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Sygn. akt VI ACa 501/13

Uzasadnienie

Pozwem z dnia 19 sierpnia 2009 roku powód J. Ś. wniósł przeciwko 

pozwanemu  Przedsiębiorstwu  Państwowemu  „(…)”  w  W.  o  zasądzenie 

kwoty  110.000  zł  wraz  z  ustawowymi  odsetkami  liczonymi  od  dnia  11 

sierpnia  2009 roku do dnia  zapłaty.  Ponadto  powód wniósł  o  zasądzenie 

kosztów procesu według norm przepisanych. 

W  uzasadnieniu  powód  podniósł,  iż  jest  właścicielem  domu  o 

powierzchni 255 m2, wybudowanego w oparciu o decyzję nr (…) z dnia 05 

maja  1986  roku  na  działce  o  nr  ewidencyjnym  (…)  położonej  w 

miejscowości M. przy ul. (…). 

Powód  wskazał,  iż  Wojewoda  (…)  w  dniu  07  sierpnia  2007  roku 

wydał rozporządzenie nr (…) w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego 

użytkowania  dla  (…)  im.  (…)  w  W.,  mocą  którego  utworzono  obszar 

ograniczonego użytkowania, który objął nieruchomość powoda.   

W związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości i w 

konsekwencji  koniecznością  dokonania  rewitalizacji  budynku  powód 

wskazał, iż będzie musiał ponieść koszty nie mniejsze niż 110.000 zł. Kwota 

ta  obejmuje  koszt  zwiększenia  izolacyjności  ścian  zewnętrznych budynku 

(30.000  zł),  koszt  wymiany  24  okien  i  4  par  drzwi  zewnętrznych, 

zastosowanie  rolet  aluminiowych  (40.000  zł)  oraz  koszt  zwiększenia 

izolacyjności dachu i stropodachu (40.000 zł). J. Ś. wskazał, iż nie poniósł 

jeszcze wszystkich wskazanych kosztów ale stosownie do treści § 5 pkt 2 

rozporządzenia nr (…) Wojewody (…) z dnia 07 sierpnia 2007 roku będzie 

zmuszony je ponieść. Stosownie bowiem do treści art. 136 § 3 ustawy z dnia 

27  kwietnia  2001  roku  Prawo  ochrony  środowiska,  poniesienie  kosztów 
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rewitalizacji  budynku  nie  jest  warunkiem  niezbędnym  do  skutecznego 

dochodzenia roszczenia w powyższym zakresie. 

W dniu 06 sierpnia 2009 roku powód wezwał pozwanego do zapłaty 

odszkodowania wyznaczając mu termin spełnienia świadczenia na dzień 10 

sierpnia 2009 roku. Do tej  pory strona pozwana nie dokonała zapłaty we 

wskazanym terminie (pozew, k. 2-4).

W  odpowiedzi  na  pozew  z  dnia  30  grudnia  2009  roku  pozwany 

Przedsiębiorstwo Państwowe „(…)” w W. wniósł o oddalenie powództwa w 

całości  oraz  zasądzenie  od  powoda  kosztów  procesu,  w  tym  kosztów 

zastępstwa procesowego według norm przepisanych. 

W uzasadnieniu pozwany wskazał, iż zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 

27  kwietnia  2001  roku  Prawo  ochrony  środowiska,  w  przypadku 

niemożności  dotrzymania  standardów  jakościowych  środowiska  poza 

terenem  lotniska  tworzy  się  obszar  ograniczonego  użytkowania.  Na  tej 

podstawie, na mocy upoważnienia z art. 135 ust. 2 Wojewoda (…) wydał 

rozporządzenie nr (…) z dnia 07 sierpnia 2007 roku w sprawie utworzenia 

obszaru ograniczonego użytkowania dla (…) im. (…) w W. Przedmiotowe 

rozporządzenie  precyzuje  ograniczenia  sposobu  korzystania  z 

nieruchomości. 

§  5  pkt  2  powyższego  rozporządzenia  stanowi  o  zastosowaniu 

zabezpieczeń poprzez zwiększenie izolacyjności ścian zewnętrznych, okien i 

drzwi. Pozwany podkreślił, iż taki zapis komponuje się z nałożonymi przez 

ustawodawcę  obowiązkami  inwestorów  budowlanych  w  zakresie 

zabezpieczeń  przed  hałasem,  wynikającymi  z  innych  powszechnie 

obowiązujących  przepisów  prawa.  To  na  stronie  powodowej  spoczywa 

ciężar  wykazania  ewentualnych  prac  koniecznych  do  zwiększenia 

izolacyjności budynku, a nie do jej zapewnienia. Pozwany wskazał ponadto, 

iż powód zameldowany jest na pobyt stały w miejscowości M. od 1988 roku. 
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Obiekty budowlane  powinny być projektowane, budowane i utrzymywane 

zgodnie  z  wymaganiami  współczesnej  wiedzy,  w  sposób  zapewniający 

niezbędne warunki zdrowotne i odpowiednie warunki użytkowe zgodnie z 

przepisami i normami. Pozwany wskazał na istniejące po stronie inwestora 

obowiązki  zapewnienia  właściwego  klimatu  akustycznego,  przy  czym 

decyzja  jego o  ulokowaniu  inwestycji  budowlanej,  w obszarze  mniej  lub 

bardziej  atrakcyjnym  akustycznie  kształtowała  i  determinowała  ciężar 

realizacji  przedmiotowych obowiązków. W ocenie strony pozwanej,  jeżeli 

powód  był  zobowiązany  do  zapewnienia  określonej  izolacyjności 

akustycznej budynku w określonym zakresie, przed wprowadzeniem obszaru 

ograniczonego  użytkowania,  należy  uznać,  że  koszty,  jakie  mają  być 

poniesione przez J.  Ś. w celu osiągnięcia tej izolacyjności nie wynikają z 

ograniczeń  wprowadzonych  rozporządzeniem  Wojewody  ustanawiającym 

ten obszar. 

