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DYREKTYWA 2002/49/WE
z dnia 25 czerwca 2002

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

„PARTNERSTWO: ŚRODOWISKO DLA ROZWOJU" 
Krajowa sieć organów środowiskowych oraz instytucji 

zarządzających funduszami unijnymi (ENEA)

GRUPA ROBOCZA ds. HAŁASU

Warszawa, 27-28 czerwca 2016 r. 

odnośnie oceny i zarządzania 
poziomem hałasu w środowisku

(obowiązuje od momentu opublikowania: Official Journal of the European
Communities z dnia 18 lipca 2002) 

„PARTNERSTWO: 

ŚRODOWISKO DLA 
ROZWOJU"

GRUPA

ROBOCZA ds.HAŁASU

Artykuł 1Artykuł 1
CeleCele (ust. 3)(ust. 3)

Warsztaty dot. map akustycznych, Warszawa, 27-28.06.2016 r.

„………………..
c) przyjęcie przez państwa członkowskie planów działania, 
opracowanych na podstawie map akustycznych, w celu :
zapobiegania i ograniczania hałasu w środowisku 
wszędzie, gdzie to konieczne, a szczególnie jeżeli poziomy 
hałasu, na który jest się narażonym, mogą wywoływać 
szkodliwe skutki dla ludzkiego zdrowia,  
zachowania   poziomu hałasu w środowisku, na 
obszarach, gdzie jego jakość jest dobra. 

…………………”
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„PARTNERSTWO: 

ŚRODOWISKO DLA 
ROZWOJU"

GRUPA

ROBOCZA ds.HAŁASU

Artykuł 2Artykuł 2
Zakres obowiązywaniaZakres obowiązywania

Warsztaty dot. map akustycznych, Warszawa, 27-28.06.2016 r.

1. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do 
hałasu w środowisku, na jaki ludzie są 
narażeni w szczególności na obszarach 
zabudowanych, w publicznych parkach lub 
na innych obszarach względnie cichych w 
aglomeracji, na obszarach ciszy na otwartym 
terenie poza miastem, w pobliżu szkół, 
szpitali i innych wrażliwych na hałas 
budynków i obszarów.

„PARTNERSTWO: 

ŚRODOWISKO DLA 
ROZWOJU"

GRUPA

ROBOCZA ds.HAŁASU

DyrektywaDyrektywa
Spis artykułówSpis artykułów

Warsztaty dot. map akustycznych, Warszawa, 27-28.06.2016 r.

• Artykuł 1 – Cele
• Artykuł 2 – Zakres obowiązywania
• Artykuł 3- Definicje
• Artykuł 4 - Wdrożenie i odpowiedzialność
• Artykuł 5 - Wskaźniki poziomu hałasu i ich zastosowanie
• Artykuł 6 - Metody oceny
• Artykuł 7 – Strategiczne mapy hałasu
• Artykuł 8 - Plany działań (Action Plans)
• Artykuł 9 - Informowanie społeczeństwa
• Artykuł 10 - Gromadzenie i publikowanie danych przez państwa członkowskie i

Komisję
• Artykuł 11 – Przegląd i raportowanie
• Artykuł 12 - Adaptacja
• Artykuł 13 – Komitet
• Artykuł 14 – Transpozycja
• Artykuł 15 - Termin wejścia w życie
• Artykuł 16 - Strony, do których skierowana jest Dyrektywa

działanie
jednorazowe

działanie
cykliczne

(w „pętli”)



2016-07-06

3

„PARTNERSTWO: 

ŚRODOWISKO DLA 
ROZWOJU"

GRUPA

ROBOCZA ds.HAŁASU

Artykuł 3Artykuł 3
DefinicjeDefinicje

Warsztaty dot. map akustycznych, Warszawa, 27-28.06.2016 r.

