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Hałas

 Hałas jest jednym z czynników środowiskowych powodującym 

negatywne oddziaływanie na człowieka. Szkodliwość lub 

uciążliwość hałasu zależy od jego natężenia, częstotliwości, 

długotrwałości działania, a także od indywidualnych cech odbiorcy 

takich jak: stan zdrowia, wiek, kondycja psychiczna, wrażliwość na 

dźwięki.

 Według ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

hałasem (Dz.U. 2017 r., poz.519 ze zmianami)  jest dźwięk

o częstotliwościach od 16 Hz do 16 000 Hz. Poniżej 16 Hz mamy do 

czynienia z infradźwiękami, powyżej 16 000 Hz

z ultradźwiękami.





Hałas

 Według polskich norm poziom hałasu w środowisku określamy za pomocą równoważnego 

poziomu dźwięku – jest to wartość poziomu ciśnienia akustycznego ciągłego ustalonego dźwięku, 

skorygowana według charakterystyki częstotliwościowej A, która w określonym przedziale czasu 

odniesienia jest równa średniemu kwadratowi ciśnienia akustycznego analizowanego dźwięku o 

zmiennym poziomie w czasie.

 W zależności od rodzaju hałasu dopuszczalne poziomy osiągają różne wartości.

 Ze względu na rodzaj pochodzenia hałas możemy podzielić na:

 hałas przemysłowy, tj. hałas od instalacji i urządzeń,

 hałas komunikacyjny, tj. drogowy, kolejowy i tramwajowy, lotniczy,

 komunalny, tj. związany z bytowaniem człowieka,

 hałas związany ze środowiskiem pracy.



Hałas

 WIOŚ w Gdańsku zajmuje się badaniem hałasu w środowisku 

zgodnie z założeniami Wojewódzkiego Programu Monitoringu 

Środowiska na lata 2016-2020, zatwierdzonego przez Ministra 

Środowiska w dniu 1 października 2015 roku. 

 Od 1 stycznia 2019 roku dotychczasowy Wydział Monitoringu został 

włączony do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

i funkcjonuje aktualnie jako Regionalny Wydział Monitoringu 

Środowiska w Gdańsku.

 W struktury GIOŚ włączone zostały laboratoria, które stało 

Centralnym Laboratorium Badawczym Oddział w Gdańsku.



Hałas

 Badanie hałasu prowadzona są  aktualnie przez Centralne 

Laboratorium Badawcze a wyniki opracowywane są przez 

regionalne wydziały monitoringu środowiska. Badania hałasu 

prowadzone są na  podstawie planu monitoringu. Plan obejmuje 

badania hałasu drogowego, kolejowego oraz lotniczego. 

 GIOŚ bada hałas na:

 Drogach, po których przemieszcza się poniżej 3 000 000 pojazdów 

rocznie (według Generalnego pomiaru Ruchu, ostatni z 2015 roku)

 Liniach kolejowych, po których jeździ mniej niż 30 000 pociągów 

rocznie



Hałas – poziomy dopuszczalne 

(r.MŚ z 2012)
lp Rodzaj terenu Dopuszczalny poziom hałasu dla dróg i linii kolejowych

w dB

LAeqD

poziom

krótkookreso

wy dla pory

dnia

LAeqN

poziom 

krótkookreso

wy dla pory 

nocy

LDWN

poziom 

długookreso

wy 

LN

poziom 

długookreso

wy dla 

wszystkich 

pór nocy

w roku

1 Tereny szpitali poza 

miastem
50 45 50 40

2 Teren zabudowy 

jednorodzinnej.

Tereny szpitali w 

mieście

Tereny zabudowy 

związanej z 

czasowym 

przebywaniem dzieci

i młodzieży.

61 56 64 59

3 Tereny zabudowy 

wielorodzinnej.

Tereny zabudowy 

zagrodowej.

Tereny rekreacyjno –

wypoczynkowe.

65 56 68 59

4 Tereny w strefie 

śródmiejskiej miast 

powyżej 100 tys. 

mieszkańców.

