
Ustawa nr 37/2003 z dnia 17 listopada w sprawie hałasu reguluje kwestie związane 
z zanieczyszczeniem hałasem celem zapobiegania oraz – w stosownych przypadkach – 
redukcji jego szkodliwego wpływu na zdrowie ludzi, mienie i środowisko. Przez 
zanieczyszczenie hałasem rozumie się występowanie w środowisku hałasu lub drgań 
stanowiących uciążliwość lub zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, prowadzonej przez nich 
działalności lub dowolnego mienia lub znacznie oddziałujących na środowisko naturalne. 

Do prawa hiszpańskiego wprowadza się podstawowe postanowienia Dyrektywy 2002/49/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 odnoszącej się do oceny 
i zarządzania poziomem hałasu w środowisku, do których stosowania właściwe organy 
administracji są zobowiązane w związku z upływem terminu całkowitej implementacji na 
grunt prawa krajowego. 

Przedmiotem niniejszego dekretu królewskiego jest ocena i zarządzanie hałasem 
w środowisku celem zapobiegania szkodliwym skutkom narażenia na hałas w środowisku lub 
redukcji tych skutków, w tym uciążliwości, zgodnie z zakresem zastosowania wspomnianej 
dyrektywy Unii Europejskiej. W tym celu określono pojęcie hałasu w środowisku, jego 
skutków i uciążliwości dla ludności oraz szereg środków pozwalających osiągnąć 
wyznaczony cel, w tym m.in. strategiczne mapy hałasu, plany działań oraz obowiązek 
informowania opinii publicznej. 

W konsekwencji dekret tylko częściowo odnosi się do Ustawy w sprawie hałasu, ponieważ 
dotyczy ona nie tylko zanieczyszczenia hałasem w środowisku, ale również drgań i ich 
wpływu na zdrowie, mienie i środowisko, podczas gdy wymieniony dekret królewski dotyczy 
wyłącznie zanieczyszczenia hałasem w środowisku oraz środków zapobiegawczych i – 
w stosownych przypadkach – naprawczych dotyczących wpływu na ludność zgodnie z ww. 
Dyrektywą Unii Europejskiej. 

Aby umożliwić realizację wyznaczonych celów, uregulowano kwestie dotyczące niektórych 
działań, m.in. sporządzania strategicznych map hałasu służących do określenia stopnia 
narażenia ludności na hałas w środowisku, wdrażania planów działań zmierzających do 
zapobiegania powstawaniu hałasu w środowisku i obniżania jego poziomu tam, gdzie jest to 
konieczne, zwłaszcza tam, gdzie oddziaływanie hałasu może powodować szkodliwe skutki 
dla ludzkiego zdrowia, oraz zapewnienie społeczeństwu dostępu do informacji dotyczącej 
hałasu w środowisku i jego skutków, a także informacji zebranych przez właściwe władze 
przy sporządzaniu map akustycznych i planów działań. 

Kompetencje poszczególnych organów administracji zostaną wyznaczone zgodnie z art. 4 
Ustawy w sprawie hałasu. 

Strategiczne mapy hałasu ustanawia się w oparciu o uprawnienia wymienione w art. 15.3 
Ustawy w sprawie hałasu. Mapy umożliwiają globalną ocenę narażenia na hałas na danym 
obszarze oraz sporządzanie ogólnych prognoz. Minimalne wymagania, jakie powinny 
spełniać strategiczne mapy hałasu, określono w załączniku IV. Określono również kryteria 
rozgraniczania terytorialnego aglomeracji według załącznika VII. Niniejszy dekret wprowadza 
przepisy dotyczące wskaźników hałasu, które należy uwzględnić przy sporządzaniu 
i aktualizacji strategicznych map hałasu – załącznik I – oraz metod oceny używanych do 
określania tych wskaźników i szkodliwych skutków narażenia – odpowiednio załączniki II i III. 

Minimalne wymagania dla planów działań w zakresie zanieczyszczenia hałasem określono 
w załączniku V. 

Aby umożliwić realizację określonych w Ustawie w sprawie hałasu i niniejszym akcie 
prawnym obowiązków w zakresie informowania Komisji Europejskiej i organizacji 



międzynarodowych oraz prawidłowego zarządzania informacjami niezbędnymi do 
sporządzania strategicznych map hałasu i planów działań dotyczących infrastruktur 
zarządzanych przez państwo, wprowadza się podstawowy system informacji 
o zanieczyszczeniu hałasem, nad którym pieczę sprawuje Minister Środowiska. W związku 
z tym ustanawia się centrum gromadzenia, analizy i przetwarzania danych, co nie oznacza 
utworzenia nowego organu administracyjnego ani wzrostu kosztów, ponieważ centrum to 
będzie obsługiwane przy użyciu zasobów kadrowych i środków materialnych Generalnej 
Dyrekcji ds. Jakości i Oceny Środowiska. W tym celu w załączniku VI określono informacje, 
jakie odpowiednie władze mają obowiązek przekazywać ww. instytucji oraz terminy ich 
przekazywania. 

W trakcie pracy nad niniejszym dekretem królewskim przeprowadzono konsultacje 
z zainteresowanymi podmiotami gospodarczymi i społecznymi, wspólnotami autonomicznymi 
oraz Komitetem Doradczym ds. Środowiska i wydano obowiązkowe orzeczenie Państwowej 
Komisji ds. Administracji Lokalnej. 

Na podstawie ww. przepisów, na wniosek Ministra Środowiska oraz Ministra Zdrowia i Spraw 
Konsumenckich, w porozumieniu z Radą Państwa i po uprzedniej naradzie z Radą Ministrów 
na zebraniu w dniu 16 grudnia 2005 r., 

USTALAM, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 1. Przedmiot. 

Niniejszy dekret królewski stanowi akt wykonawczy do Ustawy 37/2003 z dnia 17 listopada 
w sprawie hałasu i dotyczy kwestii związanych z oceną i zarządzaniem hałasem 
w środowisku, ustanawia podstawowe zasady unikania, zapobiegania lub zmniejszania 
szkodliwych skutków narażenia na działanie hałasu, w tym jego dokuczliwości, na podstawie 
ustalonych priorytetów i wieńczy proces implementacji na grunt prawa hiszpańskiego 
Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 
odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. 

Artykuł 2. Zakres stosowania. 

1. Niniejszy dekret 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. 

2. Nie ma zastosowania do hałasu powodowanego przez osobę narażoną, hałasu 
powodowanego czynnościami domowymi, hałasu powodowanego przez sąsiadów, hałasu 
w miejscu pracy, hałasu wewnątrz środka transportu ani hałasu powodowanego działaniami 
wojskowymi na terenach wojskowych, które regulowane są odrębnymi przepisami. 

Artykuł 3. Definicje. 

