
Zagadnienia związane z 
zagospodarowaniem terenu w 

kontekście ochrony przed hałasu



Ochrona terenu

Art. 113 ust. 2 poś

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, zostaną ustalone:

1)zróżnicowane dopuszczalne poziomy hałasu określone wskaźnikami hałasu LDWN, 
LN, LAeq D i LAeq N dla następujących rodzajów terenów faktycznie 
zagospodarowanych:

a)pod zabudowę mieszkaniową,

b)pod szpitale i domy pomocy społecznej,

c)pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,

d)na cele uzdrowiskowe,

e)na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

f)pod zabudowę mieszkaniowo-usługową



Wyznaczanie granic terenu

• granica terenu 
chronionego nie 
musi być 
wyznaczona po 
granicy działek (np. 
teren zabudowy 
zagrodowej, teren 
mieszkaniowo-
usługowy, teren 
zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej),

• Zasięg_hałasu_pora_
dzienna_4,0m.pdf

Zasięg_hałasu_pora_dzienna_4,0m.pdf


Wyznaczanie granic terenu

• Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowo-usługowej

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w 
Warszawie  z dnia 4 grudnia 2008 r. sygn.. II OSK 1536/07 pojęcie 
zabudowy zagrodowej należy zdefiniować jako zespół budynków 
obejmujący wiejski dom mieszkalny i zabudowania gospodarskie, 
położony w obrębie jednego podwórza. 

W przypadku terenów mieszkaniowo-usługowych granicę terenu 
wymagającego ochrony akustycznej prowadzić po obrysie budynku 
mieszkalnego i budynków, w której prowadzone są usługi. Nie 
uwzględniać natomiast budynków produkcyjnych (zakładów). 
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Wyznaczanie granic terenu

• Niekoniecznie po granicach działek,

• Obejmować budynki mieszkalne, gospodarcze w ramach podwórza,

• Obejmować budynki mieszkalne i usługowe, raczej nie produkcyjne,

• Uwzględniać budynki jednorodzinne, ale niekoniecznie cały teren 
(działkę), np. bez sadu, bez zadrzewień, itp.

• Uwzględniać budynki wielorodzinne, ale niekoniecznie cały teren osiedla 
(działkę),

• Hotele, bursy, akademiki itp. – jako zamieszkania zbiorowego – tak jak w 
przypadku zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

• Boiska sportowe, hale sportowe, teren niezagospodarowany szkoły –
unikać uwzględnienia jako terenu chroniony



Źródło informacji o terenie

• Pismo (zaświadczenie) o faktycznym zagospodarowaniu terenu 
wydane przez właściwy organ (gminę).

Wymagania:

Zaznaczenie granic terenów,

Określenie rodzaju terenu zgodnie z rozporządzeniem

Wskazanie budynków o funkcji determinującej rodzaj terenu

Ale pismo jest tylko dowodem, a nie wyrocznią!!! 
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Źródło informacji o terenie

• Pismo (zaświadczenie) o faktycznym zagospodarowaniu terenu 
wydane przez właściwy organ (gminę).

Ale pismo jest tylko dowodem, a nie wyrocznią!!! 

• Weryfikować ustalenia gmin o faktycznym zagospodarowaniu 
przestrzennym

• Korzystać z materiałów ogólnodostępnych (geoportal, 
googlemaps, systemy informacji przestrzennej gmin, powiatów),

• Polemizować z gminą, jeżeli uważamy inaczej – kompromis?

• Podpierać się mpzp, jeżeli obowiązuje (faktyczne powinno być 
zgodne z mpzp)



Źródło informacji o terenie

• Faktyczne 
zagospodarowanie, a 
mpzp.

• Analizować mpzp, 
konfrontować z 
faktycznym 
zagospodarowaniem 
terenu

Faktyczne zagospodarowane jako jednorodzinna, ale dopuszczalne poziomy hałasu jak dla mieszkaniowo-usługowej



Źródło informacji o terenie
Według mpzp teren rekreacyjno-
wypoczynkowy, ale w mpzp nie 
wskazano, jako teren chroniony 
akustycznie
Inne tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe wskazano

Informacja z gminy o faktycznym 
zagospodarowaniu terenu – teren 
rekreacyjno-wypoczynkowy 
zaliczający się do terenów 
chronionych akustycznie!!



Wyznaczanie granic terenu na podstawie 
mpzp?
• Jeżeli faktyczne zagospodarowanie jest zgodne z mpzp to granice 

terenów wyznaczać po granicach terenów wyznaczonych w mpzp –
a co z faktycznym zagospodarowaniem terenu?

• W przypadku terenów zabudowy zagrodowej – często brak jest w 
mpzp wyznaczonej części gdzie znajduje się podwórze.

• Tereny mieszkaniowo – usługowe, rekreacyjne?

• Zwracać uwagę na nieprzekraczalne linie zabudowy? Uzasadnione 
np. w przypadku terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
zbiorowej?



Ochrona budynków a nie terenu

• Art. 114. [Ochrona przed hałasem w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennym]1. Przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
uwzględnia się tereny, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1.

• 2. Jeżeli teren może być zaliczony do kilku rodzajów terenów, o których mowa w art. 113 
ust. 2 pkt 1, uznaje się, że dopuszczalne poziomy hałasu powinny być ustalone jak dla 
przeważającego rodzaju terenu.

• 3. Jeżeli na terenach zamkniętych oraz na terenach przeznaczonych do działalności 
produkcyjnej, składowania i magazynowania znajduje się zabudowa mieszkaniowa, szpitale, 
domy pomocy społecznej lub budynki związane ze stałym albo czasowym pobytem dzieci i 
młodzieży, ochrona przed hałasem polega na stosowaniu rozwiązań technicznych 
zapewniających właściwe warunki akustyczne w budynkach.

