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Ramy prawne dotyczące zanieczyszczenia hałasem 

Dyrektywa europejska 2002/49/WE odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu 

w środowisku. 

Ustawa w sprawie hałasu nr 37/2003 z dnia 17 listopada wraz z odpowiednim aktem 

wykonawczym: 

Dekret Królewski nr 1513/2005 z dnia 16 grudnia dotyczący oceny i zarządzenia poziomem 

hałasu w środowisku. 

Dekret Królewski nr 1367/2007 z dnia 19 października dotyczący podziału na strefy 

akustyczne, docelowej jakości akustycznej i emisji hałasu. 

Rozporządzenie w sprawie ochrony przed zanieczyszczeniem hałasem i zanieczyszczeniem 

cieplnym. 

 

Obszary akustyczne. Definicja 

- Określają docelową jakość akustyczną na danym obszarze 

- Wyznaczane są na podstawie przeważającego sposobu użytkowania gruntu. 

- Stanowią podstawowe narzędzie służące do zarządzania hałasem w środowisku i wraz ze 

strategicznymi mapami hałasu umożliwiają określenie stref wymagających priorytetowego 

działania, co stanowi punkt wyjściowy do sporządzania planu działań. 

 

Obszary akustyczne 

Wyznaczanie obszarów akustycznych w Madrycie: 

Sieć monitorowania zanieczyszczenia hałasem 

Poziom zanieczyszczenia hałasem w mieście kontrolowany jest za pośrednictwem sieci 

monitorowania, w której skład wchodzą następujące podsystemy: 



1. Sieć stała złożona z 31 stacji. Służy do kontroli i ciągłego monitorowania poziomu hałasu 

w mieście. 

2. Sieć mobilna złożona z 16 stacji. Umożliwia badanie poziomu hałasu w niektórych 

lokalizacjach wymagających szczególnej analizy. 

3. SADMAM – 5 pojazdów z oprzyrządowaniem. Umożliwiają rejestrowanie poziomu hałasu 

w dowolnym punkcie miasta, pozwalając zwiększyć liczbę pomiarów dla potrzeb 

sporządzania strategicznych map hałasu. 

 

1. Sieć monitorowania zanieczyszczenia hałasem. Sieć stała 

W 1994 r. zainaugurowano sieć złożoną z 6 stacji. Stopniowo poszerzana była ona o coraz 

nowocześniejsze przyrządy i obecnie liczy 31 stacji. 

Sieć stała dostarcza informacji o tym, jak zmienia się w czasie poziom natężenia dźwięku 

w pobliżu stacji pomiarowych, gdzie głównym źródłem hałasu jest ruch drogowy. 

 

Struktura sieci stałej przedstawia się następująco: 

Terminale do monitorowania hałasu zamontowane na słupach lub w specjalnych skrzynkach, 

czasami razem z urządzeniami do kontroli jakości powietrza. 

– Zebrane dane są przesyłane do centrum przetwarzania. 

– Tam są analizowane i weryfikowane, a następnie zapisywane w rejestrze. 

– Codziennie publikowane są na specjalnej stronie internetowej. 

 

2. Sieć monitorowania zanieczyszczenia hałasem. Sieć mobilna 

• Sieć mobilna służy do: 

– Wykonywania pomiarów w razie problemów z hałasem w środowisku. 

– Sporządzania map wydarzeń rozrywkowych. 

– Pomocniczo do sporządzania strategicznych map hałasu. 

• Do tymczasowego montażu urządzeń monitorujących hałas wymagana jest 

współpraca ze strony mieszkańców. 

• Sieć mobilna składa się z 16 terminali do monitorowania hałasu. 

Struktura sieci mobilnej przedstawia się następująco:  

Stacje ustawiane są tymczasowo w wymaganych lokalizacjach. 

Technik pobiera wyniki pomiarów do analizy. 

