KRÓL HISZPANII 

Wszyscy, którzy niniejszy dokument ujrzą i zrozumieją, 
Niechaj wiedzą, Że Kortezy Generalne zatwierdziły, a Ja 

sankcjonuję poniższą ustawę. 

UZASADNIENIE 

Nie licząc środowisk specyficznych, takich jak np. 
miejsca pracy, hałas w ogólnym aspekcie środowiskowym, 
jako imisja dźwięku w siedliskach ludzi lub w przyrodzie, nie 
był jak dotąd z należytą uwagą traktowany w przepisach 
prawa. W niniejszej ustawie rozpatrujemy hałas w szerokim 
znaczeniu, zarówno sensu stricto, czyli pod postacią 
dźwięku, jak i w formie drgań: oba zjawiska składają się na 
„zanieczyszczenie hałasem”, którego zapobieganiu, 
monitorowaniu i redukcji dotyczy niniejsza ustawa. 

W prawodawstwie hiszpańskim konstytucyjny obowiązek 
ochrony zdrowia (art. 43 Konstytucji) i środowiska (art. 45 
Konstytucji) obejmuje również ochronę przed 
zanieczyszczeniem hałasem. Co więcej, konstytucyjna 
ochrona przed tym rodzajem zanieczyszczenia poparta jest 
innymi fundamentalnymi prawami określonymi 
w Konstytucji, między innymi, prawem do prywatności 
osobistej i rodzinnej, o którym mowa w art. 18.1. 

Mimo to, jak do tej pory brakowało ogólnych norm 
regulujących kwestie związane z hałasem na poziomie 
państwowym, w związku z czym każdorazowo należało 
odwoływać się do przepisów cywilnych dotyczących 
stosunków sąsiedzkich i szkód, przepisów dotyczących 
ograniczania hałasu w miejscu pracy, przepisów 
technicznych dotyczących homologacji produktów, 
rozporządzeń lokalnych dotyczących dobrobytu obywateli 
lub planów zagospodarowania przestrzennego. 

II 

W Zielonej Księdze Komisji Europejskiej w sprawie 
przyszłej polityki w zakresie zwalczania hałasu Unia 
Europejska stwierdziła konieczność uregulowania 
i ujednolicenia przepisów dotyczących hałasu, zwracając 
uwagę, że „dotychczasowe znikome zainteresowanie tą 
kwestią wynika częściowo z faktu, iż hałas traktowany jest 
przede wszystkim jako problem lokalny, rozmaicie 
normowany na poszczególnych obszarach Wspólnoty”. 
Wychodząc z tego założenia, autorzy Zielonej Księgi doszli 
do wniosku, że oprócz wysiłków poszczególnych Państw 
Członkowskich, zmierzających do ujednolicenia przepisów 

i wdrożenia stosownych środków kontroli źródeł hałasu, 
niezbędne jest również skoordynowane współdziałanie 
Państw w innych dziedzinach, mające na celu zapobieganie 
i redukcję hałasu w środowisku. 

Podjęte przez Unię Europejską prace w tym zakresie 
zwieńczone zostały uchwaleniem Dyrektywy 2002/49/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. 
odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu 
w środowisku (zwana dalej „Dyrektywą dotyczącą hałasu 
w środowisku”). Transpozycja tej Dyrektywy stanowi 
doskonałą okazję do uporządkowania i strukturyzacji 
hiszpańskich przepisów prawa dotyczących hałasu poprzez 
opracowanie ustawy, która stanowić będzie solidny 
fundament dla późniejszych uregulowań prawnych w tej 
materii, pozostającej do tej pory w gestii wspólnot 
autonomicznych i władz lokalnych. 

Dyrektywa dotycząca hałasu w środowisku wyznacza 
nowe podejście do europejskich regulacji prawnych 
w zakresie hałasu. Wcześniejsze przepisy wspólnotowe 
koncentrowały się przede wszystkim na źródłach hałasu. 
Wprawdzie środki zmierzające do ograniczenia hałasu 
u źródeł dały pewne wyniki, jednakże zebrane dane 
wskazują, że mimo ciągłego doskonalenia technologii 
produkcji urządzeń generujących hałas, rezultaty te wciąż 
dalekie są od satysfakcjonujących, ze względu na wpływ 
innych czynników, które jak dotąd nie były uwzględniane. 

Ponieważ na środowisko nieustannie oddziałuje wiele 
źródeł dźwięku, konieczne jest uznanie hałasu w środowisku 
za efekt oddziaływania wielu źródeł emisji, które podnoszą 
poziom zanieczyszczenia hałasem do wartości 
niekorzystnych dla zdrowia, dobrostanu i produktywności. 
Zgodnie z Dyrektywą „hałas w środowisku” oznacza 
„niepożądane lub szkodliwe dźwięki powodowane przez 
działalność człowieka na wolnym powietrzu, w tym hałas 
emitowany przez środki transportu, ruch drogowy, ruch 
kolejowy, ruch samolotowy, oraz hałas pochodzący 
z obszarów działalności przemysłowej, jak określono 
w załączniku 1 do dyrektywy Rady 96/61/WE z dnia 24 
września 1996 r. dotyczącej zintegrowanego zapobiegania 
zanieczyszczeniom i ich kontroli”. 

Co się tyczy miejsca narażenia, Dyrektywa ma 
zastosowanie do „hałasu w środowisku, na jaki narażeni są 
ludzie”. Zgodnie z Dyrektywą dotyczy to w szczególności, 
ale nie tylko, obszarów zabudowanych, publicznych parków 
lub innych obszarów względnie cichych w aglomeracji, 
obszarów ciszy na otwartym terenie poza miastem, 
otoczenia szkół, szpitali i innych wrażliwych na hałas 
budynków i obszarów. 

III 

Wychodząc z powyższych założeń, Dyrektywa 
dotycząca hałasu w środowisku koncentruje się na 
następujących celach: 

1. Ustalenie stopnia narażenia na hałas w środowisku 
poprzez sporządzanie map hałasu przy zastosowaniu 
wspólnych dla Państw Członkowskich metod oceny. 

2. Zapewnienie społeczeństwu dostępu do informacji 
dotyczącej hałasu w środowisku i jego skutków. 
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3. Przyjęcie przez Państwa Członkowskie, na 
podstawie danych uzyskanych z map hałasu, planów 
działań zmierzających do zapobiegania powstawaniu hałasu 
w środowisku i obniżania jego poziomu tam, gdzie jest to 
konieczne, zwłaszcza tam, gdzie oddziaływanie hałasu 
może powodować szkodliwe skutki dla ludzkiego zdrowia, 
oraz zachowanie jakości klimatu akustycznego środowiska 
tam, gdzie jest ona jeszcze właściwa. 

Dyrektywa dotycząca hałasu w środowisku nakłada na 
Państwa Członkowskie obowiązek wyznaczenia organów 
i podmiotów odpowiedzialnych za sporządzenie map hałasu 
i planów działań oraz zebranie wynikających z nich danych, 
które następnie Państwa Członkowskie mają obowiązek 
przekazać Komisji i udostępnić społeczeństwu. 

Z jednej strony cele te są zgodne z intencją hiszpańskiej 
władzy ustawodawczej, która pragnie ustanowić 
podstawowe ramy państwowe dla wszelkich dotyczących 
hałasu przepisów uchwalonych na szczeblu autonomicznym 
i lokalnym, zarówno przed obwieszczeniem niniejszej 
ustawy, jak i później. 

Z drugiej strony Dyrektywa dotycząca hałasu 
w środowisku ustanawia podstawy do realizacji 
i uzupełnienia zestawu istniejących środków wspólnotowych 
dotyczących hałasu emitowanego przez określone źródła 
oraz do wprowadzenia dodatkowych środków krótko-, 
średnio i długoterminowych. Z tego względu konieczne jest 
gromadzenie informacji odnośnie do poziomu hałasu 
w środowisku, zestawianie tych danych, a także 
sprawozdawczość w tym zakresie według porównywalnych 
kryteriów w różnych Państwach Członkowskich; niezbędne 
jest też ustanowienie wspólnych metod oceny hałasu 
w środowisku i definicji wartości granicznych w kategoriach 
zharmonizowanych wskaźników, służących ustalaniu 
poziomu hałasu. 

Niniejsza ustawa wykracza poza zakres transponowanej 
Dyrektywy, ponieważ nie ogranicza się wyłącznie do 
określenia wyznaczonych parametrów i środków 
dotyczących hałasu w środowisku, ale stawia sobie 
znacznie ambitniejsze cele. W trosce o zapewnienie 
większej spójności przepisów dotyczących 
zanieczyszczenia hałasem stosowanych na terenie państwa 
hiszpańskiego, zawiera szereg regulacji, które nie 
ograniczają się wyłącznie do transpozycji dyrektywy, ale 
mają na celu aktywne działanie na rzecz poprawy jakości 
akustycznej naszego otoczenia poprzez odpowiednią 
dystrybucję kompetencji administracyjnych i ustanowienie 
stosownych ku temu mechanizmów. Niezależnie od 
uproszczonego tytułu niniejszego aktu prawnego: „Ustawa 
w sprawie hałasu”, określone w Dyrektywie pojęcie 
„zanieczyszczenie hałasem” zdefiniowano jako 
„występowanie w środowisku hałasu lub drgań 
pochodzących z dowolnego źródła i stanowiących 
uciążliwość lub zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, 
prowadzonej przez nich działalności lub dowolnego mienia, 
w tym również zakłócających naturalne odgłosy przyrody lub 
znacznie oddziałujących na środowisko naturalne”. 

IV 

W rozdziale I „Postanowienia ogólne” określono 
przedmiot, zakres zastosowania oraz cel ustawy. Na 
wstępie ustawy sformułowano ogólny cel, jakim jest 
zapobieganie, monitorowanie oraz redukcja 
zanieczyszczenia hałasem w trosce o ochronę zdrowia, 
mienia i środowiska naturalnego. 

Z nielicznymi wyjątkami, niniejsza ustawa ma 
zastosowanie do niemal wszystkich źródeł dźwięku 
dowolnego rodzaju. Należy wziąć pod uwagę, że do celów 
niniejszej ustawy pojęcie źródła hałasu odnosi się do 
dowolnej działalności, infrastruktury, urządzenia, maszyny 
lub obiektu generującego zanieczyszczenie hałasem. 

