Podstawy prawne oceny stanu klimatu akustycznego
Poniżej przedstawiono rozporządzenia Ministra Środowiska, które regulują zagadnienia
ochrony środowiska przed hałasem. Rozdział ten uległ niewielkim korektom w porównaniu
z raportem ubiegłorocznym.
1.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112)
Dopuszczalne poziomy hałasu oparte są o wskaźniki oceny hałasu:

poziom równoważny dla pory dnia, LAeq D oraz poziom równoważny dla pory nocy,
LAeq N w dB,

długookresowy średni poziom dźwięku LDWN i LN.
Tabela
2.1.
Dopuszczalne
poziomy
hałasu
w
środowisku
powodowanego
przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty,
lądowania oraz linie elektroenergetyczne wyrażone wskaźnikami LAeq D i LAeq N, które to
wskaźniki mają zastosowanie do ustalenia i kontroli warunków korzystania ze środowiska,
w odniesieniu
do jednej doby
Dopuszczalny poziom hałasu w [dB]
pozostałe obiekty
drogi lub linie kolejowe
i działalność będąca źródłem
hałasu
LAeq D
LAeq N
LAeq D
LAeq N
Lp.

1
1

2

Rodzaj terenu

2
a) Strefa ochronna „A”
uzdrowiska
b) Tereny szpitali poza
miastem
a) Tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy związanej
ze stałym lub wielogodzinnym
pobytem dzieci i młodzieży
c) Tereny domów opieki

przedział
czasu
odniesienia
równy 16
godzinom

przedział
czasu
odniesienia
równy 8
godzinom

4

przedział czasu
odniesienia
równy
8 najmniej
korzystnym
godzinom dnia
kolejno po sobie
następującym
5

przedział
czasu
odniesienia
równy
1 najmniej
korzystnej
godzinie
nocy
6

3

50

45

45

40

61

56

50

40

społecznej
d) Tereny szpitali w miastach
3

a) Tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej i
zamieszkania zbiorowego
b) Tereny zabudowy
zagrodowej
c) Tereny rekreacyjno wypoczynkowe
d) Tereny mieszkaniowo usługowe

4

a) Tereny w strefie
śródmiejskiej miast powyżej 100
tys. mieszkańców

65

56

55

45

68

60

55

45

Objaśnienia:
1)
Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk
tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych.
2)
W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy,
nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy.
3)
Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy
mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.
W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców
pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje
się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych,
handlowych
i usługowych.
Tabela 2.2. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez starty,
lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne wyrażone
wskaźnikami LAeq D i LAeq N, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli
warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby
Dopuszczalny średni poziom dźwięku A w [dB]
Starty, lądowania i przeloty
Linie elektroenergetyczne
statków powietrznych
LAeq D
LAeq N
LAeq N
LAeq D
Lp.

1
1

2

Rodzaj terenu

2
a) Strefa ochronna „A”
uzdrowiska
b) Tereny szpitali poza
miastem
c)
Tereny zabudowy
związanej ze stałym lub
czasowym pobytem dzieci i
młodzieży)
a) Tereny zabudowy
mieszkaniowej jedno- i
wielorodzinnej oraz zabudowy
zagrodowej i zamieszkania
zbiorowego
b) Tereny rekreacyjno -

przedział
czasu
odniesienia
równy 16
godzinom
3

przedział
czasu
odniesienia
równy 8
godzinom
4

5

przedział
czasu
odniesienia
równy 8
godzinom
6

50

45

45

40

60

50

50

4

przedział czasu
odniesienia
równy 16
godzinom

wypoczynkowe
c)
Tereny mieszkaniowo usługowe
d) Tereny w strefie
śródmiejskiej miast powyżej 100
tys. mieszkańców

Objaśnienia:
1)
W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy,
nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy.
2)
Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy
mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.
W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców
pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje
się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych,
handlowych i usługowych.
Tabela 2.3. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez
poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty,
lądowania oraz linie elektroenergetyczne wyrażone wskaźnikami LDWN i LN, które to wskaźniki
mają
zastosowanie
do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem
Dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A
w [dB]
pozostałe obiekty
drogi lub linie kolejowe
i działalność będąca źródłem
hałasu
LDWN
LN
LDWN
LN
Lp.

