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Strumień 
danych Opis zakresu raportowanych informacji Formalny termin 

sprawozdań

Uaktualnienia 
wprowadzane 
przez Państwa 
Członkowskie

Podstawa 
formalna 

wynikająca z 
Dyrektywy 

2002/49/WE
DF 0 Definicje struktury raportowania dla głównych dróg, głównych linii kolejowych, głównych portów

lotniczych i aglomeracji
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

DF 1 Główne drogi, główne linie kolejowe, główne porty lotnicze i aglomeracje wyznaczone do
wykonania map akustycznych w pierwszym cyklu mapowania (2007-2008)

30 czerwca 2005 Obligatoryjnie co 5 
lat

Art. 7-1

DF 2 Organy i podmioty odpowiedzialne za realizacje map akustycznych, hałasowych planów działań i
zbierania danych

18 lipca 2005 Możliwe w 
każdym momencie

Art. 4-2

DF 3 Dopuszczalne poziomy hałasu (obowiązujące bądź planowane) i związane z tym dodatkowe
informacje

18 lipca 2005 Możliwe w 
każdym momencie

Art. 5-4

DF 4 Wyniki strategicznych map akustycznych, zgodnie z Załącznikiem nr VI, dla głównych dróg, linii
kolejowych, portów lotniczych i aglomeracji, opracowanych w ramach 1 cyklu mapowania:

 Aglomeracje ≥ 250 tys. mieszk.

 Porty lotnicze ≥ 50 tys. operacji lotniczych rocznie,

 Główne drogi ≥ 6 mln samochodów rocznie,

 Główne linie kolejowe ≥ 60 tys. pociągów rocznie.

30 grudnia 2007 Obligatoryjnie co 5 
lat

Art. 10-2

Załącznik VI

DF 5 Główne drogi, główne linie kolejowe, główne porty lotnicze i aglomeracje wyznaczone do
wykonania map akustycznych w pierwszym cyklu mapowania (2012-2013)

31 grudnia 2008 Możliwe w 
każdym momencie

Art. 7-2

DF 6 Programy ochrony środowiska, które były realizowane przed pierwszym cyklem mapowania (przed
wejściem w życie regulacji Dyrektywy 2002/49/WE) i podjęte w nich przedsięwzięcia ograniczania
hałasu, dla:

 Aglomeracji ≥ 250 tys. mieszk.

 Portów lotniczych ≥ 50 tys. operacji lotniczych rocznie,

 Głównych dróg ≥ 6 mln samochodów rocznie,

 Głównych linii kolejowych ≥ 60 tys. pociągów rocznie.

18 stycznia 2009 Nie wymaga 
uaktualnienia

Art. 10-2

Załącznik VI 1.3 
oraz 2.3

Obowiązki raportowania Państw 
Członkowskich UE, wynikające z Dyrektywy 

2002/49/WE

C.d.

„PARTNERSTWO: 
ŚRODOWISKO DLA 

ROZWOJU"

GRUPA

ROBOCZA ds.HAŁASU

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

Strumień 
danych Opis zakresu raportowanych informacji Formalny termin 

sprawozdań

Uaktualnienia 
wprowadzane 
przez Państwa 
Członkowskie

Podstawa 
formalna 

wynikająca z 
Dyrektywy 

2002/49/WE
DF 7 Hałasowe plany działań zgodne z wymaganiami Załącznika nr VI do Dyrektywy 2002/49/WE, dla

głównych dróg, linii kolejowych, portów lotniczych i aglomeracji, dla których mapy akustyczne
wykonano w ramach pierwszego cyklu mapowania, z uwzględnieniem wszystkich kryteriów
przyjętych do sporządzenia planu działań, dla:

 Aglomeracji ≥ 250 tys. mieszk.

 Portów lotniczych ≥ 50 tys. operacji lotniczych rocznie,

 Głównych dróg ≥ 6 mln samochodów rocznie,

 Głównych linii kolejowych ≥ 60 tys. pociągów rocznie.

18 stycznia 2009 Obligatoryjnie co 5 
lat

Art. 10-2

Załącznik VI + 
art. 8.3

DF 8 Dane dotyczące strategicznych map hałasu (wyniki), zgodnie z wymaganiami zapisanymi w
Załączniku nr VI do Dyrektywy 2002/49/WE, dla głównych dróg, linii kolejowych i aglomeracji, dla
których mapy akustyczne wykonano w ramach drugiego cyklu mapowania, dla:

 Aglomeracji: ≥100 tys. oraz < 250 tys. mieszk.

