
    
 

 
 

Protokół 

ze spotkania Grupy Roboczej ds. Hałasu 

w ramach krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających 

funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” 

13 grudnia 2021 r. 

w formie on-line przy wykorzystaniu systemu MS TEAMS 

 

 

1. Miejsce, czas oraz uczestnicy spotkania 

Spotkanie zdalne Grupy Roboczej ds. Hałasu odbyło się w dniu 13 grudnia 2021 r. w 

godzinach 9:00 - 15:15 w formie on-line. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 

Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, 

Urzędów Marszałkowskich, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, starostw 

powiatowych oraz akredytowanych laboratoriów badawczych. 

 

 



    
 

 
 

2. Przedmiot spotkania  

Spotkanie rozpoczęła przewodnicząca Grupy od przywitania Uczestników, krótkiego 

omówienia planowanej wizyty studyjnej w Olsztynie w dniach 1 - 3 czerwca 2022 

roku oraz prezentacji harmonogramu spotkania.  

 

Na początku przedstawiono informacje na temat treści ankiety Związku Powiatów 

Polskich, opracowanej w związku ze zmianami wprowadzonymi do art. 115a ustawy 

Prawo ochrony środowiska. Następnie zgłoszono wątpliwości dotyczące interpretacji 

zapisów art. 115a oraz art. 147a ww. ustawy. Stwierdzono, że w danej sprawie 

należy wystąpić o interpretacje przepisów prawa do Ministerstwa Klimatu i 

Środowiska (MKiŚ). Kolejno przedyskutowano koszty wykonywania pomiarów 

własnych oraz zleconych. W dalszej części omówiono zapisy art. 379 ustawy Prawo 

ochrony środowiska, dotyczące kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o 

ochronie środowiska oraz upoważnienia do wykonywania funkcji kontrolnych 

pracowników, w kontekście zlecania wykonywania kontroli firmom zewnętrznym oraz 

procedury zawierania umów z takimi wykonawcami. 

 

Następnie przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) w 

Poznaniu przedstawił prezentację pn. „Farmy fotowoltaiczne – oddziaływanie 

akustyczne”, w której przybliżono zagadnienia związane z analizą oddziaływania 

farm fotowoltaicznych na środowisko z zakresu hałasu, dane dotyczące źródeł 

hałasu, oddziaływania skumulowanego oraz ustalania granic terenu chronionego. Na 

początku omówiono elementy farmy, z zaznaczeniem że podstawowym źródłem 

emisji hałasu są inwentery, magazyny energii i stacje transformatorowe. 

Przedstawiono budowę przestrzenną farm z podziałem na systemy centralne 

wyposażone w inwentery dużej mocy montowane wewnątrz bryły stacji 

transformatorowej, inwentery centralne w wykonaniu zewnętrznym, systemy 

rozproszone (łańcuchowe) oraz stacje transformatorowe centralne lub rozporoszone. 

Zaprezentowano parametry techniczne inwenterów oraz omówiono podstawowe 



    
 

 
 

problemy przy wykonywaniu pomiarów poziomu hałasu. Następnie wyróżniono źródła 

hałasu w stacjach transformatorowych oraz magazynach energii wraz z parametrami 

emisji hałasu. Przybliżono wyniki analizy własnej zasięgów oddziaływania 

skumulowanego stacji transformatorowych oraz inwenterów dla farmy w układzie 

centralnym, następnie zaprezentowano wyniki dla źródeł rozproszonych. Zwrócono 

uwagę na kwestie ustalania granic terenu chronionego. Przytoczono zapisy art. 144 

ustawy Prawo ochrony środowiska dotyczące zakazu przekroczenia standardów 

jakości środowiska poza teren, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny 

oraz definicję tytułu prawnego według art. 3 ww. ustawy. Na końcu przedstawiono 

sytuację faktyczną, gdzie prowadzący instalację zawarł umowę dzierżawy z 

właścicielem terenu oraz zaproszono Uczestników spotkania do dyskusji na temat 

dzierżawy jako tytułu prawnego w rozumieniu art. 3 ustawy Prawo ochrony 

środowiska. Stwierdzono, że w danej sprawie zostanie opracowana prośba o 

interpretację, która zostanie przekazana do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 

(GDOŚ) i MKiŚ.  