(niektóre z nich):

k) "aglomeracja" oznacza część terytorium, którego granice wyznacza Państwo
Członkowskie, o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys. i gęstości zaludnienia
powodującej, że Państwo Członkowskie uznaje je za obszar zurbanizowany;

………………………………………..

n) "główna droga" oznacza regionalną, krajową albo międzynarodową drogę 
oznaczoną przez Państwo Członkowskie, którą przejeżdża rocznie ponad trzy 
miliony pojazdów;

o) "główna linia kolejowa" oznacza linię kolejową oznaczoną przez Państwo 
Członkowskie, po której przejeżdża rocznie ponad 30 tys. pociągów;

p) "główne lotnisko" oznacza cywilny port lotniczy, wyznaczony przez Państwo 
Członkowskie, na którym odbywa się ponad 50 tysięcy operacji rocznie (przez 
przemieszczenie rozumie się start lub lądowanie), z wyłączeniem operacji 
dokonywanych wyłącznie w celach szkoleniowych na lekkich samolotach;

„PARTNERSTWO: 

ŚRODOWISKO DLA 
ROZWOJU"

GRUPA

ROBOCZA ds.HAŁASU
Artykuł 5Artykuł 5

Warsztaty dot. map akustycznych, Warszawa, 27-28.06.2016 r.

Wskaźniki hałasu i ich stosowanie
1. Przy sporządzaniu i analizowaniu strategicznych map hałasu zgodnie z art. 7

Państwa Członkowskie stosują wskaźniki hałasu Lden i Lnight określone w
załączniku I.

……………………..
3. W celu planowania akustycznego oraz określania obszarów występowania

hałasu państwa członkowskie mogą stosować inne wskaźniki oceny hałasu niż
LDWN i LN .

4. Nie później niż 18 lipca 2005 r. państwa członkowskie poinformują Komisję o
wszelkich odpowiednich poziomach dopuszczalnych obowiązujących lub
przygotowywanych na ich terytoriach, wyrażonych wskaźnikami LDWN i LN, a
gdzie należy LD i LW dla hałasu powodowanego przez ruch na drogach, ruch
kolejowy, hałas powodowany przez samoloty wokół portów lotniczych oraz
hałas na obszarach działalności przemysłowej, oraz złożą wyjaśnienia w
sprawie wprowadzenia życie tych poziomów dopuszczalnych .
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„PARTNERSTWO: 

ŚRODOWISKO DLA 
ROZWOJU"

GRUPA

ROBOCZA ds.HAŁASU

Artykuł 6Artykuł 6
Metody ocenyMetody oceny

Warsztaty dot. map akustycznych, Warszawa, 27-28.06.2016 r.

1. Wartości LDWN i LN są określane przy pomocy metod oceny
opisanych w Załączniku II.

2. Komisja ustali wspólne metody oceny dla określenia LDWN i LN
zgodnie z procedurą opisaną w Artykule 13.2, poprzez
korektę Załącznika II. Do czasu przyjęcia tych metod
państwa członkowskie mogą stosować metody adaptowane
zgodnie z Załącznikiem II i oparte na metodach ustalonych w
ich własnym prawie. W takich przypadkach muszą wykazać,
że te metody dają wyniki równoważne wynikom
otrzymywanym metodami przedstawionymi w Artykule 2
ustęp 2. Załącznika II .

3. Skutki szkodliwe można oceniać relacjami dawka-skutek
przedstawionymi w Załączniku III.

„PARTNERSTWO: 

ŚRODOWISKO DLA 
ROZWOJU"

GRUPA

ROBOCZA ds.HAŁASUArtykuł 7Artykuł 7

Warsztaty dot. map akustycznych, Warszawa, 27-28.06.2016 r.

Strategiczne mapy akustyczne

1. Najpóźniej do dnia 30 czerwca 2007 r. państwa członkowskie
zapewnią wykonanie, dla wszystkich aglomeracji mających
ponad 250 000 mieszkańców oraz dla wszystkich głównych
dróg przez które rocznie przejeżdża ponad sześć milionów
pojazdów, głównych linii kolejowych, po których rocznie
przejeżdża 60 000 pociągów oraz głównych portów lotniczych,
na ich terytorium, strategicznych map akustycznych
wykazujących stan w poprzednim roku kalendarzowym, oraz
zatwierdzenie ich przez właściwe organy.
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„PARTNERSTWO: 

ŚRODOWISKO DLA 
ROZWOJU"

GRUPA

ROBOCZA ds.HAŁASUArtykuł 7Artykuł 7

Warsztaty dot. map akustycznych, Warszawa, 27-28.06.2016 r.

