
Protokół 

z  posiedzenia Grupy  Roboczej ds. Hałasu  

z dnia 3 marca 2020 r.  

 

 W dniu 3 marca 2020 r. w siedzibie Ministerstwa Klimatu w Warszawie odbyło się pierwsze 

w 2020 r. posiedzenie Grupy Roboczej ds. Hałasu. W spotkaniu uczestniczyli  członkowie grupy 

reprezentujący następujące instytucje: Ministerstwo Klimatu, Regionalne Dyrekcje Ochrony 

Środowiska, Urzędy Marszałkowskie, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz 

Prezydenta Miasta Gdańska, jak również inni zaproszeni goście. Posiedzeniu przewodniczyła 

Dorota Rutkowska - przewodnicząca Grupy Roboczej ds. Hałasu. 

Spotkanie otworzyła Przewodnicząca Grupy Roboczej ds. Hałasu Dorota Rutkowska, 

która na wstępie powitała wszystkich zgromadzonych i podziękowała za miniony rok  

i zaangażowanie członków w prace grupy. Następnie przekazała głos Pani Annie Tras - 

przedstawicielowi Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, która w skrócie zaprezentowała 

założenia wynikające z wprowadzonych zmian w art. 118 i art. 119a ustawy z dnia  27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, ze zm.) w zakresie map 

strategicznych i programów ochrony środowiska przed hałasem.  

 Kluczowa część obrad poświęcona była analizowaniu i nanoszeniu na bieżąco uwag do 

opracowanych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska projektów rozporządzeń  

w sprawie wymagań dotyczących sporządzanych strategicznych map i opracowywanych na ich 

podstawie programów ochrony środowiska przed hałasem. Zaangażowanie wszystkich członków 

spotkania pozwoliło  na zmodyfikowanie przedstawionych projektów rozporządzeń: 

 1. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na strategicznych mapach hałasu 

oraz ich układu, sposobu prezentacji i przekazywania w zakresie  między innymi 

uszczegółowienia: 

•  definicji lądowisk oraz mapy hałasu dla miast o liczbie ludności powyżej stu 

tysięcy mieszkańców; 

•  w jaki sposób strategiczne mapy hałasu są przekazywane Głównemu   

Inspektorowi Ochrony Środowiska oraz właściwemu marszałkowi województwa; 

•  jakie dane powinna zawierać część opisowa strategicznej mapy hałasu; 

•  jakie dane powinna zawierać cześć graficzna mapy; 

 2. w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem wprowadzono następujące zmiany: 



• wskazujące, że  program ochrony środowiska przed hałasem  powinien składać się  

z oddzielnych części uwzględniających osobno miasta o liczbie ludności pow. 100 000 

mieszkańców, główne drogi, główne linie kolejowe, główne porty lotnicze; 

• dotyczące zapisów odnoszących się do wstępu  i uzasadnienia do Programu ochrony 

środowiska przed hałasem;  

•  zapisów odnośnie działań mających na celu ograniczenie poziomu hałasu  

w środowisku. 

 Przeprowadzono  również dyskusję nt. wskaźnika, który mógłby zostać przyjęty                       

do wyznaczania harmonogramu realizacji poszczególnych działań w programie. W końcowym 

efekcie nie ustalono jednoznacznego wskaźnika.  

 Ponadto ustalono, że projekty rozporządzeń po naniesionych zmianach zostaną 

ponownie w  dniu 11 marca 2020 r. przesłane do członków grupy w celu przeczytania  i zgłoszenia 

jeszcze ewentualnych uwag.  Na tym spotkanie zakończono. 

Dorota Rutkowska 

Przewodnicząca Grupy ds. Hałasu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