W szczególności niezbędne jest uzasadnienie 
wyłączenia z zakresu ustawy zanieczyszczenia hałasem 
generowanego przez czynności domowe w stosunkach 
sąsiedzkich, o ile nie przekracza ono wartości 

dopuszczalnych zgodnie z miejscową praktyką. W tradycji 
prawnej Hiszpanii i innych bliskich nam krajów w odniesieniu 
do wszelkiego rodzaju imisji, w tym również hałasu, 
w stosunkach sąsiedzkich stosuje się kryterium tzw. 
„zdrowego rozsądku” wypływające ze zwyczajów 
panujących w danym miejscu. Mając na uwadze powyższe, 
celem niniejszej ustawy nie jest ingerencja w stosunki 
sąsiedzkie, które rządzą się specyficznymi prawami 
ugruntowanymi na przestrzeni wieków, tym bardziej, że 
ustawa w żadnej mierze nie kwestionuje obowiązywania 
tradycyjnych zasad współżycia sąsiedzkiego. 

Co więcej, z zakresu ustawy wyłącza się również 
działalność zawodową jako źródło zanieczyszczenia 
hałasem powstającego w miejscach pracy, w których to 
kwestiach zastosowanie mają przepisy branżowe, a w 
szczególności Ustawa nr 31/1995 z dnia 8 listopada 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy wraz 
z odpowiednim aktem wykonawczym oraz Dekret Królewski 
nr 1316/1989 z dnia 27 października o ochronie 
pracowników przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia 
na hałas w trakcie pracy. 

Zgodnie ze zwyczajową procedurą legislacyjną 
dotyczącą przepisów wspólnotowych (i mając na uwadze, 
że celem aktu jest między innymi transpozycja Dyrektywy 
dotyczącej hałasu w środowisku do prawa krajowego), 
w artykule 3 podano szereg definicji pojęć używanych 
w dalszej części tekstu celem zapewnienia większej precyzji 
i pewności prawnej podczas stosowania niniejszej ustawy. 

Rozdział I zawiera również przepisy dotyczące podziału 
kompetencji w zakresie zanieczyszczenia hałasem. Co się 
tyczy kompetencji legislacyjnych, niezależnie od uprawnień 
wspólnot autonomicznych do wydawania podstawowych 
przepisów w zakresie środowiska, przyznaje się urzędom 
miejskim prawo do zatwierdzenia rozporządzeń dotyczących 
hałasu oraz dostosowywania istniejących aktów i planów 
zagospodarowania przestrzennego do przepisów ustawy. 
Ponadto określa się kompetencje różnych organów 
administracji publicznej związane z poszczególnymi 
obowiązkami nałożonymi w ustawie i reguluje zakres 
informacji, jakie organy te powinny udostępnić opinii 
publicznej. 

V 

W rozdziale II przedstawiono wstępne założenia 
dotyczące docelowej jakości akustycznej, definiowanej jako 
stopień dostosowania charakterystyki akustycznej terenu do 
wykonywanych w jego obrębie czynności. Do zadań Rządu 
należy określenie docelowej jakości akustycznej dla 
poszczególnych typów obszarów akustycznych w sposób 
zapewniający minimalny poziom ochrony przed 
zanieczyszczeniem hałasem na całym terytorium państwa 
hiszpańskiego. Rząd określi również docelową jakość 
akustyczną dla wnętrz budynków. 

Obszary akustyczne to tereny o takiej samej docelowej 
jakości akustycznej. W zakresie kompetencji wspólnot 
autonomicznych leży określanie typów obszarów 
akustycznych na podstawie przeważającego sposobu 
użytkowania terenu. Niniejsza ustawa wprowadza 
minimalną liczbę typów obszarów, a Rząd ma za zadanie 
określić kryteria stosowane przy ich wyznaczaniu. 

W odniesieniu do obszarów akustycznych należy 
uwzględnić dwa przypadki specjalne: rezerwaty dźwięków 
pochodzenia naturalnego oraz strefy służebności 
akustycznej. Wspólną ich cechą jest to, że nie mogą zostać 
uznane za obszary akustyczne, ponieważ w żadnym 
wypadku nie określa się dla nich docelowej jakości 
akustycznej. W rezultacie strefy te wyłączone są z podziału 
danego terenu na obszary akustyczne. 

Graficzna prezentacja obszarów akustycznych na danym 
terenie stanowi podstawę do sporządzania map docelowej 
jakości akustycznej. Opracowane w ten sposób mapy są 
w myśl ustawy ważnym narzędziem ułatwiającym 
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stosowanie wartości granicznych emisji i imisji określanych 
przez Rząd. Na wszystkich obszarach akustycznych należy 
przestrzegać ustalonych wartości granicznych 
umożliwiających utrzymanie docelowej jakości akustycznej. 

Niezależnie od powyższego, ustawa gwarantuje 
niezbędną elastyczność, dopuszczając w drodze wyjątku 
możliwość zawieszenia egzekwowania wymogów docelowej 
jakości akustycznej w pewnych sytuacjach, np. przy okazji 
obchodów niektórych wydarzeń, na wniosek właściciela 
źródła dźwięku w niektórych okolicznościach lub 
w sytuacjach zagrożenia, przy czym w tym ostatnim 
przypadku nie jest wymagane żadne zezwolenie, o ile 
spełniono wymogi określone w ustawie oraz, 
w szczególności, przekroczenie docelowej jakości 
akustycznej jest konieczne. 

Szczególnym przypadkiem, o którym wspominano 
wcześniej, są „strefy służebności akustycznej”, tj. tereny 
leżące wokół infrastruktur transportu drogowego, 
kolejowego, lotniczego, wodnego lub innej infrastruktury 
publicznej określonej w stosownych przepisach. 

Wszystkie pomiary i oceny akustyczne, których dotyczy 
ustawa, zakładają stosowanie jednolitych wskaźników 
akustycznych na całym terytorium państwa hiszpańskiego 
w określonych porach doby. Jednym z celów ustawy jest 
wprowadzenie takich jednolitych wskaźników poprzez 
odpowiednie akty wykonawcze. 

Wartości graniczne wskaźników imisji i emisji hałasu 
zostaną określone przez Rząd, jakkolwiek wspólnoty 
autonomiczne i urzędy miejskie mają prawo wprowadzić na 
podległych im terenach bardziej rygorystyczne wartości 
dopuszczalne. 

Jedną z ważniejszych kwestii związanych z kartografią 
akustyczną omówionych w niniejszej ustawie są tzw. mapy 
hałasu. Mapy hałasu to przewidziane w Dyrektywie 
dotyczącej hałasu w środowisku narzędzia dostarczające 
ujednoliconych informacji na temat poziomów 
zanieczyszczenia hałasem w różnych punktach terenu 
dzięki zastosowaniu spójnych kryteriów pomiaru, które 
zapewniają porównywalność wielkości akustycznych 
zmierzonych w poszczególnych miejscach. 

Harmonogram sporządzania map hałasu określony 
w ustawie jest w pełni zgodny z założeniami Dyrektywy 
dotyczącej hałasu w środowisku, zaś wspólnoty 
autonomiczne mogą zatwierdzić dodatkowe mapy hałasu 
według określonych w tym celu kryteriów. Mapy hałasu mają 
na celu globalną ocenę bieżącego narażenia na 
zanieczyszczenie hałasem w określonej strefie, na 
podstawie której można sporządzać prognozy i przyjmować 
stosowne plany działań. 

Rząd określi typy, zawartość i format map hałasu oraz 
sposób ich upubliczniania. Mapy hałasu prezentujące 
rzeczywistą, aktualną sytuację akustyczną w zestawieniu 
z mapami jakości akustycznej prezentującymi docelową 
jakość akustyczną na poszczególnych obszarach 
akustycznych danego terytorium oraz ustanowione strefy 
służebności akustycznej z pewnością stanowić będą 
użyteczne narzędzie, ukazujące w atrakcyjny i przejrzysty 
sposób najważniejsze informacje, przydatne podczas 
planowania środków zapobiegawczych i naprawczych 
w odniesieniu do zanieczyszczenia hałasem. 

VI 

Rozdział III ustawy nosi tytuł „Zapobieganie i zwalczanie 
zanieczyszczenia hałasem”. O ile w rozdziale II 
przedstawiono informacje i kryteria działań odpowiednich 
organów administracji publicznej, o tyle w niniejszym 
rozdziale określono narzędzia, którymi organy te mogą 
posłużyć się celem zapewnienia maksymalnej zgodności 
z wyznaczoną docelową jakością akustyczną. 

Przewidziano dwa główne rodzaje środków: działania 
zapobiegawcze oraz działania naprawcze. Działania 
zapobiegawcze obejmują: 

a) Planowanie przestrzenne i urbanistyczne 

z uwzględnieniem docelowej jakości akustycznej dla 
poszczególnych obszarów akustycznych, zwłaszcza przy 
klasyfikacji gruntów, zatwierdzaniu planów i podobnych 
działaniach. 

b) Interwencje administracyjne w sprawie źródeł 
hałasu, mające na celu zapewnienie przyjęcia odpowiednich 
środków zapobiegania zanieczyszczeniu hałasem 
generowanym przez te źródła oraz dotrzymanie 
obowiązujących wartości granicznych emisji. Należy 
podkreślić, że tego typu interwencje w żadnym wypadku nie 
stanowią nowego uprawnienia organów administracyjnych, 
ponieważ ocena skutków oddziaływań akustycznych należy 
do obowiązujących procedur interwencji administracyjnej, 
takich jak np.: udzielanie zintegrowanych pozwoleń 
środowiskowych, działania związane z oceną oddziaływania 
na środowisko i z wydawaniem zezwoleń miejskich zgodnie 
z Dekretem 2414/1961 z dnia 30 listopada zatwierdzającym 
Rozporządzenie w sprawie działalności uciążliwych, 
szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych lub 
odpowiednimi przepisami wspólnot autonomicznych. 
Ponadto należy zaznaczyć, że ewentualne zmiany 
najlepszych dostępnych rozwiązań technologicznych 
umożliwiające znaczną redukcję wskaźników emisji bez 
angażowania nadmiernych nakładów finansowych mogą 
stanowić podstawę do aktualizacji wcześniejszych wyników 
interwencji administracyjnych bez prawa do odszkodowania 
dla zainteresowanych stron. 

c) Kontrola emisji hałasu przez właścicieli źródeł 
dźwięku. 

d) Zakaz – poza określonymi wyjątkami – wydawania 
pozwoleń na budowę mieszkań, szpitali, obiektów 
oświatowych i kulturalnych, jeżeli wskaźniki imisji są 
niezgodne z docelową jakością akustyczną obowiązującą na 
danym obszarze akustycznym.