 Głównych dróg: ≥ 3 mln oraz < 6 mln samochodów rocznie,

 Głównych linii kolejowych ≥ 30 tys. oraz < 60 tys. pociągów rocznie

30 grudnia 2012 Obligatoryjnie co 5 
lat

Art. 10-2

Załącznik VI

DF 9 Programy ochrony środowiska, które były realizowane przed drugim cyklem mapowania i podjęte
w nich przedsięwzięcia ograniczania hałasu, dla:

 Aglomeracji: ≥100 tys. oraz < 250 tys. mieszk.

 Głównych dróg: ≥ 3 mln oraz < 6 mln samochodów rocznie,

 Głównych linii kolejowych ≥ 30 tys. oraz < 60 tys. pociągów rocznie

18 stycznia 2014 Nie wymaga 
uaktualnienia

Art. 10-2

Załącznik VI 1.3 
oraz 2.3

DF 10 Hałasowe plany działań zgodne z wymaganiami Załącznika nr VI do Dyrektywy 2002/49/WE, dla
głównych dróg, linii kolejowych, portów lotniczych i aglomeracji, dla których mapy akustyczne
wykonano w ramach drugiego cyklu mapowania, z uwzględnieniem wszystkich kryteriów
przyjętych do sporządzenia planu działań, dla:

 Aglomeracji: ≥100 tys. oraz < 250 tys. mieszk.

 Głównych dróg: ≥ 3 mln oraz < 6 mln samochodów rocznie,

 Głównych linii kolejowych ≥ 30 tys. oraz < 60 tys. pociągów rocznie

18 stycznia 2014 Obligatoryjnie co 5 
lat

Art. 10-2

Załącznik VI + 
art. 8.3

Obowiązki raportowania Państw 
Członkowskich UE, wynikające z Dyrektywy 

2002/49/WE
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Raportowanie

KE
EAŚ

Agencje i podmioty 
krajowe

m. in. GIOŚ (PL)

W KRAJU CZŁONKOWSKIM

Organy i podmioty (zarządzający)
Wykonujące mapy i 

Opracowujące programy ochrony 
przed hałasem

System Raportowania - REPORTNET

do CDR*)

*) Central Data Repository
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Dane tabelaryczne 
(arkusze DF...)

Wartość 
wpisywan
a do 
komórki 
arkusza

Przypadek Opis (charakterystyka) 

-1 Brak zastosowania Przypadki tego typu to:
- tablica / pole nie może zostać wypełnione z uwagi na fakt, że aglomeracja 
nie istnieje lub żadna główna droga, żadna główna linia kolejowa oraz 
żaden główny port lotniczy nie spełnia progowych kryteriów zapisanych w 
Dyrektywie 2002/49/WE,
- dane źródło hałasu nie występuje w danej aglomeracji (np. brak portu 
lotniczego w danej aglomeracji itp.),
- żądane informacje nie istnieją (np. dany odcinek drogi nie należy do ciągu 
drogi europejskiej, a wiec brak jest oznaczenia EURoadID itp.) 

-2 Dane nie dostępne Sytuacja taka może wystąpić w przypadkach:
- dane nie są raportowane obowiązkowo,
- dane jeszcze niedostępne (dane obligatoryjne),
- dane z różnych względów nie dostępne (dane obligatoryjne).

w dwóch ostatnich przypadkach należy mieć do dyspozycji argumentacje, z 
jakich powodów dane są niedostępne mimo, iż są one obowiązkowe.
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W celu przygotowania raportów do Komisji Europejskiej wykonawcy 
mapy akustycznej muszą przygotować właściwe materiały. W 
materiałach tych należy uwzględnić:

A. Informacje formalne
1) Dane dotyczące badań, wg układu:

Przygotowanie raportów

Kod 
państwa 

Pełna 
nazwa 

instytucji 
odpowiedzi

alnej za 
raportowani

e  

Unikalny 
kod 

instytucji 
odpowiedzi

alnej za 
raportowani

e 

Imię i 
nazwisko 

osoby  

Adres Telefon Fax 

Email 
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- dla aglomeracji:

Nazwa 
aglomeracji

Unikalny kod 
aglomeracji

liczba 
mieszkańców

Wielkość aglomeracji 
[km2]

Kod lokalny 
LAU2
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- dla głównych dróg:

Europej-
ski kod 

drogi (EU)

Krajo-
wy nr 
drogi

Krajowa 
nazwa 
drogi

Roczny 
potok 
ruchu

Unikal
ny kod 
drogi

Położenie wg lokalnego systemu 
współrzędnych

Lokalny 
system 

współrzęd-
nych dla 

dróg

Długość 
odcinka 

(km)

początku 
drogi (x1)

początku 
drogi (y1)

końca 
drogi 
(x2)

końca 
drogi 
(y2)
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- dla głównych linii kolejowych:

Przygotowanie raportów

- dla głównych portów lotniczych:

