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Definicja formalna 
pomiaru

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

..........................................

21) pomiarze - rozumie się przez to 
również obserwacje oraz analizy,

..........................................

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. 2013, poz. 1232, z późn. zm.)
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Zalecane przejściowe metody 
oceny hałasu
(stan obecny)

wg Dyrektywy 2002/49/WE
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Hałas drogowy

Dla hałasu od ruchu drogowego zalecono:
 francuską krajową metodę prognozowania hałasu „NBPB-

Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB), którą zawarto w
dokumencie krajowym Arrètè du 5 mai 1995 relatif au bruit
des infrastructures routières, Journal Officiel du 10 mai 1995,
Article 6„ oraz

 francuską normę ”XPS 31-133”.
Dla pozyskania danych wejściowych dotyczących emisji hałasu
ze źródła dokumenty te odwołują się do „Guide du bruit des
transports terrestres, fascicule prèvision des niveaux sonores,
CETUR 1980”.
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Hałas drogowy
Schemat generalnego podejścia do obliczeń hałasu drogowego można przedstawić następująco:

Dane dot. parametrów
ruchu:

Natężenie ruchu, średnia
prędkość strumienia

pojazdów, liczba pojazdów
ciężkich etc.

Pomiary uzupełniajace, w 
miarę potrzeby, takie jak:
•Natężenia ruchu, 
•Średnie prędkości
potoków ruchu,
na różnych rodzajach
(kategoriach) dróg, etc

I / Lub
Propagacja hałasu

Obliczenia w oparciu o 
model NMPB-Routes-

96 

Wynikowa 
wartość 
poziomu 
dźwięku

Dane GIS takie, jak NMT,
Ortofotomapy etc.

Dane meteorologiczne (okna
meteo) etc.

Obliczenia hałasu z 
zastępczych źródeł

dla każdego
fragmentu drogi

:
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Hałas kolejowy

Dla hałasu emitowanego przez ruch kolejowy w Dyrektywie
zalecono stosowanie holenderskiej krajowej metody
obliczania hałasu, opublikowanej w dokumencie w „Reken-en
Meetvoorschrift Railverkeers-lawaai ’96. Ministerie
Volkshuisvesting. Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 20
listopad 1996’

(oficjalnego tłumaczenia angielskiego brak, są natomiast
tłumaczenia nieoficjalne, tak więc w tym miejscu pozostaje tytuł
oryginału).
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Hałas kolejowy
Schemat generalnego podejścia do obliczeń hałasu kolejowego można przedstawić następująco:

Dane dot. parametrów ruchu
kolejowego:
Liczba pociągów różnego
typu, prędkości pociągów
danego typu, średnie
długości pociągów etc.

Pomiary uzupełniające, w 
miarę potrzeby, takie jak:
Natężenia ruchu kolejowego , 
Średnie prędkości etc.
na różnych rodzajach
(kategoriach) linii szynowych, 
etc

I / Lub

Propagacja hałasu
Obliczenia w oparciu

o model SRM II

Wynikowa 
wartość 
poziomu 
dźwięku

Dane GIS takie, jak NMT,
Ortofotomapy etc.

Dane meteorologicnze (okna
meteo) etc.

Obliczenia hałasu z 
zastępczych źródeł

dla każdego
fragmentu linii

:

Pomiary uzupełniające, w
miarę potrzeby, takie jak:
•Natężenia ruchu
kolejowego ,
•Średnie prędkości etc.
na różnych rodzajach
(kategoriach) linii
szynowych, etc

Oraz !!!
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Hałas przemysłowy
Zalecaną metodą europejską jest metoda opisana w normie ISO 9613-2 "Akustyka.

Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda
obliczenia”1)

Metoda zawarta w normie pozwala na obliczanie zmian poziomu dźwięku w funkcji
odległości od źródła. Natomiast w normie nie ma żadnych zaleceń w odniesieniu do
oceny emisji hałasu ze źródła. W związku z tym w Dyrektywie zawarto dodatkowe
regulacje mówiące o metodach pozyskiwania informacji o parametrach źródeł.

Właściwe dane emisji hałasu (dane wejściowe) mogą być uzyskane z pomiarów
przeprowadzonych zgodnie z jedną z metod zawartych w normach:

- ISO 8297: 1994 „Akustyka – Określenie poziomów mocy akustycznej dla zakładów
przemysłowych o wielu źródłach hałasu, dla oceny poziomu ciśnienia akustycznego w
środowisku– Metoda inżynierska”.