Dziennik Urzędowy Państwa nr 276 Wtorek, 18 listopada 2003 40497 

 

e) Utworzenie „rezerwatów dźwięków pochodzenia 
naturalnego”, które mogą być wyznaczone przez wspólnoty 
autonomiczne i mogą podlegać planom mającym na celu 
zachowanie lub poprawę warunków akustycznych. 

Konieczność działań naprawczych manifestuje się 
zwłaszcza w strefach szczególnej ochrony akustycznej oraz 
w strefach o szczególnym statusie akustycznym. Pierwsze 
z nich to obszary akustyczne, na których nie dotrzymano 
docelowej jakości akustycznej, mimo że źródła hałasu nie 
przekraczają wartości granicznych emisji. Po 
zidentyfikowaniu takiego obszaru należy opracować dla 
niego plan stopniowej poprawy jakości akustycznej 
środowiska do uzyskania wyznaczonej jakości docelowej. 
Jeżeli wdrożenie planów strefowych nie doprowadzi do 
poprawy sytuacji, dany obszar uznaje się za strefę 
o szczególnym statusie akustycznym, w której niewykonalne 
jest osiągnięcie założonych celów w perspektywie 
krótkoterminowej, należy więc przewidzieć działania 
naprawcze zmierzające do poprawy jakości akustycznej 
w perspektywie długoterminowej oraz zadbać o ich 
wykonanie, w szczególności w odniesieniu do wnętrz 
budynków. 

Ponadto ustawa określa pewne narzędzia pośrednie, 
które mogą pełnić funkcję zarówno zapobiegawczą, jak 
i naprawczą: plany działania w zakresie zanieczyszczenia 
hałasem opisane w Dyrektywie dotyczącej hałasu 
w środowisku. Plany działań muszą pod względem zakresu 
odpowiadać obszarom terytorialnym wyznaczonym na 
mapach hałasu i powinny w sposób kompleksowy 
podchodzić do kwestii związanych z zanieczyszczeniem 
hałasem, określając działania priorytetowe w przypadku 
niedotrzymania docelowej jakości akustycznej oraz 
przewidując wzrost zanieczyszczenia hałasem w strefach, 
w których jest ono niewielkie. 

VII 

W rozdziale IV ustawy zatytułowanym „Kontrole i system 
sankcji” określono wykroczenia i grożące za nie sankcje, 
przy czym należy podkreślić, że wspólnoty autonomiczne 
i urzędy miejskie mają prawo ustanowić dodatkowe rodzaje 
wykroczeń. Niektóre wykroczenia dotyczące 
zanieczyszczenia hałasem mogą już być wymienione 
w innych przepisach, tym niemniej ze względów 
praktycznych zdecydowano się nie pomijać w ustawie 
żadnych wykroczeń, aby uniknąć rozproszenia przepisów 
i ewentualnych niezgodności w postępowaniu. 
W przypadku, gdy te same czyny wyczerpują znamiona 
wykroczenia w myśl niniejszej ustawy oraz jakiegokolwiek 
innego obowiązującego aktu prawnego, stosuje się przepisy 
dotyczące zbiegu wykroczeń określone w innym akcie 
prawnym, a w razie ich braku – ogólne zasady dotyczące 
zbiegu wykroczeń. 

Co do zasady uprawnienia do nakładania kar przysługują 
w pierwszym miejscu władzom lokalnym najbliższym 
miejsca popełnienia wykroczenia. Administracja Państwowa 
nakłada kary tylko w zakresie swoich kompetencji 
wyłącznych. 

Co się tyczy określonych w omawianym rozdziale 
czynności kontrolnych, prawo stanowi, że zgodnie z ust. 4 
art. 20 Ustawy nr 39/1988 z dnia 28 grudnia regulującej 
finanse lokalne, władze lokalne mogą obciążyć kosztami 
kontroli właścicieli kontrowanych źródeł dźwięku według 
ustalonego cennika. 

VIII 

Na końcu ustawy znajdują się postanowienia dodatkowe 
i przejściowe oraz stosowne postanowienia uchylające. 

Postanowienia dodatkowe, oprócz harmonogramu 
stosowania ustawy, określają szereg środków dotyczących 
kwestii regulowanych przez inne przepisy, m.in. Prawo 
budowlane, Kodeks cywilny oraz Ustawa o podatku od 
spółek, a także uprawnienia Rządu do przepisowego 
ustanawiania obowiązków sprawozdawczych. 

Techniczny Kodeks Budownictwa określony w Ustawie 
nr 38/1999 z dnia 5 listopada „Prawo budowlane” powinien 
uwzględniać system kontroli akustycznej budynków. 
Dodatkowo wyraźnie stwierdzono, że niedotrzymanie 
docelowej jakości akustycznej wewnątrz budynków może 
pociągać za sobą odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu 
rękojmi za wady ukryte sprzedanej nieruchomości. Oba 
środki mają na celu lepszą ochronę nabywcy lub najemcy 
w odniesieniu do charakterystyki akustycznej budynków, 
w szczególności mieszkalnych. 

Niniejszą ustawę wydano w oparciu o art. 149.1.16 i 23 
Konstytucji przyznające Państwu wyłączne uprawnienia 
w kwestiach dotyczących koordynacji w zakresie ochrony 
zdrowia i środowiska naturalnego. Niezależnie od 
powyższego, regulacje dotyczące rękojmi za wady ukryte 
budynków określono w art. 149.1.14, regulacje dotyczące 
opłat nakładanych przez podmioty lokalne za czynności 
kontrolne określono w art. 149.1.14, a regulacje dotyczące 
kwestii związanych z służebnością akustyczną infrastruktur 
zarządzanych przez państwo oraz specjalnego statutu 
portów lotniczych i elementów wyposażenia systemów 
nawigacji i transportu lotniczego określono w paragrafach 
13, 20, 21 i 24, ust. 1 ww. art. 149. 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

Artykuł 1. Przedmiot i cel. 

Przedmiotem niniejszej ustawy jest zapobieganie, 
monitorowanie i redukcja zanieczyszczenia hałasem 
w trosce o ochronę zdrowia, mienia i środowiska 
naturalnego. 

Artykuł 2. Zakres stosowania. 

1. Ustawa ma zastosowanie do wszystkich źródeł 
hałasu, zarówno stanowiących własność publiczną, jak 
i prywatną, oraz do budynków rozpatrywanych jako odbiorcy 
dźwięków. 

2. Niezależnie od powyższego, z zakresu stosowania 
ustawy wyłączone zostają następujące źródła hałasu: 

a) Czynności domowe w stosunkach sąsiedzkich, pod 
warunkiem, że generowane zanieczyszczenie hałasem nie 
przekracza wartości dopuszczalnych zgodnie 
z rozporządzeniami lokalnymi i miejscową praktyką. 

b) Działania wojskowe regulowane odrębnymi 
przepisami. 

c) Działalność zawodowa w odniesieniu do 
zanieczyszczenia hałasem powstającego w miejscach 
pracy, regulowana przepisami prawa pracy. 

Artykuł 3. Definicje. 

Do celów niniejszej ustawy: 

a) „Obiekt” oznacza dowolną instalację, infrastrukturę, 
zakład publiczny lub prywatny o charakterze przemysłowym, 
handlowym, usługowym lub magazynowym. 

b) „Obszar akustyczny” oznacza teren o takiej samej 
docelowej jakości akustycznej wyznaczony przez właściwy 
organ administracji. 

c) „Jakość akustyczna” oznacza stopień dostosowania 
charakterystyki akustycznej terenu do wykonywanych w jego 
obrębie czynności. 

d) „Zanieczyszczenie hałasem” oznacza występowanie 
w środowisku hałasu lub drgań pochodzących z dowolnego 
źródła i stanowiących uciążliwość lub zagrożenie dla 
zdrowia i życia ludzi, prowadzonej przez nich działalności 
lub dowolnego mienia lub znacznie oddziałujących na 
środowisko naturalne. 
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e) „Źródło hałasu” oznacza dowolną działalność, 
infrastrukturę, urządzenie, maszynę lub obiekt, które 
generują zanieczyszczenie hałasem. 

f) „Ocena akustyczna” oznacza wynik zastosowania 
dowolnej metody umożliwiającej obliczenie, prognozowanie, 
szacowanie lub pomiar jakości akustycznej i skutków 
zanieczyszczenia hałasem. 

g) „Główna droga” oznacza dowolną drogę, którą 
przejeżdża rocznie ponad 3 miliony pojazdów. 

h) „Główna linia kolejowa” oznacza linię kolejową, po 
której przejeżdża rocznie ponad 30 000 składów pociągów. 

i) „Główne lotnisko” oznacza cywilny port lotniczy, na 
którym odbywa się ponad 50 000 przemieszczeń rocznie 
(przez przemieszczenie rozumie się start lub lądowanie), 
z wyłączeniem przemieszczeń dokonywanych wyłącznie 
w celach szkoleniowych na lekkich samolotach. 

j) „Wskaźnik akustyczny” oznacza wielkość fizyczną 
opisującą zanieczyszczenie hałasem i związaną z jego 
oddziaływaniem. 

k) „Wskaźnik emisji” oznacza wskaźnik akustyczny 
związany z zanieczyszczeniem hałasem generowanym 
przez źródło. 

l) „Wskaźnik imisji” oznacza wskaźnik akustyczny 
związany z zanieczyszczeniem hałasem występującym 
w danym miejscu w określonym czasie. 

m) „Docelowa jakość akustyczna” oznacza zestaw 
wymagań dotyczących zanieczyszczenia hałasem, jakie 
powinny być spełnione w określonym terminie na danym 
terenie. 

n) „Plany działań” oznaczają plany sporządzane dla 
potrzeb zarządzania emisją i skutkami hałasu, w tym, 
w razie potrzeby, dla potrzeb zmniejszania hałasu. 