Pozwany  podkreślił,  iż  dla  dochodzonego  roszczenia  nieistotne  są 

subiektywne  odczucia  powoda,  a  jedynie  obiektywnie  stwierdzony  brak 

zapewnienia  właściwego  klimatu  akustycznego  w  pomieszczeniach 

budynku. Dokonanie oceny w tym zakresie wymaga przeprowadzenia badań 

akustycznych przez biegłego z dziedziny ochrony budynków przed hałasem. 

Wyniki  takiej  oceny  mogą  być  podstawą  dla  ustalenia  aktualnego  stanu 

zabezpieczeń  akustycznych  budynku,  według  obowiązujących  powoda 

przepisów,  a  następnie  określenia  ewentualnej  konieczności  i  kosztów 

dostosowania  tych  zabezpieczeń  dla  zapewnienia  właściwego  klimatu 

akustycznego.

W dalszej części uzasadnienia pozwany zakwestionował wymienione 

w pozwie nakłady związane z rewitalizacją akustyczną budynku. W ocenie 

„(…)”  powód  w  żaden  sposób  nie  wykazał  przesłanek  uzasadniających 

uwzględnienie podanych szacunkowo nakładów. Ponadto J. Ś. nie poniósł 
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kosztów rewitalizacji  akustycznej budynku. Szkodą zaś, o której mowa w 

art.  136  ust.  3  ustawy  z  dnia  27  kwietnia  2001  roku  Prawo  o  ochronie 

środowiska  są  koszty  poniesione  w  celu  wypełnienia  wymagań  przez 

istniejące  budynki.  W  przedmiotowym  przypadku  wolą  ustawodawcy  za 

chwilę  wyrządzenia  szkody  należy  uważać  chwilę  poniesienia  kosztów 

(odpowiedź na pozew, k. 40-45). 

Na rozprawie w dniu 25 października 2012 roku powód ograniczył 

swoje  żądanie  do  kwoty  wynikającej  z  wyliczenia  dokonanego  przez 

powołanego  w  sprawie  biegłego  z  zakresu  budownictwa,  tj.  do  kwoty 

23.809,55 zł (protokół z dnia 25 października 2012 roku, k. 154-156). 

Wyrokiem z dnia 27 listopada 2012 roku Sąd Okręgowy w Warszawie 

zasądził od pozwanego Przedsiębiorstwa Państwowego „(…)” w W. na rzecz 

powoda J. Ś. kwotę 23.809,55 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 11 

sierpnia 2009 roku do dnia zapłaty. W pozostałym zakresie postępowanie w 

sprawie  umorzył.  W  pkt  III  wyroku  zasądzono  od  pozwanego  na  rzecz 

powoda kwotę 1.799,30 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, zaś w pkt IV 

wyroku zasądzono od powoda na rzecz pozwanego kwotę 3.600 zł tytułem 

zwrotu  kosztów  zastępstwa  procesowego  (wyroku  Sądu  Okręgowego  w 

Warszawie z dnia 27 listopada 2012 roku, k. 161-162). 

Powyższe  rozstrzygnięcie  Sąd  pierwszej  instancji  oparł  na 

następujących ustaleniach faktycznych i prawnych:   

J.  Ś.  wraz  z  żona  A.  Ś.  są  właścicielami  zabudowanej  budynkiem 

mieszkalnym nieruchomości  stanowiącej  działkę o nr  ewidencyjnym (…), 

położonej w M. przy ul. (…) (odpis zwykły księgi wieczystej nr (…).

W dniu 07 sierpnia 2007 roku na mocy upoważnienia wynikającego z 

art.  135  ust.  2  ustawy  z  dnia  27  kwietnia  2001  roku  Prawo  ochrony 
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środowiska  Wojewoda  (…)  wydał  rozporządzenie  nr  (…)  w  sprawie 

utworzenia  obszaru  ograniczonego  użytkowania  dla  (…)  im.  (…)  w  W. 

Nieruchomość J. Ś. znalazła się w granicach tego obszaru  (rozporządzenie  

nr (…) Wojewody (…) z dnia 07 sierpnia 2007 roku, k. 11-13; załącznik nr 1  

do  rozporządzenia  nr  (…),  k.  14;  opis  przebiegu  granic  obszaru  

ograniczonego użytkowania dla (…) im. (…) w W., k. 18-36). 