 

W dalszej części spotkania przedstawiciel RDOŚ w Poznaniu omówił zagadnienia, 

związane z oddziaływaniem akustycznym elementów drogi stanowiących 

infrastrukturę towarzyszącą, w tym m. in. przebudowywanych dróg poprzecznych, 

Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP), Obwodów Utrzymania Drogi (OUD) w ocenach 

oddziaływania na środowisko. Za pomocą map przedstawiono różne sytuacje 

faktyczne z możliwym oddziaływaniem negatywnym, związane z postępowaniami 

dotyczącymi analizy oddziaływania akustycznego dla drogi ekspresowej S11. 

Zwrócono uwagę na brak w dokumentacji wnioskodawców analizy akustycznej dla 

dróg poprzecznych oraz argumentowanie niewykonania takiej analizy z 

wykorzystaniem ogólnego stwierdzenia „znikomego ruchu” bez przedstawienia 

właściwemu organowi wyników badań natężenia ruchu dla drogi poprzecznej. W tym 

miejscu przedyskutowano przedstawione sytuacje faktyczne, zakres map 

akustycznych w nawiązaniu do dróg poprzecznych, wykonywanie pomiarów 



    
 

 
 

natężenia ruchu przez zarządców dróg powiatowych oraz możliwość doliczenia 

oddziaływania dróg poprzecznych do skumulowanego oddziaływania akustycznego. 

Podkreślono, że w przypadku analizy natężenia ruchu przydatne jest rozeznanie 

stanu rzeczywistego drogi w terenie. Stwierdzono, że drogi poprzeczne, które są 

położone w pobliżu terenów chronionych akustycznie, należy uwzględniać w 

skumulowanym oddziaływaniu akustycznym. Następnie omówiono MOP jako źródła 

oddziaływania akustycznego oraz przybliżono problemy z zakwalifikowaniem ich jako 

źródeł hałasu (inne źródła hałasu, hałas przemysłowy, hałas drogowy) w zależności 

od typu MOP. Zaznaczono, że oddziaływania MOP nie uwzględnia się przy 

sporządzaniu map akustycznych. W kontekście OUD przedstawiono dotychczasowe 

doświadczenia, stwierdzono przypadki wydania decyzji wyłącznie dla OUD, gdzie 

dany obwód był analizowany w kategorii źródła hałasu przemysłowego.  

 

W tym miejscu zaproszono Uczestników spotkania do dyskusji i wymiany 

doświadczeń. Na początku omówiono sytuację, kiedy w raporcie oddziaływania na 

środowisko zaproponowano ekrany akustyczne, które były technicznie niemożliwe do 

wykonania oraz przedyskutowano kwestie niewykonalności decyzji administracyjnej 

w dniu jej wydania. Następnie przedstawiono problemy, związane z badaniem źródeł 

hałasu przemysłowego w pasie drogowym oraz kwalifikacją źródeł hałasu w 

zależności od typu MOP. Stwierdzono, że MOP I kategorii można rozpatrywać jako 

hałas drogowy, ze względu na to, że dominującą funkcją jest parking, natomiast MOP 

II i III kategorii – jako hałas przemysłowy z uwzględnieniem źródeł liniowych po 

którym poruszają się pojazdy. Podniesiono temat lokalizacji punktów pomiarowych 

do oceny poziomu hałasu zgodnie z wymogami przepisów krajowych. Zgłoszono 

uwagę, że parkingi w strategicznych mapach hałasu dla miast powyżej 100 tys. 

mieszkańców traktowane są jako instalacje, a nie drogi. W dalszej części omówiono 

możliwe działania naprawcze dla MOP oraz wskazano rozstrzygnięcia dotyczące 

właściwości organów, które mogą nakładać takie wymogi. W podsumowaniu dyskusji 

stwierdzono, że kwestie związane z elementami drogi stanowiącymi infrastrukturę 



    
 

 
 

towarzyszącą należy uregulować prawnie, drogi poprzeczne muszą być 

uwzględniane w analizie oddziaływania akustycznego, MOP II i III kategorii należy 

rozpatrywać jako źródła hałasu przemysłowego.  