ń) „Wartość graniczna emisji” oznacza mierzoną zgodnie 
z określonymi zaleceniami wartość wskaźnika emisji, której 
nie można przekraczać. 

o) „Wartość graniczna imisji” oznacza mierzoną zgodnie 
z określonymi zaleceniami wartość wskaźnika imisji, której 
nie można przekraczać w określonym miejscu i okresie 
czasu. 

p) „Strefy służebności akustycznej” oznaczają tereny 
wyznaczone na mapach hałasu, na których imisje mogą 
przekraczać docelową jakość akustyczną dla danego 
obszaru akustycznego i na których można wprowadzić 
ograniczenia co do sposobu użytkowania gruntu, 
prowadzonej działalności, typu montowanych instalacji lub 
wznoszonych budynków, celem dotrzymania ustalonych 
wartości granicznych imisji. 

q) „Obszar ciszy w aglomeracjach” oznacza obszar, na 
którym nie można przekraczać ustalonej przez Rząd 
wartości określonego wskaźnika akustycznego. 

r) „Obszar ciszy na otwartych terenach poza miastem” 
oznacza obszar, w którym nie występują zakłócenia 
hałasem komunikacyjnym, przemysłowym lub z działalności 
sportowo-rekreacyjnej. 

Artykuł 4. Uprawnienia. 

1. Zasady opisane w kolejnych ustępach niniejszego 
artykułu regulują przyznawanie uprawnień do: 

a) Sporządzania, zatwierdzania i aktualizacji map 
hałasu oraz informowania opinii publicznej. 

b) Wyznaczania stref służebności akustycznej 
i ograniczeń wynikających z służebności. 

c) Wyznaczania obszarów akustycznych na terenie 
objętym mapą hałasu. 

d) Tymczasowego zawieszania docelowej jakości 
akustycznej dla danego obszaru akustycznego. 

e) Opracowywania, zatwierdzania i aktualizacji planu 
działań w zakresie zanieczyszczenia hałasem dla 
poszczególnych map hałasu oraz informowania opinii 
publicznej. 

f) Realizacji środków określonych w planie. 
g) Uznawania obszarów akustycznych za strefy 

szczególnej ochrony akustycznej oraz opracowywania, 
zatwierdzania i wykonywania odpowiednich specjalnych 
planów strefowych. 

h) Uznawania obszarów akustycznych za strefy 
o szczególnym statusie akustycznym oraz podejmowania 
i wykonywania odpowiednich specjalnych środków 
naprawczych. 

i) Wyznaczania obszarów ciszy w aglomeracjach i na 
otwartych terenach poza miastem. 

2. W odniesieniu do infrastruktur drogowych, 
kolejowych, lotniskowych i portowych zarządzanych przez 
państwo wykonywanie czynności wymienionych 
w poprzednim ustępie, z wyjątkiem określonej w paragrafie 
c), należy do uprawnień Administracji Państwowej. 

3. W odniesieniu do robót publicznych leżących 
w kompetencji państwa wykonywanie czynności 
określonych w paragrafie d) ust. 1 należy do uprawnień 
Administracji Państwowej. 

4. W pozostałych przypadkach: 
a) W pierwszej kolejności stosuje się przepisy wspólnot 

autonomicznych. 
b) W razie ich braku stosowne uprawnienia przyznaje 

się wspólnocie autonomicznej, jeżeli zakres terytorialny 
mapy hałasu wykracza poza granice gminy, a w przeciwnym 
przypadku – odpowiedniemu urzędowi gminy. 

Artykuł 5. Informowanie. 

1. Właściwe organy administracji publicznej mają 
obowiązek informować społeczeństwo o zanieczyszczeniu 
hałasem, a w szczególności o mapach hałasu i planach 
działań w zakresie zanieczyszczenia hałasem. 
W odniesieniu do obowiązku informowania, o którym mowa 
w niniejszym ustępie, stosuje się przepisy Ustawy nr 
38/1995 z dnia 12 grudnia w sprawie dostępu do informacji 
o środowisku. 

Niezależnie od postanowień poprzedniego paragrafu, 
właściwe organy administracji publicznej zamieszczać będą 
w odpowiednich czasopismach urzędowych ogłoszenia 
o zatwierdzeniu map hałasu i planów działań w zakresie 
zanieczyszczenia hałasem, wskazujące warunki 
udostępniania obywatelom pełnej treści tych dokumentów. 

2. Administracja Państwowa, na podstawie informacji 
własnych oraz otrzymanych od pozostałych organów 
administracji publicznej, stworzy podstawowy system 
informowania o zanieczyszczeniu hałasem integrujący 
najistotniejsze elementy istniejących systemów i obejmujący 
wskaźniki imisji i narażenia ludności na zanieczyszczenie 
hałasem oraz najlepszych dostępne rozwiązania 
technologiczne. 

Artykuł 6. Rozporządzenia lokalne i planowanie 
urbanistyczne. 

Urzędy miejskie zatwierdzają rozporządzenia dotyczące 
kwestii regulowanych niniejszą ustawą. Ponadto urzędy 
miejskie mają obowiązek dostosować istniejące 
rozporządzenia oraz plany urbanistyczne do postanowień 
niniejszej ustawy oraz stosownych aktów wykonawczych. 

ROZDZIAŁ II Jakość akustyczna 

Część 1. Obszary akustyczne  

Artykuł 7. Typy obszarów 

akustycznych. 

1. Obszary akustyczne klasyfikuje się według 
przeważającego typu zagospodarowania terenu 
wyznaczonego przez poszczególne wspólnoty 
autonomiczne, przy czym należy uwzględnić co najmniej 
następujące typy terenów: 

a) Strefy z przewagą terenów mieszkalnych. 
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b) Strefy z przewagą terenów przemysłowych. 
c) Strefy z przewagą terenów rekreacyjnych 

i widowiskowych. 
d) Strefy z przewagą terenów sektora usługowego 

innych niż wymienione w poprzednim paragrafie. 
e) Strefy z przewagą terenów wykorzystywanych przez 

placówki medyczne, oświatowe i kulturalne wymagające 
szczególnej ochrony przed hałasem. 

f) Strefy zajmowane przez systemy infrastruktury 
transportowej lub inne niezbędne wyposażenie publiczne. 

g) Obszary naturalne wymagające specjalnej ochrony 
przed hałasem. 

2. Rząd zatwierdzi kryteria wyznaczania 
poszczególnych typów obszarów akustycznych. 

Artykuł 8. Oikreślanie docelowej jakości akustycznej. 

1. Rząd określi docelową jakość akustyczną dla 
poszczególnych typów obszarów akustycznych, zarówno 
istniejących, jak i nowo powstałych. 

2. Przy określaniu docelowej jakości akustycznej 
uwzględnione zostaną wartości wskaźników imisji i emisji, 
stopień narażenia ludności, fauny i siedlisk oraz obiektów 
dziedzictwa historycznego, a także wykonalność techniczna 
i ekonomiczna. 

3. Rząd określi docelową jakość akustyczną dla wnętrz 
budynków mieszkalnych,  szpitalnych, oświatowych 
i kulturalnych. 

Artykuł 9. Tymczasowe zawieszenie docelowej 
jakości akustycznej. 

1. Przy organizacji wydarzeń o charakterze oficjalnym, 
kulturalnym, religijnym lub podobnym właściwe organy 
administracji publicznej mogą, po wcześniejszym 
oszacowaniu oddziaływania akustycznego, przyjąć środki 
niezbędne do tymczasowego zawieszenia docelowej jakości 
akustycznej obowiązującej na określonych obszarach 
akustycznych. 

2. Również właściciele źródeł hałasu mogą, 
z należycie uzasadnionych przyczyn potwierdzonych 
odpowiednim studium akustycznym, wnioskować do 
właściwych organów administracji o tymczasowe 
zawieszenie docelowej jakości akustycznej obowiązującej 
na całym terenie obszaru akustycznego lub na jego części. 
Tymczasowe zawieszenie na ewentualnych dodatkowych 
warunkach, które zostaną uznane za stosowne, możliwe jest 
wyłącznie w przypadku, gdy zostanie potwierdzone, że 
najlepsze dostępne rozwiązania technologiczne nie 
wystarczają do utrzymania docelowej jakości akustycznej. 

3. Niezależnie od postanowień niniejszego artykułu 
dopuszcza się tymczasowe przekroczenie docelowej jakości 
akustycznej bez żadnego specjalnego zezwolenia 
w sytuacjach zagrożenia oraz podczas prowadzenia akcji 
gaśniczych, ratunkowych itp. 

Artykuł 10. Strefy służebności akustycznej. 

1. Prawem służebności akustycznej mogą zostać 
obciążone tereny związane z działaniem lub rozwojem 
infrastruktury transportu drogowego, kolejowego, lotniczego 
i wodnego oraz tereny w bezpośrednim sąsiedztwie takich 
infrastruktur, zarówno istniejących, jak i planowanych. 

2. Strefy służebności akustycznej wyznaczone zostaną 
na mapach hałasu zmierzonego lub obliczonego przez 
organy administracji właściwe do zatwierdzania map 
zgodnie z kryteriami technicznymi określonymi w tym celu 
przez Rząd. 

Część 2. Wskaźniki akustyczne Artykuł 11. Określanie wskaźników 

akustycznych. 

1. Do celów niniejszej ustawy stosowane będą 
jednolite wskaźniki akustyczne odpowiadające 24 h doby, 

dla pory dziennej, wieczornej i nocnej. 
2. W aktach wykonawczych do niniejszej ustawy mogą 

zostać ustanowione inne wskaźniki dotyczące określonych 
przypadków szczególnych. 

Artykuł 12. Wartości graniczne imisji i emisji. 