§ 5 powyższego rozporządzenia nr (…) stanowił, że w istniejących na 

obszarze  ograniczonego  użytkowania  budynkach  należy  zastosować 

zabezpieczenia  zapewniające  właściwy  klimat  akustyczny  w 

pomieszczeniach  poprzez  zwiększenie  izolacyjności  ścian  zewnętrznych, 

okien i drzwi w ścianach zewnętrznych, dachów i stropodachów zgodnie z 

Polskimi  Normami  dotyczącymi  ochrony  przed  hałasem  pomieszczeń  w 

budynkach. 

Na  przełomie  2007  i  2008  roku  J.  Ś.  dokonał  przebudowy  swego 

domu, polegającej na zmianie konstrukcji dachowej i zmianie istniejącego 

poddasza nieużytkowanego na cele mieszkalne. Stosując się do treści § 5 pkt 

2 rozporządzenia nr (…), w czasie remontu J. Ś. wykonał prace niezbędne do 

zachowania  właściwego  klimatu  akustycznego  (przesłuchanie  powoda,  k.  

155-156).  

Powołany w sprawie biegły z zakresu budownictwa inż. A. K. dokonał 

wyceny prac wykonanych przez J. Ś. w celu doprowadzenia jego budynku 

do stanu spełniającego wymogi § 5 pkt 2 rozporządzenia nr (…). Ostatecznie 

do  prac  tych  zaliczył  wymianę  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  na 

dźwiękochłonną  i  wycenił  te  prace  na  kwotę  23.809,55  zł.  Początkowo 

dokonał  też  wyceny wykonanej  izolacji  akustycznej  ścian zewnętrznych i 

dachu ale z uwagi na to, iż prace te były wykonane w związku z adaptacją 

poddasza  na  cele  mieszkalne,  ostatecznie  odstąpił  od  ich  uwzględnienia, 

uznając,  że  gdyby  poddasze  było  nadal  pomieszczeniem  nieużytkowym, 
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warunki  izolacyjności  akustycznej  byłyby  spełnione  bez  potrzeby 

jakichkolwiek  zmian  (opinia  pisemna,  k.  102-116;  ustna  opinia  

uzupełniająca, k. 154-155).

Sejmik Województwa (…) uchwałą nr (…) z dnia 20 czerwca 2011 

roku zmienił granice obszaru ograniczonego użytkowania w ten sposób, iż 

działka J. Ś. znalazła się poza jego obszarem (okoliczność bezsporna).  

Powyższy  stan  faktyczny  Sąd  Okręgowy  ustalił  na  podstawie 

dokumentów zgromadzonych w aktach sprawy, przesłuchania powoda oraz 

pisemnej i ustnej opinii uzupełniającej biegłego sądowego A. K. z zakresu 

budownictwa.

Sąd  pierwszej  instancji  uznał  za  zasadne  roszczenie  powoda, 

wskazując, iż znajduje ono swoją podstawę prawną w art. 136 ust. 3 ustawy 

Prawo o ochronie środowiska. Nieruchomość J. Ś. do dnia 20 czerwca 2010 

roku  pozostawała  w  obszarze  ograniczonego  użytkowania.  Podstawą 

utworzenia tego obszaru były stwierdzone na podstawie przeprowadzonych 

badań akustycznych przekroczenia norm hałasu. Sąd Okręgowy podkreślił, 

że miarodajne są  tylko uśrednione pomiary hałasu z długiego okresu,  zaś 

jednorazowe badanie przez biegłego poziomu hałasu w danej nieruchomości 

jest  pozbawione sensu.  Zdaniem Sądu, biegły do spraw budowlanych jest 

właściwym  biegłym  do  ustalenia  właściwego  klimatu  akustycznego  i 

ustalenia,  jakie prace wykonane podczas remontu w 2007/2008 roku były 

przeprowadzone w celu doprowadzenia budynku do wymogów określonych 

w  tym  rozporządzeniu.  Okna  nowej  generacji  wstawione  w  2007  roku 

niewątpliwie spełniające wszystkie normy akustyczne znacząco wpłynęły na 

zwiększenie izolacyjności akustycznej i polepszenie klimatu akustycznego. 

Biegły na podstawie swego doświadczenia stwierdził, iż okna z lat 80-tych 

nie miały właściwej izolacyjności i nie miały możliwości rozszczelnienia.
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Reasumując,  Sąd pierwszej  instancji  uznał,  że  wymiana  okien  była 

działaniem podjętym w celu zapewnienia właściwego klimatu akustycznego 

stosownie  do  wymogów  rozporządzenia  nr  (…).  Tym samym roszczenie 

powoda w zakresie zwrotu kosztów poniesionych na ten cel zostało uznane 

za  słuszne  i  zostało  uwzględnione.  W  zakresie  dalej  idących  roszczeń, 

których powód nie popierał,  Sąd umorzył postępowanie na podstawie art. 

355 k.p.c.

Sąd  Okręgowy  uznał,  iż  cofnięcie  pozwu  dotyczyło  roszczeń 

niezasadnych  i  potraktował  to  jako  przegraną  powoda.  W  tym  zakresie, 

stosownie  do  treści  art.  100  k.p.c.  obciążył  stronę  powodową  kosztami 

procesu w 79% oraz kosztami zastępstwa procesowego na rzecz pozwanego. 

Apelacją z dnia 17 stycznia 2013 roku pozwany zaskarżył wyrok Sądu 

Okręgowego  w  Warszawie  z  dnia  27  listopada  2012  roku  w  całości. 

