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Regulacje krajowe w zakresie 
hałasu 

Wybór dotyczący: 
 

− Map akustycznych, 
 

− Planów działań (programów ochrony środowiska przed 
hałasem) 

Radosław Kucharski 

Instytut Ochrony Środowiska; Warszawa 
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Podstawowe przepisy ustawy P.o.ś. 

Podstawowym aktem prawnym w zakresie ochrony 
środowiska jest: 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 
środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm. – 
tekst jednolity – Dz.U. 2008, Nr 25, poz. 150) 

z uzupełnieniami z ustawy wprowadzającej: 

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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Wskaźniki oceny 

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: 
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Definicje wskaźników 

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), 
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Poziomy dopuszczalne 

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.  
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Poziomy dopuszczalne 

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.  

 

 

 

 

 
(Rozporządzenie MŚ dot. poziomów dopuszczalnych – osobna prezentacja) 

 
Zmiana rozporządzenia i wartości 

dopuszczalnych dla dróg i linii kolejowych 
obowiązuje od 24.10.2012 
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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 przeznaczonych: 

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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Podstawowe przepisy ustawy P.o.ś. 

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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Podstawowe przepisy ustawy P.o.ś. 

 

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 
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Programy działań – przepisy ustawy 

P.o.ś. 

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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Programy działań – przepisy ustawy 

P.o.ś. 

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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Programy działań – przepisy ustawy 

P.o.ś. 

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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Mapy akustyczne i programy ochrony 

przed hałasem – przepisy ustawy P.o.ś. 

Art. 120.1. Starosta przekazuje, niezwłocznie po 
sporządzeniu, zarządowi województwa, wojewódzkiemu 
inspektorowi ochrony środowiska i państwowemu 
wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu mapy 
akustyczne, o których mowa w art. 118...... 

2. Starosta przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi 
ochrony środowiska program ochrony środowiska 
przed hałasem niezwłocznie po uchwaleniu programu 
przez radę powiatu. 
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Mapy akustyczne i programy ochrony 

przed hałasem – przepisy ustawy P.o.ś. 

Art. 120.1. Starosta przekazuje, niezwłocznie po 
sporządzeniu, zarządowi województwa, wojewódzkiemu 
inspektorowi ochrony środowiska i państwowemu 
wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu mapy 
akustyczne, o których mowa w art. 118...... 

2. Starosta przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi 
ochrony środowiska program ochrony środowiska 
przed hałasem niezwłocznie po uchwaleniu programu 
przez radę powiatu. 

 

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA  
 

z dnia 25 kwietnia 2008 r. 
 

w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących rejestru zawierającego 
informacje o stanie akustycznym środowiska 

 
(Dz.U. Nr 82 poz. 500.) 
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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. 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. 
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Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późn.zm)  
 
Ma ona związek z działaniami w zakresie ochrony środowiska na kilku płaszczyznach: 
- konsultacji społecznych, 
- ustanawiania obszarów ograniczonego użytkowania, 
 -postępowania inwestycyjnego (oceny oddziaływania na środowisko, prognozy 
skutków etc.). 
 
Ustawa ta precyzuje także niektóre kompetencje Dyrektora Ochrony Środowiska 
(Generalnego i regionalnych), mające także związek z programami ochrony 
środowiska (np. przeprowadzenie w określonych przypadkach postępowania w 
sprawie Prognozy skutków…).  
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