1. Wartości graniczne emisji dla poszczególnych 
źródła hałasu oraz wartości graniczne imisji zostaną 
określone przez Rząd. 

Jeżeli w rezultacie znacznego postępu technologicznego 
możliwe stanie się obniżenie wartości granicznych bez 
angażowania nadmiernych nakładów finansowych, Rząd 
obniży te wartości. 

2. Do celów niniejszej ustawy źródła hałasu dzieli się 
na: 

a) Samochody. 
b) Pojazdy szynowe. 
c) Samoloty. 
d) Infrastruktury drogowe. 
e) Infrastruktury kolejowe. 
f) Infrastruktury lotniskowe. 
g) Maszyny i urządzenia. 
h) Budownictwo kubaturowe i inżynieryjne.
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i) Obiekty przemysłowe. 
j) Obiekty handlowe. 
k) Obiekty sportowo-rekreacyjne i rozrywkowe. 
l) Infrastruktury portowe. 

3. Rząd może określić wartości graniczne dla innych 
obiektów, czynności i produktów niewymienionych 
w poprzednim ustępie. 

4. Rząd określi wartości graniczne imisji wewnątrz 
środków transportu podlegających kompetencji państwowej 
dla całego terytorium państwa. 

5. Właściciele wszystkich źródeł hałasu mają 
obowiązek przestrzegania stosownych wartości 
granicznych. 

Artykuł 13. Ocena akustyczna. 

Rząd określi: 

a) Metody oceny używane do określania wartości 
wskaźników akustycznych, o których mowa w art. 12, oraz 
skutków zanieczyszczenia hałasem. 

b) System homologacji przyrządów i procedur 
stosowanych do oceny oraz, w stosownych przypadkach, 
podmioty odpowiedzialne za ich realizację. 

Część 3. Mapy hałasu  

Artykuł 14. Identyfikacja map hałasu. 

1. Zgodnie z postanowieniami niniejszej ustawy 
i odpowiednich aktów wykonawczych właściwe organy 
administracji zatwierdzą, po udostępnieniu opinii publicznej 
przez okres przynajmniej jednego miesiąca, mapy hałasu 
dla: 

a) Wszystkich głównych dróg, linii kolejowych i lotnisk 
oraz aglomeracji o liczbie mieszkańców powyżej 100 000 
i określonej w przepisach gęstości zaludnienia, zgodnie 
z harmonogramem określonym w pierwszym postanowieniu 
dodatkowym, bez uszczerbku dla postanowień ust. 2. 

b) Obszarów akustycznych, na których stwierdzono 
niedotrzymanie docelowej jakości akustycznej. 

2. W odniesieniu do aglomeracji, o których mowa 
w ust. 1, wspólnoty autonomiczne mogą: 

a) Wyznaczyć na mapie hałasu obszar, który wykracza 
poza granice gminy, przez co przekracza wartości graniczne 
liczby mieszkańców i gęstości zaludnienia określone 
w stosownych przepisach. 

b) Ograniczyć obszar na mapie hałasu do części 
terytorium gminy, która przekracza wartości graniczne liczby 
mieszkańców, o których mowa w poprzednim paragrafie, 
i wykazuje gęstość zaludnienia powyżej wartości granicznej 
określonej w stosownych przepisach. 

Artykuł 15. Cele i zawartość map. 

1. Mapy hałasu mają na celu m.in.: 

a) Umożliwienie globalnej oceny narażenia na 
zanieczyszczenie hałasem w określonej strefie. 

b) Umożliwienie realizacji globalnych prognoz dla tej 
strefy. 

c) Umożliwienie przyjmowania planów działań 
w zakresie zanieczyszczenia hałasem oraz odpowiednich 
środków naprawczych. 

2. Mapy hałasu sporządzone zgodnie z przepisami 
określonymi przez Rząd obejmować będą jeden lub więcej 
obszarów akustycznych i zawierać będą m.in. następujące 
informacje: 

a) Wartość wskaźników akustycznych istniejących lub 
przewidzianych na poszczególnych obszarach 
akustycznych. 

b) Wartości graniczne oraz docelową jakość 
akustyczną obowiązującą na tych obszarach. 

c) Informację o tym, czy istniejące wskaźniki 
akustyczne przekraczają wartości graniczne i czy 
dotrzymana jest docelowa jakość akustyczna. 

d) Szacunkową liczbę osób, lokali mieszkalnych, 
placówek oświatowych i szpitali narażonych na 
zanieczyszczenie hałasem na poszczególnych obszarach 
akustycznych. 

3. Rząd określi typy map zanieczyszczenia hałasem, 
ich minimalną zawartość, format oraz sposób ich 
upubliczniania. 

Artykuł 16. Aktualizacja map. 

Mapy hałasu należy kontrolować i w razie konieczności 
korygować co pięć lat od daty zatwierdzenia. 

ROZDZIAŁ III 

Zapobieganie i zwalczanie zanieczyszczenia hałasem 

Część 1. Zapobieganie zanieczyszczeniu hałasem 

Artykuł 17. Planowanie przestrzenne. 

Przy planowaniu oraz wykonywaniu uprawnień 
państwowych, ogólnych lub branżowych dotyczących 
zagospodarowania przestrzennego, ogólnego planowania 
przestrzennego oraz planowania urbanistycznego należy 
uwzględnić przepisy określone w niniejszej ustawie 
i stosownych aktach wykonawczych oraz działania 
administracyjne podejmowane zgodnie z tymi przepisami. 

Artykuł 18. Interwencje administracyjne w sprawie źródeł 
hałasu. 

1. W odniesieniu do zanieczyszczenia hałasem 
generowanego przez źródła dźwięku właściwe organy 
administracji publicznej stosować będą postanowienia 
niniejszej ustawy i stosownych aktów wykonawczych do 
wszelkich działań określonych w obowiązujących przepisach 
dotyczących środowiska naturalnego, w szczególności: 

a) Działań związanych z wydawaniem zintegrowanych 
pozwoleń środowiskowych. 

b) Działań związanych z oceną wpływu na środowisko 
naturalne lub innymi ocenami środowiskowymi wg 
przepisów wspólnot autonomicznych. 

c) Działań związanych z wydawaniem zezwoleń 
miejskich zgodnie z Dekretem 2414/1961 z dnia 30 
listopada zatwierdzającym Rozporządzenie w sprawie 
działalności uciążliwych, szkodliwych dla zdrowia 
i niebezpiecznych lub odpowiednimi przepisami wspólnot 
autonomicznych. 

d) Pozostałych zezwoleń, pozwoleń i licencji na 
wykonywanie czynności lub stosowanie urządzeń i maszyn 
mogących generować zanieczyszczenie hałasem. 

2. Do celów przewidzianych w poprzednim ustępie 
właściwe organy administracji publicznej mają obowiązek 
zapewnić, że: 

a) Podjęte zostaną wszelkie stosowne środki 
zapobiegania zanieczyszczeniu hałasem, w szczególności 
poprzez zastosowanie najlepszych dostępnych technologii 
o mniejszym oddziaływaniu akustycznym, przez co rozumie 
się technologie mniej zanieczyszczające wykonalne pod 
względem technicznym i ekonomicznym, przy 
uwzględnieniu charakterystyki danego źródła hałasu. 

b) Nie zostaną przekroczone żadne obowiązujące 
wartości graniczne, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących 
służebności akustycznej. 

3. Treść zezwoleń, licencji i innych aktów, o których 
mowa w poprzednich ustępach, może być zmieniona przez 
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właściwe organy administracji publicznej, przy czym taka 
zmiana nie implikuje prawa do dochodzenia odszkodowania, 
między innymi w celu uwzględnienia mniejszych wartości 
granicznych, zredukowanych zgodnie z postanowieniami 
drugiego paragrafu art. 12.1. 

4. Właściwy organ administracji nie może zezwolić na 
montaż, budowę, przebudowę, rozbudowę lub przeniesienie 
źródła dźwięku ani dopuścić jego funkcjonowania, jeżeli nie 
zostały spełnione wymagania niniejszej ustawy oraz 
stosownych aktów wykonawczych w zakresie 
zanieczyszczenia hałasem. 

Artykuł 19. Kontrola emisji hałasu przez właścicieli źródeł 
dźwięku. 

Niezależnie od uprawnień administracyjnych w zakresie 
kontroli i nakładania kar, właściwy organ administracji może 
określić w stosownym zezwoleniu, licencji lub innym, 
podobnym dokumencie, system kontroli emisji hałasu przez 
właściciela źródła dźwięku, o którego wprowadzeniu 
i wynikach stosowania właściciel ma obowiązek informować 
właściwy organ administracji. 

Artykuł 20. Zabudowa. 

1. Nie można wydawać nowych pozwoleń na budowę 
budynków mieszkalnych, szpitalnych, oświatowych lub 
kulturalnych, jeżeli zmierzone lub obliczone wskaźniki imisji 
przekraczają docelową jakoś akustyczną obowiązującą na 
odpowiednich obszarach akustycznych, z wyjątkiem stref 
szczególnej ochrony akustycznej lub o szczególnym statusie 
akustycznym, na których wymagane jest wyłącznie 
dotrzymanie docelowej jakości akustycznej we wnętrzach 
budynków. 

2. W sytuacjach wyjątkowych i należycie 
uzasadnionych ważnym interesem publicznym urzędy 
miejskie mogą wydać pozwolenie na budowę obiektów, 
o których mowa w poprzednim ustępie, nawet jeżeli nie 
zostanie spełniona docelowa jakość akustyczna, pod 
warunkiem dotrzymania wartości określonych dla wnętrz 
budynków. 

Artykuł 21. Rezerwaty dźwięków pochodzenia naturalnego. 

Wspólnoty autonomiczne mogą ustanowić rezerwaty 
dźwięków pochodzenia naturalnego w strefach, w których 
zanieczyszczenie hałasem generowanym przez działalność 
ludzi nie powinno zakłócać tych dźwięków. Mogą również 
wprowadzić plany zachowania warunków akustycznych 
w takich strefach lub podjąć odpowiednie środki celem 
umożliwienia niezakłóconego odbioru tych dźwięków. 

Część 2. Plany działań w zakresie zanieczyszczenia 
HAŁASEM 

Artykuł 22. Identyfikacja planów. 