W rozumieniu niniejszego Dekretu królewskiego: 

a) „aglomeracja” oznacza teren liczący ponad 100 000 mieszkańców o granicach 
wyznaczonych przez właściwy organ administracji zgodnie z podstawowymi kryteriami 
określonymi w załączniku VII i uznawany przez ten organ za strefę zurbanizowaną; 

b) „szkodliwe skutki” oznaczają niekorzystne oddziaływanie na zdrowie ludzkie. 



c) „wskaźnik hałasu” oznacza fizyczną skalę, stosowaną do określenia hałasu w środowisku, 
mającą związek ze szkodliwym skutkiem; 

d) „Lden” (wskaźnik hałasu dla pory dziennej, wieczornej i nocnej) oznacza wskaźnik hałasu 
służący do określenia ogólnej dokuczliwości, zgodnie z definicją podaną w załączniku I; 

e) „Ld” (wskaźnik hałasu w porze dziennej) oznacza wskaźnik hałasu służący do określenia 
dokuczliwości w porze dziennej, zgodnie z definicją podaną w załączniku I – odpowiednik 
wskaźnika Lday. 

f) „Le” (wskaźnik hałasu w porze wieczornej) oznacza wskaźnik hałasu służący do określenia 
dokuczliwości w porze wieczornej, zgodnie z definicją podaną w załączniku I – odpowiednik 
wskaźnika Levening. 

g) „Ln” (wskaźnik hałasu w porze nocnej) oznacza wskaźnik hałasu służący do określenia 
dokuczliwości w porze nocnej, zgodnie z definicją podaną w załączniku I – odpowiednik 
wskaźnika Lnight. 

h) „sporządzanie mapy hałasu” oznacza przedstawianie, w kategoriach wskaźnika hałasu, 
danych dotyczących aktualnej lub przewidywanej sytuacji w zakresie hałasu, ze wskazaniem 
przypadków naruszenia odnośnej obowiązującej wartości granicznej, liczby dotkniętych osób 
na określonym obszarze lub liczby lokali mieszkalnych poddanych działaniu pewnej wartości 
wskaźnika hałasu na pewnym obszarze; 

i) „strategiczna mapa hałasu” oznacza mapę, opracowaną do celów całościowej oceny 
narażenia na hałas z różnych źródeł na danym obszarze, albo do celów sporządzania 
ogólnych prognoz dla danego obszaru; 

j) „dokuczliwość” oznacza stopień uciążliwości hałasu dla społeczności, ustalony na 
podstawie badań w terenie; 

k) „planowanie akustyczne” oznacza kontrolowanie hałasu w przyszłości poprzez 
wykorzystanie planowanych środków, takich jak planowanie przestrzenne, inżynieria 
systemów dla komunikacji, planowanie komunikacji, zmniejszenie hałasu przez stosowanie 
środków z zakresu izolacji dźwiękowej i przez kontrolę źródeł pod kątem hałasu; 

l) „ludność” oznacza dowolne osoby fizyczne lub prawne oraz ich stowarzyszenia 
i organizacje zawiązane zgodnie z odpowiednim przepisami; 

m) „relacja dawka–skutek” oznacza stosunek między wartością wskaźnika hałasu 
a szkodliwym skutkiem; 

n) „hałas w środowisku” oznacza niepożądane lub szkodliwe dźwięki powodowane przez 
działalność człowieka na wolnym powietrzu, w tym hałas emitowany przez środki transportu, 
ruch drogowy, ruch kolejowy, ruch samolotowy, oraz hałas pochodzący z obszarów 
działalności przemysłowej, jak określono w załączniku I do Ustawy nr 16/2002 z dnia 1 lipca 
dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli; 

ń) „wartość graniczna” oznacza wartość wskaźnika Lden lub Ln, lub w stosownych 
przypadkach Ld i Le, po której przekroczeniu właściwe władze są obowiązane rozważyć lub 
wprowadzić środki łagodzące; Dopuszcza się różnicowanie wartości granicznych według 
różnych źródeł hałasu (ruch kołowy, szynowy, lotniczy, działalność przemysłowa itd.), 
różnego otoczenia i różnej wrażliwości mieszkańców na hałas; dopuszcza się także ich 



różnicowanie w zależności od istniejącej sytuacji i dla nowych sytuacji (w przypadku gdy 
nastąpiła zmiana sytuacji w zakresie źródła hałasu lub korzystania z otoczenia). 

o) „obszar ciszy w obrębie aglomeracji” oznacza obszar, którego granice wyznacza właściwy 
organ, na przykład obszar, w którym narażenie na hałas z jakiegokolwiek źródła nie 
przewyższa określonej wartości Lden lub innego odpowiedniego wskaźnika hałasu, 
wyznaczonego przez Rząd. 

Artykuł 4. Informowanie opinii publicznej. 

1. Po wejściu w życie niniejszego dekretu królewskiego właściwe organy administracji 
zgodnie z postanowieniami art. 4 Ustawy 37/2003 z dnia 17 listopada i w terminie 
określonym w art. 4.2 Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu i Rady podadzą do publicznej 
wiadomości informacje umożliwiające identyfikację władz odpowiedzialnych za: 

a) sporządzanie i zatwierdzanie strategicznych map hałasu i planów działań dla aglomeracji, 
głównych dróg, głównych linii kolejowych i głównych lotnisk; 

b) gromadzenie map hałasu i planów działań. 

2. Właściwe organy administracji zapewnią, że sporządzone i odpowiednio przyjęte przez nie 
mapy hałasu oraz opracowane plany działań zostaną udostępnione społeczeństwu 
i rozpowszechnione zgodnie z odpowiednim prawem w sprawie dostępu do informacji 
o środowisku oraz zgodnie z załącznikami IV i V do niniejszego dekretu królewskiego. Do 
tego celu wykorzystywane będą najbardziej odpowiednie spośród dostępnych technologie 
informatyczne. 

3. Niniejsza informacja powinna być przejrzysta, zrozumiała i przystępna. Powinna zawierać 
podsumowanie z wyszczególnieniem najważniejszych zagadnień. 

Artykuł 5. Wskaźniki hałasu i ich stosowanie. 

1. Przy sporządzaniu i analizowaniu strategicznych map hałasu zgodnie z art. 8 i 9 stosuje 
się wskaźniki hałasu Lden i Ln określone w załączniku I. 

2. Do czasu wprowadzenia obowiązku stosowania wspólnych metod oceny w procesie 
ustalania wskaźników Lden i Ln dopuszcza się stosowanie w tym celu istniejących krajowych 
wskaźników hałasu i związanych danych, które należy przeliczyć na wskaźniki, o których 
mowa powyżej, podając uzasadnienie metody przeliczania. Do tych celów wykorzystywane 
będą wyłącznie dane z trzech lat poprzedzających datę określenia wskaźników hałasu. 