Zaskarżonemu orzeczeniu pozwany zarzucił: 

1) naruszenie przepisów prawa procesowego, które miało istotny wpływ 

na treść wyroku w postaci:

a) art. 227 k.p.c. poprzez nieprzeprowadzenie dowodu z opinii biegłego 

akustyka koniecznej do wyjaśnienia istotnych okoliczności sprawy, co 

uniemożliwiło  Sądowi rozpoznanie istoty sprawy, tj.  ustalenie,  jaka 

była izolacyjność akustyczna pomieszczeń w budynku powoda, czy 

budynek ten spełniał  wymagania  określone w Polskiej  Normie,  czy 

przed remontem zachowane były wymagania techniczne i zapewniony 

klimat  akustyczny  oraz  czy  przed  remontem  budynek  wymagał 

zastosowania dodatkowych zabezpieczeń akustycznych, 

b) art.  233  §  1  k.p.c.  poprzez  nieprzeprowadzenie  dowodu  z  opinii 

biegłego  akustyka  koniecznego  do  rozpoznania  istoty  sprawy,  co 

miało  zasadniczy  wpływ  na  merytoryczny  wynik  rozstrzygnięcia. 

Koniecznym  było  bowiem  ustalenie  rzeczywistej  izolacyjności 
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akustycznej  przegród  w  budynku  powoda  przez  przeprowadzenie 

pomiarów akustycznych i porównanie ich do obowiązujących wartości 

normatywnych,  a  tym  samym  ustalenie  czy  klimat  akustyczny  w 

budynku powoda jest zgodny z obowiązującymi przepisami, czego nie 

wykonał biegły z zakresu budownictwa,

c) art.  233  §  1  k.p.c.  w  zw.  z  art.  278  §  1  k.p.c.  poprzez  ich 

niezastosowanie  oraz  niedopuszczenie  dowodu  z  opinii  biegłego 

akustyka  dla  wykazania  czy  powód  faktycznie  poniósł  szkodę 

wynikającą  z  usytuowania  jego  budynku  poza  obszarem 

ograniczonego użytkowania mimo, iż budynek położony jest obecnie 

poza tą strefą, jak również według przepisów rozporządzenia nr (…) 

położony był poza strefą M, w obszarze, w którym nie dochodziło do 

przekroczeń  dopuszczalnych  poziomów  hałasu  lotniczego  dla 

zabudowy mieszkaniowej,

d) art. 232 zd. 1 k.p.c. i art. 233 § 1 k.p.c. poprzez ich błędną wykładnię i 

przyjęcie  przez  Sąd,  iż  powód  udowodnił  szkodę  wynikającą  z 

usytuowania  jego  budynku  pomimo  położenia  poza  obszarem 

ograniczonego użytkowania,

e) zasady równego traktowania stron w procesie, wynikającej z art. 32 

ust. 1 Konstytucji RP poprzez powołanie dowodu zgłoszonego przez 

powoda w postaci opinii biegłego z zakresu budownictwa i wydanie 

wyłącznie  na  tej  podstawie  wyroku,  natomiast  niedopuszczenie 

wniosku dowodowego pozwanego z opinii biegłego akustyka,

f) art.  379  pkt  5  k.p.c.  poprzez  oddalenie  wniosku  pozwanego  o 

powołanie  biegłego  akustyka  i  pozbawienie  strony  pozwanej 

możliwości  obrony  swych  praw  wskutek  wadliwości  czynności 

procesowych Sądu,
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g) art.  316 § 1 k.p.c.  poprzez nieuwzględnienie  w toku procesu stanu 

prawnego,  zgodnie  z  którym nieruchomość  powoda pozostaje  poza 

obszarem ograniczonego użytkowania;

2) naruszenie przepisów prawa materialnego, które miało istotny wpływ 

na wynik sprawy w postaci:

a) art.  136  ust.  3  ustawy  Prawo  ochrony  środowiska  i  pkt  2  §  5 

rozporządzenia  poprzez  ustalenie,  iż  budynek  powoda  nie  spełniał 

wymogów technicznych pomimo, iż budynek J. Ś. położony był poza 

strefą  M,  a  obecnie  położony  jest  poza  obszarem  ograniczonego 

użytkowania. Ponadto brak było dowodów na okoliczność, iż budynek 

powoda nie spełniał wymogów technicznych,

b) art.  129  ust.  2  ustawy  Prawo  ochrony  środowiska  i  pkt  2  §  5 

rozporządzenia  nr  (…)  poprzez  ustalenie  odszkodowania  w  celu 

wypełnienia  wymagań technicznych budynków powoda pomimo,  iż 

budynek  powoda  położony  jest  poza  obszarem  ograniczonego 

użytkowania,  w  części  w  której  nie  dochodzi  do  przekraczania 

dopuszczalnych  poziomów  hałasu  w  środowisku  dla  zabudowy 

mieszkaniowej  i  mieszkańców.  Ponadto  brak  było  dowodu,  iż 

budynek wymaga zastosowania zabezpieczenia ponieważ nie ustalono 

rzeczywistego klimatu akustycznego budynku powoda,

c) art.  7  Prawa budowlanego i  §  323,  325,  326 i  327 rozporządzenia 

Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  roku  w  sprawie 

warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać  budynki  i  ich 

usytuowanie poprzez ustalenie, że dla zasadności roszczenia powoda 

nie  ma  znaczenia  jaki  jest  realny  klimat  akustyczny  i  czy  są 

przekraczane poziomy hałasu w środowisku.