Krajowy 
kod linii 
kolejo-
wej ID1

Krajo
wy 
kod 
linii 

kolejo
wej 
ID2

Roczna 
liczba 

przejaz-
dów

pociągów

Unikalny 
kod linii

Położenie wg lokalnego systemu 
współrzędnych

Lokalny 
system 

współrzęd-
nych dla linii 
kolejowych

Długość 
odcinka 

(km)Począt-
ku linii 

(x1)

Począt-
ku linii 

(y1)

końca 
linii 
(x2)

końca 
linii 
(y2)

Nazwa portu 
lotniczego

Kod 
ICAO

Roczna liczba 
operacji 

lotniczych

Współrzędne położenia 
punktu referencyjnego dla 

lotniska wg sytemu 
lokalnych współrzędnych

Lokalny system 
współrzędnych dla 
portu lotniczego

X Y
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2. Dane identyfikacyjne (dla wszystkich rodzajów map):
• Organów odpowiedzialnych za wykonanie i przechowywanie map akustycznych dla 

aglomeracji,
• Organów / podmiotów odpowiedzialnych za wykonanie i przechowywanie map 

akustycznych dla hałasu drogowego w aglomeracji,
• Organów / podmiotów odpowiedzialnych za wykonanie i przechowywanie map 

akustycznych dla hałasu kolejowego w aglomeracji,
• Organów / podmiotów odpowiedzialnych za wykonanie i przechowywanie map 

akustycznych dla hałasu lotniczego w aglomeracji,
• Organów / podmiotów odpowiedzialnych za wykonanie i przechowywanie map 

akustycznych dla hałasu przemysłowego w aglomeracji,
wg układu:

Przygotowanie raportów

Nazwa 
organu/podmiotu 
odpowiedzialnego

Nazwisko 
kompetentnej 

osoby
Adres Telefon Fax E-mail
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B. Wyniki badań (zestawienia liczbowe)

3) Zestawienia danych liczbowych dotyczących wyników mapowania akustycznego dla 
aglomeracji (przykład zestawień zaprezentowano poniżej)

Przygotowanie raportów

Liczba 
ludności w 
setkach 
eksponowana 
na hałas
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Ponadto przekazywane są zestawienia tabelaryczne:

 Liczba ludności narażona na hałas w budynkach mających tzw. „cichą elewację” (dane opcjonalne 
do UE)

 Powierzchnie obszarów eksponowanych na hałas (niniejsze dane dotyczą również obszarów 
niezamieszkanych)

Dla głównych dróg, linii kolejowych oraz portów lotniczych niezbędne są też dodatkowe zestawienia w 
formie:

Przygotowanie raportów

Powierzchnia obszaru (km2), 
eksponowanego na hałas (z 
włączeniem aglomeracji) o 

poziomie

Liczba osób eksponowanych na 
hałas o poziomie (z 

włączeniem aglomeracji):

Liczba mieszkań 
eksponowanych na hałas o 

poziomie (z włączeniem 
aglomeracji):

LDWN > 55 
dB

LDWN > 65 
dB

LDWN > 75 
dB

LDWN > 55 
dB

LDWN > 65 
dB

LDWN > 75 
dB

LDWN > 55 
dB

LDWN > 65 
dB

LDWN > 75 
dB

Zestawienia liczbowe należy uzupełnić o:
 informację na temat zastosowanej metody obliczeniowej,
 informację nt. dostępności mapy (adres portalu internetowego).
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Wszystkie powyższe dane zamieszcza się w specjalnych arkuszach Excela, które 
udostępniane są na:
Portalu EIONET: http://www.eionet.europa.eu/reportnet
Portalu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pod adresem: 
http://www.gios.gov.pl/artykuly/554/Obowiazek-sprawozdawania-programow-
ochrony-srodowiska-przed-halasem-POH

Adres ten odnosi się formalnie do sprawozdawczości w zakresie programów ochrony 
środowiska przed hałasem, niemniej zamieszczone na nim arkusze ujmują także 
niezbędne dane sprawozdawcze z realizacji map akustycznych. 

C. Informacje graficzne
Nie ma obowiązku formalnego, aby w ramach raportowania przekazywać do KE dane 
graficzne. 
Natomiast z uwagi na przygotowywane oceny poszczególnych działań w 
poszczególnych krajach, jednostki wykonujące raporty zbiorcze na poziomie KE 
zwróciły się z prośbą o równoległe przekazanie zbiorów graficznych, najlepiej w 
formacie *shp.