Zgodnie z postanowieniami niniejszej ustawy 
i odpowiednich aktów wykonawczych należy opracować 
i zatwierdzić, po udostępnieniu opinii publicznej przez okres 
przynajmniej jednego miesiąca, plany działań w zakresie 
zanieczyszczenia hałasem dla terenów objętych mapami 
hałasu, o których mowa w ust. 1 art. 14. 

Artykuł 23. Cele i zawartość planów. 

1. Plany działań w zakresie zanieczyszczenia hałasem 
mają na celu m.in.: 

a) Globalne podejście do kwestii związanych 
z zanieczyszczeniem hałasem na danych obszarach 
akustycznych. 

b) Określenie priorytetowych działań w przypadku 
przekroczenia wartości granicznych emisji lub imisji bądź 
niedotrzymania docelowej jakości akustycznej. 

c) Ochronę stref ciszy w aglomeracjach i na otwartych 
terenach poza miastem przed wzrostem zanieczyszczenia 
hałasem. 

2. Minimalna zawartość planów działań w zakresie 
zanieczyszczenia hałasem zostanie określona przez Rząd, 
przy czym w każdym przypadku muszą one wskazywać 
działania, jakie należy podjąć w okresie pięciu lat, aby 
osiągnąć cele, o których mowa w poprzednim ustępie. 
W razie konieczności w planie można wyznaczyć strefy 
szczególnej ochrony akustycznej. 

Artykuł 24. Aktualizacja planów. 

Plany działań analizuje się i, w miarę potrzeby, zmienia 
w przypadku wystąpienia istotnego zdarzenia, rzutującego 
na istniejącą sytuację w dziedzinie hałasu, a w każdym razie 
co pięć lat od daty zatwierdzenia. 

Część 3. Zwalczanie zanieczyszczenia hałasem 

Artykuł 25. Strefy Szczególnej Ochrony Akustycznej. 

1. Obszary akustyczne, na których nie dotrzymano 
docelowej jakości akustycznej, mimo że źródła hałasu nie 
przekraczają wartości granicznych emisji, zostaną uznane 
przez właściwe organy administracji publicznej za strefy 
szczególnej ochrony akustycznej. 

2. Po ustaniu przyczyn dających podstawę do uznania 
danego obszaru za strefę szczególnej ochrony akustycznej 
odpowiedni organ administracji publicznej uchyli odnośną 
decyzję. 

3. Właściwe organy administracji publicznej opracują 
specjalne plany strefowe mające na celu stopniową 
poprawę jakości akustycznej środowiska w strefach 
szczególnej ochrony akustycznej środowiska aż do 
uzyskania wyznaczonej jakości docelowej. W planach 
należy określić środki naprawcze do zastosowania wobec 
źródeł hałasu i dróg rozprzestrzeniania, należy również 
wskazać podmioty odpowiedzialne za podjęcie określonych 
środków, przedstawić odpowiednie kosztorysy 
poszczególnych przedsięwzięć oraz – w miarę możliwości – 
projekt finansowania. 

4. Specjalne plany strefowe mogą uwzględniać, między 
innymi, wszystkie lub niektóre z poniższych środków: 

a) Wyznaczenie stref, w których obowiązują 
ograniczenia czasowe lub ograniczenia co do rodzaju 
działalności wykonywanej na drogach publicznych lub 
w budynkach. 

b) Wyznaczenie stref lub dróg, na których obowiązuje 
całkowity lub czasowy zakaz wjazdu niektórych pojazdów 
silnikowych lub ograniczenia prędkości. 

c) Zakaz uruchamiania, rozbudowy, przebudowy lub 
przenoszenia źródeł dźwięku, jeżeli może to doprowadzić do 
wzrostu wartości istniejących wskaźników imisji. 

Artykuł 26. Strefy o Szczególnym Statusie Akustycznym. 

Jeżeli środki naprawcze określone w specjalnych 
planach strefowych obowiązujących w strefie szczególnej 
ochrony akustycznej okażą się niewystarczające do 
dotrzymania docelowej jakości akustycznej, właściwy organ 
administracji publicznej ustanowi na tym obszarze strefę 
o szczególnym statusie akustycznym. W takiej strefie 
zastosowane zostaną specjalne środki naprawcze 
zmierzające do poprawy jakości akustycznej w perspektywie 
długoterminowej oraz, w szczególności, do zachowania 
docelowej jakości akustycznej we wnętrzach budynków. 

ROZDZIAŁ IV 

Kontrole i system sankcji 

Artykuł 27. Kontrole. 

1. Urzędnicy prowadzący kontrole w zakresie 
zanieczyszczenia hałasem są przedstawicielami władz 
w rozumieniu Ustawy nr 30/1992 z dnia 26 listopada 
o Porządku prawnym administracji publicznej i wspólnym 
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postępowaniu administracyjnym, w związku z czym mają 
prawo dostępu do dowolnych miejsc, instalacji i obiektów 
stanowiących własność publiczną lub prywatną. 
W przypadku kontroli w lokalach prywatnych wymagana jest 
wcześniejsza zgoda właściciela lub nakaz sądowy. 

2. Właściciele źródeł hałasu objętych niniejszą ustawą 
mają obowiązek współpracować z organami władzy 
w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie badań, kontroli 
i pomiarów oraz zebranie stosownych informacji w ramach 
pełnionych obowiązków. 

Artykuł 28. Wykroczenia. 

1. Niezależnie od ewentualnych rodzajów wykroczeń 
określonych przez wspólnoty autonomiczne i urzędy 
miejskie, wykroczenia administracyjne związane 
z zanieczyszczeniem hałasem dzielą się na bardzo 
poważne, poważne i drobne. 

2. Bardzo poważne wykroczenia: 
a) Generowanie zanieczyszczenia hałasem powyżej 

określonych wartości granicznych w strefach szczególnej 
ochrony akustycznej oraz w strefach o szczególnym statusie 
akustycznym. 

b) Przekroczenie obowiązujących wartości 
granicznych, w wyniku którego dojdzie do poważnych szkód 
dla środowiska lub poważnego zagrożenia dla 
bezpieczeństwa lub zdrowia ludzi. 

c) Nieprzestrzeganie warunków dotyczących 
zanieczyszczenia hałasem określonych w zintegrowanym 
pozwoleniu środowiskowym, zezwoleniu na realizację lub 
zatwierdzeniu inwestycji poddanej ocenie wpływu na 
środowisko, w pozwoleniu na realizację czynności 
uciążliwych lub innym akcie administracyjnym, w wyniku 
którego dojdzie do poważnych szkód dla środowiska lub 
poważnego zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia 
ludzi. 

d) Nieprzestrzeganie przepisów określających 
wymagania dotyczące ochrony budynków przed hałasem, 
w wyniku którego dojdzie do poważnego zagrożenia dla 
bezpieczeństwa lub zdrowia ludzi. 

e) Niedotrzymanie zobowiązań wynikających 
z przyjęcia środków tymczasowych określonych w art. 31. 

3.  Poważne wykroczenia: 
a)  Przekroczenie obowiązujących wartości 

granicznych, w wyniku którego nie dojdzie do poważnych 
szkód dla środowiska ani do poważnego zagrożenia dla 
bezpieczeństwa lub zdrowia ludzi. 

b) Nieprzestrzeganie warunków dotyczących 
zanieczyszczenia hałasem określonych w zintegrowanym 
pozwoleniu środowiskowym, zezwoleniu na realizację lub 
zatwierdzeniu inwestycji poddanej ocenie wpływu na 
środowisko, w pozwoleniu na realizację czynności 
uciążliwych lub innym akcie administracyjnym, w wyniku 
którego nie dojdzie do poważnych szkód dla środowiska ani 
do poważnego zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia 
ludzi. 

c) Zatajenie lub zafałszowanie danych dotyczących 
zanieczyszczenia hałasem zamieszczanych w formularzach 
administracyjnych załączanych do wniosków o wydanie 
zezwoleń lub licencji na realizację działalności objętych 
niniejszą ustawą. 

d) Uniemożliwianie, opóźnianie lub utrudnianie 
czynności kontrolnych realizowanych przez organy 
administracji publicznej. 

e) Niezastosowanie środków naprawczych 
wymaganych przez właściwe organy administracji w razie 
niedotrzymania docelowej jakości akustycznej. 

4. Drobne wykroczenia: 
a) Nieprzekazanie właściwemu organowi administracji 

wymaganych danych w określonym terminie. 
b) Instalacja lub wprowadzanie do obrotu źródeł 

hałasu bez towarzyszącej im informacji o wskaźnikach 
emisji, jeżeli taka informacja wymagana jest zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

c) Inne niedopełnienie obowiązków przewidzianych 
w niniejszej ustawie, nie wyczerpujące znamion 
wykroczenia bardzo poważnego lub poważnego. 

5. W rozporządzeniach lokalnych mogą być 
przewidziane wykroczenia związane z: 

a) Hałasem generowanym przez użytkowników dróg 
publicznych w określonych okolicznościach. 

b) Hałasem generowanym w wyniku czynności 
domowych w stosunkach sąsiedzkich, przekraczającym 
wartości dopuszczalne zgodnie z rozporządzeniami 
lokalnymi i miejscową praktyką. 

Artykuł 29. Sankcje. 

1. Wykroczenia, o których mowa w ustępach 2–4 
poprzedniego artykułu, mogą podlegać wszystkim lub 
niektórym z niżej wymienionych sankcji: 

a) W przypadku bardzo poważnych wykroczeń: 

1. Kary grzywny do 12 001 do 300 000 euro. 
2.  Odwołanie zintegrowanego pozwolenia 

środowiskowego, zezwolenia na realizację lub zatwierdzenia 
inwestycji poddanej ocenie wpływu na środowisko, 
pozwolenia na realizację czynności uciążliwych lub innego 
aktu administracyjnego, w którym określono warunki 
dotyczące zanieczyszczenia hałasem lub zawieszenie 
ważności na okres od roku i jednego dnia do pięciu lat.
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3. Definitywne, całkowite lub częściowe zamknięcie 
instalacji. 

