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I. Cel projektu aktu prawnego 

Według prognoz sporządzonych podczas prac nad rozporządzeniem, współmiernie ze 

stopniem rozwoju europejskiego transportu lotniczego, rośnie liczebność populacji obywateli 

Unii Europejskiej poddana, zwłaszcza w porze nocnej, niekorzystnemu oddziaływaniu hałasu 

emitowanego przez statki powietrzne w portach lotniczych lub w ich otoczeniu. W związku z 

tym uznano za nieodzowne przyjęcie aktywnej strategii zarządzania hałasem lotniczym w 

sposób zharmonizowany w celu złagodzenia jego negatywnych konsekwencji dla 

mieszkańców UE. Zastrzeżono wszakże, że zostanie to dokonane w sposób zapewniający 

zrównoważony podział kosztów związanych z redukcją emisji hałasu lub/i łagodzeniem 

skutków emisji między sektorem lotniczym a władzami lokalnymi lub innymi 

reprezentantami interesu społeczności narażonych na hałas. Niniejszy projekt rozporządzenia 

sformułowano w celu spójnego i transparentnego stosowania ograniczeń działalności 

prowadzących do emisji uciążliwości akustycznych w ramach zrównoważonego podejścia do 

zarządzania hałasem wokół portów lotniczych. Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa 

Cywilnego (ICAO) w Rezolucji A33/7 opracowała i przyjęła szereg wskazówek odnoszących 

się do zrównoważonego podejścia w zarządzaniu hałasem. ICAO w ramach tego podejścia 

zachęciła państwa zrzeszone do zmniejszenia hałasu lotniczego poprzez: 

a) zmniejszanie hałasu u źródła (w drodze stosowania cichszych samolotów); 

b) możliwie najlepsze wykorzystania terenu (planowanie przestrzenne i zarządzanie 

gruntami otaczającymi porty lotnicze); 

c) wprowadzenie operacyjnych procedur ochrony przed hałasem (przez stosowanie 

alternatywnych pasów startowych, dróg czy procedur); 

d) nałożenie ograniczeń działalności odnoszących się do poziomu hałasu (takich jak 

zakaz lotów w godzinach nocnych lub stopniowe wycofywanie głośniejszych 

samolotów). 

Projekt rozporządzenia ma na celu uczynienie procedur oceny emisji hałasu bardziej 

wiarygodnymi poprzez pełniejsze objaśnienie wszytkich etapów wdrażania zrównoważonego 

podejścia. Dokument ten nie odnosi się do norm jakości klimatu akustycznego, które nadal 

podlegają obowiązującym przepisom szczebla krajowego i lokalnego. Natomiast wprowadza 

propozycje istotnych zmian wykorzystując normy, które pierwotnie służyły certyfikacji 

sprzętu lotniczego. W tym kontekście, na szczególną uwagę zasługują znaczące obostrzenia, 

będące wynikiem zmiany definicji samolotu marginalnie zgodnego, ponieważ mogą one 

wywołać potencjalne skutki finansowe po stronie przewoźników lotniczych oraz do pewnego 

stopnia analogiczne konsekwencje ekonomiczne po stronie zarządzających portami 

lotniczymi. Scenariusz taki może mieć miejsce w przypadku podjęcia przez właściwy organ  

decyzji nakazującej wycofywanie samolotów marginalnie zgodnych z eksploatacji na danym 

lotnisku. W następstwie takiej logiki, godnym szczególnego zastanowienia staje się wariant, 

w którym doszłoby do przejęcia strumieni pasażerów i towarów przez naziemne środki 

transportu, rodzące w pełnym cyklu ich ekonomicznego życia jeszcze poważniejsze 

konsekwencje środowiskowe od tych przypisywanych transportowi lotniczemu, tak iż 

intencje twórców przedmiotowego projektu rozporządzenia mogłyby rodzić skutki niemal 

przeciwne do zamierzonych. 



