
Obszary ograniczonego 

użytkowania 

w ocenie oddziaływania na środowisko 

idea, metodologia, problemy 



Podstawa prawna 

Art. 135 ust. 1 ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.):  
 

Jeżeli z przeglądu ekologicznego albo z oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia 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 



Emisja z obiektów i instalacji związana z obszarem 

ograniczonego użytkowania 

 

 

Trasa  komunikacyjna 

lotnisko 

Linie 

elektroenergetyczne 

Instalacja 

radiokomunikacyjna, 

radionawigacyjna i 

radiolokacyjna 

Oczyszczalna 

ścieków, składowisko 

odpadów, 

kompostownia 

 



Granice obszaru ograniczonego użytkowania, a standardy 

jakości środowiska - hałas 

Art. 112a ustawy Prawo ochrony środowiska 

 

1. Do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska (m.in. ocena 

oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia): 
– LAeqD – równoważny poziom dźwięku A dla pory dziennej,  

– LAeqN – równoważny poziom dźwięku A dla pory nocnej. 

2. Do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem 

(m.in. sporządzania map akustycznych oraz programów ochrony przed 

hałasem): 
• LDWN - długookresowy średni poziom dźwięku A, wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku,  

• LN - długookresowy średni poziom dźwięku A, wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w 

roku, 

 

 



Granice obszaru ograniczonego użytkowania, a standardy 

jakości środowiska - hałas 
Rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112) 

 
 

 

Lp. Rodzaj terenu Drogi lub linie kolejowe 

Dopuszczalny długotrwały średni 

poziom dźwięku A w dB 

Dopuszczalny poziom hałasu w dB 

LDWN 
 

Przedział czasu 

odniesienia równy 

wszystkim dobom 

w roku 

LN 
 

Przedział czasu 

odniesienia równy 

wszystkim porom 

nocy 

LAeq D 
 

Przedział czasu 

odniesienia równy 

16 godzinom w 

porze dziennej 

LAeq N 
 

Przedział czasu 

odniesienia równy 

8 godzinom w 

porze nocnej 

1 a) Strefa ochronna „A” 

uzdrowiska 

b) Tereny szpitali poza 

miastem 

50 45 50 45 

2 a) Tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 

b) Tereny zabudowy 

związanej ze stałym lub 

czasowym pobytem dzieci i 

młodzieży. 

c) Tereny domów opieki 

społecznej, 

d) Tereny szpitali w miastach 

64 59 61 56 



Granice obszaru ograniczonego użytkowania, a standardy 

jakości środowiska - hałas 
Rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112) 

 
 

 

Lp Rodzaj terenu Drogi lub linie kolejowe 

Dopuszczalny długotrwały średni 

poziom dźwięku A w dB 

Dopuszczalny poziom hałasu w dB 

LDWN 
 

Przedział czasu 

odniesienia równy 

wszystkim dobom 

w roku 

LN 
 

Przedział czasu 

odniesienia równy 

wszystkim porom 

nocy 

LAeq D 
 

Przedział czasu 

odniesienia równy 

16 godzinom w 

porze dziennej 

LAeq N 
 

Przedział czasu 

odniesienia równy 

8 godzinom w 

porze nocnej 

3 a) Tereny zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej 

i zamieszkania zbiorowego, 

b) Tereny zabudowy 

zagrodowej, 

c) Tereny rekreacyjno – 

wypoczynkowe, 

d) Tereny mieszkaniowo – 

usługowe. 

68 59 65 56 

4 a) Tereny w strefie 

śródmiejskiej miast powyżej 

100 tys. mieszkańców 
70 65 68 60 



Granice obszaru ograniczonego użytkowania, a standardy 

jakości środowiska - hałas 

Rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112) 

 
 

 

Lp. Rodzaj terenu Starty, lądowania i przeloty statków powietrznych / Linie elektroenergetyczne 

Dopuszczalny długotrwały średni 

poziom dźwięku A w dB 

Dopuszczalny poziom hałasu w dB 

LDWN 
 

Przedział czasu 

odniesienia równy 

wszystkim dobom w 

roku 

LN 
 

Przedział czasu 

odniesienia równy 

wszystkim porom 

nocy 

LAeq D 
 

Przedział czasu 

odniesienia równy 

16 godzinom w 

porze dziennej 

LAeq N 
 

Przedział czasu 

odniesienia równy 8 

godzinom w porze 

nocnej 

1 a) Strefa ochronna „A” 

uzdrowiska 

b) Tereny szpitali, domów 

opieki społecznej, 

c) Tereny zabudowy związanej 

ze stałym lub czasowym 

pobytem dzieci i młodzieży. 