68 60 70 65



Hałas – poziomy dopuszczalne

Rodzaj terenu Dopuszczalny poziom hałasu dla pozostałych

obiektów oraz

działalność będąca źródeł hałasu w dB
LAeqD

poziom 

krótkookreso

wy dla pory 

dnia

LAeqN

poziom 

krótkookreso

wy dla pory 

nocy

LDWN

poziom 

długookreso

wy

LN

poziom 

długookreso

wy dla 

wszystkich 

pór nocy

w roku

Tereny szpitali poza 

miastem
45 40 45 40

Teren zabudowy 

jednorodzinnej

Tereny szpitali w 

mieście

Tereny zabudowy 

związanej z 

czasowym 

przebywaniem 

dzieci 

i młodzieży

50 40 50 40

Tereny zabudowy 

wielorodzinnej

Tereny zabudowy 

zagrodowej

Tereny rekreacyjno -

wypoczynkowe

55 45 55 45

Tereny w strefie 

śródmiejskiej miast 

powyżej 100 tys. 

mieszkańców

55 45 55 45



Hałas – poziomy dopuszczalne

lp Rodzaj terenu Dopuszczalny poziom hałasu dla startów, lądowań i 

przelotów statków powietrznych w dB
LAeqD

poziom

krótkookreso

wy dla pory

dnia,

LAeqN

poziom

krótkookreso

wy dla pory

nocy

LDWN

poziom

długookreso

wy

LN

poziom 

długookreso

wy dla 

wszystkich 

pór nocy

w roku

1 Tereny szpitali, 

domów opieki 

społecznej

Tereny zabudowy 

związanej z 

okresowym 

przebywaaniem 

dzieci 

i młodzieźy

55 45 55 45

2 Teren zabudowy 

jedno

i wielorodzinnej 

rodzinnej

przebywaniem dzieci

i młodzieży

60 50 60 50



Hałas

 W roku 2017 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku, 
prowadził  monitoring hałasu komunikacyjnego oraz przemysłowego 
zgodnie z założeniami Wojewódzkiego Programu Monitoringu 
Środowiska na lata 2016-2020, zatwierdzonego przez Ministra 
Środowiska w dniu 1 października 2015 roku. 

 Zgodnie z tym programem, Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Gdańsku wykonał w roku 2017 pomiary hałasu 
drogowego w dziewięciu punktach pomiarowych zlokalizowanych w 
mieście Rumia oraz w trzech punktach pomiary hałasu kolejowego 
generowanego przez linię kolejową nr 202 relacji Gdańsk Główny -
Stargard. 

 Niezależnie od pomiarów hałasu komunikacyjnego wykonywane były 
pomiary hałasu przemysłowego.





Hałas

 Ponadto podmioty zobowiązane do wykonywania okresowych 
pomiarów hałasu
w środowisku przekazywały wyniki badań automonitoringowych, 
wyniki te są na bieżąco analizowane i wprowadzane do bazy 
EHAŁAS.

 HAŁAS DROGOWY

 Od lat wzrasta liczba samochodów na naszych drogach. Powstający w wyniku eksploatacji dróg 
hałas drogowy staje się elementem środowiska wyjątkowo uciążliwym dla człowieka. 
W związku z powyższym istnieje potrzeba jego monitorowania oraz podejmowania działań, które 
spowodują obniżenie poziomu hałasu w środowisku do obowiązujących norm.

 Pomiary hałasu komunikacyjnego przeprowadzono za pomocą laboratorium mobilnego. 

 Podczas prowadzonych pomiarów hałasu w punktach pomiarowych określono równocześnie 
warunki meteorologiczne tj. temperaturę powietrza, wilgotność względną, ciśnienie 
atmosferyczne oraz prędkość i kierunek wiatru, a także rejestrowano pomiar natężenia
i strukturę ruchu.



Hałas

 Zmiany w programie monitoringu na lata 2016-2020 powstały po szczegółowej 
analizie map akustycznych wykonanych w 2016 roku przez Zarząd Dróg 
Wojewódzkich
w Gdańsku dla wybranych odcinków dróg wojewódzkich. Mapy te zostały 
przekazane do WIOŚ Gdańsk w grudniu 2016 roku.