 

3 

 

Rozporządzenie, po jego ewentualnym przyjęciu, uchyli dyrektywę 2002/30/WE, która  

odzwierciedlała pierwsze dążenia do harmonizacji polityki w obszarze zarządzania hałasem, 

w tym poprzez rozwiązanie kwestii najgłośniejszych z eksploatowanych ówcześnie maszyn. 

Instrument ten wymaga jednak dostosowania do aktualnych potrzeb oraz rosnącego problemu 

hałasu. 

Rozporządzenie, przynajmniej w zaproponowanej przez KE formule, będzie obejmowało 

swoim zakresem porty lotnicze, w których wykonuje się co najmniej 50.000 operacji startu 

lub lądowania w ciągu roku. Obecnie w Rzeczpospolitej Polskiej jedynym portem lotniczym 

spełniającym to kryterium jest port lotniczy im. F. Chopina w Warszawie. 

II. Stanowisko RP  

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej z rezerwą podchodzi do projektu rozporządzenia. Ponadto, 

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej dostrzega potrzebę doregulowania kwestii odnoszących się 

m.in. do gospodarki gruntami i planowania przestrzennego, transparentnego wprowadzania 

ograniczeń operacyjnych w związku z narastającymi uciążliwościami hałasowymi oraz 

zrównoważonego podejścia uwzględniajacego potrzeby rożnych stron. 

Szereg elementów projektu rozporządzenia, przez wzgląd na potrzeby związane z 

koniecznością właściwego ukierunkowania procesów rozwojowych, wymaga dopracowania. 

Stopień poparcia Rządu Rzeczpospolitej Polskiej dla projektu rozporządzenia będzie zależał 

w szczególnosci od kierunków prac w nastepujących punktach. 

1. Artykuł 2 „Definicje” zwiększa wymagania wyodrębniające kategorię samolotów 

marginalnie zgodnych. Dotychczas respektowane pojęcie samolotu marginalnie 

zgodnego w uproszczeniu zakładało, że samolotem takim może być statek powietrzny, 

który w jednym lub w dwóch punktach pomiarowych na trzy, w ograniczonym 

stopniu może przekraczać normę emisji ustaloną dla Rozdziału 3, Część II, Tom 1 

Aneksu 16 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w 

Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. Natychmiastowym skutkiem zaostrzenia norm będzie 

konieczność przeprowadzenia przez przewoźników korzystających z europejskich 

portów lotniczych i eksploatujących poddźwiękowe statki powietrzne o MTOW w 

przedziale 34 000 kg i więcej analiz swojego położenia w nowych uwarunkowaniach 

prawno-ekonomicznych, które wydają się tym trudniejsze im większy jest średni wiek 

floty. 

Biorąc pod uwagę możliwość niekorzystnego zbiegu okoliczności, czyli wariantu 

polegającego na dominującym udziale samolotów starszych typów we flocie danego 

przewoźnika, czemu często towarzyszą trudności finansowe, operowanie w sieci 

przeciążonych portów lotniczych, narażonych na roszczenia w związku z 

przekroczeniami uciążliwości akustycznych, nowe prawo unijne może ograniczyć 

operacyjne możliwości wykorzystania lotnisk. Dlatego należałoby zapewnić 

wystarczająco długi czas na ewentualne wycofywanie z eksploatacji samolotów 

marginalnie zgodnych według nowej definicji lub definicję tę złagodzić.  