1
1

2

3

Rodzaj terenu

2
a) Strefa ochronna „A”
uzdrowiska
b) Tereny szpitali poza
miastem
a) Tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy
związanej ze stałym lub
wielogodzinnym pobytem dzieci i
młodzieży
c) Tereny domów opieki
społecznej
d) Tereny szpitali w miastach
a) Tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej i
zamieszkania zbiorowego
b) Tereny zabudowy
zagrodowej
c) Tereny rekreacyjnowypoczynkowe
d) Tereny mieszkaniowo -

przedział
czasu
odniesienia
równy
wszystkim
dobom
w roku
3

przedział
czasu
odniesienia
równy
wszystkim
porom nocy

przedział
czasu
odniesienia
równy
wszystkim
porom nocy

4

przedział
czasu
odniesienia
równy
wszystkim
dobom
w roku
5

50

45

45

40

64

59

50

40

68

59

55

45

6

usługowe
4

a) Tereny w strefie
śródmiejskiej miast powyżej 100
tys. mieszkańców

70

65

55

45

Objaśnienia:
1)
Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk
tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych.
2)
Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy
mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.
W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys.,
można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą
zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych
i usługowych.
Tabela 2.4.Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez starty,
lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne wyrażone
wskaźnikami LDWN i LN które to wskaźniki mają zastosowanie do prowadzenia
długookresowej
polityki
w zakresie ochrony przed hałasem
Dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A
w [dB]
Starty, lądowania i przeloty
Linie elektroenergetyczne
statków powietrznych
LDWN
LDWN
LN
LN
Lp.

1
1

2

Rodzaj terenu

2
a) Strefa ochronna „A”
uzdrowiska
b) Tereny szpitali poza
miastem
c)
Tereny zabudowy
związanej ze
d) stałym lub czasowym
pobytem dzieci i młodzieży)
a) Tereny zabudowy
mieszkaniowej jedno- i
wielorodzinnej oraz zabudowy
zagrodowej
b) i zamieszkania
zbiorowego
c)
Tereny rekreacyjnowypoczynkowe
d) Tereny mieszkaniowo usługowe
e) Tereny w strefie
śródmiejskiej miast powyżej
100 tys. mieszkańców

Objaśnienie:

przedział
czasu
odniesienia
równy
wszystkim
dobom
w roku
3

4

przedział
czasu
odniesienia
równy
wszystkim
dobom
w roku
5

55

45

45

40

60

50

50

45

przedział
czasu
odniesienia
równy
wszystkim
porom nocy

przedział
czasu
odniesienia
równy
wszystkim
porom nocy
6

1)

Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy
mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.
W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys.,
można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą
zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i
usługowych.
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie
sposobu ustalania wartości wskaźnika hałasu LDWN (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1414)
Rozporządzenie na podstawie art. 112b ustawy Poś podaje wzór wyznaczania wartości
długookresowego średniego poziomu dźwięku LDWN z uwzględnieniem:

zmienności funkcjonowania źródeł hałasu w ciągu roku,

zmienności warunków atmosferycznych,

różnorodności czynników wpływających na rozchodzenie
w środowisku.

się

hałasu

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2015 r. w sprawie
wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości
pobieranej wody (Dz.U. 2015 poz. 1542)
Akt wykonawczy wydany na podstawie art. 148 ust.1 ustawy Poś. W rozporządzeniu
w załączniku 7 tym opisano m.in. referencyjne metody pomiarów i oceny hałasu
przemysłowego. Metody te obejmują zarówno:

terenowe prace pomiarowe,

referencyjne modele obliczeniowe emisji i rozprzestrzeniania się hałasu
przemysłowego (instalacyjnego).
Metodyka referencyjna w/w rozporządzenia służy do wyznaczenia wartości poziomu
hałasu emitowanego do środowiska przez instalacje lub urządzenia znajdujące się na terenie
jednego zakładu, wyrażonego wskaźnikami LAeq D i LAeq N, określonymi w art. 112a pkt. 2
ustawy Poś, mającymi zastosowanie do ustalenia i kontroli warunków korzystania
ze środowiska w odniesieniu do jednej doby.
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie
rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji
lub urządzenia, przekazywanych właściwym organom ochrony środowiska
oraz terminu i sposobów ich prezentacji (Dz. U. z 2008 r. Nr 215, poz. 1366)
Rozporządzenie wydane na podstawie art. 149 ust. 2 i 4 ustawy Poś, określa rodzaje
wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia, które
ze względu na szczególne znaczenie dla zapewnienia systematycznej kontroli wielkości
emisji lub innych warunków korzystania ze środowiska przekazuje się właściwym organom
ochrony środowiska oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.
5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie
wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii
w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem
lub portem (Dz. U. z 2011 r. Nr 140 poz. 824 i Dz. U. Nr 288, poz.1697)

Rozporządzenie wydane na podstawie art. 176 ust.1 ustawy Poś, określa wymagania
w zakresie prowadzenia pomiarów w środowisku, do których są obowiązani zarządzający
drogą, linią kolejową, linia tramwajową, lotniskiem, portem, w związku z eksploatacją tych
obiektów, oraz ustala przypadki, w których wymagane są:






ciągłe pomiary poziomów,
okresowe pomiary,
referencyjne metodyki wykonywania pomiarów,
kryteria lokalizacji punktów pomiarowych,
sposoby ewidencjonowania wyników przeprowadzonych pomiarów.