55 / 45 45 / 40 55 / 45 45 / 40 



Granice obszaru ograniczonego użytkowania a standardy 

jakości środowiska - hałas 

Rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112) 

 
 

 

Lp. Rodzaj terenu Starty, lądowania i przeloty statków powietrznych / Linie elektroenergetyczne 

Dopuszczalny długotrwały średni 

poziom dźwięku A w dB 

Dopuszczalny poziom hałasu w dB 

LDWN 
 

Przedział czasu 

odniesienia równy 

wszystkim dobom w 

roku 

LN 
 

Przedział czasu 

odniesienia równy 

wszystkim porom 

nocy 

LAeq D 
 

Przedział czasu 

odniesienia równy 16 

godzinom w porze 

dziennej 

LAeq N 
 

Przedział czasu 

odniesienia równy 8 

godzinom w porze 

nocnej 

2 a) Tereny zabudowy 

mieszkaniowej jedno- i 

wielorodzinnej oraz zabudowy 

zagrodowej i zamieszkania 

zbiorowego 

b) Tereny rekreacyjno – 

wypoczynkowe 

c) Tereny mieszkaniowo  - 

usługowe 

d) Tereny w strefie 

śródmiejskiej miast powyżej 

100 tyś. mieszkańców. 

60 / 50 50 / 45 60 / 50 50 / 45 



Granice obszaru ograniczonego użytkowania, a standardy 

jakości środowiska – pole elektromagnetyczne 

Rozporządzenie z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 

sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. 192, poz. 1883) 

 
Tabela 1 

Zakres częstotliwości pól elektromagnetycznych, dla których określa się parametry fizyczne charakteryzujące 

oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko, dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 

oraz dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne wartości parametrów 

fizycznych, dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 

Parametr fizyczny 
Składowa 

elektryczna 

Składowa 

magnetyczna 
Gęstość mocy 

Zakres częstotliwości pola 

elektromagnetycznego 

1 2 3 4 

50 Hz 1 kV/m 60 A/m - 



Granice obszaru ograniczonego użytkowania, a standardy 

jakości środowiska – pole elektromagnetyczne 

Rozporządzenie z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 

sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. 192, poz. 1883) 
Tabela 2 

Zakres częstotliwości pól elektromagnetycznych, dla których określa się parametry fizyczne charakteryzujące 

oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko, dla miejsc dostępnych dla ludności oraz dopuszczalne 

poziomy pól elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne wartości parametrów fizycznych, dla miejsc 

dostępnych dla ludności 

Parametr fizyczny 
Składowa 

elektryczna 

Składowa 

magnetyczna 
Gęstość mocy Zakres częstotliwości pola 

elektromagnetycznego 

1 2 3 4 

0 Hz 10 kV/m 2.500 A/m - 

od 0 Hz 0,5 Hz - 2.500 A/m 

od 0,5 Hz do 50 Hz 10 kV/m 60 A/m 

od 0,05 kHz do 1 kHz - 3/f A/m 

od 0,001 kHz do 3 MHz 20 V/m 3 A/m 

od 3 MHz do 300 MHz 7 V/m - 

od 300 MHz do 300 GHz 7 V/m - 0,1 W/m2 



Współpraca organów administracji w zakresie 

tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania 
Na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska  

oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku…. 

 

 

Ocena oddziaływania 

na środowisko – 

decyzja 

środowiskowa 

Przegląd ekologiczny 

Analiza 

porealizacyjna 

Dla terenów zamkniętych 



Dokumentacja do utworzenia obszaru ograniczonego 

użytkowania – ocena oddziaływania na środowisko 

1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, 

art. 66 ust 1. pkt 12 ustawy ooś: wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest 

konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic 

takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych 

dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich; nie dotyczy to 

przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej; 

 

2. poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z 

zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym jest 

konieczne utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania. Nie 

dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej 

(art. 66, ust. 4 ustawy ooś). 