Przygotowanie raportów
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Dane przestrzenne

• Do dostarczania danych przestrzennych 
zostały wybrane następujące formaty:

• pliki shapefile dla danych wektorowych,
• pliki ASCII dla danych rastrowych
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Shapefile jest otwartym 
standardem 

• shp. – plik zawierający geometrię obiektu,
• shx. – plik indeksowy pozwalający na szybkie 

przeszukiwanie danych,
• dbf. – plik zawierający dane atrybu-towe 

(tabelaryczne); w tabeli jeden rekord odpowiada 
jed-nemu obiektowi,

• prj. – plik zawierający informację na temat układu 
współrzędnych i odwzorowania – dane wyświetlą się 
także w przypadku braku tego pliku jednak bez 
właściwego odniesienia w przestrzeni, co czyni je 
mało wartościowymi 
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• ARC / INFO ASCII GRID nie jest prawnie 
zastrzeżonym formatem i służy jako plik 
wymiany lub eksportu, ze względu na prostotę 
struktury pliku ASCII. Większość programów 
do modelowania hałasu może eksportować 
wyniki obliczeń w tym formacie.
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Układ współrzędnych

• Informacje na temat systemu odniesienia przestrzennego 
stosowanego przy sporządzaniu danych GIS jest niezbędna, 
gdy dane te są porównywane lub łączone z danymi GIS 
pochodzących z innych źródeł. Informacje GIS dotyczące 
źródeł hałasu i ich zasięgów oddziaływania są łączone dla 
terenu całej Europy, aby można było przedstawić wszystkie 
obszary objęte mapami akustycznymi , jak również liczbę ludzi 
narażonych na hałas w środowisku. Zalecane jest, aby dane 
były wykonywane w układzie ETRS89. Jeśli sa wykonywane w 
innym układzie odniesienia należy podać jego nazwę.  
Podstawowe informacje na temat zagadnień związanych z GIS 
jest dostępny pod adresem: http://www.eionet.europa.eu/gis. 
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Metadane

• Określone standardy metadanych dla danych 
przestrzennych są te obecnie przyjęte przez 
EEA i proponowane do wykorzystania w 
ramach INSPIRE. Opierają się one na profilu 
ISO 19115. 
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Schemat powiązań danych 
tabelarycznych z danymi 

przestrzennymi

 

Państwo 

członkowskie 

DF_0 

Główne drogi 

DF_0 

Aglomeracje 

DF_0 

Główne linie kolejowe 

Poligon - 
region raportowania  

Poligon - 
region raportowania  

Poligon - 
region raportowania  

DF+0 

Główne porty lotnicze 

Poligon - 
region raportowania  
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Główne linie kolejowe:

 

DF_0 

DF_1 

MRail 

 

DF2 

Map MRail

 

 

DF2 

Map Code 
MRail 

 

 

 

Sieć 
głównych 

linii 
kolejowych 

DF2 

AP MRail 

 

 

DF2 

AP Code 
MRail 

 

 

DF2 

Collect 
Map MRail

 

DF2 

Collect AP 
MRail 

 

DF3 

MRail 

 

 

DF4_8 

MRail 

 

 

Zasięgi 
hałasu 
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Główne drogi: 

 

DF_0 

DF_1 

MRoad 

 

DF2 

Map 
MRoad 

 

DF2 

Map Code 
MRoad 

 

 

Sieć 
głównych 

dróg  

DF2 

AP MRoad 

 

DF2 

AP Code 
Mroad 

 

DF2 

Collect 
Map 

MRoad 

DF2 

Collect AP 
MRoad 

DF3 

MRoad 

 

DF4_8 

MRoad 

 

 

Zasięgi 
hałasu 
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Główne porty lotnicze 

 

DF_0 

DF_1 

MAir 

 

DF2 

Map MAir 

 

 

 

Główne porty 
lotnicze 

 

DF2 

AP MAir 

 

 

DF2 

Collect Map 
MAir 

 

 

DF2 

Collect AP 
MAir 

l 

 

DF3 

M MAir 

 

 

DF4_8 

M MAir 

 

 

 

Zasięgi hałasu 
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Aglomeracje 

DF_0 

DF_1 

Agg 

 

DF2 

AP Agg 

 

 

Aglomeracja - 
poligon 

DF2 

Collect AP 
Agg 

 

DF4_8 

Agg road 

DF4_8 

Agg Rail 

DF4_8 

Agg Air 

 

DF4_8 

Agg Air 
Major 

DF4_8 

Agg Ind 

DF2  

Map Agg 
rail 

DF2 
Collect 

Map Agg 
Rail 

 

DF2 

Map Agg 
Ind 

DF2 
Collect 

Map Agg 
Air 

 

DF2 
Collect 

Map Agg 
Road 

DF2 

Map Agg 
Rail 

DF2 Map 
Agg Road 

DF2 
Collect 

Map Agg 
Ind 

 

 

Zasięgi hałasu 

 

 

Zasięgi hałasu 

 

 

Zasięgi hałasu 

 

 

Zasięgi hałasu 

 

 

Zasięgi hałasu 

 


