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Podstawowym aktem prawnym w zakresie ochrony środowiska 
jest:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. 2013,  poz. 1232 z późn. zm.)
z uzupełnieniami z ustawy wprowadzającej (w odniesieniu 
przede wszystkim do procesów mapowania akustycznego):

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy -
Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie 
niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z późn. zm.)
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Od momentu ustanowienia w roku 2001, ustawa Prawo ochrony środowiska była 
wielokrotnie, w różnym zakresie, nowelizowana. Z punktu widzenia 
problematyki ochrony środowiska przed hałasem, jedną z najistotniejszych 
zmian była jej nowelizacja, która weszła w życie 28 lipca 2005 r. 
Dalsze nowelizacje Poś przez następne 10 lat, w niektórych przypadkach 
odnoszące się do problematyki hałasu w środowisku nie miały już tak 
fundamentalnego znaczenia, praktycznie aż do roku 2015. 
W ostatnim kwartale ubiegłego roku uchwalono: 
Ustawę z dnia z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony 
środowiska (Dz.U. z 12.10.2015, poz. 1593)
w której wprowadzono kilka istotnych zmian odnośnie relacji stanu akustycznego 
środowiska z planami zagospodarowania przestrzennego oraz w zakresie 
ochrony przed hałasem środkami z dziedziny akustyki budowlanej.
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Na wstępie - definicji pojęcia „pomiaru”. 
Ustawa Poś stanowi, iż pod tym pojęciem należy rozumieć także obserwacje oraz 
analizy. Poprzez ten przepis nastąpiło zrównanie znaczenia bezpośredniego 
pomiaru w terenie z oceną stanu (tutaj – warunków akustycznych w środowisku)  
przy użyciu algorytmów obliczeniowych (modeli fizycznych zjawiska). Tak więc 
wszystkie obliczenia wykonywane w celu opracowania mapy akustycznej 
dowolnego typu powinny być rozumiane jako „pomiary”.
Z powyższą, rozszerzoną definicją „pomiaru” koresponduje także definicja 
„metody referencyjnej”, (art. 3, pkt. 9 ustawy Poś):

…9) [jeśli jest mowa o metodyce referencyjnej] – rozumie się przez to określoną na 
podstawie ustawy metodę pomiarów lub badań, która może obejmować w 
szczególności sposób poboru próbek, sposób interpretacji uzyskanych danych, a 
także metodyki modelowania rozprzestrzeniania substancji oraz energii w 
środowisku;…”
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Art. 112a. Ilekroć w przepisach niniejszego działu jest mowa
o wskaźnikach hałasu, rozumie się przez to parametry hałasu
określone poziomem dźwięku A wyrażonym w decybelach
(dB), w tym:

1) wskaźniki hałasu mające zastosowanie do prowadzenia
długookresowej polityki w zakresie ochrony środowiska przed
hałasem, w szczególności do sporządzania map
akustycznych, o których mowa w art. 118 ust. 1, oraz
programów ochrony środowiska przed hałasem, o których
mowa w art. 119 ust. 1:

Wskaźniki ocenyWskaźniki oceny
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a) LDWN - długookresowy średni poziom dźwięku A 
wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu 
wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia 
(rozumianej jako przedział czasu od godz. 600 do 
godz. 1800), pory wieczoru (rozumianej jako przedział 
czasu od godz. 1800 do godz. 2200) oraz pory nocy 
(rozumianej jako przedział czasu od godz. 2200 do 
godz. 600),

b) LN - długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony 
w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich 
pór nocy w roku (rozumianych jako przedział czasu od 
godz. 2200 do godz. 600),

Definicje wskaźnikówDefinicje wskaźników
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Art. 112b. Minister właściwy do spraw środowiska określi, 
w drodze rozporządzenia, sposób ustalania wartości 
wskaźników hałasu, o których mowa w art. 112a pkt 1 i 
2.......