Strategiczne mapy akustyczne (2)

Państwa członkowskie podejmą środki konieczne do
zapewnienia, że najpóźniej do 30 czerwca 2012 r., a później co
pięć lat, opracowuje się strategiczne mapy akustyczne,
wykazujące stan w poprzednim roku kalendarzowym, a gdzie
to istotne, zatwierdzone przez właściwe władze dla wszystkich
aglomeracji, wszystkich głównych dróg i głównych linii
kolejowych na ich terytoriach………..

5. Strategiczne mapy akustyczne muszą być przeglądane i
korygowane co najmniej co pięć lat po ich opracowaniu.

„PARTNERSTWO: 

ŚRODOWISKO DLA 
ROZWOJU"

GRUPA

ROBOCZA ds.HAŁASUArtykuł 8Artykuł 8

Warsztaty dot. map akustycznych, Warszawa, 27-28.06.2016 r.

Plany działania (1)

2. Państwa Członkowskie zapewnią sporządzenie przez właściwe
władze, w terminie do dnia 18 lipca 2013 r., planów działań
odnoszących się szczególnie do priorytetów wynikających z
przekroczenia odnośnej wartości granicznej lub z innych
kryteriów, przyjętych przez Państwa Członkowskie dla
aglomeracji, głównych dróg i głównych linii kolejowych na
swym terytorium.

3. Państwa członkowskie poinformują Komisję o innych istotnych
kryteriach, o których mowa w ustępach 1 i 2.
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„PARTNERSTWO: 

ŚRODOWISKO DLA 
ROZWOJU"

GRUPA

ROBOCZA ds.HAŁASUArtykuł 8Artykuł 8

Warsztaty dot. map akustycznych, Warszawa, 27-28.06.2016 r.

Plany działania (2)

5. Plany działań analizuje się i, w miarę potrzeby, zmienia w przypadku
wystąpienia istotnego zdarzenia, rzutującego na istniejącą sytuację w
dziedzinie hałasu, a w każdym razie co pięć lat od daty zatwierdzenia.

6. ………….
7. Państwa Członkowskie zapewnią przeprowadzenie społecznych konsultacji

w sprawie projektów planów działań, możliwości wczesnego, skutecznego
społecznego uczestnictwa w przygotowaniu i analizie planów działań,
uwzględnienie wyników uczestnictwa i informowanie społeczeństwa o
podjętych decyzjach. Należy zapewnić racjonalny harmonogram
uwzględniający odpowiedni czas na poszczególne fazy społecznego
uczestnictwa.

„PARTNERSTWO: 

ŚRODOWISKO DLA 
ROZWOJU"

GRUPA

ROBOCZA ds.HAŁASU

Dyrektywa 2002/49/WE Dyrektywa 2002/49/WE 
--załącznikizałączniki

Warsztaty dot. map akustycznych, Warszawa, 27-28.06.2016 r.

ZAŁĄCZNIK I

WSKAŹNIK OCENY HAŁASU 

o których mowa w Art. 5

ZAŁĄCZNIK II

METODY OCENY  WSKAŹNIKÓW OCENY HAŁASU

o których mowa w Artykule 6

ZAŁĄCZNIK III

METODY OCENY SZKODLIWYCH SKUTKÓW

o których mowa w Artykule 6.3.

ZAŁĄCZNIK IV

MINIMALNE WYMAGANIA DLA STRATEGICZNYCH MAP AKUSTYCZNYCH 

o których mowa w Artykule 7

ZAŁĄCZNIK V

MINIMALNE WYMAGANIA DLA PLANÓW DZIAŁANIA

o których mowa w Artykule 8
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Dyrektywa 2002/49/WE Dyrektywa 2002/49/WE 
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Warsztaty dot. map akustycznych, Warszawa, 27-28.06.2016 r.

ZAŁĄCZNIK VI

DANE, KTÓRE NALEŻY WYSŁAĆ DO KOMISJI

o których mowa w Artykule 10

RAPORTOWANIE (omówione dokładniej dalej)


