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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 26 stycznia 2007 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie odnotowywania wydania decyzji o okreÊleniu czasu pobytu 
cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz decyzji o odmowie wjazdu cudzoziemca 

na to terytorium

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerw-
ca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234,
poz. 1694) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2003 r. w spra-
wie odnotowywania wydania decyzji o okreÊleniu cza-
su pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej oraz decyzji o odmowie wjazdu cudzoziem-
ca na to terytorium (Dz. U. Nr 146, poz. 1424) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Komendant placówki Stra˝y Granicznej od-
notowuje, w dokumencie podró˝y cudzo-
ziemca, wydanie decyzji o okreÊleniu czasu
pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej odpowiednio do iloÊci 
posiadanych Êrodków finansowych, o któ-
rych mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia
13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, przez
odciÊni´cie piecz´ci zawierajàcej rodzaj i nu-
mer decyzji o okreÊleniu czasu pobytu 
cudzoziemca na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej, podstaw´ prawnà jej wyda-
nia, miejsce na podpis funkcjonariusza 
Stra˝y Granicznej i odciÊni´cie datowni-
ka.”;

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏o-
wego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919).

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Komendant placówki Stra˝y Granicznej od-
notowuje, w dokumencie podró˝y cudzo-
ziemca, wydanie decyzji o odmowie wjazdu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez
odciÊni´cie stempla wjazdowego, przekreÊ-
lonego na krzy˝ czarnym, niewywabialnym
tuszem, i zapisuje obok przekreÊlenia po pra-

wej stronie, niewywabialnym tuszem, pod-
staw´ prawnà wydania decyzji o odmowie
wjazdu, o której mowa w art. 21 ustawy
z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: L. Dorn
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nara˝onej na ha∏as wyra˝ony wskaênikami ha-
∏asu LDWN i LN okreÊlonymi w ustawie z dnia
27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Êrodowi-
ska.

2.4. Opis dzia∏aƒ podj´tych w celu ograniczenia
ha∏asu emitowanego przez statki powietrzne
wykonujàce operacje do lub z lotniska,
a w szczególnoÊci dzia∏aƒ uwzgl´dniajàcych: 
— plany zagospodarowania przestrzennego, 
— programy ochrony Êrodowiska, 
— procedury operacyjne ograniczajàce ha∏as

przenikajàcy do Êrodowiska podczas startu
i làdowania, 

— zakazy lub ograniczenia wykonywania ope-
racji lotniczych przez statki powietrzne
przekraczajàce akustyczne standardy jako-
Êci Êrodowiska, w szczególnoÊci zakazy wy-
konywania operacji lotniczych w porze no-
cy, 

— op∏aty ha∏asowe ustalone przez zarzàdzajà-
cego lotniskiem, 

— preferencyjne u˝ytkowanie dróg starto-
wych, 

— trasy preferowane ze wzgl´du na ograni-
czenie emisji ha∏asu do Êrodowiska, 

— monitorowanie ha∏asu w Êrodowisku. 
3. Prognoza stanu akustycznego Êrodowiska

w przypadku rozbudowy lub modernizacj i
lotniska bez podejmowania nowych Êrod-
ków majàcych na celu ograniczenie emisj i
ha∏asu
3.1. Plan rozbudowy lotniska przewidujàcy zwi´k-

szenie przepustowoÊci, rozbudow´ dróg star-
towych lub terminalu oraz charakterystyk´
przewidywanego przysz∏ego ruchu lotniczego
i jego szacowany wzrost. 

3.2. Opis korzyÊci wynikajàcych ze zwi´kszenia
przepustowoÊci lotniska. 

3.3. Opis skutków braku podj´cia dzia∏aƒ majà-
cych na celu ograniczenie emisji ha∏asu do
Êrodowiska.

3.4. OkreÊlenie na podstawie danych wynikajà-
cych z mapy akustycznej przewidywanej licz-

by ludnoÊci nara˝onej na ha∏as wyra˝ony
wskaênikami ha∏asu LDWN i LN wraz z rozró˝-
nieniem aktualnego i projektowanego sposo-
bu zagospodarowania terenów pozostajàcych
pod akustycznym wp∏ywem lotniska.

3.5. Ocena konsekwencji, w tym przewidywanych
kosztów w przypadku niepodj´cia dzia∏aƒ ma-
jàcych na celu ograniczenie ha∏asu emitowa-
nego przez statki powietrzne wykonujàce ope-
racje do lub z lotniska. 

4. Analiza mo˝liwych do zastosowania Êrod-
ków majàcych na celu ograniczenie emisj i
ha∏asu
4.1. Opis Êrodków mo˝liwych do podj´cia jako al-

ternatywne rozwiàzania zmierzajàce do ogra-
niczenia ha∏asu emitowanego do Êrodowiska
przez statki powietrzne wykonujàce operacje
do lub z lotniska. 

4.2. Opis Êrodków wybranych do dalszego anali-
zowania, z uwzgl´dnieniem w szczególnoÊci: 
— kosztów ich wprowadzenia, 
— przewidywanego terminu osiàgni´cia za-

mierzonych celów,
— skutecznoÊci wyra˝onej liczbà ludnoÊci, na

którà ma wp∏yw ograniczenie emisji ha∏a-
su,

— skutków zastosowania tych Êrodków dla
u˝ytkowników lotniska: przewoêników lot-
niczych (pasa˝erskich i towarowych) i pasa-
˝erów, 

— skutków dla ludnoÊci na terenach pozosta-
jàcych pod akustycznym wp∏ywem lotni-
ska. 

4.3. Analiza mo˝liwych do wystàpienia na innych
krajowych lotniskach skutków wynikajàcych
z zastosowania Êrodków, o których mowa
w pkt 4.2, ze szczególnym uwzgl´dnieniem in-
teresu zarzàdzajàcych tymi lotniskami oraz
przewoêników lotniczych i innych stron majà-
cych interes w dziedzinie ochrony Êrodowiska
i konkurencyjnoÊci gospodarki.

4.4. Uzasadnienie wyboru Êrodków.
4.5. Podsumowanie w j´zyku niespecjalistycznym.
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