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�� Art. 115 Art. 115 –– W razie braku miejscowego planu W razie braku miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego oceny, czy teren zagospodarowania przestrzennego oceny, czy teren 
nalenależży do rodzajy do rodzajóów terenw terenóów, o ktw, o któórych mowa w art. 113 rych mowa w art. 113 
ust. 2 pkt 1, wust. 2 pkt 1, włłaaśściwe organy dokonujciwe organy dokonująą na podstawie na podstawie 
faktycznego zagospodarowania i wykorzystywania tego faktycznego zagospodarowania i wykorzystywania tego 
i si sąąsiednich terensiednich terenóów; przepis art. 114 ust. 2 stosuje siw; przepis art. 114 ust. 2 stosuje sięę
odpowiednioodpowiednio

�� art. 113 ust. 2 pkt 1 art. 113 ust. 2 pkt 1 -- w rozporzw rozporząądzeniu w sprawie dopuszczalnych dzeniu w sprawie dopuszczalnych 
poziompoziomóów haw hałłasu w asu w śśrodowisku okrerodowisku okreśśla sila sięę zrzróóżżnicowane dopuszczalne nicowane dopuszczalne 
poziomy hapoziomy hałłasu dla rasu dla róóżżnych rodzajnych rodzajóów terenw terenóów objw objęętych ochrontych ochronąą przed przed 
hahałłasemasem

�� art. 114 ust. 2 art. 114 ust. 2 -- jejeżżeli teren moeli teren możże bye byćć zaliczony do kilku rodzajzaliczony do kilku rodzajóów w 
terenterenóów, o ktw, o któórych mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1, uznaje sirych mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1, uznaje sięę, , żże e 
dopuszczalne poziomy hadopuszczalne poziomy hałłasu powinny byasu powinny byćć ustalone jak dla ustalone jak dla 
przewaprzeważżajająącego rodzaju terenu.cego rodzaju terenu.



�� Art. 157 ust. 1Art. 157 ust. 1 -- Rada gminy moRada gminy możże, w drodze uchwae, w drodze uchwałły, y, 
ustanawiaustanawiaćć ograniczenia co do czasu funkcjonowania ograniczenia co do czasu funkcjonowania 
instalacji lub korzystania z urzinstalacji lub korzystania z urząądzedzeńń, z kt, z któórych emitowany rych emitowany 
hahałłas moas możże negatywnie oddziae negatywnie oddziałływaywaćć na na śśrodowisko, rodowisko, 
z zastrzez zastrzeżżeniem ust. 2eniem ust. 2

�� Art. 157 ust. 2 Art. 157 ust. 2 -- ograniczenia, o ktograniczenia, o któórych mowa w ust. 1, rych mowa w ust. 1, 
nie dotycznie dotycząą instalacji lub urzinstalacji lub urząądzedzeńń znajdujznajdująących sicych sięę
w miejscach kultu religijnegow miejscach kultu religijnego



�� Art. 363Art. 363 -- WWóójt, burmistrz lub prezydent miasta jt, burmistrz lub prezydent miasta 
momożże, w drodze decyzji, nakazae, w drodze decyzji, nakazaćć osobie osobie 
fizycznej, ktfizycznej, któórej dziarej działłalnoalnośćść negatywnie negatywnie 
oddziaoddziałłuje na uje na śśrodowisko, wykonanie w rodowisko, wykonanie w 
okreokreśślonym czasie czynnolonym czasie czynnośści zmierzajci zmierzająących do cych do 
ograniczenia negatywnego oddziaograniczenia negatywnego oddziałływania na ywania na 
śśrodowiskorodowisko