 Zmiana dotyczy pięciokilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 222 
przebiegającej w granicach miasta Starogard Gdański, dla którego w roku 2016 
wykonana została mapa akustyczna. W związku z powyższym w roku 2018 pomiary 
hałasu
w środowisku, zarówno krótkookresowe jak i długookresowe zamiast w Starogardzie 
Gdańskim zostały wykonane w mieście Wejherowo. Według danych uzyskanych na 
podstawie  Generalnego Pomiaru Ruchu w roku 2015 ilość pojazdów na drodze 
wojewódzkiej nr 218 przebiegającej w granicach administracyjnych miasta 
Wejherowo wynosi  poniżej 3 000 000 pojazdów rocznie, a więc właściwym do 
wykonania badań hałasu był Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

 W zakresie monitoringu hałasu kolejowego z powodu modernizacji linii kolejowej
nr 405 relacji Miastko-Słupsk-Ustka w latach 2017-2019, w roku 2018 zostały wykonane 
pomiary hałasu przy linii kolejowej na odcinku Reda-Puck. Pomiary hałasu przy linii 
kolejowej nr 405 wykonane zostaną w roku 2020. 



Hałas

 Hałas drogowy – w roku 2018 wykonano pomiary hałasu w 9 
punktach zlokalizowanych na terenie miasta Wejherowo, przy czym 

trzy z dziewięciu punktów były to pomiary długookresowe ( w sesji 

wiosennej (3 doby), letniej (2 doby) oraz jesiennej ( 3 doby)),

w sześciu punktach wykonano pomiary jedno dobowe. W sumie 

wykonano 30 pomiarów całodobowych w 9 punktach 

pomiarowych.