3. W szczególnych przypadkach określonych w punkcie 2 załącznika I do oceny hałasu 
w środowisku można stosować dodatkowe wskaźniki. 

4. Do celów planowania akustycznego i podziału na strefy hałasu dopuszcza się stosowanie  
wskaźników innych niż Lden i Ln. 

Artykuł 6. Metody oceny wskaźników hałasu w środowisku. 

1. Do ustalania wartości Lden i Ln stosuje się metody oceny określone w załączniku II. 

2. Do czasu przyjęcia spójnych metod obliczeniowych na terenie Unii Europejskiej można 
stosować inne od wcześniej wymienionych metody oceny przyjęte zgodnie z załącznikiem II. 



W takich przypadkach należy wykazać, że wyniki uzyskane metodami, o których mowa, są 
równorzędne z wynikami uzyskiwanymi przy zastosowaniu metod określonych w pkt 2 
załącznika II. 

Artykuł 7. Metody oceny szkodliwych skutków. 

przy dokonywaniu oceny szkodliwych skutków dopuszczalne jest posługiwanie się 
współczynnikami dawka–skutek określonymi w załączniku III. 

Artykuł 8. Identyfikacja i sporządzanie strategicznych map hałasu. 

1. Po wejściu w życie niniejszego dekretu królewskiego, w terminie określonym w art. 7 
Dyrektywą 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, Organy administracji 
odpowiedzialne za zatwierdzanie map hałasu sporządzą zestawienie głównych dróg 
o obciążeniu ruchem ponad sześć milionów przejazdów rocznie, głównych linii kolejowych 
o obciążeniu ruchem ponad 60 000 przejazdów składów pociągów rocznie, głównych lotnisk 
i aglomeracji o liczbie mieszkańców ponad 250 000 na swym terytorium. Czynności te należy 
wykonać do dnia 30 czerwca 2010, a następnie co pięć lat od tej daty. 

Ponadto do dnia 31 października 2008 należy sporządzić zestawienie wszystkich leżących 
na danym terytorium głównych dróg, linii kolejowych i aglomeracji wraz z określeniem ich 
granic. 2. Zgodnie z postanowieniami art. 14.1 Ustawy nr 37/2003 z dnia 17 listopada 
właściwe organy administracji sporządzą i zatwierdzą, z uwzględnieniem minimalnych 
wymagań określonymi w załączniku IV, strategiczne mapy hałasu dla wszystkich głównych 
dróg, głównych linii kolejowych, głównych lotnisk i aglomeracji, według poniższego 
harmonogramu: 

W terminie do dnia 30 czerwca 2007 r. należy zapewnić sporządzenie strategicznych map 
hałasu przedstawiających sytuację w poprzednim roku kalendarzowym oraz ich 
zatwierdzenie, o ile jest wymagane, przez właściwe władze, dla wszystkich aglomeracji 
o liczbie mieszkańców ponad 250 000 i dla wszystkich głównych dróg o obciążeniu ruchem 
ponad sześć milionów przejazdów rocznie, głównych linii kolejowych o obciążeniu ruchem 
ponad 60 000 przejazdów składów pociągów rocznie i głównych lotnisk na swym terytorium. 

W terminie do dnia 30 czerwca 2012 r., a następnie co pięć lat, należy podjąć środki 
niezbędne dla zapewnienia sporządzenia strategicznych map hałasu przedstawiających 
sytuację w poprzednim roku kalendarzowym i zatwierdzenia takich map przez właściwe 
władze, jeśli zatwierdzenie jest wymagane, dla wszystkich aglomeracji i wszystkich głównych 
dróg i głównych linii kolejowych na swym terytorium. 

Artykuł 9. Wyznaczanie zakresu terytorialnego strategicznych map hałasu. 

Zgodnie z postanowieniami art. 15.2 Ustawy nr 37/2003 z dnia 17 listopada przy 
wyznaczaniu zakresu terytorialnego strategicznych map hałasu stosowane będą następujące 
kryteria: 

a) Strategiczne mapy hałasu dla aglomeracji; 

1. Zakres terytorialny strategicznych map hałasu dla aglomeracji obejmuje terytorium danej 
aglomeracji zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku VII. 

2. Przy sporządzaniu strategicznych map hałasu właściwy organ administracji powinien 
uwzględnić leżące poza granicami aglomeracji źródła hałasu, które znacząco wpływają na 
hałas na terenie danej aglomeracji. 



b) Dla głównych dróg, głównych linii kolejowych i głównych lotnisk; 

Zakres terytorialny strategicznych map hałasu powinien obejmować co najmniej tereny 
leżące w pobliżu głównych dróg, głównych linii kolejowych i głównych lotnisk, na których 
wartości wskaźnika Lden wynoszą 55 dB, a wartości wskaźnika Ln wynoszą 50 dB(A). 

Artykuł 10. Plany działań. 

1. Do dnia 18 lipca 2008 właściwe organy administracji mają obowiązek opracować, według 
minimalnych wymagań określonych w załączniku V, plany działań dla potrzeb zarządzania 
problemami hałasu i skutkami hałasu oraz w miarę potrzeby, zmniejszania hałasu na 
obszarach podległych ich właściwości: 

a) obszarów położonych w pobliżu głównych dróg o obciążeniu ruchem powyżej sześciu 
milionów przejazdów rocznie, głównych linii kolejowych o obciążeniu ruchem powyżej 60 000 
przejazdów pociągów rocznie i głównych lotnisk. 

b) aglomeracji o liczbie mieszkańców powyżej 250 000, z uwzględnieniem ochrony stref 
ciszy przed wzrostem hałasu. 

Właściwe organy administracji określą w planach priorytetowe środki, jakie należy podjąć 
w przypadku przekroczenia wartości granicznych lub innych wskaźników przyjętych przez te 
organy. W każdym przypadku środki te należy stosować do odpowiednich stref 
wyznaczonych na strategicznych mapach hałasu. 

2. Ponadto do dnia 18 lipca 2013 r. właściwe organy administracji mają obowiązek 
opracować, według minimalnych wymagań określonych w załączniku V, plany działań dla 
aglomeracji, głównych dróg i głównych linii kolejowych na swym terytorium oraz określić 
priorytetowe środki, jakie należy podjąć w razie przekroczenia wartości granicznych lub 
innych wskaźników przyjętych przez te organy. 

Artykuł 11. Współpraca przy sporządzaniu strategicznych map hałasu i planów działań. 

1. Jeżeli za sporządzanie strategicznych map hałasu dla aglomeracji, głównych dróg, linii 
kolejowych i lotnisk odpowiadają różne organy administracji publicznej, np. z powodu 
występowania różnych źródeł hałasu na tym samym terenie, to organy te powinny ze sobą 
współpracować celem zapewnienia jednolitości i spójności map. 