Pozwany  wniósł  o  uchylenie  zaskarżonego  wyroku  w  całości  i 

skierowanie  sprawy  do  ponownego  rozpoznania  Sądowi  Okręgowemu  w 
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Warszawie oraz pozostawienie temu Sądowi rozstrzygnięcia w przedmiocie 

kosztów procesu w obu instancjach (apelacja pozwanego, k. 178-182).

W  odpowiedzi  na  wezwanie  Sądu  Apelacyjnego  w  Warszawie 

pozwany w piśmie z dnia 04 listopada 2013 roku sprecyzował, iż zaskarża 

wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27 listopada 2012 roku w 

części  uwzględniającej  powództwo,  tj.  co  do  zasądzenia  od  pozwanego 

kwoty 23.809,55 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 11 sierpnia 2009 roku 

do dnia  zapłaty  oraz  co do zasądzenia  od pozwanego kwoty  1.799,30 zł 

tytułem  zwrotu  kosztów  procesu.  Ostatecznie  strona  pozwana  wniosła  o 

zmianę wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27 listopada 2012 

roku w zaskarżonej części poprzez oddalenie powództwa co do zasądzonej 

kwoty 23.809,55 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 11 sierpnia 2009 roku 

do dnia  zapłaty,  ewentualnie  o  uchylenie  wyroku w zaskarżonej  części  i 

przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Ponadto pozwany wniósł o 

zasądzenie  od powoda zwrotu kosztów procesu za  obie  instancje,  w tym 

kosztów  zastępstwa  procesowego  według  norm  przepisanych  (pismo 

pozwanego z dnia 04 listopada 2013 roku, k. 205).  

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje: 

Apelacja nie jest zasadna i podlega oddaleniu. 

Zdaniem  Sądu  Apelacyjnego  należy  odnieść  się  najpierw  do 

poszczególnych  kwestii  wskazanych  przez  stronę  pozwaną  w  zakresie 

naruszenia  prawa  procesowego,  będących  pochodną  przyjętej  przez  sąd 

pierwszej instancji wykładni przepisów prawa ustawy o ochronie środowiska 

art. 129 ust. 2 oraz art. 136 ust. 3 ustawy i pkt 2 § 5 Rozporządzenia nr (…) 

w zw. z art. 316 § 1 k.p.c.
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Najdalej  idący  zarzut  pozwanego  dotyczył  okoliczności,  że  budynek 

stanowiący  własność  powoda  położony  był  pod  rządami  poprzednio 

obowiązującego rozporządzenia poza strefą M, a obecnie położony jest poza 

obszarem ograniczonego użytkowania, co zdaniem pozwanego oznacza, że 

nie  dochodziło i  nie  dochodzi  do przekroczenia  dopuszczalnego  poziomu 

hałasu,  co  skutkuje  brakiem  konieczności  stosowania  zabezpieczeń 

akustycznych.     

Odnosząc  się  do  powyższego  wskazać  należy,  że  nieruchomość  powoda 

znajdowała  się  w  granicach  obszaru  ograniczonego  użytkowania,  którą 

utworzono  na  mocy  rozporządzenia  nr  (…)  Wojewody  (…)  z  dnia  07 

sierpnia 2007 roku. Na mocy wskazanego rozporządzenia nr (…) utworzono 

obszar ograniczonego użytkowania, w którym wyróżniono strefę ograniczeń 

zabudowy  mieszkaniowej  zwaną  strefą  M.  W  §  4  powyższego 

rozporządzenia  w  obszarze  ograniczonego  użytkowania  zabroniono 

przeznaczania  nowych terenów pod szpitale,  domy opieki  oraz zabudowę 

związaną ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, a w 

strefie M także pod zabudowę mieszkaniową. Z § 5 rozporządzenia wynika, 

że  w  obszarze  ograniczonego  użytkowania  (  a  nie  tylko  w  strefie  M) 

wprowadzono  skonkretyzowane  wymagania  techniczne  dotyczące 

budynków.  Z  pkt  2  §  5  wynika,  że  w  istniejących  budynkach  należy 

zastosować  zabezpieczenia  zapewniające  właściwy  klimat  akustyczny  w 

pomieszczeniach  poprzez  zwiększenie  izolacyjności  ścian  zewnętrznych, 

okien i drzwi w ścianach zewnętrznych, dachów i stropodachów – zgodnie z 

Polskimi  Normami  dotyczącymi  ochrony  przed  hałasem  pomieszczeń  w 

budynkach. 

           Z powyższego wynika, że zarówno w strefie M , jak i w  całym 

obszarze  ograniczonego  użytkowania  –  dochodziło  do  przekroczenia 

dopuszczalnych  norm  hałasu.  Okoliczności  tej  początkowo  nie 
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kwestionowała strona pozwana – przyjmując, że pomiędzy granicą strefy M i 

zewnętrzną granicą obszaru ograniczonego użytkowania istniała możliwość 

przekroczenia  dopuszczalnych  poziomów  hałasu  lotniczego.(stanowisko 

zawarte w piśmie z dnia 13 listopada 2012r. k. 151).  