• 4. W przypadku zabudowy mieszkaniowej, szpitali, domów pomocy społecznej lub 
budynków związanych ze stałym albo czasowym pobytem dzieci i młodzieży, 
zlokalizowanych na granicy pasa drogowego lub przyległego pasa gruntu w rozumieniu 
ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2117 i 2361 
oraz z 2018 r. poz. 650), ochrona przed hałasem polega na stosowaniu rozwiązań 
technicznych zapewniających właściwe warunki akustyczne w budynkach.

https://sip.lex.pl/#/document/17029070?cm=DOCUMENT


Ochrona budynków a nie terenu

• Art. 114. [Ochrona przed hałasem w miejscowym planie zagospodarowania 
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https://sip.lex.pl/#/document/17029070?cm=DOCUMENT


Ochrona budynków a nie terenu

Jeżeli na terenach zamkniętych oraz na terenach przeznaczonych do 
działalności produkcyjnej, składowania i magazynowania znajduje się 
zabudowa mieszkaniowa, szpitale, domy pomocy społecznej lub 
budynki związane ze stałym albo czasowym pobytem dzieci i młodzieży, 
ochrona przed hałasem polega na stosowaniu rozwiązań technicznych 
zapewniających właściwe warunki akustyczne w budynkach. 

Dokument Źródła hałasu Faktyczne/mpzp

Tereny zamknięte Decyzja ministra Wszystkie rodzaje Zgodnie z 
faktycznym (ew. 
mpzp)

Działalność
produkcyjna, 
składowania, i 
magazynowania

Faktyczne?
Mpzp?
Strefa 
ekonomiczna?

Wszystkie rodzaje Faktyczne, mpzp?



Ochrona budynków a nie terenu

4. W przypadku zabudowy mieszkaniowej, szpitali, domów pomocy społecznej 
lub budynków związanych ze stałym albo czasowym pobytem dzieci i 
młodzieży, zlokalizowanych na granicy pasa drogowego lub przyległego pasa 
gruntu w rozumieniu ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2117 i 2361 oraz z 2018 r. poz. 650), ochrona przed 
hałasem polega na stosowaniu rozwiązań technicznych zapewniających 
właściwe warunki akustyczne w budynkach.

Dokument Źródła hałasu Faktyczne/mpzp

Granica pasa 
drogowego

Ewidencja? Tylko drogi? 
Wzystkie?

Faktyczne, mpzp?

Przyległy pas 
gruntu

Ustawa o 
transporcie 
kolejowym?

Tylko kolej? 
Wszysktie?

Faktyczne, mpzp?

https://sip.lex.pl/#/document/17029070?cm=DOCUMENT


Ochrona budynków a nie terenu

4. W przypadku zabudowy mieszkaniowej, szpitali, domów pomocy społecznej 
lub budynków związanych ze stałym albo czasowym pobytem dzieci i 
młodzieży, zlokalizowanych na granicy pasa drogowego lub przyległego pasa 
gruntu w rozumieniu ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2117 i 2361 oraz z 2018 r. poz. 650), ochrona przed 
hałasem polega na stosowaniu rozwiązań technicznych zapewniających 
właściwe warunki akustyczne w budynkach.

Przedmiot postępowania

https://sip.lex.pl/#/document/17029070?cm=DOCUMENT


Ochrona budynków a nie terenu

4. W przypadku zabudowy mieszkaniowej, szpitali, domów pomocy społecznej lub budynków 
związanych ze stałym albo czasowym pobytem dzieci i młodzieży, zlokalizowanych na granicy 
pasa drogowego lub przyległego pasa gruntu w rozumieniu ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o 
transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2117 i 2361 oraz z 2018 r. poz. 650), ochrona 
przed hałasem polega na stosowaniu rozwiązań technicznych zapewniających właściwe 
warunki akustyczne w budynkach.

Ustawa o transporcie kolejowym (u.t.k.), w art. 4, definiuje „przyległy pas gruntu” jako „grunty

wzdłuż linii kolejowych, usytuowane po obu ich stronach, przeznaczone do zapewnienia

bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego”. Zgodnie z tą definicją szerokość przyległego

pasa powinna wynikać z jego funkcji i wydaje się, że może być zmienna, zależnie od

warunków lokalnych. Na użytek opracowania, przyjęto, że minimalną szerokość „przyległego

pasa gruntu” określa dopuszczalna odległość budynków. Zgodnie z art. 53.2. u.t.k. „budowle

i budynki mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy obszaru

kolejowego[1], z tym że odległość ta od osi skrajnego toru nie może być mniejsza niż 20 m”.

Mając na uwadze powyższe przyjęto, że granice „przyległego pasa gruntu” znajdują się w

odległości 10 m od granic kolejowych działek ewidencyjnych (obszar kolejowy) i 20 m od osi

skrajnego toru. 

https://sip.lex.pl/#/document/17029070?cm=DOCUMENT


Ochrona budynków a nie terenu –
kontrowersje
• hałas_przypadek.docx

hałas_przypadek.docx


Ochrona budynków a nie terenu

• Art. 114. [Ochrona przed hałasem w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennym]

• 1. Przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego uwzględnia się tereny, o których mowa w art. 113 
ust. 2 pkt 1.

A wcześniej:

Przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, różnicując tereny o różnych funkcjach lub różnych 
zasadach zagospodarowania, wskazuje się, które z nich należą do 
poszczególnych rodzajów terenów, o których mowa w art. 113 ust. 
2 pkt 1.



Inne problemy… i ich rozwiązania