Hałas – hałas drogowy w 

Wejherowie w 2018
Lp Nazw

a

punkt

u

źródło hałasu Natężenie

ruchu

pojazdów

osobowych

Zmierzony

poziom

dźwięku w

dB

Dopuszczal

ny poziom

dźwięku w

dB

dzie

n

noc LAeqD LAeqN LAeqD LAeqN

1 P2 Droga powiatowa nr

1488G Sikorskiego 74

2018-06-12-2018-06-13

3374 191 60,8 53,1 65 56

2 P4 Droga powiatowa nr

1884G Kościuszki 2018-09-

12-2018-09-13

3671 195 59,3 50,8 65 56

3 P5 Droga wojewódzka nr 218

Sienkiewicza 2018-09-20-

2018-09-21

1027

7

583 62,8 56 65 56

4 P6 Droga powiatowa nr

1478G Sobieskiego 2018-

09-18-2018-09-19

1222

0

697 63,7 57,8 65 56

5 P8 Droga powiatowa nr

1482G 2018-06-21-2018-06-

22

1018

8

449 62,2 55,6 65 56

6 P9 Droga gminna nr 127123G

5018-06-19-2018-06-20
7574 360 60,9 52,4 65 56



Hałas – hałas drogowy w 

Wejherowie w 2018

Lp Nazw

a

punkt

u

źródło hałasu Natężenie ruchu

pojazdów

osobowych

Zmierzony

poziom

dźwięku w

dB

Dopuszczalny

poziom

dźwięku w dB

dzień noc LDWN LN LAeqD LAeqN

1 P1 Droga powiatowa nr

1478G 2018-05-13- 2018-

10-31 ul. 12 Marca

6829 414 66,4 56,9 68 59

2 P3 Droga krajowa nr 218

2018-05-27 -2018-10-31

ul.3 Maja 4

9157 560 67,2 58,3 68 59

3 P7 Droga powiatowa nr

1442G 2018-05-13-2018-

10-24 ul. Chopina

5952 346 63 53,9 64 59



Hałas kolejowy przy linii 213 w roku 

2018 

Lp Natężenie 

ruchów

pojazdu

Zmierzony 

poziom 

dźwięku

Dopuszczal

ny

poziom 

dźwięku w 

dB

dzień noc LAeq

D

LAeq

N

LAeq

D

LAeq

N

P1 Linia kolejowa 213 

Reda_Hel

Połchowo

43 7 56,1 51,3 68 54

P2 Linia kolejowa 213 Reda-

Hel

Żelistrzewo

43 7 61 54,3 64 56

P3 Linia kolejowa 213 Reda-

Hel

Mrzezino

43 7 55,6 50,7 68 54



Hałas – natężenie ruchu w Rumi w 

roku 2017
Oznaczenie 

punktu 

pomiaroweg

o

Lokalizacja 

punktów 

pomiarowych

oraz źródło 

hałasu

Natężenie ruchu

dzień – od 6:00 do 22:00 noc – od 22:00 do 6:00

poj. lekkie poj. ciężkie poj. lekkie poj. ciężkie

P1 Rumia

ul. Sabata 

droga 

powiatowa

nr 1404 G

7218 408 448 19

P2 Rumia

ul. Kamienna 

10 droga 

powiatowa nr 

1404 G

7076 351 437 20

P3 Rumia

ul. Mickiewicza 

49 droga 

powiatowa nr 

1472 G

14286 1695 921 49

P4 Rumia

ul. Starowiejska 

38 droga 

wojewódzka nr 

100

7432 542 233 15

P5 Rumia

ul. Skłodowskiej 

9 droga 

wojewódzka nr 

100

7283 473 422 33

P6 Rumia

ul. Dębogórska 

42

droga 

powiatowa nr 

1472 G

11828 1117 681 72

P7 Rumia

ul. Kosynierów 

7

droga gminna

nr G132314G

11771 237 612 11

P8 Rumia

ul. Ceynowy24, 

droga gminna

nr G132315G

5902 292 381 22

ul. Kosynierów 



Hałas – wyniki pomiarów hałasu w 

Rumi w 2017

Oznaczenie 

punktu 

pomiarowego

Lokalizacja 

punktu 

pomiarowego

Źródło

Wyniki

Wartość 

dopuszczaln

a

Wielkość 

przekroczenia

LAeq

D

[dB]

LAeqN

[dB]

LAeqD

[dB]

LAeqN

[dB]

LAeqD

[dB]

LAeqN

[dB]

P2 Rumia ul. Kamienna 10

droga 

powiatowa

nr 1404G

64,7 57,1 65 56 0 1,1

P4 Rumia
ul. Starowiejska 

38

droga 

wojewódzk

a nr 100

66,9 58,3 65 56 1,9 2,3

P5 Rumia ul. Skłodowskiej 9

droga 

wojewódzk

a nr 100

65,4 57,4 65 56 0,4 1,4

P6 Rumia
ul. Dębogórska 

42

droga 

powiatowa

nr 1472G

64,1 57,3 65 56 0 1,3

P8 Rumia ul. Ceynowy 24

droga 

gminna  nr 

G132315G

65,9 57,2 65 56 0,9 1,2

P9 Rumia ul. Kosynierów 37

droga 

gminna

nr 

G132314G

66,9 60,1 65 56 1,9 4,1



Hałas – wyniki pomiarów w Rumi w 

roku 2018

Oznaczenie 

punktu 

pomiarowego

Lokalizacja 

punktu 

pomiarowego

Źródło

Wyniki

Wartość 

dopuszczaln

a

Wielkość 

przekroczenia

LDW

N

[dB]

LN

[dB]

LDWN

[dB]
LN [dB]

LDWN

[dB]
LN [dB]

P1 Rumia ul. Sabata 12

droga 

powiatowa 

nr 1404G

62,252,3 68 59 0 0

P3 Rumia

ul. 

Mickiewicza 

49

droga 

powiatowa 

nr 1404G

68,159,7 68 59 0,1 0,7

P7 Rumia
ul. Kosynierów 

7

droga 

gminna 

G132314G

67 57,2 68 59 0 0

(źródło: WIOŚ Gdańsku)



Hałas



Hałas punkty pomiarowe hałasu w 

roku 2017



Hałas

HALAS LOTNICZY

 W roku 2011 Port Lotniczy w Gdańsku uruchomił system ciągłych 
pomiarów hałasu lotniczego. Badania te są realizowane zgodnie z 
przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 
roku 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. 140, poz.824). 
Pomiary prowadzone są w czterech punktach pomiarowych 
zlokalizowanych na trasach startu, lądowania i przelotu samolotów.

 Wyniki pomiarów hałasu przedstawiane są w systemie kwartalnym, 
gdzie są szczegółowo analizowane przez pracowników inspektoratu.