2. Ustęp 1 artykułu 3 omawianego projektu rozporządzenia nakłada na Państwa 

Członkowskie obowiązek powołania „właściwego organu” do wdrażania środków 

dotyczących ograniczeń operacyjnych oraz „niezależnego organu odwoławczego”, w 

powiązaniu z wymogiem ustanowionym ustępem 2, mówiącym o zapewnieniu 

niezależności „organu właściwego” od jakichkolwiek organizacji, które mogą mieć 
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styczność z działaniami w sferze problematyki hałasowej. Powyższe zapisy wydają się 

być nieprecyzyjne, a przez to trudno wykonalne. Koszt operacyjny związany z 

funkcjonowaniem wyżej wymienionych instytucji będzie stanowił obciążenie 

budżetowe państw trudne do oszacowania na etapie, na którym odpowiednie 

procedury nie są znane. Poza tym, wydaje się praktycznie niemożliwe, aby jedna 

wskazana przez Państwo Członkowskie instytucja mogła uporać się z nałożonymi 

przez rozporządzenie obowiązkami. Ponadto, zakres zadań nałożony na organ 

właściwy jest mieszaniną kompetencji różnych organów władzy w Rzeczpospolitej 

Polskiej, w tym m.in. władz samorządowych odpowiedzialnych za zarządzanie 

przestrzenią wokół lotnisk (plany zagospodarowania przestrzennego), instytucji 

podległych resortowi środowiska odpowiedzialnych m.in. za pomiary i kontrolę norm 

hałasowych w sąsiedztwie portów lotniczych czy też resortowi właściwemu ds. 

transportu, który prowadzi i reguluje politykę transportową. 

W związku z powyższym, Rząd Rzeczypospolitej Polskiej  widzi potrzebę 

prowadzenia dalszych prac nad dookreśleniem obu instytucji czyli organu właściwego 

oraz organu odwoławczego.  Takie dookreślenie wykluczy możliwe spory 

kompetencyjne między organami i ułatwi tym samym stosowanie przepisów 

rozporządzenia. 

3. Istotnym jest, aby po wejściu w życie rozporządzenia, moc prawną zachowywały 

środki i procedury przyjęte na gruncie obecnie obowiązujących przepisów prawa. 

Wypracowane dotychczas metody przeciwdziałające nadmiernemu hałasowi 

wymagały poświęcenia przez zainteresowane strony czasu oraz środków finansowych. 

Ponadto, w związku z wątpliwościami wyrażonymi m. in. w punkcie 2, przedstawiciel Polski 

powinien prezentować następujące stanowisko w trakcie prac nad projektem rozporządzenia: 

Implementacja rozporządzenia powinna wywołać jak najmniejsze obciążenia budżetowe dla 

państw członkowskich Unii Europejskiej.   

III. Uzasadnienie stanowiska RP 

Problem hałasu w portach lotniczych i ich otoczeniu wymaga właściwego rozwiązania, ale nie 

może przesłaniać faktu, że dotyczy tylko krytycznej fazy transportu lotniczego, czyli cyklu 

startu i lądowania, podczas gdy na przeważającej długości tras wszelkie oddziaływania są 

mniejsze i zachodzą w znacznym oddaleniu od skupisk ludności. W ujęciu ogólnym, 

ograniczenie przepustowości przestrzeni powietrznej, poza negatywnymi skutkami 

finansowymi dla portów lotniczych i przewoźników, może spowodować przejęcie pracy 

przewozowej niewykonanej przez transport lotniczy przez środki transportu naziemnego, 

rodzące więcej uciążliwości środowiskowych w przeliczeniu na jednostkę pracy przewozowej 

w pełnym cyklu ich życia, między innymi z powodu rezerwacji gruntów pod infrastrukturę, 

bezpośredniość i bliskość oddziaływań wszystkich rodzajów emisji na populację ludzi na 

całej długości linii transportowych. Stąd, wykonanie rozporządzenia żadną miarą nie 

gwarantuje poprawy stanu środowiska, o ile nie zostanie w dostatecznym stopniu 

uprawomocniony właściwy system przeznaczania gruntów w otoczeniu portów lotniczych.  

Biorąc pod uwagę sytuację ekonomiczną Państw Członkowskich, należy także unikać 

rozwiązań, które będą wymagały tworzenia dodatkowych obciążeń biurokratycznych 

(tworzenie nowych struktur administracyjnych) i generowały dodatkowe koszty dla budżetu 

państwa.  
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Ocena skutków regulacji 

Przeprowadzona przez KE ocena skutków regulacji wydaje się bądź bagatelizować kwestię 

szacowanych kosztów wprowadzenia rozporządzenia w życie, bądź posługiwać metodologią 

zaniedbującą istotne zmienne kosztotwórcze. 