Art. 113. 1. Minister właściwy do spraw środowiska, w
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia,
dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku.

Poziomy dopuszczalne
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Art. 112b. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze 
rozporządzenia, sposób ustalania wartości wskaźników hałasu, o 
których mowa w art. 112a pkt 1 i 2.......

Art. 113. 1. Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z
ministrem właściwym do spraw zdrowia, określi, w drodze
rozporządzenia, dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku.

Poziomy dopuszczalnePoziomy dopuszczalne
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2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, zostaną ustalone: zróżnicowane 
dopuszczalne poziomy hałasu określone wskaźnikami hałasu LDWN, LN, LAeq,D i 
LAeq,N dla następujących rodzajów terenów FAKTYCZNIE ZAGOSPODAROWANYCH:

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 opieki społecznej,

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

d) na cele uzdrowiskowe,

e) na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

f) na cele mieszkaniowo-usługowe,…………….
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Artykuły 114 oraz 115 związane są z kwalifikacją 
akustyczną terenów, m.in. w oparciu o informacje 
planistyczne. 
Z punktu widzenia realizacji map akustycznych zawarte 
w powyższych artykułach przepisy są o tyle istotne, że 
stan akustyczny środowiska jest oceniany z 
uwzględnieniem tzw. wrażliwości akustycznej terenów. 
Z tego względu jednym z elementów zbioru map 
akustycznych jest tzw. mapa wrażliwości, stanowiąca 
punkt odniesienia oceny przestrzennego rozkładu 
przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku. 
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Artykuł 114 stanowi:
:

1. Przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
UWZGLĘDNIA SIĘ TERENY, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 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 opieki społecznej lub budynki związane ze stałym albo czasowym
pobytem dzieci i młodzieży ochrona przed hałasem polega na stosowaniu rozwiązań
technicznych zapewniającychwłaściwe warunki akustyczne w budynkach.

4. (przepis dodany w ustawie z dnia 10 września 2015r. o zmianie ustawy Poś):
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 2003R. O
TRANSPORCIE KOLEJOWYM (DZ.U. 2015R., POZ. 1297) OCHRONA PRZED HAŁASEM
POLEGA NA STOSOWANIU ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH ZAPEWNIAJĄCYCH
WŁAŚCIWE WARUNKI AKUSTYCZNE W BUDYNKACH.
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…Art. 115. W razie braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
oceny, czy teren należy do rodzajów terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 
pkt 1, właściwe organy dokonują na podstawie faktycznego zagospodarowania 
i wykorzystywania tego i sąsiednich terenów; przepis art. 114 ust. 2 stosuje się 
odpowiednio….

Tak więc przypisanie dopuszczalnych wartości poziomów dźwięku dla 
rozpatrywanego obszaru wynika z:
 jednoznacznych zapisów w mpzp
lub
 w przypadku braku mpzp, lub braku jednoznaczności wniosków z niego 

wynikających – ze stanowiska właściwego organu terenowego, który jest 
odpowiedzialny za przeprowadzanie procedury tworzenia planu 
zagospodarowania terenu.
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Tego typu sposób postępowania jest ściśle przestrzegany w 
procedurach tworzenia dokumentów w ramach ocen oddziaływania 
na środowisko. 
Powinien on być stosowany obligatoryjnie także w odniesieniu do 
opracowania mapy wrażliwości.
Mapa wrażliwości jest bowiem podstawowym narzędziem oceny 
konieczności podjęcia konkretnych działań naprawczych w ramach 
programów ochrony środowiska przed hałasem (planów działań). 
Ponieważ program taki, po uchwaleniu przez właściwy organ, staje 
się prawem miejscowym, to w następstwie tego faktu, 
zamieszczona w nim mapa wrażliwości staje się także dokumentem 
prawnym (prawa miejscowego).
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Art. 117. 1. Oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji
zmian dokonuje się w ramach państwowego monitoringu
środowiska na podstawie wyników pomiarów poziomów hałasu
określonych wskaźnikami hałasu LDWN i LN oraz z
uwzględnieniem pozostałych danych, w szczególności
demograficznych oraz dotyczących sposobu
zagospodarowania i użytkowania terenu.