Następnie sporządza się odpowiednie sprawozdanie, a wyniki przekazuje zainteresowanym 

podmiotom. 

 

 



3. Sieć monitorowania zanieczyszczenia hałasem. SADMAM 

Aby rozbudować system pomiarowy celem zwiększenia liczby wiarygodnych pomiarów 

służących do sporządzania strategicznych map hałasu, specjalnie zaadaptowano niewielkich 

rozmiarów pojazdy, które: 

– Wyposażono w maszty umożliwiające pomiary na wysokości 4 m zgodnie 

z zaleceniami podanymi w obowiązujących przepisach prawnych. 

– Wyposażono w urządzenia GPS umożliwiające geoznakowanie punktów pomiarowych. 

– Pozwalają prowadzić pomiary trwające co najmniej 5 godzin. 

Struktura SADMAM: 

– Pojazdy umożliwiają prowadzenie pomiarów hałasu w dowolnym punkcie miasta. 

– Zmierzone wartości przesyłane są do centrum przetwarzania danych, gdzie poddawane są 

weryfikacji. 

 

Strategiczna mapa hałasu. Cel 

Urząd miasta Madrytu, będący jednym z pionierów w tej dziedzinie, od ponad 30 lat prowadzi 

kartograficzną dokumentację hałasu, która: 

– Dostarcza wiarygodnych danych o poziomie hałasu w dowolnym punkcie miasta. 

– Umożliwia udostępnianie informacji na temat hałasu mieszkańcom. 

– Służy za podstawę do sporządzania planów działań. 

– Stanowi narzędzie pomocne przy sporządzaniu planów zagospodarowania przestrzennego 

dla nowych inwestycji urbanistycznych 

 

Strategiczna mapa hałasu. SADMAM 

Urząd miasta Madrytu wdrożył nowatorski system, który dzięki połączeniu metod 

pomiarowych i obliczeniowych, umożliwia dynamiczną aktualizację mapy akustycznej 

Madrytu. 

 

Strategiczna mapa hałasu. Ruch kolejowy 

Procedura sporządzania map hałasu generowanego przez ruch kołowy: 

– Wyznaczenie dróg. 

– Klasyfikacja dróg według: 

o Morfologii. 

o Średniego dziennego natężenia ruchu. 

– Prowadzenie pomiarów: 

o Stacje stałe i mobilne lub SADMAM. 



– Dla każdego pomiaru ustala się poziomy wskaźników Ld, Le i Ln. 

• Właściciel infrastruktury odpowiada za sporządzenie strategicznej mapy hałasu 

i stosownych planów działań dla odcinków o natężeniu ruchu powyżej 30 000 składów 

pociągów rocznie. 

• Urząd miasta Madrytu z własnej inicjatywy sporządził mapy dla odcinków o natężeniu 

ruchu poniżej 30 000 składów pociągów.  

Procedura sporządzania map hałasu generowanego przez ruch kolejowy: 

– Wyznaczenie odcinków linii kolejowych.  

– Pomiary in situ. 

– Określenie natężenia ruchu w przedziałach czasowych z podziałem na rodzaje pociągów 

(na podstawie danych dostarczonych przez ADIF – administratora infrastruktury kolejowej). 

 

Strategiczna mapa hałasu. Wyniki 

Opracowanie cyfrowego modelu terenu z uwzględnieniem: 

– Topografii miasta (poziomice, budynki itd.). 

– Źródeł hałasu. 

Wykonanie obliczeń niezbędnych do otrzymania: 

– Siatki hałasu (Ld, Le i Ln). 

– Liczby narażonej ludności. 

Prezentacja wyników. 

Ruch kolejowy 

 

Plan działań w zakresie zanieczyszczenia hałasem. Etapy 

Plan działań można podzielić na 3 główne etapy:  

1. Analiza - ocena stanu zanieczyszczenia hałasem w Madrycie 

2. Definicja - identyfikacja stref problematycznych i określenie kierunków działań 

3. Realizacja - wdrożenie zaproponowanych środków i analiza uzyskanych rezultatów  

 

• Doświadczenie służb miejskich oraz współpraca z mieszkańcami pozwalają usprawnić 

stosowanie zaproponowanych środków. 