Ponadto, nawet jeśli rozporządzenie nie będzie rodziło kosztów dla UE, nie implikuje to 

automatycznego usprawiedliwienia dla zaniechania rachunku kosztów z perspektywy Państw 

Członkowskich. 

1. Ocena skutków prawnych  

W związku z uchyleniem dyrektywy 2002/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, należy 

zapewne uchylić wdrażające jej postanowienia Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 30 

stycznia 2007 r. w sprawie określenia zakresu informacji wymaganych do wydania decyzji o 

wprowadzeniu ograniczeń lub zakazów wykonywania operacji lotniczych w celu ograniczenia 

hałasu emitowanego na lotnisku (Dz. U. 2007 r. Nr 21, poz. 133). Konieczna okazać się może 

także zmiana przepisów ustawy – Prawo lotnicze regulujących to zagadnienie. 

2. Ocena skutków społecznych  

Ocena ta na poziomie krajowym jest niejednoznaczna i trudna do oszacowania. Jej wynik 

zależy od sposobu praktycznego wdrożenia regulacji przeciwdziałających nadmiernemu 

hałasowi w środowisku. Jeżeli główny akcent zostanie położony na ograniczenia operacyjne, 

to przy braku ładu przestrzennego można oczekiwać w średnim i długim horyzoncie 

czasowym zastąpienia uciążliwości związanej z hałasem lotniczym uciążliwościami 

wynikającymi z odpowiedniego przyrostu aktywności innych środków transportu. Ponadto, 

możliwa będzie dalsza nieuporządkowana zabudowa terenów wokół lotnisk osiedlami 

mieszkaniowymi, co jeszcze bardziej zwiększy liczbę osób narażonych na hałas.  

Otoczenie portów lotniczych wnosi istotny wkład do PKB i dynamizuje lokalne rynki pracy. 

Perturbacje wywołane zmniejszaniem efektywnej przepustowości portów lotniczych mogą 

mieć istotny wpływ na pogorszenie sytuacji na rynku pracy oraz zmniejszenie wpływów z 

podatków do budżetu państwa, warunkujące negatywne społecznie skutki wtórne. Wreszcie, 

planowanie przestrzenne wokół portów lotniczych jest ważne nie tylko z uwagi na skuteczną 

ochronę ludności przed przebywaniem w zasięgu uciążliwości akustycznych. Otóż statystyki 

prowadzone od wielu lat w USA dowodzą, że 75% katastrof lotniczych ma miejsce około ½ 

mili od portu lotniczego. Powstaje zatem pytanie, czy naprawdę jest to najlepsze miejsce dla 

zwartej zabudowy mieszkaniowej, kiedy to przedsiębiorcy związani z transportem lotniczym 

powinni w pierwszej kolejności dysponować tą przestrzenią? 

3. Ocena skutków gospodarczych 

Projekt rozporządzenia dotyczy dużych portów lotniczych z roczną ilością operacji lotniczych 

powyżej 50 000. Temu warunkowi w RP odpowiada jedynie port lotniczy im. F. Chopina w 

Warszawie (ok. 125 000 operacji w 2010 r.). Następne w ilości operacji lotnisko w Krakowie 

osiągnęło tylko ok. 32.000 operacji. Na lotnisku w Warszawie od 2005 r. obowiązuje opłata 

hałasowa, motywując w ten sposób przewoźników do stosowania samolotów o jak 

najlepszych parametrach akustycznych (im hałaśliwszy samolot, tym wyższa opłata). Dzięki 

m.in. temu udział najstarszych, najgłośniejszych samolotów, które tu mogłyby być objęte 

ograniczeniami operacyjnymi, wprowadzanymi tym rozporządzeniem, spada systematycznie i 
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w 2010 r. wynosił poniżej 7%. Przy tak marginalnym ich udziale nie wydaje się celowym 

wprowadzanie dodatkowych ograniczeń, które byłyby możliwe na mocy niniejszego 

rozporządzenia. Lotnisko to stosuje także procedury operacyjne obniżające hałas odczuwany 

przez okolicznych mieszkańców. 