2.Oceny stanu akustycznego środowiska dokonuje się 
obowiązkowo dla:

1) aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy,

2) terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust.
1.......

…………………
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I dalej - art. 117:

3. Powiatowy program ochrony środowiska może określać inny
niż wymienione w ust. 2 tereny, dla których dokonywana będzie
ocena stanu akustycznego środowiska.

4. Pomiarów dla potrzeb oceny stanu akustycznego środowiska
dokonuje się z uwzględnieniem wymagań, o których mowa w
art. 148 ust. 1 i art. 176 ust. 1.

5. Na terenach nie wymienionych w ust. 2 oceny stanu
akustycznego środowiska dokonuje wojewódzki inspektor
ochrony środowiska.
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Art. 118. 1. Na potrzeby oceny stanu akustycznego
środowiska, o której mowa w art. 117 ust. 2 pkt 1 i
ust. 3, starosta sporządza, co 5 lat, mapy
akustyczne, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Sporządzając mapę akustyczną, starosta
uwzględnia informacje wynikające z map
akustycznych, o których mowa w art. 179 ust. 1. ...
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Art. 118. 3. Mapa, o której mowa w ust. 1, powinna składać się z części
opisowej i części graficznej.

Część opisowa powinna zawierać w szczególności:

1) charakterystykę obszaru podlegającego ocenie,

2) identyfikację i charakterystykę źródeł hałasu,

3) uwarunkowania akustyczne wynikające z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego,

4) metody wykorzystane do dokonania oceny,

5) zestawienie wyników badań,

6) identyfikację terenów zagrożonych hałasem,

7) liczbę ludności zagrożonej hałasem,

8) analizę trendów zmian stanu akustycznego środowiska,

9) wnioski dotyczące działań w zakresie ochrony przed hałasem.
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Część graficzna powinna zawierać w szczególności:

1) mapę charakteryzującą hałas emitowany z poszczególnych
źródeł,

2) mapę stanu akustycznego środowiska, z zaznaczeniem
terenów, na których występuje przekroczenie
dopuszczalnych poziomów hałasu, z odniesieniem do
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

3) mapę terenów zagrożonych hałasem,

4) mapę przedstawiającą przewidywane rezultaty działań, o
których mowa w ust. 4 pkt 9. (o ile działania takie były
podejmowane)
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Część graficzna powinna zawierać w szczególności:

1) mapę charakteryzującą hałas emitowany z
poszczególnych źródeł,

2) mapę stanu akustycznego środowiska, z zaznaczeniem
terenów, na których występuje przekroczenie
dopuszczalnych poziomów hałasu, z odniesieniem do
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

3) mapę terenów zagrożonych hałasem,

4) mapę przedstawiającą przewidywane rezultaty działań, o
których mowa w ust. 4 pkt 9. (o ile działania takie były
podejmowane)

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ŚRODOWISKA  

z dnia 1 października 2007 r.

w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich 
układu i sposobu prezentacji

(Dz. U. z 2007 r.,  Nr 187, poz. 1340)
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Art. 118b. 1. Rada powiatu może, w drodze uchwały, 
wyznaczyć obszary ciche w aglomeracji lub obszary ciche 
poza aglomeracją, uwzględniając szczególne potrzeby 
ochrony przed hałasem tych obszarów i podając 
wymagania zapewniające utrzymanie poziomu hałasu co 
najmniej na istniejącym poziomie.

