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Dotyczy:interpretacji wynikiw pomimu halasu,
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W aviqzku z pytaniemprzekazarryrrpoczt4elektonicaraw dniu 22wne$nia,20l0r. pruzPana
PiofraKapicAz WIOS we Wroclawiu dotyczqcyminterpretacjiwynik6w pomiar6whalasuwyja$niam
co nastEpujg.
W przypadku pomiar6w halasu wykonywanychzgodnie z Metodyk4 referonoyjnqzawsrte
w zal4cznikuNr 6 do rozporzqdznniaMinisha Srodowiskaz dnia 4 listopada 2008r. w sprmtie
vrymagerw zabesie prowadzeniapomiu6w wielkoici emisji oraz pomictrdw iloici pobieraneiwody
Czq$oiE pkt tr. 3.:
@2.U.Nr 206, poz, l29l), zgodniez tr.ef,ciqzawwt4w
a) warto$Cwskaftrika Lo* o lub Lrro I prryjmowanajcst jako ostateczny wynik badaniahalasu"
z wyjqtkiemsyhracji,o kt6rej mowaw lit. b,
b) w przypadkulokalizacji punltu pomiarowegoprry elewacjibudynku,w odlegloSciod 0,5 do 2 m
od zamknigtegolub uohylonegookna,wynik badaniapomniejszasig o 3 dB.
Ponadtozgodnie z informacjami zawartymiw Cz96ciA powyzszej Metodyki referencyjnej,
wyznaczonawartoSCwslolnik6w Ly.qo oteuzL,qN podawanajest wraz z wartoSci4przndzial6w
nilpewno$ci rcrsznrzonejoszacowanejdh poziomu ufto6ci 95% (Js) .Wpik pomianr poziomu
je6li
halasuuzyskanyprzy -rltoso*aniu niniejszejmetodykireferencyjnejuwata sig za prawidlonT'
wartosdirzndzianniepewnoScirozsznrmnejuss lub +ucs*jestmniejszalub r6wna 2r7 dB.
Nale2y wyja6ni6, i2 zgodnie z definicjq z:rwart4w przewodnilu Gl6wnego Urzpdu Miar
jest to parametr zwiqzarry1 t!F$i9q
,,Wyra2anieniepewno5cipomfanr" niepewnoJdpomianr
uzasadnionyspos6bptzypisa| wielkoSci
w
iori*t, charakieryzujqcy'romzLrtwarto$ci,h6re mo2na
jest wigc wyrazeniemfaktu,
mierzone.l.Zgodniezpowytsrymprr"rnodoikiom, niepewno56pomianr
nie jedna
ze dla danejfrelko$ci -rutlo*: i danego wyniku pomianrrcj wielkoSoimierzonej,istnieje
zgodne
warto56, i nieskofczenie wiele wartoSci rozproszonych wok6l wyniku, -kt6re s4
natur'l i kt6re zrlhym stopniemwiarygodnoscimog4
danymii znajomoSoiqpraw
z obsenvacjami,
zostal prrypisanewielko5ci mierzonej.
zpowyLsz4
W apt@ku z powyhszym,w przSpadkupomf-ar6! halasurealizowanych-zSodnie jest jako
*uttoSO *tkuittik" L4q'o lub !eoe.N Przyjmowana
metodyk4,"ferencyjrii ,Ati*;
pod
wannkiem 2ewartoS6przedzialuniopevnroscirozsznrmneius5
ostatecznywynik bad;iadlasu,
mniejszalub r6wna 2r7 dB.
fu! +Ue51jest

Nale2y doda{, iL powy?szn stanowisko bylo 6wnie2 prezentowane na szkoleniach
prowadzonycipr*, fortytui Ochrony Srodowiskaw Warszawie,dla akustyk6w z wojew6dzkich
ocbronySrodowiska.
inspektorat6w
Tak uryskan4 wartoS6wskafrrika LLq o lub L,ra N nalety por6wna6 z dgPuszczalUm
poziomemhalasuwyra2onym wskaftrikiem L*o o lub Le.o y, olceslonym w decy4ii wlaSciwego
ustawy
btg*u, w celu sprawdzeniaczy tvyst€puj4przekroczeniqzakt6re, zgodnie z prze_pisami
zp6in.zlrt,)
poz.
150
25,
,dni^Zl hrietnia 2001r. Prawooobrony$rodowiska
@2.U. 22008r. Nr
naleL,ywymierzy6karg.
Nale2y doda6, it w przypadkugdy stwierdzoneprzekroczeniedopuszczalnegopoziomu
gdyzzgodnie
jest
mniejs4gort 1 dB declaii ustalaj4cejwyniar kary bigeracej nie wydaj_e^s-!,
halasu
w sprawie
patAzienilca
2992r.
23
dnia
z
obwielzczeniem Minisra Srodowiska
,
"i.tuatoyrn
ziemioraz
do
lub
do
wdd
iciek6w
wysokoicistavtekka za przeboczenie wartmkiw wprowadzotia
jednostkowe
poz.
893)
zi pneboczeniedopuszizalnegopoziomuhalast+na rok 2010 M. P. Nr 69,
od
stawtciyar zaprznktocznniedofuszczalnegopoziomuhalasuokre6lonodla wielko$ci przekroczenia
I dB.
UstosunkowujEpsig do'pisma DepartamentuInspekcji i Oizecznictwa z dnia l8 hrietnia
2008r. znak DIiO/0iS-rcqrcU" , niniejszym wyjadnia:n,iZ jest ono odpowiedziqna zapytanie
dotycz4cesposobuinterpretaojiprzez IOS wynik6w pomiar6w i badaf emisji gazbw,py-l6woraz
6ciek6wdo $rodowiska.
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