2. Również w przypadku zbiegu kompetencji, o którym mowa w ust. 1, organy administracji 
publicznej powinny współpracować ze sobą przy opracowywaniu stosownych planów 
działań, aby uniknąć niepotrzebnego dublowania działań, zwiększając tym samym 
skuteczność. Jeżeli okoliczności to usprawiedliwiają, organy te zachęca się do zawierania 
dobrowolnych umów i porozumień o współpracy w zakresie realizacji planów działań zgodnie 
z postanowieniami art. 4 Ustawy nr 30/1992 z dnia 26 listopada o Porządku prawnym 
administracji publicznej i wspólnym postępowaniu administracyjnym. 

Artykuł 12. Strategiczne mapy hałasu dla obszarów przygranicznych. 

1. Przy sporządzaniu strategicznych map hałasu dla obszarów graniczących z innym 
Państwem Członkowskim właściwy organ administracji publicznej dostarczy projekt mapy 
strategicznej do Ministerstwa Środowiska, które z kolei przekaże go do Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych i Współpracy. Departament ten powiadomi zainteresowane Państwo 
Członkowskie i umożliwi mu wydanie opinii w tej sprawie. Przy sporządzaniu strategicznej 



mapy hałasu właściwy organ administracji publicznej uwzględni opinie Państwa 
Członkowskiego. 

Jeżeli inne Państwo Członkowskie Unii Europejskiej poinformuje o pracy nad mapami hałasu 
dla stref graniczących z terytorium Hiszpanii, Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
i Współpracy przekaże tę informacje do Ministerstwa Środowiska i zainteresowanych 
organów administracji publicznej, aby umożliwić im wydanie stosownych raportów. 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Współpracy przekaże opracowane dokumenty 
zainteresowanemu Państwu Członkowskiemu. 

2. Przy sporządzaniu strategicznych map hałasu dla stref graniczących z inną wspólnotą 
autonomiczną właściwy organ administracji publicznej wystąpi do zainteresowanej wspólnoty 
z wnioskiem o stosowny raport. 

Artykuł 13. Systemy kontroli. 

Aby zapewnić spójność i porównywalność wyników otrzymanych w procesach oceny hałasu 
w środowisku, właściwe organy administracji mają obowiązek zadbać o wdrożenie systemów 
kontroli zapewniających prawidłowe stosowanie określonych w niniejszym dekrecie 
królewskim metod i procedur oceny. 

Artykuł 14. Informowanie Komisji Europejskiej. 

1. Zgodnie z ósmym postanowieniem dodatkowym Ustawy nr 37/2003 z dnia 17 listopada, 
aby umożliwić Administracji państwowej dopełnienie obowiązku informowania Komisji 
Europejskiej nałożonego na Królestwo Hiszpanii w Dyrektywie 2002/49/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady, właściwe organy administracji publicznej mają obowiązek przekazać 
do Ministerstwa Środowiska: 

W terminie do dnia 30 czerwca 2010 r., a następnie co pięć lat – wykaz leżących na danym 
terytorium głównych dróg o obciążeniu ruchem ponad sześć milionów przejazdów rocznie, 
głównych linii kolejowych o obciążeniu ruchem ponad 60 000 przejazdów składów pociągów 
rocznie, głównych lotnisk i aglomeracji o liczbie mieszkańców ponad 250 000 wraz 
z określeniem ich granic. 

Do dnia 31 października 2008 r. – wykaz wszystkich leżących na danym terytorium głównych 
dróg, linii kolejowych i aglomeracji wraz z określeniem ich granic. 

W ciągu trzech miesięcy od dat podanych odpowiednio w art. 8 i 10 – dane ze strategicznych 
map hałasu i streszczenia planów działań określonych w załączniku VI. 

2. Ministerstwo Środowiska będzie współdziałać ze wspólnotami autonomicznymi celem 
zapewnienia, że informacje, o których mowa w niniejszym artykule, zostaną zebrane i w 
sposób jednolity przetworzone, aby prawidłowo wypełnić obowiązek informowania Komisji 
Europejskiej. 

Postanowienie dodatkowe. Utworzenie podstawowego systemu informowania 
o zanieczyszczeniu hałasem. 

1. Zgodnie z art. 5.2 Ustawy nr 37/2003 z dnia 17 listopada w ramach Administracji 
Państwowej utworzony zostanie podstawowy system informowania o zanieczyszczeniu 
hałasem podlegający Ministerstwu Środowiska. 



2. System ten stanowi bazę danych niezbędną do porządkowania informacji dotyczących 
zanieczyszczeniem hałasem, w szczególności strategicznych map hałasu i planów działań, 
umożliwiając tym samym prawidłowe zarządzanie informacjami i dopełnienie obowiązków 
Ministerstwa Środowiska, zwłaszcza związanych z okresowym informowaniem Komisji 
Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych o ocenie zanieczyszczenia hałasem. 

3. Jednym z elementów podstawowego systemu informowania o zanieczyszczeniu hałasem 
będzie Centrum gromadzenia, analizy i przetwarzania danych podlegające Generalnej 
Dyrekcji ds. Jakości i Oceny Środowiska przy Ministerstwie Środowiska. 

4. Centrum gromadzenia, analizy i przetwarzania danych będzie: 

a) Informować właściwe organy administracji, z częstotliwością określoną w niniejszym 
dekrecie królewskim, o obowiązku przekazania dokumentów, o których mowa w art. 14.1 
niniejszego dekretu królewskiego. 

b) Ustanawiać jednolite formaty i porządkować informacje przekazywane Komisji 
Europejskiej zgodnie z określonymi przez nią kryteriami. 

c) Gromadzić informacje dotyczące właściwych władz odpowiedzialnych za sporządzanie 
strategicznych map hałasu i planów działań. 

d) Gromadzić informacje dotyczące strategicznych map hałasu i planów działań. 

e) Odpowiadać za opracowanie telematycznego systemu informowania opinii publicznej 
o zanieczyszczeniu hałasem oraz za zarządzanie tym systemem. 

f) Opracowywać i publikować raporty na temat zanieczyszczenia hałasem oraz poradniki 
poświęcone dobrym praktykom w zakresie oceny i zarządzania zanieczyszczeniem hałasem. 

Pierwsze postanowienie końcowe. Uprawnienia. 

Niniejszy dekret królewski jest podstawowym aktem prawnym zgodnie z art. 149.1.16 i 23 
Konstytucji przyznającymi Państwu wyłączne uprawnienia w kwestiach dotyczących 
koordynacji w zakresie ochrony zdrowia i podstawowej legislacji w zakresie ochrony 
środowiska naturalnego. 

Drugie postanowienie końcowe. Uprawnienia wykonawcze. 

1. Minister Zdrowia i Spraw Konsumenckich oraz Minister Środowiska otrzymują uprawnienia 
do opracowania w zakresie przyznanych im kompetencji, wspólnie lub odrębnie – 
w zależności od charakteru rozpatrywanych kwestii – aktów prawnych niezbędnych do 
wykonania i stosowania niniejszego dekretu królewskiego. 