Obszar ograniczonego użytkowania - IDEA 

 

1. w ramach oceny oddziaływania na środowisko – przed 

oddaniem do użytkowania przedsięwzięcia: 
• obszar ograniczonego użytkowania dla parametrów eksploatacji 

przedsięwzięcia na dalsze lata prognozy zapobiega 

przeznaczaniu terenów pod tereny wymagające ochrony 

akustycznej – pełni rolę prewencyjną, 

• ograniczenia prawne pozwalają na prawidłowe planowanie 

przestrzenne zapobiegające powstawaniu konfliktów pomiędzy 

zagospodarowaniem, a ochroną środowiska 

 

PRZYKŁAD 









Obszar ograniczonego użytkowania - IDEA 

 

2. w ramach oceny oddziaływania na środowisko – przed 

oddaniem do użytkowania przedsięwzięcia: 
• Zapobiega powstawaniu bardzo wysokich ekranów 

akustycznych, 

 

 

 

 

 



Obszar ograniczonego użytkowania - IDEA 

 

2. w ramach oceny oddziaływania na środowisko – przed 

oddaniem do użytkowania przedsięwzięcia: 
• Zapobiega oszpeceniu i zabudowaniu przestrzeni miejskich 

sztucznymi obiektami, 

 

 

 

 

 



Obszar ograniczonego użytkowania - IDEA 

 

3. w ramach oceny oddziaływania na środowisko – przed 

oddaniem do użytkowania przedsięwzięcia: 
• Zapobiega powstawaniu wręcz nieskutecznych zabezpieczeń 

akustycznych 

 

 

 

 

 



Obszar ograniczonego użytkowania - IDEA 

dostępny 

Miejsce 

Możliwości techniczne 

Odpowiednia skuteczność 

Aspekt ekonomiczny 

Aspekt społeczny 

Stopień oszpecenia krajobrazu 

Zabudowa przestrzeni miejskich – getto?! 

Jeżeli z przeglądu ekologicznego albo z oceny oddziaływania przedsięwzięcia 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 



Obszar ograniczonego użytkowania - metodologia 

 

Granicą obszaru powinna być: 

izolinia poziomu hałasu o wartości odpowiadającej dopuszczalnemu 

poziomowi hałasu dla rodzajów terenów określonych w rozporządzeniu w 

sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 

 



Obszar ograniczonego użytkowania - metodologia 

Obszar ograniczonego użytkowania 

Uwzględnienie ograniczeń w miejscowym  

planie zagospodarowania przestrzennego 
Art.. 15, ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym 

Planowanie przestrzenne = polityka długookresowa 

Zatem wskaźniki LDWN i LN 
Prognoza oddziaływania na środowisko 

LDWN, LN 



Obszar ograniczonego użytkowania - metodologia 

 Ocena oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć, 

dla których istnieje konieczność utworzenia obszaru 

ograniczonego użytkowania, w oparciu o wskaźniki 

 

 

 

 

 

 

 LDWN i LN 
 

 LAeq D i LAeq N 
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Obszar ograniczonego użytkowania - metodologia 

  

dop. LN 59 dBA 

dop. LAeqN 56 dBA 



Obszar ograniczonego użytkowania - metodologia 

  

dop. LDWN 68 dBA 

dop. LAeqN 56 dBA 



Obszar ograniczonego użytkowania - metodologia 

 W jaki sposób wyznaczać granicę obszaru 

ograniczonego użytkowania 

 

Niebieska LAeqN = 56 dBA 

Czerwona LAeqD = 65 dBA 

Pomarańcz 

 

LAeqD = 61 dBA 



Obszar ograniczonego użytkowania - metodologia 

 W jaki sposób wyznaczać granicę obszaru 

ograniczonego użytkowania 

 

Niebieska LAeqN = 56 dBA 

Czerwona LAeqD = 65 dBA 

Pomarańcz 

 

LAeqD = 61 dBA 

Teren 

niezabudowany… 



Obszar ograniczonego użytkowania - metodologia 

 W jaki sposób wyznaczać granicę obszaru 

ograniczonego użytkowania 

 



Obszar ograniczonego użytkowania - metodologia 

 W jaki sposób wyznaczać granicę obszaru 

ograniczonego użytkowania 

 