6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie
rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii
kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane
właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów ich prezentacji
(Dz. U. z 2003 r. Nr 18, poz. 164)
Rozporządzenie wydane na podstawie art. 177 ust. 2 ustawy Poś określa rodzaje
wyników pomiarów prowadzonych w oparciu o wymienione wyżej w pkt. 5 rozporządzenie
zawierające metody referencyjne pomiarów hałasu komunikacyjnego w związku
z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, a także określa
terminy i sposoby ich prezentacji. Informacje, które powinni przekazywać właściwym
organom zarządzający drogą, linią kolejową, linia tramwajową i lotniskiem nie są zgodne
z wymaganiami odnośnie informacji zawartych w protokołach i sprawozdaniach z pomiarów
wykonanych wg wymienionego wyżej w pkt. 5 rozporządzenia, w związku z tym powinno
zostać znowelizowane.
7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie
szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu
i sposobu prezentacji (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1340)
Rozporządzenie wydane zostało na podstawie art. 118a ust. 2 ustawy Poś i określa
w dwóch załącznikach szczegółowy zakres danych ujętych na mapach akustycznych
oraz ich układ i sposób prezentacji:




w celu ich wykorzystywania do opracowania danych dla państwowego
monitoringu środowiska,
w celu ich wykorzystywania do tworzenia i aktualizacji programów ochrony
środowiska przed hałasem,
w celu ich wykorzystywania do informowania społeczeństwa o zagrożeniach
środowiska hałasem.

8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie dróg,
linii kolejowych i lotnisk, których eksploatacja może powodować negatywne
oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, dla których jest wymagane
sporządzanie map akustycznych, oraz sposobów określania granic terenów objętych
tymi mapami (Dz. U. z 2007 r. Nr 1, poz. 8)
Rozporządzenie wydane zostało na podstawie art. 179 ust. 2 i 2a ustawy Poś i określa:


drogi, linie kolejowe i lotniska, których eksploatacja może powodować negatywne
oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, dla których jest wymagane
sporządzanie map akustycznych,




terminy zaliczenia dróg, linii kolejowych i lotnisk do obiektów,
obiektów,
których eks
eksploatacja
ploatacja może powodować negatywne oddziaływanie na środowisko,
sposoby określania granic terenów objętych mapami dla dróg, linii kolejowych
kolejowych
i lotnisk.

9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie
sprawie
szczegółowych wymagań dotyc
dotyczących
zących rejestru zawierającego informacje o stanie
akustycznym środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 82, poz. 500)
Rozporządzenie wydane zostało na podstawie art. 120a, ust. 2 ustawy Poś
Poś ii określa
określa
wymogi odnośnie rejestru prowadzonego przez wojewódzkiego inspekto
inspektora
inspektora ochrony
środowiska, zawierającego informacje o stanie akustycznym środowiska,
środowiska, na
na podstawie
podstawie
pomiarów,
badań
badań
i analiz wykonywanych w ramach państwowego monitoringu środowiska:
środowiska:




rodzaje wyników pomiarów, badań i analiz podlegających rejestracji,
układ reje
rejestru
stru zawierającego informacje o stanie akustycznym środowiska,
formę rejestracji wyników pomiarów, badań i analiz.

10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie
sprawie
sposobu i częstotliwości aktualizacji informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. Nr 227
poz. 1485
1485)).
Rozporządzenie wydane zostało na podstawie art. 24, ust. 5 Ustawy
Ustawy zz dnia
dnia 33
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
jego ochronie,
ochronie, udziale
udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddział
oddziaływania
ywania na środowisko (Dz.U.
z 2013 poz. 1235 t.j.) i określa sposób udostępniania informacji, minimalny
minimalny zakres
zakres
udostępnianych informacji, formę udostępniania informacji oraz częstotliwość
częstotliwość aktualizacji
aktualizacji
udostępnianych informacji o środowisku.