2. Minister Zdrowia i Spraw Konsumenckich oraz Minister Środowiska otrzymują, na 
warunkach określonych w poprzednim ustępie, uprawnienia do wprowadzania 
w załącznikach do niniejszego dekretu królewskiego zmian niezbędnych do przystosowania 
go do przepisów wspólnotowych. 

Trzecie postanowienie końcowe. Wejście w życie. 

Niniejszy dekret królewski wchodzi w życie w dzień po jego opublikowaniu w „Dzienniku 
Urzędowym Państwa”. 



Madryt, 16 grudnia 2005 r. 

JUAN CARLOS R. 

Wicepremier Rządu i Minister Prezydencji, 

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ 

ZAŁĄCZNIK I 

Wskaźniki hałasu 

1. Definicje wskaźników hałasu 

a) Definicja wskaźnika hałasu dla pory dziennej, wieczornej i nocnej, Lden. 

Wskaźnik hałasu dla pory dziennej, wieczornej i nocnej, Lden, wyrażony w decybelach (dB) 
określa się według poniższego wzoru: 

 

Gdzie: 

Ld oznacza długookresową, ważoną dźwiękiem A średnią poziomu dźwięku zgodną 
z definicją zawartą w ISO 1996-2: 1987, ustaloną dla wszystkich pór dziennych w roku. 

Le oznacza długookresową, ważoną dźwiękiem A średnią poziomu dźwięku zgodną 
z definicją zawartą w ISO 1996-2: 1987, ustaloną dla wszystkich pór wieczornych w roku. 

Ln oznacza długookresową, ważoną dźwiękiem A średnią poziomu dźwięku zgodną 
z definicją zawartą w ISO 1996-2: 1987, ustaloną dla wszystkich pór nocnych w roku. 

Gdzie: 

Pora dzienna trwa 12 godzin, wieczorna – 4 godziny, a nocna – 8 godzin. Odpowiednie 
organy administracji mogą skrócić porę wieczorną o jedną lub dwie godziny i przedłużyć 
w związku z tym porę dzienną i/lub nocną, z zastrzeżeniem, że taka decyzja musi odnosić 
się jednakowo do wszystkich źródeł i pod warunkiem powiadomienia Ministerstwa 
Środowiska o wszelkich systematycznych różnicach w stosunku do opcji domyślnej. 
Ewentualną zmianę należy uwzględnić we wzorze stosowanym do określania wskaźnika 
Lden. 

Godziny rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych pór: 7.00-19.00, 19.00-23.00 oraz 
23.00-7.00 czasu miejscowego. Odpowiednie organy administracji mogą zmienić godziny 
rozpoczęcia poszczególnych pór. Decyzja o zmianie musi dotyczyć jednakowo wszystkich 
źródeł hałasu. 

Rok oznacza dany rok w odniesieniu do emisji dźwięku i średni rok w odniesieniu do 
warunków meteorologicznych. 

Gdzie: 



Uwzględnia się falę padającą, tzn. nie uwzględnia się dźwięku odbitego od elewacji danego 
budynku mieszkalnego. 

b) Definicja wskaźnika hałasu dla pory nocnej, Ln. 

Wskaźnik hałasu w porze nocnej Ln oznacza długookresową, ważoną dźwiękiem A średnią 
poziomu dźwięku zgodną z definicją zawartą w ISO 1996-2: 1987, ustaloną dla wszystkich 
pór nocnych w roku. 

Gdzie: 

Pora nocna oznacza okres 8 godzin, zgodnie z definicją podaną w ust. 1. 

Rok oznacza dany rok w odniesieniu do emisji dźwięku i średni rok kalendarzowy 
w odniesieniu do warunków meteorologicznych, zgodnie z definicją podaną w ust. 1. 

Uwzględnia się dźwięk padający, określony w ust. 1. 

2. Dodatkowe wskaźniki hałasu 

W niektórych przypadkach może być korzystne stosowanie dodatkowo do Lden i Ln, i, 
odpowiednio, Ld i Le, specjalnych wskaźników hałasu i związanych wartości granicznych. 
Poniżej podano niektóre przykłady: 

Rozpatrywane źródło hałasu działa jedynie przez niewielką część czasu (na przykład, przez 
mniej niż 20% sumy okresów dziennych w roku, sumy okresów wieczornych w roku lub sumy 
okresów nocnych w roku). 

Średnia liczba zdarzeń akustycznych w jednej porze lub kilku porach jest bardzo niska (na 
przykład mniej niż jedno zdarzenie akustyczne na godzinę; zdarzenie akustyczne określane 
jest jako sygnał akustyczny trwający krócej niż pięć minut; przykładem jest hałas 
przejeżdżającego pociągu albo przelatującego samolotu). 

LAmax lub SEL (poziom ekspozycji na hałas) dla ochrony okresów nocnych w przypadku 
szczytów hałasu. 

Dodatkowa ochrona weekendów lub konkretnej części roku. 

Dodatkowa ochrona pory dziennej. Dodatkowa ochrona pory wieczornej. 

Połączenie hałasu z różnych źródeł. 

Obszary ciszy na otwartych terenach poza miastem. 

W skład hałasu wchodzą silne składniki tonowe. 

Wysoki udział dźwięków niskiej częstotliwości w hałasie. 

Hałas o charakterze impulsowym. 

3. Wysokość punktu dla oceny wskaźników hałasu 

Wysokość punktu dla oceny wskaźników hałasu zależy od przeznaczenia wyników pomiaru: 



a) Sporządzanie strategicznych map hałasu: 

W przypadku gdy dokonuje się obliczeń dla potrzeb sporządzania strategicznych map hałasu 
w związku z narażeniem na hałas w budynkach i w ich pobliżu, punkty oceny muszą 
znajdować się 4,0 ± 0,2 m (od 3,8 do 4,2 m) nad ziemią i na najbardziej narażonej elewacji; 
przez najbardziej narażoną elewację rozumie się ścianę zewnętrzną zwróconą frontem do 
konkretnego źródła hałasu i usytuowaną najbliżej niego; do innych celów można dokonywać 
innych wyborów. 