Jeśli któryś unijny port lotniczy zastosowałby maksymalne, dopuszczalne w tym projekcie 

rozporządzenia ograniczenie operacyjne, polegające na wycofywaniu z użytkowania na jego 

terenie samolotów ze skumulowanym marginesem hałasu poniżej 10 EPNdB, wówczas 

dotknęłoby to samolotów Boeing 737-400, użytkowanych przez PLL LOT (ich skumulowane 

marginesy to 8,3 EPNdB). W takiej sytuacji PLL LOT zmuszony byłby wycofać je z danej 

linii w ciągu 5 lat, rocznie zmniejszając o 20% liczbę ich operacji. 

Cykl projektowania samolotów komunikacyjnych oraz ich jednostek napędowych jest 

długotrwały, zbyt szybkie zaostrzanie wymogów środowiskowych może odebrać 

przemysłowi lotniczemu szansę na właściwe dostosowanie parametrów sprzętu lotniczego. 

Również linie lotnicze z uwagi na ich kapitałochłonność, uzależnienie od niestabilnego rynku 

paliw, pracochłonność i niską stopę rentowności mają z perspektywy finansowej ograniczone 

możliwości wymiany sprzętu starego na nowy. 

4. Ocena skutków finansowych  

Koszty dla budżetu państwa, jakie może wygenerować wejście rozporządzenia w życie na 

obecnym etapie są trudne do oszacowania. Ponadto zarządzający lotniskami sami będą 

musieli ponosić koszty opracowywania analiz wprowadzanych środków ograniczających 

hałas, zaś przewoźnicy lotniczy muszą ponosić koszty modernizacji swojej floty ze względów 

ekonomicznych. Nowe samoloty zużywają mniej paliwa jednocześnie emitując mniej 

szkodliwych spalin i są zdecydowanie mniej hałaśliwe od starszych generacji. 

IV. Informacja w sprawie zgodności projektu aktu z zasadą 

pomocniczości 

Działanie UE może zapewnić lepsze osiągnięcie celów wniosku z następujących względów: 

a) zharmonizowane podejście do ograniczeń działalności odnoszących się do poziomu 

hałasu w ramach procesu zarządzania hałasem w pobliżu unijnych portów lotniczych 

przyczynia się do zwiększenia efektywności środowiskowej w dziedzinie transportu 

lotniczego oraz zapewnia bardziej przewidywalne środowisko robocze przewoźnikom 

lotniczym i organom zarządzającym portami lotniczymi;  

b) zharmonizowana metoda oceny powinna zmniejszyć ryzyko stronniczości w 

konkurencji między portami lotniczymi czy przewoźnikami lotniczymi oraz 

niebezpieczeństwo wdrażania niewłaściwych praktyk, co może wpływać nie tylko na 

przepustowość konkretnego portu lotniczego, ale też na ogólną efektywność sieci 

lotniczej. 

Takie podejście  zapewnia bardziej opłacalne rozwiązania problemów środowiskowych w 

pobliżu portów lotniczych, pozwalając również na uniknięcie braku jednolitości 

poszczególnych wymogów w zakresie hałasu obowiązujących operatorów, którzy z założenia 

działają w sieci międzynarodowej. 
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V. Przedstawiciel Rządu upoważniony do prezentowania stanowiska  

Tadeusz Jarmuziewicz, Sekretarz Stanu  

w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

ul. Chałubińskiego 4/6 

00-928 Warszawa 

tel. 22 630-18-20 

 