Obszar ograniczonego użytkowania - metodologia 

 W jaki sposób wyznaczać granicę obszaru 

ograniczonego użytkowania 

 



Ograniczenia wynikające z obszaru ograniczonego 

użytkowania 

 

Ograniczenia w zakresie użytkowania terenu objętego obszarem 

 

1. w zakresie przeznaczenia terenu w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego i uwzględniane w decyzjach o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu, np.: 

 

a) zakaz przeznaczenia terenu pod budowę budynków mieszkalnych, 

szpitali, domów opieki społecznej i budynków związanych ze stałym 

pobytem dzieci i młodzieży, takich jak szkoły, przedszkola, internaty, 

domy dziecka itp., zakaz tworzenia stref ochronnych „A” uzdrowiska, 

 

 



Ograniczenia wynikające z obszaru ograniczonego 

użytkowania 

 

Ograniczenia w zakresie użytkowania terenu objętego obszarem 

 
2. wymagania techniczne dotyczące budynków, np.: 

 

a) zmiana funkcji istniejących budynków na niepodlegające ochronie 

akustycznej lub zapewnienie właściwego klimatu akustycznego w 

pomieszczeniach wymagających ochrony akustycznej poprzez stosowanie 

przegród budowlanych o odpowiedniej izolacyjności akustycznej, 

b) zapewnienie właściwego klimatu akustycznego w budynkach z 

pomieszczeniami wymagającymi ochrony akustycznej poprzez stosowanie 

przegród budowlanych o odpowiedniej izolacyjności akustycznej. 

 

 

 



Ograniczenia wynikające z obszaru ograniczonego 

użytkowania 

Ograniczenia w zakresie użytkowania terenu objętego obszarem 

 
3. sposób korzystania z terenów, np.: 

 

a) zakaz budowy budynków mieszkalnych, szpitali, domów opieki społecznej i 

budynków związanych ze stałym pobytem dzieci i młodzieży, takich jak 

szkoły, przedszkola, internaty, domy dziecka itp., zakaz tworzenia stref 

ochronnych „A” uzdrowiska 

b) zakaz zmiany funkcji istniejących obiektów niewymagających ochrony 

akustycznej na podlegające ochronie akustycznej; 

c) dopuszczalne lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej pod warunkiem 

zapewnienia właściwego klimatu akustycznego w pomieszczeniach 

wymagających ochrony akustycznej 

 



Obszar ograniczonego użytkowania – zobowiązana 

Zobowiązania zarządców obiektów, dla których utworzono obszar 

ograniczonego użytkowania: 

 

1. wypłata odszkodowań, z tytułu: 

a) utraty wartości nieruchomości objętej obszarem, 

b) ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, 

c) poniesionych kosztów w celu wypełnienia wymagań technicznych 

przez istniejące budynki. 

 

2. wykup nieruchomości, z tytułu: 

a) ograniczeń korzystania z terenu (np. zmiana funkcji terenu) 

Koszty dużo mniejsze niż w przypadku ekranów 

akustycznych, które w środowisku miejskim (duża 

liczba różnego rodzaju źródeł hałasu) mogą 

stanowić pozorne źródło hałasu (fala odbita). 



Obszar ograniczonego użytkowania - metodologia 

 

Strefowanie obszaru: 

 

Kryteria: 

  

 różne wartości dopuszczalnego poziomu hałasu 

 

 różne wskaźniki oceny hałasu (LAeq D/N, LDWN, LN) 

 

 różne ograniczenia (zakaz zabudowy, zmiana funkcji, wymagania 
techniczne dla budynków) 

 

Nie ma konieczności w ocenie oddziaływania na 

środowisko!!! 



Podsumowanie 

 Prewencyjna rola obszaru ograniczonego użytkowania – tworzenie na 

terenach dotychczas niezagospodarowanych, 

 

 Obszar alternatywą dla innych środków przeciwhałasowych – rozszerzenie 

znaczenia słowa „dostępnych”, 

 

 Granice obszaru ograniczonego użytkowania na podstawie wskaźników 

wymienionych w art. 112 ustawy Prawo ochrony środowiska,  

 

 Uwzględnienie w ocenie oddziaływania na środowisko wskaźników 

długookresowych, 

 

 Strefowanie obszaru. 

 

 Podejście indywidualne – gęsta zabudowa mieszkaniowa w centrach miast 

 