Art.  135  ust.  2  p.o.ś.  stanowi  podstawę  do  ustanowienia  obszarów 

ograniczonego  użytkowania.  W  art.135.  ust.  1  wskazano,  że  jeżeli  z 

przeglądu  ekologicznego  albo  z  oceny  oddziaływania  przedsięwzięcia  na 

środowisko wymaganej przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale 

społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na 

środowisko, albo z analizy porealizacyjnej wynika, że mimo zastosowania 

dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie 

mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu 

lub  innego  obiektu,  to  dla  oczyszczalni  ścieków,  składowiska  odpadów 

komunalnych,  kompostowni,  trasy  komunikacyjnej,  lotniska,  linii  i  stacji 

elektroenergetycznej oraz instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej 

i radiolokacyjnej tworzy się obszar ograniczonego użytkowania.

A  zatem  założeniem  ustawodawcy  było  przyjęcie,  że  na  obszarze 

ograniczonego  użytkowania  standardy  jakości  środowiska  nie  mogą  być 

dotrzymane  –  ponieważ,  jak  w  tym  wypadku  poza  terenem  lotniska, 

dochodzi  do  przekroczenia  norm  hałasu,  co  ma  znaczenie  dla  ustalenia 

przebiegu granic  obszaru  ograniczonego użytkowania.  W ramach obszaru 

ograniczonego  użytkowania  mogą  być  wyróżnione  podstrefy,  ponieważ 

natężenie hałasu w rożnych obszarach może być rożne. 

Gdyby  nie  wprowadzenie  obszaru  ograniczonego  użytkowania  powód 

mógłby się domagać zaniechania nadmiernych imisji dźwiękowych, po jego 

wprowadzeniu natomiast musi je tolerować. Istnienie hałasu i konieczność 

jego  znoszenia  stanowi  zatem  normalny  skutek  wprowadzenia  obszaru 
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ograniczonego użytkowania. Fakt nadmiernego poziomu hałasu w obszarze 

ograniczonego  użytkowania  –  stanowi  okoliczność  leżącą  poza  sporem, 

skoro na skutek nie dotrzymania standardów jakości środowiska – został na 

konkretnym terenie utworzony obszar ograniczonego użytkowania.

      Emisja hałasu do środowiska jest reglamentowana przepisami u p.o.ś. , 

art.  112a.  wskazanej  ustawy  definiuje  pojęcie  wskaźników  hałasu,  które 

mają  zastosowanie  do  prowadzenia  długookresowej  polityki  w  zakresie 

ochrony środowiska przed hałasem, w szczególności do sporządzania map 

akustycznych, o których mowa w art. 118 ust. 1. Wskazany przepis stanowi, 

że na potrzeby oceny stanu akustycznego środowiska, o której mowa w art. 

117 ust. 2 pkt 1 i ust. 3, starosta sporządza, co 5 lat, mapy akustyczne. Mapy 

akustyczne  są opracowywane m.in. na podstawie zdefiniowanych w ustawie 

wskaźników  hałasu.  Właśnie  w  celu  ujednolicenia  standardów  ustalania 

parametrów  hałasu  emitowanego  do  środowiska  w  art.  112a  ustawy 

określono jednolitą  nomenklaturę  poszczególnych czynników, które mogą 

wpływać  na  wynik  pomiaru.  Rozwiązania  te  mają  charakter  typowo 

techniczny i uwzględniają m.in. poziom dźwięku w różnych porach dnia i 

nocy.  Mapa  akustyczna  w  swej  formie  graficznej  zawiera  aktualną, 

poprzednią  i  prognozowaną  sytuację  akustyczną  w  środowisku, 

przekroczenie  dopuszczalnych  poziomów  hałasu  w  środowisku,  zmiany 

między  sytuacją  bieżącą  a  stanem  prognozowanym.  Stworzenie  mapy 

akustycznej  jest  procesem  wieloetapowym,  na  który  składa  się  zbieranie 

danych,  ich przetwarzanie,  wstępne obliczanie  paramentów emisji  hałasu, 

obliczanie wartości poziomów mocy akustycznej źródeł i na ich podstawie 

określanie  zasięgu  emisji  hałasu.  Powyższe  czynności  powtarzane  są 

cyklicznie.  Powyższe  oznacza,  że  mapa  akustyczna  jest  dokumentem 

urzędowym. Zgodnie z art. 244 k.p.c.  dokumenty urzędowe – to dokumenty 

sporządzone w odpowiedniej formie przez powołane do tego organy władzy 
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publicznej  w  zakresie  ich  działania  lub  przez  organizacje  zawodowe, 

samorządowe,  spółdzielcze  i  inne  organizacje  pozarządowe  w  zakresie 

powierzonych  im przez  przepisy  ustawy  spraw z  dziedziny  administracji 

publicznej.  Korzystają  one z  domniemania,  które  można obalić  w sposób 

przewidziany w art. 252 k.p.c., zgodności z prawdą tego, co zostało w nich 

urzędowo zaświadczone oraz z domniemania prawdziwości (autentyczności 

pochodzenia takiego dokumentu od jego wystawcy).