 

W trakcie spotkania zgłoszono propozycję GIOŚ w Krakowie zebrania od 

Uczestników spotkania uwag i opinii na temat istniejących zapisów prawa w zakresie 

ochrony przed hałasem w celu organizacji zamówienia analizy przepisów prawnych. 

Wymieniono zakres tematyczny oraz wyznaczono przedstawicieli Grupy Roboczej, 

którzy zostaną włączeni do postępowania na etapie odbioru analizy prawnej.  

 

Przedmiotem kolejnej dyskusji był projekt zmian przepisów prawa krajowego 

dotyczący możliwości wymiany okien w budynkach mieszkalnych, w przypadku braku 

możliwości zabezpieczenia terenu ekranami akustycznymi. Przybliżono nowe 

brzmienie art. 114 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska, omówiono 

zaproponowane zmiany na tle obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przed 

hałasem, zwrócono uwagę na to, że przekroczenia w środowisku nie muszą 

przekładać się na przekroczenia wewnątrz budynku. Następnie omówiono 

dotychczasowe doświadczenia w zakresie przekroczenia standardów wewnątrz 

budynku oraz stosowanych metod badań akustycznych. Zgłoszono uwagi na temat 

nakładania obowiązku na czas nieokreślony na podstawie decyzji z art. 115a ustawy 

Prawo ochrony środowiska, co powoduje uciążliwości dla zakładu, który dostosował 

się do wytycznych i aktualnie nie ma przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu. 

 

W nawiązaniu do powyższych tematów zaproponowano zamówienie ekspertyzy w 

2022 roku na temat zgłaszanych przez Uczestników Grupy Roboczej zmian w 

obowiązujących przepisach w zakresie ochrony przed hałasem. Omówiono możliwe 

zagadnienia, m. in. zmiany pod kątem rozwiązania sprzeczności w obowiązującym 

prawie, punktowe zmiany w ustawie Prawo ochrony środowisko na tle analizy 

całościowej przepisów prawa.   



    
 

 
 

W kolejnej części spotkania przedstawiciel RDOŚ w Poznaniu przedstawił 

prezentację pn. „Hałas z jednostek podległych MON. Postępowania naprawcze”, w 

której podjęto tematykę postępowań w sprawie podejmowania działań naprawczych 

w odniesieniu do obiektów zlokalizowanych na terenach zamkniętych podległych 

Ministrowi Obrony Narodowej, tj. lotnisk, poligonów, jednostek wojskowych itp. 

Dodatkowo omówiono rodzaje źródeł hałasu oraz działania ograniczające 

ponadnormatywny hałas. Na wstępie zaznaczono, że dla przedsięwzięć 

zlokalizowanych na terenach podległych MON decyzje o środowiskowych 

uwarunkowaniach wydaje RDOŚ oraz przytoczono art. 72 ustawy o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, który wymienia przypadki, 

kiedy nie wydaje się decyzji środowiskowej, a konieczność realizacji przedsięwzięcia 

wymaga zgłoszenia do RDOŚ. Wspomniano, że procedura zgłoszeniowa realizacji 

przedsięwzięcia wymaga zbadania, czy wyłącznym celem planowanej inwestycji jest 

obronność i bezpieczeństwo państwa lub prowadzenie działań ratowniczych i 

zapewnienie bezpieczeństwa cywilnego. Następnie wymieniono przykładowe 

przedsięwzięcia podlegające zgłoszeniu oraz zaprezentowano treść odpowiedzi na 

zgłoszenie realizacji przedsięwzięcia (przebudowa wojskowej bocznicy kolejowej), w 

tym podkreślono zapis, że brak sprzeciwu w trybie art. 72 ust. 9 ustawy nie zwalnia 

inwestora od stosowania przepisów ochrony środowiska dotyczących zachowania 

standardów jakości środowiska oraz przepisów dotyczących gospodarki odpadowej. 