W przypadku gdy dokonuje się pomiarów dla potrzeb sporządzania strategicznych map 
hałasu w związku z narażeniem na hałas w budynkach i w ich pobliżu, dopuszcza się wybór 
innych wysokości, z zastrzeżeniem, że w żadnym razie nie mogą być mniejsze niż 1,5 m nad 
ziemią i z zastrzeżeniem korekty wyników zgodnie z równorzędną wysokością 4 m. W takich 
przypadkach należy technicznie uzasadnić stosowane kryteria korekty. 

b) Inne zastosowanie: 

Do innych celów, takich jak planowanie akustyczne i podział na strefy hałasu, dopuszcza się 
wybór innych wysokości, z zastrzeżeniem że w żadnym razie nie mogą być mniejsze niż 1,5 
m nad ziemią, na przykład dla: 

a) Obszarów wiejskich o jednopiętrowej zabudowie mieszkalnej. 

b) Projektowania lokalnych środków zmniejszania wpływu hałasu na konkretne lokale 
mieszkalne. 

c) Sporządzania szczegółowych map hałasu dla ograniczonego obszaru, ze wskazaniem 
narażenia poszczególnych lokali mieszkalnych na hałas. 

ZAŁĄCZNIK II 

Metody oceny wskaźników hałasu 

1. Wstęp 

Wartości Lden i Ln można ustalać albo w drodze wyliczenia albo pomiaru (na stanowisku 
oceny). Do prognoz stosuje się wyłącznie wyliczenia. 

Metody oceny i pomiaru Lden i Ln określono w pkt. 2 i 3. 

2. Metody obliczania Lden i Ln. 

Metody obliczeniowe zalecane do oceny wskaźników hałasu Lden i Ln: 

Hałas przemysłowy: ISO 9613-2: „Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji 
w przestrzeni otwartej. Część 2: Ogólna metoda obliczania”. 

Odpowiednie dane dotyczące emisji hałasu (dane wejściowe) dla tej metody można uzyskać 
z pomiarów wykonanych jedną z metod opisanych w następujących normach: 

ISO 8297: 1994 „Akustyka. Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej zakładów 
przemysłowych z wieloma źródłami hałasu w celu oszacowania wartości poziomu ciśnienia 
akustycznego w środowisku. Metoda techniczna”, 



EN ISO 3744: 1995 „Akustyka. Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów 
energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego  Metody 
techniczne stosowane w warunkach zbliżonych do pola swobodnego nad płaszczyzną 
odbijającą dźwięk”, 

EN ISO 3746: 1995 „Akustyka. Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów 
energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego. Metoda 
orientacyjna z zastosowaniem otaczającej powierzchni pomiarowej nad płaszczyzną 
odbijającą dźwięk”. 

Hałas lotniczy: ECAC.CEAC Doc. 29 „Raport w sprawie standardowych metod wyliczania 
konturów hałasu wokół cywilnych lotnisk”, 1997. Spośród rozmaitych sposobów podejścia do 
modelowania toru lotu należy zastosować technikę segmentacji określoną w ust. 7.5 ECAC. 
CEAC Doc. 29. 

Hałas z ruchu kołowego: francuska krajowa metoda obliczeń „NMPB-Routes - 96 (SETRA-
CERTU-LCPC-CSTB)” określona w Rozporządzeniu z dnia 5 maja 1995 r. w sprawie hałasu 
z infrastruktur drogowych, Dziennik Urzędowy z dnia 10 maja 1995 r., art. 6 i francuskiej 
normie „XPS 31-133”. W odniesieniu do danych wejściowych dotyczących emisji te 
dokumenty odsyłają do „Poradnika dotyczącego hałasu z transportu lądowego, sekcja 
poświęcona przewidywaniu poziomów hałasu, CETUR 1980”. 

Hałas kolejowy: Holenderska krajowa metoda obliczeń „Reken-en Meetvoorschrift 
Railverkeerslawaai’96” („Wytyczne obliczania i pomiarów hałasu kolejowego 1996”), wyd. 
Ministerstwo Mieszkalnictwa i Planowania Przestrzennego, 20 listopada 1996 r. 

W celu przystosowania tych metod do definicji Lden i Ln, należy uwzględnić zalecenia Komisji 
z dnia 6 sierpnia 2003 r. dotyczące tymczasowych metod obliczania hałasu przemysłowego, 
lotniczego, drogowego i kolejowego oraz odpowiednie dane dotyczące emisji. 

3. Metody pomiaru Lden i Ln. 

1. Właściwy organ administracji, który zamierza stosować własną metodę pomiaru, dostosuje 
tę metodę zgodnie z definicjami wskaźników, określonymi w załączniku I i zgodnie 
z zasadami regulującymi pomiary długookresowych średnich, określonymi w ISO 1996-2: 
1987 oraz ISO 1996-1: 1982. 

2. Właściwy organ administracji, który nie ma metody pomiaru lub woli zastosować inną 
metodę, może określić metodę na podstawie definicji wskaźnika i zasad, określonych w ISO 
1996-2: 1987 oraz ISO 1996-1: 1982. 

3. Dane uzyskane z pomiaru przed elewacją lub przed innym odbijającym elementem należy 
skorygować w celu wyłączenia odbitego udziału danej elewacji. 

ZAŁĄCZNIK III 

Metody oceny szkodliwych skutków 

Przy dokonywaniu oceny wpływu hałasu na ludność należy posługiwać się współczynnikami 
dawka–skutek. Współczynniki dawka–skutek określone celem dostosowania niniejszego 
załącznika do przepisów wspólnotowych będą dotyczyć w szczególności: 



Stosunku między dokuczliwością a Lden dla hałasu z ruchu kołowego, szynowego 
i lotniczego, a także hałasu przemysłowego. 

Stosunku między zakłóceniem snu a Ln dla hałasu z ruchu kołowego, szynowego 
i lotniczego, a także hałasu przemysłowego. 

W razie potrzeby dopuszczalne będzie przedstawienie szczególnych współczynników 
dawka–skutek dla: 

Lokali mieszkalnych posiadających specjalną izolację dźwiękową, określonych w załączniku 
VI. 

Lokali mieszkalnych z cichą elewacją, określonych w załączniku VI. 

Różnych klimatów/różnych kultur. 

Szczególnie narażonych grup ludności. 

Tonowego hałasu przemysłowego. 

Impulsowego hałasu przemysłowego i innych szczególnych przypadków. 

ZAŁĄCZNIK IV 

Minimalne wymagania odnośnie do sporządzania strategicznych map hałasu. 

1. Strategiczna mapa hałasu stanowi prezentację danych w jednym z następujących 
aspektów: 

Obecna, poprzednia lub przewidywana sytuacja hałasu w kategoriach wskaźnika hałasu. 

Przekroczenie wartości progowej. 

Przybliżona liczba lokali mieszkalnych, szkół i szpitali, które na danym obszarze są poddane 
działaniu konkretnych wartości wskaźnika hałasu. 

Przybliżona liczba osób przebywających na danym obszarze, poddanych działaniu hałasu. 

2. Strategiczne mapy hałasu można udostępniać społeczeństwu w postaci: 

Wykresów. 

Danych liczbowych w tabelach. 

Danych liczbowych w formie elektronicznej. 

3. W strategicznych mapach hałasu dla aglomeracji uwzględnia się szczególnie hałas z: 

Ruchu kołowego. 