Hałas – hałas przemysłowy

 Postępowanie organów administracji publicznej w 

sprawie hałasu, powodowanego działalnością 

gospodarczą składa się z dwóch etapów. Pierwszym 

etapem jest wydanie przez właściwy organ ochrony 

środowiska, którym jest:

 regionalny dyrektor ochrony środowiska – dla 

przedsięwzięć i zdarzeń, występujących na terenach 

zamkniętych (tj. wojskowych i kolejowych),

 starosta – we wszystkich pozostałych przypadkach,

 decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu. Jest to 

decyzja administracyjna, w której określa się jakie 

poziomy hałasu powinny być dotrzymywane na 

terenach chronionych graniczących



Hałas

 Postępowanie organów administracji publicznej w sprawie hałasu, powodowanego 
działalnością gospodarczą składa się z dwóch etapów. Pierwszym etapem jest 
wydanie przez właściwy organ ochrony środowiska, którym jest:

 regionalny dyrektor ochrony środowiska – dla przedsięwzięć i zdarzeń, występujących 
na terenach zamkniętych (tj. wojskowych i kolejowych),

 starosta – we wszystkich pozostałych przypadkach,

 decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu. Jest to decyzja administracyjna, w której 
określa się jakie poziomy hałasu powinny być dotrzymywane na terenach 
chronionych graniczących
z zakładem. Dopuszczalny poziom hałasu może być również określony w pozwoleniu 
zintegrowanym, które w zależności od rodzaju przedsięwzięcia wydaje starosta lub 
marszałek województwa.

 Dopuszczalne poziomy hałasu, jak już wcześniej wspomniano, zależą od rodzaju 
terenu, 
do którego hałas jest emitowany. To, jakie poziomy zostają określone w tej decyzji, 
zależy więc od otoczenia w jakim znajduje się zakład lub inna jednostka 
organizacyjna, niebędąca 



Hałas

 przedsiębiorcą (np. szkoła). Podstawą do wydania tej decyzji jest 
stwierdzenie, w wyniku kontroli starosty lub wojewódzkiego 
inspektora ochrony środowiska, naruszenia dopuszczalnego 
poziomu hałasu.
W drugim etapie następuje kontrola przestrzegania postanowień tej 
decyzji, którą realizuje wojewódzki inspektor ochrony środowiska. 
Nieprzestrzeganie warunków tej decyzji wiąże się z wydaniem na 
podmiot emitujący hałas decyzji, ustalającej wymiar kary 
biegnącej, tj. kary naliczanej z każdym dniem występowania 
przekroczenia, do czasu jego ustania. Kara ta jest instrumentem, 
służącym skłonieniu podmiotu emitującego hałas do zastosowania 
rozwiązań technicznych lub organizacyjnych, celem obniżenia 
hałasu do poziomu co najmniej dopuszczalnego.  





Hałas

 W wyniku kontroli skierowano wnioski do właściwych starostów o 

wydanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu, w innych 

przypadkach ustalono wymiar kary biegnącej za przekraczanie 

warunków decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu. Zakłady, w 

których orzeczono karę biegnącą, wykonały inwestycje, 

ograniczające uciążliwość akustyczną i przedstawiły wyniki badań, 

dokumentujące obniżenie hałasu do poziomu dopuszczalnego. 

 Ponadto, w kilku przypadkach, stwierdzenie braku przekroczeń w 

trakcie kontroli związane było z wykonaniem przez kontrolowanych 

przedsiębiorców inwestycji ograniczających hałas po 

zapowiedzeniu kontroli albo w jej trakcie, a przed wykonaniem 
pomiarów hałasu.



Hałas

 Jednym ze sposobów ograniczenia hałasu drogowego 

jest:

 przenoszenie ruchu tranzytowego poza granicy miast 

poprzez budowę obwodnic,

 rozwój komunikacji miejskiej oraz alternatywnych form 

transportu takich jak rower co poprawi klimat akustyczny 

w mieście,

 budowa ścieżek rowerowych, 

 obniżenie dopuszczalnej prędkości w porze nocnej,

 modernizacja linii kolejowych oraz taboru kolejowego.

 Pomiary WIOŚ wskazują jednoznacznie iż nowoczesne 

pociągi są cichsze od tradycyjnych. 



Hałas

 Ponadto budowa ekranów przy szczególnie hałaśliwych ulicach, 

wymiana stolarki okiennej, zakładanie terenów zieleni, mądre 

planowanie przestrzenne, nie stawianie nowych osiedli przy 

drogach krajowych i obwodnicach, tworzenie stref ciszy, będą 

skutkowały systematyczną poprawą klimatu akustycznego.



 Hałas przemysłowy ograniczany jest poprzez modernizację instalacji, 

wymianę urządzeń na mniej hałaśliwe, obudowywanie źródeł 

hałasu lub zmianę organizacji pracy zakładów. 





Hałas

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


