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1. Dyrektywa 2002/49/WE odnosząca się do oceny i zarządzania

poziomem hałasu w środowisku

2. Ustawa 16/2002 z dnia 28 czerwca o ochronie przed

zanieczyszczeniem hałasem

3. Dekret nr 245/2005 z dnia 8 listopada określający kryteria

sporządzania map zdolności akustycznej

1. Dekret nr 176/2009 z dnia 10 listopada zatwierdzający Ustawę nr

16/2002 o ochronie przed zanieczyszczeniem hałasem

i dostosowujący załączniki do Ustawy

Rozporządzenia lokalne dla miejscowości liczących ponad

5000 mieszkańców

Ramy prawne



Przepisy Generalitat de Catalunya. Co regulują?

– Podział kompetencji między Generalitat i gminy

– Ogólne kryteria podziału terenu na strefy akustyczne

– Strefy hałasu Służebność akustyczna

– Strefy objęte szczególną ochroną lub o szczególnym statusie

akustycznym

– Zarządzanie hałasem w środowisku

Strategiczne mapy hałasu i plany szczególne

– Wartości graniczne

– Procedury interwencji administracyjnej

Ramy prawne

Treść



Przepisy gminne. Co regulują?

– Czynności związane z załadunkiem i rozładunkiem towarów

– Roboty na drogach publicznych

– Hałas generowany przez czynności domowe w stosunkach

sąsiedzkich

– Urządzenia klimatyzacyjne, wentylacyjne itp.

– Rozrywka i rekreacja na wolnym powietrzu

– Ruch pojazdów silnikowych na obszarach miejskich

– itd.

Ramy prawne

Treść



Państwo

– Sporządzanie przepisów podstawowych

infrastruktury transportowe pod zarządem państwowym

– Sporządzanie strategicznych map hałasu i planów działań

– Wyznaczanie stref służebności akustycznej

– Kontrola hałasu

Ramy prawne

Podział kompetencji



Generalitat de Catalunya

– Regulacja zarządzania hałasem na szczeblu regionalnym

– Kontrola zanieczyszczenia hałasem generowanego przez infrastruktury

transportowe

– Tymczasowe zawieszanie docelowej jakości akustycznej w przypadku

robót publicznych prowadzonych na infrastrukturach pod zarządem Generalitat

de Catalunya

– Wsparcie techniczne gmin przy sporządzaniu strategicznych map

hałasu i planów działań oraz przy kontroli hałasu

– Koordynowanie i zatwierdzanie strategicznych map hałasu dla

aglomeracji obejmujących kilka gmin

– Ustanawianie stref szczególnej ochrony jakości akustycznej poza

obszarami zurbanizowanymi

– Weryfikowanie systemu akredytacji i podmiotów odpowiedzialnych za

zapobieganie zanieczyszczeniu hałasem

Ramy prawne

Podział kompetencji



Gminy

– Regulacja hałasu na szczeblu gminnym

– Sporządzanie map zdolności akustycznej

– Kontrola hałasu generowanego przez działalność, stosunki

sąsiedzkie, pojazdy silnikowe na drogach miejskich, maszyny

– Sporządzanie i zatwierdzanie strategicznych map hałasu

– Sporządzanie i zatwierdzanie planów działań

– Dostosowanie rozwoju miasta do wyznaczonej docelowej

jakości akustycznej

– Dopilnowanie, aby nowe inwestycje budowlane spełniały

kryteria jakości akustycznej

Ramy prawne

Podział kompetencji



1. Opracowanie przepisów branżowych

i określenie technicznych kryteriów ich

stosowania

– Dni informacyjne

– Publikowanie poradników dotyczących

zarządzania i oceny zanieczyszczenia hałasem

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuac

io/atmosfera/contaminacio_acustica/guies_soroll/

Zadania Generalitat

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/contaminacio_acustica/guies_soroll/


2. Kontrola i zapobieganie zanieczyszczeniu hałasem pochodzącym

z infrastruktur transportowych

3. Tymczasowe zawieszanie docelowej jakości akustycznej

w przypadku robót publicznych realizowanych na rzecz Generalitat de

Catalunya

– Określanie warunków i środków naprawczych

– Kontrola hałasu podczas realizacji prac

Zadania Generalitat
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Kontrola hałasu generowanego 

przez infrastruktury
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Kontrola hałasu 

generowanego przez roboty



4. Udzielanie wsparcia technicznego podmiotom lokalnym i właścicielom

infrastruktur przy sporządzaniu strategicznych map hałasu

5. Koordynowanie i zatwierdzanie strategicznych map hałasu dla

aglomeracji obejmujących kilka gmin

6. Koordynowanie i zatwierdzanie planów działań mających na celu

redukcję hałasu dla aglomeracji obejmujących kilka gmin

Zadania Generalitat



Koordynacja w zakresie 

strategicznych map hałasu i 

planów działań
Zadania:

• Udzielanie wsparcia technicznego organom administracji
lokalnej i właścicielom infrastruktur przy sporządzaniu
strategicznych map hałasu i planów działań.



Informacje na stronie internetowej 

Departamentu ds. Terytorialnych 

i Zrównoważonego Rozwoju (DTES) 

Strategiczne mapy hałasu.

Infrastruktury



7. Udzielanie wsparcia technicznego i materialnego

podmiotom lokalnym przy inspekcjach i kontrolach

zanieczyszczenia hałasem

8. Udzielanie wsparcia technicznego i wydawanie

ekspertyz dla organów ścigania i sądów

9. Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg

i zawiadomień o wykroczeniach

10. Kontrola jakości pracy akredytowanych

podmiotów odpowiedzialnych za zapobieganie

zanieczyszczeniu hałasem.