Oba rodzaje obszarów cichych zostały wprowadzone do 
prawa unijnego Dyrektywą 2002/49/WE. Implementując 
Dyrektywę, obszary te wprowadzono do przepisów 
krajowych (art. 118b Poś). Obszary ciche zdefiniowano w 
art. 3 Poś.
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Art. 118b. 1. Rada powiatu może, w drodze uchwały, wyznaczyć 
obszary ciche w aglomeracji lub obszary ciche poza aglomeracją, 
uwzględniając szczególne potrzeby ochrony przed hałasem tych 
obszarów i podając wymagania zapewniające utrzymanie poziomu 
hałasu co najmniej na istniejącym poziomie.

Oba rodzaje obszarów cichych zostały wprowadzone do prawa 
unijnego Dyrektywą 2002/49/WE. Implementując Dyrektywę, 
obszary te wprowadzono do przepisów krajowych (art. 118b Poś). 
Obszary ciche zdefiniowano w art. 3 Poś:

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:…….

10a) obszarze cichym w aglomeracji - rozumie się przez to obszar, na
którym nie występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu
wyrażonych wskaźnikiem hałasu LDWN,

10b) obszarze cichym poza aglomeracją - rozumie się przez to obszar,
który nie jest narażony na oddziaływanie hałasu komunikacyjnego,
przemysłowego lub pochodzącego z działalności rekreacyjno-
wypoczynkowej,……
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Podstawowe przepisy ustawy Poś Podstawowe przepisy ustawy Poś 
–– programy działańprogramy działań

Art. 119. 1. Dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom 
dopuszczalny, tworzy się programy ochrony środowiska przed hałasem, 
których celem jest dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego.

2. Dla terenów, o których mowa w art. 117 ust. 2 pkt 1 i ust. 3, programy 
uchwala rada powiatu, a dla terenów, o których mowa w art. 117 ust. 2 pkt 2, 
programy określa, w drodze uchwały, sejmik wojewódzki.

2a. Organ, o którym mowa w ust. 2, zapewnia możliwość udziału 
społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie 
programu ochrony środowiska przed hałasem.

3. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, 
szczegółowe wymagania, jakim powinien odpowiadać program ochrony 
środowiska przed hałasem.
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Art. 119. 1. Dla terenów, na których poziom hałasu przekracza 
poziom dopuszczalny, tworzy się programy ochrony środowiska 
przed hałasem, których celem jest dostosowanie poziomu hałasu 
do dopuszczalnego.

2. Dla terenów, o których mowa w art. 117 ust. 2 pkt 1 i ust. 3, 
programy uchwala rada powiatu, a dla terenów, o których mowa w 
art. 117 ust. 2 pkt 2, programy określa, w drodze uchwały, sejmik 
wojewódzki.

2a. Organ, o którym mowa w ust. 2, zapewnia możliwość udziału 
społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest 
sporządzenie programu ochrony środowiska przed hałasem.

3. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze 
rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakim powinien 
odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 

z dnia 14 października 2002 r.

w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać 
program ochrony środowiska przed hałasem.

(Dz. U. 02.179.1498 z dnia 29 października 2002 r.)
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Art. 119. 4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, zostaną ustalone:
1) forma sporządzania programu,
2) niezbędne części składowe programu,
3) zakres zagadnień, które powinny zostać określone i 

ocenione w programie,
4) sposób ustalania harmonogramu planowanych działań dla 

poszczególnych terenów z wykorzystaniem wskaźników charakteryzujących 
wielkość przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu i liczbę 
mieszkańców na danym terenie.

5. Program dla terenu, o którym mowa w art. 117 ust. 2 pkt 2, powinien być 
określony w terminie 1 roku od dnia przedstawienia mapy akustycznej przez 
podmiot zobowiązany do jej sporządzenia.

6. Programy, o których mowa w ust. 1, aktualizuje się co najmniej raz na 
pięć lat, a także w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających 
zmianę planu lub harmonogramu realizacji.
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Art. 175. 1. Zarządzający drogą, linią kolejową, linią
tramwajową, lotniskiem lub portem, z zastrzeżeniem ust.
2, jest obowiązany do okresowych pomiarów poziomów w
środowisku substancji lub energii wprowadzanych w
związku z eksploatacją tych obiektów.....