Ruchu szynowego. 



Lotnisk. 

Miejsc prowadzenia działalności przemysłowej, w tym także portów. 

4. Sporządzanie strategicznych map hałasu służy następującym celom: 

Pozyskiwaniu danych do przekazania Ministerstwu Środowiska zgodnie z art. 14 
i załącznikiem VI. 

Jako źródło informacji dla obywateli zgodnie z art. 4, ust. 2 i 3. 

Jako podstawę planu działań zgodnie z art. 10. 

Dla każdego z wyżej wymienionych zastosowań sporządza się innego rodzaju strategiczne 
mapy hałasu. 

5. Minimalne wymagania dla strategicznych map hałasu w zakresie danych przeznaczonych 
do przekazania Ministerstwu Środowiska określono w pkt. 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.4, 
2.5, 2.6 oraz 2.7 załącznika VI. 6. Dla potrzeb informowania obywateli zgodnie z art. 4 
i sporządzania planów działań zgodnie z art. 10 podaje się dodatkowe i bardziej 
szczegółowe dane, takie jak: 

Prezentacja graficzna. 

Mapa przedstawiająca przekroczenie wartości progowej. 

Mapy różnic, przedstawiające porównanie sytuacji obecnej z wariantami możliwych sytuacji 
w przyszłości. 

Mapy przedstawiające wartość wskaźnika hałasu na wysokości innej niż 4 m, tam gdzie jest 
to właściwe. 

7. Strategiczne mapy hałasu na potrzeby lokalne lub krajowe sporządza się dla wysokości 
oceny 4 m nad poziomem gruntu i dla zakresu Lden i Ln 5 dB zgodnie z definicją podaną 
w załączniku VI. 

8. Dla aglomeracji obowiązuje sporządzanie odrębnych strategicznych map hałasu dla 
hałasu z ruchu kołowego, szynowego i lotniczego i hałasu przemysłowego. Dopuszcza się 
również dołączanie map dla innych źródeł określonych w art. 12, ust. 2 ustawy w sprawie 
hałasu. 

9. Przy sporządzaniu map hałasu należy kierować się wytycznymi określonymi w wydanym 
przez Komisję poradniku poświęconym dobrym praktykom. 

10. Przy sporządzaniu strategicznych map hałasu należy stosować metody cyfrowe zgodne 
z systemem informacji geograficznej (SIG). Wszystkie plany, mapy, dane oraz wyniki 
dotyczące narażenia ludności powinny zawierać odpowiednie dane georeferencyjne oraz być 
przygotowane w formacie umożliwiającym przetwarzanie w podstawowym systemie 
informowania o zanieczyszczeniu hałasem, o którym mowa w postanowieniu dodatkowym 
niniejszego dekretu królewskiego. 

ZAŁĄCZNIK V 



Minimalne wymagania odnośnie do planów działań 

1. Plan działań musi zawierać co najmniej następujące elementy: 

Opis danej aglomeracji, jej głównych dróg, głównych linii kolejowych lub głównych lotnisk 
i innych uwzględnionych źródeł hałasu. 

Odpowiedzialne władze. 

Kontekst prawny. 

Wszystkie obowiązujące wartości graniczne zgodnie z art. 5.4 Dyrektywy 2002/49/WE. 

Podsumowanie wyników sporządzania map hałasu. 

Szacunkowa liczba osób poddanych działaniu hałasu, określenie problemów i sytuacji 
wymagających poprawy. 

Wykaz argumentów i uwag zebranych w toku konsultacji społecznych zgodnie z art. 22 
Ustawy w sprawie hałasu. 

Wszelkie obowiązujące już środki zmniejszania hałasu i wszelkie przygotowywane 
przedsięwzięcia. 

Działania, jakie właściwe władze zamierzają podjąć w ciągu najbliższych pięciu lat, łącznie 
ze środkami zachowania obszarów ciszy. 

Długofalową strategię. 

Dane finansowe (o ile są dostępne): budżety, ocena efektywności kosztowej, ocena relacji 
koszt/korzyść. 

Przewidywane przepisy, służące ocenie wdrożenia i wyników planu działań. 

2. Działania, jakie właściwe władze zamierzają podjąć w dziedzinach podlegających ich 
kompetencji, mogą obejmować na przykład: 

Planowanie komunikacji. 

Planowanie przestrzenne. 

Środki techniczne u źródeł hałasu. 

Wybór cichszych źródeł. 

Zmniejszenie przekazywania dźwięku. 

Środki lub bodźce natury prawnej lub ekonomicznej. 

3. Plan działań powinien zawierać szacunki dotyczące zmniejszenia liczby dotkniętych osób 
(cierpiących z powodu dokuczliwości, zakłócenia snu i innych skutków). 

ZAŁĄCZNIK VI 



Informacje, jakie należy przedłożyć w Ministerstwie Środowiska 

W Ministerstwie Środowiska należy przedłożyć następujące informacje: 

1. Dla aglomeracji. 

1.1. Zwięzły opis aglomeracji: położenie, wielkość, liczba mieszkańców. 

1.2. Odpowiedzialne władze. 

1.3. Realizowane w przeszłości programy kontroli hałasu i aktualnie obowiązujące środki 
dotyczące hałasu. 

1.4. Zastosowana metoda obliczeń lub pomiarów. 

1.5. Szacunkowa liczba osób (w setkach) zajmujących lokale mieszkalne poddane działaniu 
każdego z następujących pasm wartości Lden, mierzonej w dB 4 m nad ziemią na najbardziej 
narażonej elewacji: 

55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75 

Osobno dla hałasu z ruchu kołowego, szynowego, lotniczego i ze źródeł przemysłowych. 
Liczby te zaokrągla się do najbliższych stu. 

Ponadto należy podać, tam gdzie jest to właściwe i gdzie odnośne dane są dostępne, ile 
osób mieszczących się w wymienionych wyżej kategoriach mieszka w lokalach, które mają: 

Specjalną izolację przeciw danemu rodzajowi hałasu, tj. specjalną izolację budynku przeciw 
jednemu lub kilku rodzajom hałasu w środowisku, w połączeniu z takimi instalacjami 
wentylacyjnymi lub klimatyzacyjnymi, które pozwalają utrzymać wysokie wartości izolacji od 
hałasu w środowisku, 

Cichą elewację, tj. elewację lokalu mieszkalnego, na której wartość Lden na poziomie cztery 
metry nad ziemią i dwa metry przed elewacją, ustalona dla hałasu z konkretnego źródła, jest 
niższa o ponad 20 dB niż na elewacji o najwyższej wartości Lden. 

Należy również wskazać wpływ głównych dróg, głównych linii kolejowych i głównych lotnisk, 
określonych w art. 3 Ustawy w sprawie hałasu. 

