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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 22 kwietnia 2004 r.
w sprawie wymagaƒ, jakie powinny spe∏niaç statki powietrzne ze wzgl´du na ochron´ Êrodowiska
Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca
2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112,
z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

podstawie oÊwiadczenia rzàdowego z dnia
20 sierpnia 2003 r. (Dz. U. Nr 146, poz. 1413),
z wy∏àczeniem rozdzia∏u 2;

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wymagania, jakie powinny spe∏niaç statki powietrzne ze wzgl´du na ochron´ Êrodowiska przed ha∏asem i zanieczyszczeniami
ziemi, wody i powietrza.

2) Europejskimi Wymaganiami Bezpieczeƒstwa Lotniczego ustanowionymi przez Zrzeszenie W∏adz
Lotniczych (JAA) JAR-36 „Ha∏as statków powietrznych”, wprowadzonymi do stosowania rozporzàdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania
europejskich wymagaƒ bezpieczeƒstwa lotniczego
JAR (Dz. U. Nr 139, poz. 1329).

§ 2. 1. Statki powietrzne, ze wzgl´du na ochron´
Êrodowiska, powinny spe∏niaç wymagania w zakresie
ha∏asu, odnoszàce si´ w szczególnoÊci do:
1) miar oceny ha∏asu;
2) wzorcowych punktów pomiaru ha∏asu;

2. Spe∏nienie przez statki powietrzne wymagaƒ ze
wzgl´du na ochron´ Êrodowiska przed zanieczyszczeniami ziemi, wody i powietrza ocenia si´ zgodnie z:

3) dopuszczalnych poziomów ha∏asu;
4) tolerancji przekroczenia dopuszczalnych poziomów ha∏asu.
2. Statki powietrzne, ze wzgl´du na ochron´ Êrodowiska, powinny spe∏niaç wymagania w zakresie
emitowanych przez silniki statków powietrznych
zanieczyszczeƒ ziemi, wody i powietrza, odnoszàce
si´ do:
1) emisji gazów spalinowych;
2) drena˝u paliwa z uk∏adu paliwowego po zatrzymaniu silnika.
§ 3. 1. Spe∏nienie przez statki powietrzne wymagaƒ ze wzgl´du na ochron´ Êrodowiska przed ha∏asem ocenia si´, z zastrze˝eniem § 4 ust. 3, zgodnie z:
1) tomem I Za∏àcznika 16 do Konwencji o mi´dzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35,
poz. 212 i 214, z póên. zm.3)), obowiàzujàcego na
———————
1)

Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19,
poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2003 r. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 54, poz. 535,
Nr 96, poz. 959 i Nr 99, poz. 1002.
3) Zmiany wymienionej umowy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1963 r. Nr 24, poz. 137 i 138, z 1969 r. Nr 27, poz. 210
i 211, z 1976 r. Nr 21, poz. 130 i 131, Nr 32, poz. 188 i 189
i Nr 39, poz. 227 i 228, z 1984 r. Nr 39, poz. 199 i 200,
z 2000 r. Nr 39, poz. 446 i 447, z 2002 r. Nr 58, poz. 527
i 528 oraz z 2003 r. Nr 78, poz. 700 i 701.

1) tomem II Za∏àcznika 16 do Konwencji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, obowiàzujàcego na podstawie
oÊwiadczenia rzàdowego, o którym mowa w ust. 1
pkt 1;
2) Europejskimi Wymaganiami Bezpieczeƒstwa Lotniczego ustanowionymi przez Zrzeszenie W∏adz
Lotniczych (JAA) JAR-34 „Emisje z silników lotniczych”, wprowadzonymi do stosowania rozporzàdzeniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.
§ 4. 1. Prezes Urz´du Lotnictwa Cywilnego potwierdza spe∏nienie wymagaƒ ze wzgl´du na ochron´
Êrodowiska przed ha∏asem w Êwiadectwie zdatnoÊci
statku powietrznego w zakresie ha∏asu.
2. Wzór Êwiadectwa zdatnoÊci w zakresie ha∏asu
okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia.
3. Je˝eli statek powietrzny jest przeznaczony na
eksport do innego paƒstwa lub jest importowany z innego paƒstwa, zamiast wymagaƒ, o których mowa
w § 3 ust. 1, mo˝na stosowaç odpowiadajàce im wymagania okreÊlone przez to paƒstwo.
4. Âwiadectwo zdatnoÊci w zakresie ha∏asu powinno, w czasie lotu statku powietrznego, znajdowaç si´
na jego pok∏adzie.
§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Infrastruktury: M. Pol

Dziennik Ustaw Nr 122

— 8604 —

Poz. 1271
Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 22 kwietnia 2004 r. (poz. 1271)

WZÓR
ÂWIADECTWO ZDATNOÂCI W ZAKRESIE HA¸ASU