4. Tymczasowe, całkowite lub częściowe zamknięcie 
instalacji na okres od co najmniej dwóch do maksymalnie 
pięciu lat. 

5. Publikacja w stosownych środkach przekazu 
informacji o nałożonych sankcjach po ich uprawomocnieniu 
na drodze administracyjnej 
lub – w stosownych przypadkach – sądowej wraz 
z imionami, nazwiskami lub nazwami firm osób fizycznych 
lub prawnych odpowiedzialnych i wskazaniem rodzaju 
popełnionego wykroczenia. 

6. Tymczasowe lub definitywne zapieczętowanie 
urządzeń lub maszyn. 

7. Tymczasowy lub definitywny zakaz prowadzenia 
działalności. 

b) W przypadku poważnych wykroczeń: 

1^ Kary grzywny od 601 do 12 000 euro. 
2.0 Zawieszenie ważności zintegrowanego pozwolenia 

środowiskowego, zezwolenia na realizację lub zatwierdzenia 
inwestycji poddanej ocenie wpływu na środowisko, 
pozwolenia na realizację czynności uciążliwych lub innego 
aktu administracyjnego, w którym określono warunki 
dotyczące zanieczyszczenia hałasem na okres od jednego 
miesiąca i jednego dnia do jednego roku. 

3. Tymczasowe, całkowite lub częściowe zamknięcie 
instalacji na okres maksymalnie dwóch lat. 

c) Za wykroczenia drobne przewidziano kary grzywny 
w wysokości do 600 euro. 

2. Za popełnienie wykroczeń określonych 
w rozporządzeniach lokalnych możliwe są następujące 
sankcje: 

a) Kary grzywny. 
b) Zawieszenie ważności pozwoleń lub licencji 

miejskich, w których określono warunki dotyczące 
zanieczyszczenia, na okres poniżej jednego miesiąca. 

3. Przy nakładaniu sankcji uwzględnia się następujące 
czynniki: 

a) Sytuacja podmiotu odpowiedzialnego. 
b) Rozmiary wyrządzonej szkody. 
c) Stopień uciążliwości lub szkód wyrządzonych 

ludziom, szkód dla środowiska i szkód majątkowych. 
d) Działanie umyślne lub zaniedbanie. 
e) Powtarzające się naruszenie i udział. 

Artykuł 30. Uprawnienia do nakładania kar. 

1. Uprawnienie do nakładania kar przysługuje: 

a) Co do zasady urzędom miejskim. 
b) Wspólnotom autonomicznym w przypadku 

następujących wykroczeń: 

1.0 Z art. 28.2.c), jeżeli niedotrzymane warunki zostały 
określone przez wspólnotę autonomiczną. 

2. Z art. 28.2.e), jeżeli środki tymczasowe zostały 
przyjęte przez wspólnotę autonomiczną. 

3. Z art. 28.3.b), jeżeli niedotrzymane warunki zostały 
określone przez wspólnotę autonomiczną. 

4. Z art. 28.3.c), jeżeli uprawnienia do udzielania 
pozwolenia lub licencji należą do wspólnoty autonomicznej. 

5. Z art. 28.3.d), jeżeli dany organ należy do 
administracji autonomicznej. 

6. Z art. 28.3.e), jeżeli dany organ należy do administracji 
autonomicznej. 

7. Z art. 28.4.a), jeżeli dany organ należy do 
administracji autonomicznej. 

c) Administracji Państwowej w zakresie jej kompetencji 
wyłącznych. 

Artykuł 31. Środki tymczasowe. 

Po wszczęciu postępowania karnego właściwy organ 
może zastosować dowolne z poniższych środków 
tymczasowych: 

a) Zapieczętowanie urządzeń, maszyn lub pojazdów. 
b) Tymczasowe, całkowite lub częściowe zamknięcie 

instalacji lub obiektów. 
c) Tymczasowe zawieszenie zintegrowanego 

pozwolenia środowiskowego, zezwolenia na realizację lub 
zatwierdzenia inwestycji poddanej ocenie wpływu na 
środowisko, pozwolenia na realizację czynności uciążliwych 
lub innego aktu administracyjnego, w którym określono 
warunki dotyczące zanieczyszczenia hałasem. 

d) Środki naprawcze, zabezpieczające lub kontrolne 
przerywające stan zagrożenia. 

Pierwsze postanowienie dodatkowe. Harmonogram 
stosowania 

niniejszej ustawy. 

1. Mapy hałasu powinny zostać zatwierdzone: 

a) Do dnia 30 czerwca 2007 r. – w przypadku 
głównych dróg o obciążeniu ruchem powyżej sześciu 
milionów pojazdów rocznie, głównych linii kolejowych 
o obciążeniu ruchem powyżej 
60.0 pociągów rocznie, głównych lotnisk oraz aglomeracji 
o liczbie mieszkańców powyżej 250 000. 

b) Do dnia 30 czerwca 2012 r. – w przypadku 
pozostałych dróg, linii kolejowych i aglomeracji. 

2. Planów działań w zakresie zanieczyszczenia 
hałasem powinny zostać zatwierdzone: 

a) Do dnia 18 lipca 2008 r. – w przypadku terenów 
wymienionych w paragrafie a) poprzedniego ustępu. 

b) Do dnia 18 lipca 2013 r. – w przypadku terenów 
wymienionych w paragrafie b) poprzedniego ustępu. 

Drugie postanowienie dodatkowe. Służebność akustyczna 
infrastruktur zarządzanych przez państwo. 

1. Działania Administracji Państwowej w zakresie 
wyznaczania stref służebności akustycznej w ramach 
przyznanych kompetencji i wprowadzenia na nich 
stosownych ograniczeń mają na celu zapewnienie możliwie 
jak największej zgodności między istniejącymi lub 
planowanymi na tych terenach obiektami i funkcjonowaniem 
infrastruktury, przy jednoczesnym uwzględnieniu docelowej 
jakości akustycznej. 

2. Przy wyznaczaniu stref służebności akustycznej dla 
nowych infrastruktur zarządzanych przez państwo należy 
bezwzględnie wystąpić o stosowne sprawozdanie do 
zainteresowanych organów administracji oraz 
przeprowadzić konsultacje społeczne. Należy również 
wystąpić do zainteresowanej wspólnoty autonomicznej 
z wnioskiem o przygotowanie sprawozdania w sprawie 
ewentualnych ograniczeń obowiązujących w takiej strefie 
i zatwierdzenia państwowych planów w zakresie 
zanieczyszczenia hałasem. 

3. Jeżeli w strefie służebności akustycznej 
wyznaczonej wokół nowo powstałej infrastruktury lub 
wyposażenia pod zarządem państwowym znajdą się 
wcześniej istniejące zabudowania, w odpowiednim raporcie 
w sprawie oddziaływania na środowisko należy określić 
racjonalne pod względem ekonomicznym środki mające na 
celu redukcję imisji akustycznej wewnątrz przedmiotowych 
zabudowań do poziomu zgodnego ze sposobem ich 
użytkowania. 

Do celów niniejszego postanowienia za zabudowę 
istniejącą uważa się taką, dla której pozwolenie na budowę 
wydano przed zatwierdzeniem odpowiedniej służebności 
akustycznej, zaś za infrastrukturę nową uważa się taką, dla 
której projekt zatwierdzono po wejściu w życie niniejszej 
ustawy. 



40504 Wtorek, 18 listopada 2003 Dziennik Urzędowy Państwa nr 276 

 

Trzecie postanowienie dodatkowe. Porty lotnicze i elementy 
wyposażenia systemów nawigacji i transportu lotniczego. 

W przypadku portów lotniczych i pozostałych elementów 
wyposażenia systemów nawigacji i transportu lotniczego, 
postanowienia niniejszej ustawy pozostają bez uszczerbku 
dla odpowiednich przepisów szczegółowych, a zwłaszcza 
postanowienia dodatkowego Ustawy nr 48/1960 z dnia 21 
lipca o żegludze powietrznej w brzmieniu ustalonym w art. 
63.4 Ustawy nr 55/1999 z dnia 29 grudnia dotyczącej 
przepisów podatkowych, administracyjnych i socjalnych, 
zgodnie z którym kompetencje w zakresie ustanawiania 
służebności w odniesieniu do żeglugi powietrznej, w tym 
również służebności akustycznej, leżą w gestii Administracji 
Państwowej, a w stosownych przypadkach realizowane są 
na wniosek organu administracji odpowiedzialnego za dany 
port lotniczy. 

Czwarte postanowienie dodatkowe. Techniczny Kodeks 
Budownictwa. 

Techniczny Kodeks Budownictwa określony w Ustawie 
nr 38/1999 z dnia 5 listopada „Prawo budowlane” powinien 
uwzględniać system kontroli akustycznej budynków. 

Piąte postanowienie dodatkowe. Rękojmia za 
wady ukryte. 

Do celów art. 1484 i n. Kodeksu cywilnego, za wadę 
ukrytą sprzedanej nieruchomości dającą prawo do roszczeń 
z tytułu rękojmi uznaje się niedotrzymanie docelowej jakości 
akustycznej wewnątrz budynku określonej w art. 8.3 
niniejszej ustawy. 

Szóste postanowienie dodatkowe. Opłaty za czynności 
kontrolne. 

Zgodnie z postanowieniami ust. 4 art. 20 Ustawy nr 
39/1988 z dnia 28 grudnia regulującej finanse lokalne, 
władze lokalne mogą obciążyć kosztami kontroli 
realizowanych w celu weryfikacji zgodności z przepisami 
niniejszej ustawy właścicieli kontrowanych źródeł dźwięku 
według ustalonego cennika. 

Siódme postanowienie dodatkowe. Informowanie opinii 
publicznej o określonych źródłach hałasu. 

Rząd może określić źródła hałasu, których instalacja lub 
wprowadzanie do obrotu wymaga prawnie określonej 
informacji na temat wskaźników emisji generowanej 
podczas użytkowania tych źródeł zgodnie 
z przeznaczeniem. 
Ósme postanowienie dodatkowe. Informowanie Komisji 

Europejskiej. 