– Audyty

– Monitorowanie

– Prowadzenie kampanii porównawczych

Zadania Generalitat
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Postępowania sądowe

W 2015 roku wydano 8 ekspertyz dla Prokuratury ds. Środowiska i 4

dla sądów pierwszej instancji w postępowaniach administracyjnych.



11. Ocena wpływu działalności na środowisko, przygotowanie planów

i programów dotyczących zanieczyszczenia hałasem

12. Komisyjne kontrole zanieczyszczenia hałasem generowanego przez

duże zakłady przemysłowe i duże infrastruktury

Zadania Generalitat
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Mapa zdolności akustycznej to

instrument normatywny

określający docelową jakość

akustyczną dla wszystkich stref

zurbanizowanych

w poszczególnych gminach.

Na chwilę obecną 534 gminy

posiadają opracowane mapy

zdolności akustycznej.

13. Wsparcie techniczne dla

gmin przy podziale terenu na

obszary akustyczne

Zadania Generalitat



Mapa zdolności akustycznej, 

instrument normatywny

Forma określona w Ustawie nr 16/2002 i Dekrecie nr 245/2005



Strefy wrażliwości akustycznej i sposobu 

użytkowania gruntu

Wartości graniczne imisji w dB(A)

Ld (7 h - 21 h) Le (21 h - 23 h) Ln (23 h - 7 h)

STREFA O WYSOKIEJ WRAŻLIWOŚCI AKUSTYCZNEJ (A)

(A1) Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych i inne - - -
(A2)Przewaga terenów wykorzystywanych przez placówki 

medyczne, oświatowe i kulturalne
55 55 45

(A3) Obiekty mieszkalne na obszarach wiejskich 57 57 47

(A4)Przewaga terenów mieszkalnych 60 60 50
STREFA O UMIARKOWANEJ WRAŻLIWOŚCI 

AKUSTYCZNEJ (B)

(B1) Współwystępowanie terenów mieszkalnych z istniejącymi 

obiektami i/lub infrastrukturami transportowymi
65 65 55

(B2) Przewaga terenów sektora usługowego innych niż (C1) 65 65 55

(B3)Istniejące obszary zurbanizowane z istotnym wpływem 

terenów przemysłowych
65 65 55

STREFY O NISKIEJ WRAŻLIWOŚCI AKUSTYCZNEJ (C)

(C1) Tereny rekreacyjne i widowiskowe 68 68 58

(C2) Przewaga terenów przemysłowych 70 70 60
(C3)Strefy zajmowane przez systemy infrastruktury 

transportowej lub inne wyposażenie publiczne
- - -

DOCELOWA JAKOŚĆ AKUSTYCZNA

Mapa zdolności akustycznej, 

instrument normatywny



Wartości graniczne

Strefy wrażliwości akustycznej i sposobu użytkowania 

gruntu

Wartości graniczne imisji w dB(A)

Ld(7 h - 21 h) Le(21 h - 23 h) Ln(23 h - 7 h)

STREFA O WYSOKIEJ WRAŻLIWOŚCI AKUSTYCZNEJ (A)

(A2)Przewaga terenów wykorzystywanych przez placówki 

medyczne, oświatowe i kulturalne
50 50 40

(A3) Obiekty mieszkalne na obszarach wiejskich 52 52 42

(A4)Przewaga terenów mieszkalnych 55 55 45

STREFA O UMIARKOWANEJ WRAŻLIWOŚCI AKUSTYCZNEJ 

(B)

(B1) Współwystępowanie terenów mieszkalnych z istniejącymi 

obiektami i/lub infrastrukturami transportowymi
60 60 50

(B2) Przewaga terenów sektora usługowego innych niż (C1) 60 60 50

(B3)Istniejące obszary zurbanizowane z istotnym wpływem terenów 

przemysłowych
60 60 50

STREFY O NISKIEJ WRAŻLIWOŚCI AKUSTYCZNEJ (C)

(C1) Tereny rekreacyjne i widowiskowe 63 63 53

(C2) Przewaga terenów przemysłowych 65 65 55

Wartość graniczna dla pojedynczego źródła hałasu

W przypadku istniejących obiektów (2009) w istniejących strefach zurbanizowanych oraz 

sposobów użytkowania gruntu (B3), (C1) i (C2) graniczną wartość imisji powiększa się o 5 dB(A).



14. Uświadamianie na temat hałasu

– Działania informacyjne

– Przygotowanie materiałów itp.

Zadania Generalitat



Materiały dotyczące 

uświadamiania na temat 

hałasu
Opracowanie materiałów dotyczących uświadamiania na temat

hałasu

• Warsztaty na temat dźwięków i hałasu.

• Promocja kampanii uświadamiających na temat hałasu.
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Uświadamianie



Ochrona obszarów ciszy

15. Rozpatrywanie i zatwierdzanie wniosków o ustanowienie stref 

szczególnej ochrony jakości akustycznej (obszarów ciszy)
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Ochrona środowiska 

naturalnego

Pod koniec 2015 roku ustanowiono

w Katalonii pierwszą strefę szczególnej

ochrony jakości akustycznej.

Obecnie prowadzone są prace nad

ustanowieniem Parku Krajobrazowego

Montsant, Parku Narodowego

Aigüestortes oraz Parku Krajobrazowego

Cap de Creus.