Biegły  do  spraw  z  zakresu  budownictwa  był  zatem  uprawniony  do 

uwzględnienia w opinii poziomu dźwięku z map akustycznych, dla danego 

obszaru  i  w  związku  z  tym  przy  uwzględnieniu  dokonanej  oceny 

izolacyjności  akustycznej  elementów  budowalnych,  ustalenia  właściwego 

klimatu  akustycznego  w  budynku.  Także  biegły  tej  specjalności  miał 

niezbędne kwalifikacje do  wskazania, jakie prace zostały wykonane w celu 

doprowadzenia budynku do wymogów określonych w rozporządzeniu. Nie 

należy przy tym zapominać, że powód w 2008 r. wykonał w znaczącej części 

prace adaptacyjne w budynku , co oznacza, że na datę sporządzenia opinii tj. 

w czerwcu 2012r. nie była możliwa, z przyczyn faktycznych, ocena poziomu 

hałasu w budynku sprzed dokonania remontu. Dlatego też dowód z opinii 

biegłego  akustyka  –  wbrew  zarzutom  apelacji  był  nieprzydatny  dla 

rozstrzygnięcia  sprawy.  W niniejszej  sprawie,  jak  słusznie  zauważył  Sąd 

Okręgowy,  miarodajne  byłyby  tylko  uśrednione  pomiary  wykonywane  w 

dłuższym  okresie  czasu  (takie  wymogi  spełniają  mapy  akustyczne)  zaś 

jednorazowe badanie przez biegłego poziomu hałasu w danym budynku jest 

pozbawione sensu.

 Dlatego zarzut dotyczący naruszenia art. 227 k.p.c., art. 233 § 1 k.p.c. i art. 

379 pkt 5 k.p.c. przez błędne – zdaniem pozwanego – oddalenie wniosku o 

dopuszczenie  dowodu  z  opinii  biegłego  akustyka  okazał  się  bezzasadny. 

Również zarzut dotyczący błędnej oceny dowodów polegający na uznaniu 
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opinii  biegłego  ds.  budowlanych  za  miarodajną  dla  przyjęcia  poziomu 

dźwięku  hałasu  zewnętrznego  w  oparciu  o  mapy  akustyczne-  okazał  się 

nietrafny.  Tym  samym  Sąd  I  instancji  nie  naruszył  zasady  równego 

traktowania stron w procesie, wynikającej z art. 32 ust. 1 Konstytucji.

Bezzasadny okazał się także zarzut naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. w 

zw.  z  art.  278  §  1  k.p.c.   dotyczący  nieprawidłowej  oceny  dowodów w 

zakresie  poniesionej  przez  powoda  szkody.  Roszczenie  o  zasądzenie 

kosztów potrzebnych do rewitalizacji akustycznej budynku na podstawie art. 

129  ust.  2  i  art.  136  ust.3  p.o.ś.  nie  jest  uzależnione  od  uprzedniego 

poniesienia tych kosztów. ( tak wyrok SA w Poznaniu z dnia 10 kwietnia 

2008 r.,  ACa 2/08).  Pogląd ten Sąd Apelacyjny w niniejszym składzie w 

pełni aprobuje. Już sama bowiem konieczność poczynienia nakładów w celu 

zapewnienia właściwego klimatu akustycznego w pomieszczeniach stanowi 

szkodę w rozumieniu art. 136 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska W 

niniejszej  sprawie  –  jednak  powód  poniósł  nakłady  na  rewitalizację 

akustyczną, których celowość i wartość została oceniona i zweryfikowana 

przez biegłego ds. budownictwa.  

Podsumowując, wbrew zarzutom podniesionym przez pozwanego, Sąd 

pierwszej  instancji  dokonał  logicznej,  spójnej,  zgodnej  z  zasadami 

doświadczenia życiowego oceny materiału dowodowego zgromadzonego w 

aktach sprawy. Ocena ta  znalazła  swoje odzwierciedlenie  w uzasadnieniu 

sporządzonym przez ten Sąd, które jest jasne, spójne i wyczerpująco odnosi 

się  do  kwestii  spornych,  które  wystąpiły  między  stronami  w  toku 

postępowania.  W  ocenie  Sądu  Apelacyjnego  Sąd  pierwszej  instancji 

wyprowadził  logicznie  prawidłowe  wnioski  z  zebranego  materiału 

dowodowego.
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W tej sytuacji dalszej oceny zarzutów naruszenia prawa materialnego 

należało dokonać z uwzględnieniem ustalonego stanu faktycznego, który Sąd 

drugiej instancji przyjął za podstawę swojego orzekania.  

Odnosząc się do zarzutów naruszenia prawa materialnego przez Sąd 

pierwszej  instancji  należy  w  pierwszej  kolejności  zauważyć,  iż  powód 

dochodził swoich roszczeń na podstawie art. 129 ust. 2 w zw. z art. 136 ust. 

3  ustawy  z  dnia  27  kwietnia  2001  roku  Prawo  ochrony  środowiska 

(Dz.U.2013.1232 j.t.).

Pozwany  podniósł  zarzut  naruszenia  art.  129  pkt  2  ustawy  Prawo 

ochrony środowiska wskazując, iż budynek powoda położony jest obecnie 

poza obszarem ograniczonego użytkowania, w części w której nie dochodzi 

do przekraczania  dopuszczalnych poziomów hałasu.  Pozwany wskazał  na 

brak dowodów, których istnienie uzasadniałoby zastosowanie zabezpieczeń 

budynku przed hałasem.