6. Na podstawie wyników wykonywanych okresowych
pomiarów poziomów hałasu, o których mowa w ust. 1, i
innych niezbędnych danych, zarządzający drogą, linią
kolejową lub lotniskiem sporządza mapę akustyczną
terenów położonych wokół tych obiektów.
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Art. 176. 1. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w 
drodze rozporządzenia, wymagania w zakresie 
prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w 
środowisku, o których mowa w art. 175 ust. 1-3.

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

1) przypadki, w których są wymagane: ……
b) okresowe pomiary poziomów wskazanych 

substancji lub energii w środowisku,
2) referencyjne metodyki wykonywania pomiarów,
3) kryteria lokalizacji punktów pomiarowych, …
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3. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, może zostać 
ustalone wymaganie prowadzenia pomiarów:

1) w zależności od:
a) kategorii lub klasy drogi, kategorii linii kolejowej 
albo linii tramwajowej,
b) rodzaju linii kolejowej, linii tramwajowej, lotniska 
albo portu,
c) parametrów technicznych lub eksploatacyjnych 
drogi, linii kolejowej albo linii tramwajowej,

2) w związku z usytuowaniem drogi, linii kolejowej, linii 
tramwajowej, lotniska oraz portu:
a) na terenach gęsto zaludnionych,
b) na terenach objętych ochroną ze względu na 
potrzeby ochrony środowiska na podstawie przepisów 
szczególnych,
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3. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, może zostać 
ustalone wymaganie prowadzenia pomiarów:

1) w zależności od:
a) kategorii lub klasy drogi, kategorii linii kolejowej 
albo linii tramwajowej,
b) rodzaju linii kolejowej, linii tramwajowej, lotniska 
albo portu,
c) parametrów technicznych lub eksploatacyjnych 
drogi, linii kolejowej albo linii tramwajowej,

2) w związku z usytuowaniem drogi, linii kolejowej, linii 
tramwajowej, lotniska oraz portu:
a) na terenach gęsto zaludnionych,
b) na terenach objętych ochroną ze względu na 
potrzeby ochrony środowiska na podstawie przepisów 
szczególnych,

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 

z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w 

środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, 
portem.

(Dz. U. 2011, Nr 140, poz. 824)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 17 stycznia 2003 r.

w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii 
kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane 

właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów ich prezentacji

(Dz.U. Nr 18 poz.16)
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Art. 179. 1. Zarządzający drogą, linią kolejową lub lotniskiem
zaliczonymi do obiektów, których eksploatacja może
powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na
znacznych obszarach, sporządza co 5 lat mapę akustyczną
terenu, na którym eksploatacja obiektu może powodować
przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu w
środowisku.

2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze
rozporządzenia, drogi, linie kolejowe i lotniska, których
eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie
akustyczne na znacznych obszarach, dla których wymagane
jest sporządzanie map akustycznych, oraz sposoby
określania granic terenów objętych tymi mapami z
uwzględnieniem cech obiektów, o których mowa w art. 176
ust. 3.
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Art. 179. 1. Zarządzający drogą, linią kolejową lub lotniskiem
zaliczonymi do obiektów, których eksploatacja może
powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na
znacznych obszarach, sporządza co 5 lat mapę akustyczną
terenu, na którym eksploatacja obiektu może powodować
przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu w
środowisku.

2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze
rozporządzenia, drogi, linie kolejowe i lotniska, których
eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie
akustyczne na znacznych obszarach, dla których wymagane
jest sporządzanie map akustycznych, oraz sposoby
określania granic terenów objętych tymi mapami z
uwzględnieniem cech obiektów, o których mowa w art. 176
ust. 3.