W dalszej części przedstawiono charakterystykę rodzajów źródeł hałasu na terenach 

podległych MON (lotniska wojskowe, poligony wojskowe, strzelnice, jednostki 

wojskowe, jednostki pancerne), metody ich pomiaru oraz wymieniono główne 

problemy pomiarowe, w tym np. nieregularność operacji i różnorodność źródeł 

hałasu. Następnie zaprezentowano możliwe działania naprawcze, wśród których 

wymieniono: monitoring hałasu (art. 175), decyzję dotyczącą monitoringu (art. 178), 

przegląd ekologiczny (art. 237), decyzję ograniczającą i przywracającą środowisko 

do stanu właściwego (art. 362), obszar ograniczonego użytkowania (art. 135). 



    
 

 
 

Przybliżono zagadnienie hałasu impulsowego, w tym celu wskazano rozporządzenie 

MKiŚ w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz 

Metodykę referencyjną wykonywania okresowych pomiarów hałasu impulsowego w 

środowisku pochodzącego z instalacji lub urządzeń. Zwrócono uwagę, że pomiary 

takie wykonuje się zgodnie z procedurą opisaną w normie PN-ISO 10843 z 

uwzględnieniem definicji zawartych w normie PN-ISO 1996-2:1999. Wymieniono 

rodzaje dźwięków impulsowych oraz omówiono metodę pomiaru ekspozycyjnych 

poziomów dźwięków w odniesieniu do pojedynczych impulsów i metodę pomiaru 

równoważnego poziomu dźwięku impulsowego, z zawartością impulsów 

akustycznych. Podano przykładowe poziomy maksymalne dla różnych źródeł hałasu 

oraz zaprezentowano poprawkę impulsową do wyników pomiarów parametrów 

impulsów. Na końcu przedstawiono dwie sprawy, zgłoszone przez RDOŚ w 

Gdańsku, dotyczące strzelnicy wojskowej oraz lądowiska helikopterów, położonych 

blisko zabudowy w kontekście obszaru ograniczonego oddziaływania oraz 

zastosowania możliwych działań naprawczych. W tym miejscu zaproszono 

Uczestników spotkania do dyskusji oraz wymiany doświadczeń. Uczestnicy omówili 

przykłady praktyczne na podstawie prowadzonych postępowań oraz wskazali 

przesłanki ustanowienia obszaru ograniczonego oddziaływania na podstawie art. 135 

ustawy Prawo ochrony środowiska. Zaznaczono, że hałasu impulsowego nie 

uwzględnia się na mapach akustycznych, dotyczy to również lotnisk wojskowych. 

Przewodnicząca Grupy wspomniała o planowanym spotkaniu w Urzędzie Lotnictwa 

Cywilnego w sprawie realizacji zadań z zakresu ograniczania hałasu lotniczego. 

Następnie rozważano możliwość dopisania poligonów do obszaru ograniczonego 

oddziaływania. Stwierdzono, że może być przydatna ekspertyza w zakresie praktyki 

ustanawiania ww. obszarów oraz wypłaty odszkodowań w Polsce i za granicą. 

Wskazano pozytywne oraz negatywne strony ustanawiania strefy buforowej jako 

działania naprawczego, m. in. wymagało by to wprowadzenia zmian do ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zwrócono uwagę na 

niebezpieczeństwo procedowania na podstawie art. 115a ustawy w stosunku do 



    
 

 
 

poligonu w zakresie możliwości ustanowienia zakazu prowadzenia instalacji przy 

przekroczeniu dopuszczalnych norm hałasu. Dalej dyskusja dotyczyła możliwych 

działań ograniczających ponadnormatywny hałas dla strzelnicy.  