Należy  zauważyć,  iż  nieruchomość  powoda,  na  której  znajduje  się 

budynek  mieszkalny  została  włączona  do  obszaru  ograniczonego 

użytkowania  na  mocy  rozporządzenia  nr  (…)  Wojewody  (…)  z  dnia  07 

sierpnia 2007 roku. Opis przebiegu granic powyższego obszaru dla (…) im. 

(…) w W. określał załącznik nr 3 do rozporządzenia, który został złożony do 

akt  niniejszej  sprawy łącznie  z rozporządzeniem (k.  18-36).  Niewątpliwie 

nieruchomość J.  Ś.  została wymieniona w tym załączniku.  Bez znaczenia 

pozostaje  natomiast  fakt,  iż  granice  obszaru  ograniczonego  użytkowania 

uległy przesunięciu w taki sposób, iż budynek powoda nie znajduje się już w 

tej strefie. Powód wystąpił z żądaniem o odszkodowanie w czasie, w którym 

powyższe rozporządzenie  obowiązywało,  weszło  ono w życie  24 sierpnia 

2007 r. , powód wystąpił z pozwem w dniu 19 sierpnia 2009 r. Art. 129 ust. 

4  ustawy  Prawo  ochrony  środowiska  stanowi,  iż  z  roszczeniem,  które 

stanowi przedmiot niniejszego procesu, można wystąpić w okresie dwóch lat 
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od  dnia  wejścia  w  życie  rozporządzenia  lub  aktu  prawa  miejscowego 

powodującego ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości. Termin z 

art. 129 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska stanowi termin zawity, w 

którym  żądania  z  art.  129  ust.  1  –  3  powyższej  ustawy  muszą  zostać 

zgłoszone  obowiązanemu  do  ich  realizacji  w  celu  zachowania  prawa 

dochodzenia tych roszczeń przed sądem  (por.  wyrok Sądu Najwyższego z  

dnia 10 października 2008 roku, II CSK 216/08, LEX nr 577165). 

Powód powyższy termin zachował. Na tej podstawie może domagać 

się  zapłaty  odszkodowania  za  poniesione  nakłady  w  związku  z 

koniecznością wykonania określonych prac zapewniających właściwy klimat 

akustyczny w pomieszczeniach. 

Sąd Apelacyjny za bezzasadny uznał również zarzut naruszenia art. 7 

ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane  (Dz.U.2010.243.1623 

j.t.) i § 323, 325, 326 i 327 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia  2002  roku  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690).  

Powyższe  przepisy  odnoszą  się  do  wymogów  techniczno-

budowlanych,  jakim  powinny  odpowiadać  obiekty  budowlane  i  ich 

usytuowanie.  Należy  zauważyć,  iż  przedmiotem  niniejszego  procesu  nie 

było ustalenie, czy budynek powoda spełnia określone przez prawo wymogi 

techniczne oraz czy został zaprojektowany i wykonany w taki sposób, by 

poziom hałasu nie stanowił zagrożenia dla zdrowia mieszkających tam osób. 

Nieruchomość  budynkowa  powoda  została  wybudowana  w  oparciu  o 

decyzję  nr  (…) z  dnia  05 maja  1986 roku,  a  następnie  przebudowana w 

oparciu  decyzję  nr  (…)  z  dnia  28  października  1999r.  Rolą  sądu 

powszechnego  w niniejszym postępowaniu  nie  jest  badanie,  czy  budynek 

został wybudowany zgodnie z wymogami techniczno-budowlanymi. Należy 

jednak odnotować, że biegły ds. budownictwa miał możność zapoznania się 
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z dokumentacja techniczną budynku powoda i nie zgłaszał w tym zakresie w 

opinii żadnych uwag, co do niespełnienia stosownych norm. Zarzuty apelacji 

naruszenia  ww.  przepisów  prawa  budowlanego  i  wskazanych  aktów 

wykonawczych są tym bardziej bezzasadne, że nie można oceniać klimatu 

akustycznego  budynku  z  1986  roku  w  świetle  aktualnie  obowiązujących 

regulacji.  Tym  samym  w  niniejszym  postępowaniu  faktem  istotnym  dla 

rozstrzygnięcia w rozumieniu art.  227 k.p.c. nie było ustalenie, czy przed 

remontem  budynku  zachowane  były  wymagania  techniczne  i  czy 

zapewniony był właściwy klimat akustyczny. Dodatkowo z całą pewnością 

inne było w latach 80-tych XX wieku natężenie oddziaływania pozwanego 

przedsiębiorstwa  na  nieruchomość  powoda  –  a  zatem  także  potrzeba 

ewentualnych zabezpieczeń akustycznych przedstawiała się zupełnie inaczej. 

Powód  poniósł  szkodę,  która  pozostaje  w  związku  przyczynowym  z 

wprowadzeniem obszaru ograniczonego użytkowania, a zatem ma prawo do 

jej  rekompensaty,  dlatego  pomimo  wyłączenia  nieruchomości  powoda  z 

obszaru ograniczonego użytkowania zaskarżony wyrok odpowiada zasadom 

sprawiedliwości. 

Reasumując apelacja pozwanego okazała się bezzasadna i podlegała 

oddaleniu na podstawie art. 385 k.p.c.     
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