Zgodnie z postanowieniami art. 10 Ustawy nr 30/1992 
z dnia 26 listopada o Porządku prawnym administracji 
publicznej i wspólnym postępowaniu administracyjnym, 
Rząd określi zakres informacji przekazywanych 
Administracji Państwowej przez wspólnoty autonomiczne 
oraz terminy ich przekazywania, umożliwiające Administracji 
Państwowej dopełnienie obowiązku informowania Komisji 
Europejskiej, nałożonego na Królestwo Hiszpanii 
w Dyrektywie 2002/49/WE odnoszącej się do oceny 
i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. W tym celu, 
zgodnie z przepisami wspólnot autonomicznych, instytucje 
samorządowe na szczeblu lokalnym udostępnią 
odpowiednim organom autonomicznym informacje, które te 
z kolei przekażą Administracji Państwowej. 

Dziewiąte postanowienie dodatkowe. Zamówienia publiczne. 

Przy udzielaniu zamówień publicznych na roboty 
i dostawy organy administracji publicznej będą na 
preferencyjnych zasadach traktować oferty przewidujące 
stosowanie maszyn, urządzeń i nawierzchni o niskich 
współczynnikach emisji akustycznej. 

Dziesiąte postanowienie dodatkowe. Inwestycje 

infrastrukturalne. 

1. Bez uszczerbku dla postanowień dotyczących 
służebności akustycznej, wszelkie infrastruktury będące 
źródłem hałasu, które ze względu na szczególny charakter 
techniczny lub użytkowy nie mogą spełniać wartości 
granicznych lub norm ochrony określonych w niniejszej 
ustawie, przy braku alternatyw wykonalnych pod względem 
technicznym i ekonomicznym, mogą zostać dopuszczone do 
użytku, jeżeli jest to podyktowane ważnym interesem 
publicznym. 

2. W każdym przypadku w obowiązkowym raporcie 
w sprawie oddziaływania na środowisko należy określić 
najskuteczniejsze i ekonomicznie uzasadnione środki 
ochrony przed zanieczyszczeniem hałasem. 

Jedenaste postanowienie dodatkowe. Procedura znoszenia 
ograniczeń akustycznych. 

W uzasadnionych sytuacjach wyjątkowych Rada 
Ministrów może podjąć decyzję o zniesieniu ograniczeń 
akustycznych, o których mowa w niniejszej ustawie, dla 
infrastruktur państwowych mających znaczenie dla 
bezpieczeństwa publicznego. 

Dwunaste postanowienie dodatkowe. Obszary akustyczne 
z przewagą przemysłu. 

Przy określaniu docelowej jakości dla obszarów 
akustycznych z przewagą przemysłu uwzględnia się 
charakter prowadzonej działalności przemysłowej oraz, 
w każdym przypadku, zasady proporcjonalności 
gospodarczej. Niezależnie od tego kwestie związane 
z zanieczyszczeniem hałasem w miejscu pracy regulują 
obowiązujące przepisy branżowe. 

Pierwsze postanowienie przejściowe. Istniejące źródła 
hałasu. 

Źródła hałasu istniejące w dniu wejścia w życie niniejszej 
ustawy należy dostosować do jej wymogów najpóźniej do 30 
października 2007 r. 

Drugie postanowienie przejściowe. Obowiązujące plany 
zagospodarowania przestrzennego. 

Plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące 
w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy należy dostosować 
do jej wymogów w terminie pięciu lat od daty wejścia 
w życie odpowiednich ogólnych przepisów wykonawczych. 
Trzecie postanowienie przejściowe. Strefy służebności 

akustycznej. 

Do czasu zatwierdzenia map akustycznych lub 
służebności akustycznej dla poszczególnych infrastruktur 
zarządzanych przez Administrację Państwową, za strefy 
służebności akustycznej uznaje się tereny wokół danej 
infrastruktury wyznaczone przez punkty lub izofonę łączącą 
punkty, w których metodą pomiarową stwierdzono 
występowanie wartości docelowej jakości akustycznej dla 
danego obszaru. 

Postanowienie uchylające. Uchylenie przepisów. 

Uchyla się wszelkie rozporządzenia o równorzędnym lub 
niższym statusie stojące w sprzeczności z przepisami 

niniejszej ustawy. 

Pierwsze postanowienie końcowe. Podstawy konstytucyjne 
i charakter podstawowy. 

Niniejszą ustawę wydano w oparciu o art. 149.1.16 i 23 
Konstytucji przyznające Państwu wyłączne uprawnienia 
w kwestiach dotyczących koordynacji w zakresie ochrony 
zdrowia i podstawowej legislacji w zakresie ochrony 
środowiska naturalnego. Wyjątek stanowi piąte 
postanowienie dodatkowe wydane w oparciu o art. 149.1.8, 
szóste postanowienie dodatkowe wydane w oparciu o art. 
149.1.14, ustępy 2 i 3 art. 4, drugie i trzecie postanowienie 
dodatkowe oraz trzecie postanowienie przejściowe wydane 
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w oparciu o art. 149.1.13, 20, 21 i 24. 

Drugie postanowienie końcowe. Uprawnienia wykonawcze. 

W ramach przyznanych kompetencji Rząd wyda 
stosowne rozporządzenia wykonawcze do niniejszej 
ustawy. 

Trzecie postanowienie końcowe. Aktualizacja sankcji. 

Za pośrednictwem odpowiedniego dekretu królewskiego 
Rząd może zaktualizować wysokość kar pieniężnych 
wymienionych w art. 29.1 zgodnie z roczną stopą zmian 
wskaźnika cen konsumpcyjnych. 

W związku z powyższym, 
Zobowiązuję wszystkich obywateli oraz wszystkie 

władze Hiszpanii do przestrzegania i egzekwowania 
niniejszej ustawy. 

Madryt, 17 listopada 2003 r. 

JUAN CARLOS R. 
Prezes Rady Ministrów, 

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ 

20977 USTAWA 38/2003 z dnia 17 listopada Prawo 
ogólne dotyczące subwencji. 

JUAN CARLOS I 

KRÓL HISZPANII 

Wszyscy, którzy niniejszy dokument ujrzą i zrozumieją, 
Niechaj wiedzą, Że Kortezy Generalne zatwierdziły, a Ja 
sankcjonuję poniższą ustawę. 

UZASADNIENIE 

I 

Jedną z istotniejszych działalności finansowych sektora 
publicznego jest przydzielanie subwencji 

celem zaspokojenia potrzeb socjalnych i ekonomicznych 
osób fizycznych oraz podmiotów publicznych i prywatnych. 

Z ekonomicznego punktu widzenia subwencje stanowią 
ważny element wydatków publicznych, w związku z czym 
powinny być zgodne z wytycznymi polityki budżetowej. 
Aktualna polityka budżetowa opiera się na kryteriach 
stabilności i wzrostu gospodarczego uzgodnionych przez 
kraje Unii Europejskiej oraz unormowanych w hiszpańskich 
przepisach dotyczących stabilności budżetowej. Ten 
kierunek polityki budżetowej wpisuje się w proces 
konsolidacji finansów publicznych mającej na celu 
eliminację deficytu publicznego, a w dalszej perspektywie 
utrzymanie równowagi budżetowej. 

Wspomniany proces konsolidacji budżetowej pozwolił 
znacznie poprawić dynamikę wzrostu i umocnić fundamenty 
gospodarki. 

Ustawa o stabilności budżetowej zapewniła pewność 
prawną i ciągłość w stosowaniu zasad konsolidacji 
budżetowej, wyznaczając ramy działalności finansowej 
sektora publicznego i wprowadzając zmiany w procedurach 
budżetowych, które zapewniają znacznie większą 
przejrzystość zarówno przy opracowywaniu, wykonywaniu 
i kontroli budżetu, jak i przy zarządzaniu i przydzielaniu 
środków budżetowych w wieloletniej perspektywie 
opierającej się na założeniach wydajności, skuteczności 
i jakości finansów publicznych. 

Zachowanie umiaru w wydatkach bieżących, lepszy 
dobór zasad polityki publicznej z naciskiem na priorytety 
w zakresie wydatków oraz bardziej skrupulatne kontrole 
i ewaluacje pozwoliły stopniowo zredukować potrzeby 
finansowe sektora publicznego, zwiększając tym samym 
możliwości finansowe sektora prywatnego, co z kolei 
przełożyło się na większą dynamikę działalności, umożliwiło 

wzrost i rozwój gospodarczy i pozwoliło stworzyć nowe 
miejsca pracy. 

Po ustanowieniu ogólnych ram równowagi budżetowej, 
a w szczególności po określeniu pułapu wydatków 
państwowych, który nakazuje wydawać mniej i z większą 
rozwagą, należy zająć się sferą mikroekonomiczną celem 
zastosowania zasad przewodnich Ustawy o stabilności 
budżetowej do poszczególnych elementów budżetu. 

Prawo ogólne dotyczące subwencji stanowi dalszy krok 
w obranym kierunku doskonalenia i racjonalizacji naszego 
systemu gospodarczego, jako jeden z elementów 
szerokiego wachlarza środków i reform podejmowanych od 
czasu otwarcia i liberalizacji hiszpańskiej gospodarki. 

W tym kontekście warto podkreślić, że reformy 
strukturalne sektorów zdominowanych przez kilka dużych 
podmiotów oraz przyjęta polityka na rzecz stabilizacji 
makroekonomicznej i modernizacji hiszpańskiego sektora 
publicznego – w tym częściowa prywatyzacja spółek skarbu 
państwa – zapewniły przełamanie monopolu, torując drogę 
dla wolnej, przejrzystej i zdrowej konkurencji, która przynosi 
wszystkim obywatelom niewątpliwe korzyści. 

Wzorem Ustawy o stabilności budżetowej, jednym 
z najistotniejszych fundamentów nowego Prawa ogólnego 
dotyczącego subwencji jest zasada przejrzystości. Z tego 
powodu organy administracji mają obowiązek upubliczniania 
informacji o przyznawanych subwencjach. Ponadto ustawa 
wprowadza obowiązek utworzenia państwowej bazy danych 
zawierającej istotne informacje o wszystkich przyznanych 
subwencjach. 

Zapewniona w ten sposób większa przejrzystość wraz 
z szerokim wachlarzem środków określonych w ustawie 
przekłada się 