 

W tym miejscu zgłoszono problemy z pomiarami hałasu w nawiązaniu do zapisów 

art. 150 ustawy Prawo ochrony środowiska, według którego organ ochrony 

środowiska może w drodze decyzji nałożyć na prowadzącego instalację lub 

użytkownika urządzenia obowiązek prowadzenia w określonym czasie pomiarów 

wielkości emisji wykraczających poza obowiązek, ale dotyczy to wyłącznie 

standardów emisyjnych. Natomiast hałas podlega standardom jakości środowiska. 

Uczestnicy dyskusji stwierdzili, że uzupełnienie przepisu art. 150 ustawy o zapis 

dotyczący standardów jakości środowiska może być właściwym rozwiązaniem.  

 

Jako ostatnie zagadnienie merytoryczne spotkania podjęto temat wydawania decyzji 

o dopuszczalnych poziomach hałasu na podstawie art. 115a ustawy Prawo ochrony 

środowiska. W tym miejscu powrócono do treści ankiety Związku Powiatów Polskich 

oraz przytoczono opinię, że prowadzenie laboratoriów przez organy nie było by 

uzasadnione ekonomicznie ze względu na sumaryczne wieloletnie koszty z tym 

związane, czasochłonność procedur i czynności związanych ze szkoleniami, 

akredytacją, wzorcowaniem sprzętu itd. Wskazano na brak środków finansowych 

oraz specjalistów do realizacji pomiarów hałasu w organach ochrony środowiska. 

Następnie poproszono o przesłanie do Uczestników Grupy odpowiedzi MKiŚ na 

stanowisko Grupy Roboczej ds. Hałasu w sprawie wstrzymania wprowadzenia zmian 

w art. 115a ustawy Prawo ochrony środowiska. Dalej zwrócono uwagę na zapisy art. 

6, zgodnie z którym do postępowań w sprawie wydania decyzji o dopuszczalnym 

poziomie hałasu wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zmian 

stosuje się art. 115a ustawy w brzmieniu dotychczasowym. Zgłoszono i omówiono 

propozycję dodania do art. 115a ustawy zdania „na podstawie pomiarów własnych, w 

tym pomiarów wykonanych na zlecenie danego organu przez inne podmioty”.  



    
 

 
 

 

W kontekście realizacji pomiarów według art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska 

ustalono, że należy zwrócić się o interpelację do MKiŚ.  

 

Na zakończenie spotkania omówiono następujące sprawy organizacyjne: 

− wyznaczenie nowych przedstawicieli MKiŚ do uczestnictwa w spotkaniach 

Grupy Roboczej; 

− przygotowanie wystąpień do MKiŚ dotyczących interpretacji zapisów art. 115a 

w nawiązaniu do art. 147a ustawy Prawo ochrony środowiska oraz w 

kontekście realizacji pomiarów według art. 379 ustawy; 

− przygotowanie wystąpienia do MKiŚ w sprawie dzierżawy jako tytułu 

prawnego w rozumieniu art. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska; 

− zebranie uwag i opinii na temat istniejących zapisów prawa w zakresie 

ochrony przed hałasem; 

− wyznaczenie przedstawicieli Grupy Roboczej, którzy zostaną włączeni do 

postępowania na etapie odbioru analizy prawnej; 

− dostęp do platformy a uczestnictwo w spotkaniach Grupy Roboczej; 

− otrzymanie od przedstawicieli MKiŚ informacji na temat przewidywalnych 

środków finansowych na pomiary; 

− udostępnienie na stronie internetowej Grupy Roboczej stanowiska w sprawie 

wstrzymania wprowadzenia zmian w art. 115a ustawy Prawo ochrony 

środowiska. 

  

Przewodnicząca Grupy podsumowała przebieg spotkania, podziękowała 

Uczestnikom oraz zakończyła spotkanie. 

 

Protokół sporządzono 20.12.2021 r. 