 

Plan działań w zakresie zanieczyszczenia hałasem. Środki 

Środki przewidziane w planie działań dzielą się na 5 podstawowych grup: 

1. Edukacja i kampanie uświadamiające na temat hałasu 



2. Zrównoważona mobilność 

3. Działania ukierunkowane na kontrolę hałasu pochodzącego z nocnych wydarzeń 

rozrywkowych 

4. Działania dotyczące krajobrazu miejskiego 

 

Hałas pochodzący z wydarzeń rozrywkowych. Strefa szczególnej ochrony akustycznej 

• Ustawa nr 37/2003 w sprawie hałasu określa szereg instrumentów służących 

poprawie warunków akustycznych, w tym m.in. możliwość ustanowienia strefy szczególnej 

ochrony akustycznej na obszarach, na których stwierdzono niedotrzymanie docelowej 

jakości akustycznej. 

• Dla stref szczególnej ochrony akustycznej należy opracować specjalne plany 

strefowe mające na celu stopniową poprawę jakości akustycznej środowiska aż do 

uzyskania wyznaczonej jakości docelowej. 

• Rozporządzenie w sprawie ochrony przed zanieczyszczeniem hałasem 

i zanieczyszczeniem cieplnym reguluje kwestie dotyczące ustanawiania stref szczególnej 

ochrony akustycznej oraz opracowywania dla nich specjalnych planów strefowych.  

• Wydarzenia rozrywkowe są jednym z bardziej uciążliwych źródeł hałasu, głównie ze 

względu na porę, w jakiej się odbywają. 

• Wydarzenia rozrywkowe są głównym źródłem hałasu w strefach, w których 

występuje: 

– Duża liczba skarg ze strony okolicznych mieszkańców. 

– Duże nagromadzenie imprez. 

• Aby ocenić skalę problemu w tych strefach, opracowuje się specjalne mapy wydarzeń 

rozrywkowych. 

 

Hałas pochodzący z wydarzeń rozrywkowych. Metodologia 

• Procedura sporządzania mapy wydarzeń rozrywkowych:  

1. Opracowanie charakterystyki akustycznej na podstawie pomiarów. 

2. Przetwarzanie danych. 

3. Obliczenia dotyczące rozprzestrzeniania się dźwięku. 

4. Prezentacja wyników przy użyciu SIG. 

 

Hałas pochodzący z nocnych wydarzeń rozrywkowych. Specjalny plan strefowy 

Po stwierdzeniu przekroczenia docelowej jakości akustycznej ustanawia się strefę 

szczególnej ochrony akustycznej. 

Następnie sporządza się specjalny plan strefowy przewidujący szereg środków 

ukierunkowanych na stopniową poprawę warunków akustycznych w danej strefie. 



Spośród proponowanych środków na uwagę zasługują przede wszystkim: 

– Regulacje dotyczące zakładania nowych działalności. 

– Zmiany godzin otwarcia istniejących lokali. 

– Środki mające na celu uspokojenie ruchu. 

– Szkolenie funkcjonariuszy policji miejskiej w zakresie kontroli zanieczyszczenia 

hałasem. 

 

Celem dostosowania podejmowanych środków do stopnia przekroczenia dopuszczalnego 

poziomu hałasu wprowadzono następującą klasyfikację stref szczególnej ochrony 

akustycznej: 

Strefa o niskim poziomie zanieczyszczenia hałasem ( < 5 dB) 

Strefa o średnim poziomie zanieczyszczenia hałasem (5 - 10 dB) 

Strefa o wysokim poziomie zanieczyszczenia hałasem ( > 10 dB) 

 

 