1.6. Szacunkowa łączna liczba osób (w setkach) zajmujących lokale mieszkalne poddane 
działaniu każdego z następujących pasm wartości Ln, mierzonej w dB(A) 4 m nad ziemią na 
najbardziej narażonej elewacji: 

50-54, 55-59, 60-64, 65-69, >70 

Osobno dla hałasu z ruchu kołowego, szynowego, lotniczego i ze źródeł przemysłowych. 
Przed 18 lipca 2009 dopuszcza się szacunkowe określanie tych danych dla pasma wartości 
45-49. 

Ponadto należy podać, tam gdzie jest to właściwe i gdzie odnośne dane są dostępne, ile 
osób mieszczących się w wymienionych wyżej kategoriach mieszka w lokalach, które mają: 

Specjalną izolację przeciw danemu rodzajowi hałasu, określoną w pkt 1.5. 



Cichą elewację, określoną w pkt 1.5. 

Wymagane jest także wskazanie wpływu głównych dróg, głównych linii kolejowych 
i głównych lotnisk na powyższy stan. 

1.7. W przypadku graficznej prezentacji na strategicznych mapach muszą być zaznaczone 
co najmniej kontury: 

60, 65, 70 i 75 dB. 

1.8. Streszczenie planu działań obejmujące wszystkie ważne aspekty określone 
w załączniku V, o objętości nieprzekraczającej 10 stron. 

2. Dla głównych dróg, głównych linii kolejowych i głównych lotnisk 

2.1. Ogólny opis dróg, linii kolejowych lub lotnisk: umiejscowienie, wielkość i dane dotyczące 
ruchu. 

2.2. Charakterystyka ich otoczenia: aglomeracje, wsie, tereny wiejskie lub inne; dane 
dotyczące wykorzystania terenu, inne główne źródła hałasu. 

2.3. Realizowane w przeszłości programy kontroli hałasu i aktualnie obowiązujące środki 
dotyczące hałasu. 

2.4. Zastosowana metoda obliczeń lub pomiarów. 

2.5. Szacunkowa łączna liczba osób (w setkach) mieszkających poza aglomeracją, 
zajmujących lokale mieszkalne poddane działaniu każdego z następujących pasm wartości 
Lden, mierzonej w dB 4 m nad ziemią na najbardziej narażonej elewacji: 

55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75. 

Ponadto należy podać, tam gdzie jest to właściwe i gdzie odnośne dane są dostępne, ile 
osób mieszczących się w wymienionych wyżej kategoriach mieszka w lokalach, które mają: 

Specjalną izolację przeciw danemu rodzajowi hałasu, określoną w pkt 1.5. 

Cichą elewację, określoną w pkt 1.5. 

2.6. Szacunkowa łączna liczba osób (w setkach) mieszkających poza aglomeracją, 
zajmujących lokale mieszkalne poddane działaniu każdego z następujących pasm wartości 
Ln, mierzonej w dB(A) 4 m nad ziemią na najbardziej narażonej elewacji: 50-54, 55-59, 60-
64, 65-69, >70. Przed 18 lipca 2009 dopuszcza się szacunkowe określanie tych danych dla 
pasma wartości 45-49. 

Ponadto należy podać, tam gdzie jest to właściwe i gdzie odnośne dane są dostępne, ile 
osób w mieszczących się w wymienionych wyżej kategoriach mieszka w lokalach, które 
mają: 

Specjalną izolację przeciw danemu rodzajowi hałasu, określoną w pkt 1.5. 

Cichą elewację, określoną w pkt 1.5. 



2.7. Łączny obszar (w km2) poddany działaniu Lden o wartości, odpowiednio, powyżej 55, 65 
i 75 dB. 

Wymagane jest również podanie szacowanej łącznej liczby lokali mieszkalnych (w setkach) 
i szacowanej liczby osób (w setkach) zamieszkujących każdy z tych obszarów. Powyższe 
dane muszą uwzględniać aglomeracje. 

Wymagane jest naniesienie konturów 55 i 65 dB na mapie lub mapach, zawierających 
informacje o położeniu wsi, miast i aglomeracji w obrębie tych konturów. 

2.8. Streszczenie planu działań obejmujące wszystkie ważne aspekty określone 
w załączniku V, o objętości nieprzekraczającej 10 stron. 

ZAŁĄCZNIK VII 

Kryteria wyznaczania granic aglomeracji 

1. Wyznaczanie granic aglomeracji 

a) Podstawową jednostką terytorialną używaną do wyznaczania granic aglomeracji jest 
gmina. Niemniej jednak, zgodnie z kryteriami określonymi w ust. d), zakres terytorialny 
aglomeracji może być mniejszy od obszaru gminy. 

b) Do celów sporządzania strategicznych map hałasu uwzględnia się tylko i wyłącznie liczbę 
mieszkańców aglomeracji. Przyjmuje się oficjalną liczbę mieszkańców według ostatniego 
spisu ludności przeprowadzonego przed rokiem, w którym należy przedłożyć Ministrowi 
Środowiska wykaz aglomeracji, dla których należy opracować mapy. 

Jeżeli w celu lepszej ochrony ludności w miejscu lub na obszarze występowania znacznych, 
sezonowych zmian liczby mieszkańców zasadne będzie uwzględnienie ludności migrującej, 
właściwe władze danej wspólnoty autonomicznej mogą uwzględnić tę ludność w wykazie dla 
danej aglomeracji, aby czynnik ten został wzięty pod uwagę podczas sporządzania 
strategicznej mapy hałasu. 

c) Zgodnie z kryteriami określonymi w ust. d) wspólnoty autonomiczne mogą ustanowić 
aglomeracje większe od obszaru gminy. 

d) Przy wyznaczaniu terenów wchodzących w skład aglomeracji stosuje się co najmniej 
następujące kryteria gęstości zaludnienia i bliskości: 

Należy uwzględnić wszystkie tereny o gęstości zaludnienia nie mniejszej niż 3000 osób na 
km2. 

Przy szacowaniu gęstości zaludnienia należy w miarę możliwości korzystać z danych 
dotyczących ludności i zasięgu terytorialnego odpowiednich obszarów statystycznych. 

W przypadku dwóch lub większej liczby terenów spełniających warunek podany 
w poprzednim punkcie, które dzieli pozioma odległość nie większa niż 500 m. 

Jeżeli suma mieszkańców terenów spełniających powyższe wymagania przekracza 100 000, 
tereny te stanowią aglomerację. 



e) Wielkość aglomeracji wyrażona w liczbie mieszkańców jest sumą liczby mieszkańców 
terenów wchodzących w skład aglomeracji zgodnie z kryteriami określonymi w ust. d). 

2. Wyznaczanie zakresu terytorialnego aglomeracji. 

Zakres terytorialny aglomeracji wyznacza zamknięta krzywa łamana obejmująca wszystkie 
tereny wchodzące w skład aglomeracji. 

 