- EN ISO 3744: 1995 „Akustyka – Określenie poziomów mocy dźwięku dla hałasu stosując
ciśnienie dźwięku – Metoda inżynierska przede wszystkim dla pola swobodnego ponad
płaszczyzną odbijającą”.

- EN ISO 3746: 1995 „Akustyka - Określenie poziomów mocy dźwięku hałasu stosując
pomiar powierzchni okalającej ponad płaszczyzną odbijającą”.

Dyrektywa nie ustosunkowuje się do problemu pozyskania danych w przypadku braku
możliwości wykonania pomiarów.

) Jest to także norma polska
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Hałas przemysłowy
Schemat generalnego podejścia do obliczeń hałasu przemysłowego można przedstawić następująco:

Terenowe pomiary 
dźwięku emitowanego 
przez  pojedyncze lub 
grupy źródeł 
przemysłowych

Ocena parametrów 
akustycznych źródeł bez 
wykonania pomiarów 
(dokumentacja 
projektowa, katalogi, 
bazy danych, poradniki 
jak np. Good Practice
Guide” etc.

I / Lub

Propagacja hałasu
Obliczenia w oparciu o 
normę ISO 9613-2 z 
wykorzystaniem normy 
ISO 9313-1

Wynikowa 
wartość 
poziomu 
dźwięku

Dane GIS takie, jak NMT,
Ortofotomapy etc.

Dane meteorologiczne (okna
meteo) etc.

„PARTNERSTWO: 
ŚRODOWISKO DLA 

ROZWOJU"

GRUPA

ROBOCZA ds.HAŁASU

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

Hałas lotniczy

Dla oceny hałasu pochodzącego od statków powietrznych
Dyrektywa zaleca stosowanie metody zawartej w
dokumencie:

ECAC.CEAC Dokument 29 „Raport dotyczący
Standardowej Metody Obliczania Krzywych Równego
Poziomu Hałasu dookoła Cywilnych Portów Lotniczych”
1997. Dla różnego podejścia do modelowania torów
lotu stosowana powinna być technika segmentacyjna
podana w sekcji 7.5 ECAC.CEAC Dokument 29.
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Zgodność metod
W prawodawstwie polskim nie występuje pełna zgodność metodyczna. Referencyjne 
metody pomiarów hałasu zestawione poniżej:

Lp Rodzaj hałasu Rozporządzenie Metoda zalecana w aktualnej wersji
Rozporządzenia MŚ

Zgodność z
Dyrektywą

1 Drogowy

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16
czerwca 2011r. w sprawie wymagań w zakresie
prowadzenia pomiarów poziomów w
środowisku substancji lub energii przez
zarządzającego drogą, linią kolejową, linią
tramwajową, lotniskiem, portem (Dz.U. 2011,
nr 140, poz. 824)

Model propagacji dźwięku, zawarty w
PN-ISO 9613-2:2002. „Akustyka –
Tłumienie dźwięku podczas propagacji
w przestrzeni otwartej .Ogólna metoda
obliczania”

Brak zgodności

2 Kolejowy

3 Lotniczy Metoda oparta na dokumencie:
Circular 205 - AN/1/25/1988
Międzynarodowej Organizacji
Lotnictwa Cywilnego - ICAO oraz
zaadoptowanym do warun-ków
europejskich, przyjętym do stosowania
przez Dyrektywę 2002/49/WE
dokumencie ECAC CEAC Doc. 29 Report
on Standard Method of Computing
Noise Countours around Civil Airports

Zgodność (za
wyjątkiem me-
tody
segmentacyjnej)

4 Przemysłowy
(instalacyjny)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30
października 2014r. w sprawie wymagań w
zakresie prowadzenia pomiarów wielkości
emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody.
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1542)

Model propagacji dźwięku, zawarty w
PN-ISO 9613-2:2002. „Akustyka –
Tłumienie dźwięku podczas propagacji
w przestrzeni otwartej .Ogólna metoda
obliczania”

Pełna zgodność
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Referencyjne metody  
pomiarów hałasu 

zewnętrznego
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Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011r.
w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów
poziomów w środowisku substancji lub energii przez
zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową,
lotniskiem, portem (Dz.U. 2011, nr 140, poz. 824)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października
2014r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów
wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody. (Dz.U. z
2014 r. poz. 1542)

 ref.metody pomiarów hałasu komunikacyjnego

 ref.metody pomiarów hałasu przemysłowego


