
Zarządzanie poziomem hałasu w Barcelonie – Kampanie uświadamiające i edukacyjne 

Urząd Miasta Barcelony, 18 października 2016 r. 

 

1. Kontekst - Plan działania 

Plan ograniczenia zanieczyszczenia hałasem na lata 2010-2020  

L1. Poprawa jakości środowiska akustycznego w obszarze miejskim 

L2. Zwiększenie nacisku na wprowadzanie kryteriów dotyczących hałasu do projektów i do 

kwestii związanych z zarządzaniem miasta 

L3. Uekologicznienie Urzędu Miasta w zakresie środowiska akustycznego 

L4. Angażowanie i uświadamianie mieszkańców w zakresie zanieczyszczenia hałasem 

L5. Kontrola i wiedza na temat jakości środowiska akustycznego w mieście 

 

Plan działania na lata 2010-2011 jest częścią Planu ograniczenia zanieczyszczenia hałasem 

na lata 2010-2020. 

Zawiera on szereg priorytetowych działań, które powinny zostać podjęte lub prowadzone w 

obrębie miasta. 

Składa się z 28 działań zgodnych z wytycznymi oraz ze strukturą planu nadrzędnego. 

Jest to kompleksowy i dynamiczny Plan, który łączy wszystkie działania Wydziału (duża 

część tych działań to działania ciągłe, regularnie aktualizowane). 

 

Plan ograniczenia zanieczyszczenia hałasem na lata 2010-2020 

L4. Angażowanie i uświadamianie mieszkańców w zakresie zanieczyszczenia hałasem 

L4.1. Dążenie do nawiązania współpracy z głównymi podmiotami odpowiedzialnymi za 

wytwarzanie hałasu i podnoszenie ich świadomości 

Kampanie uświadamiające kierowców motocykli oraz koordynacja z funkcjonariuszami 

Guàrdia Urbana (Straż Miejska): Promowanie właściwej konserwacji i prawidłowego 

prowadzenia motocykli, promowanie ograniczenia użycia zmodyfikowanego układu 

wydechowego 

Kampania uświadamiająca istotę ograniczenia hałasu rozrywkowego – Kontrola spełniania 

norm przez lokale, podnoszenie świadomości użytkowników przestrzeni publicznej itd., w 

zależności od potrzeb każdej z dzielnic 

L4.2. Dążenie do zaangażowania i uświadamiania mieszkańców poprzez ich uczestnictwo w 

działaniach dotyczących hałasu 

Realizowanie akcji informacyjnych i uświadamiających w międzynarodowym dniu walki z 

hałasem, organizowanie kongresów i innych wydarzeń oraz uczestnictwo w podobnych 

akcjach 



L4.3. Zwiększanie nacisku na propagowanie informacji dotyczących środowiska 

akustycznego wśród mieszkańców 

Tworzenie kanałów dostępu do informacji środowiskowych dotyczących hałasu 

Strona internetowa z opcją wyszukiwania przedstawiająca strategiczną mapę hałasu, 

dostępna również na urządzenia mobilne 

L4.4. Szkolenie i uświadamianie społeczności szkolnej w zakresie hałasu 

Zwiększanie wsparcia i doradztwa w zakresie hałasu w szkołach biorących udział w 

programie Escoles + Sostenibles Programa SSSPLAU (Szkoły Bardziej Zrównoważone 

Program SSSPLAU). Jednostka Analizy Akustycznej odwiedza regularnie różne szkoły w 

mieście, w których przeprowadza warsztaty poświęcone zanieczyszczeniu hałasem 

Udostępnianie materiałów dydaktycznych społeczności szkolnej: mierników poziomu 

dźwięku, przewodników edukacyjnych oraz walizek z materiałami dotyczącymi dźwięku i 

hałasu 

2. Kampania mająca na celu ograniczenie hałasu rozrywkowego 

Cele: 

Kampania informacyjna w obszarach największego nasilenia życia nocnego (bary, 

restauracje, puby, dyskoteki itp.) 

Przekazywanie informacji o istocie korzystania z nocnej rozrywki przy minimalnym 

oddziaływaniu na sąsiadów 

Edukatorzy przeprowadzają działania mające na celu uświadamianie i informowanie osób 

korzystających z nocnych rozrywek oraz turystów na temat wytwarzania hałasu 

Próba nawiązania współpracy z restauratorami i właścicielami lokali rozrywkowych. 

Współpraca oznaczana jest naklejką w formie trójkąta, przyklejaną do drzwi 

Zakres: 

Obszary rozrywki w mieście 

40 edukatorów, w tym 18 w Ciutat Vella (obszar centrum) 

23-3h w miejscach, gdzie znajdują się bary/bary muzyczne 

3-6h w miejscach, gdzie znajdują się dyskoteki, głównie w czwartki, piątki i soboty  

Materiały uświadamiające: 

Naklejka w formie trójkąta oznaczająca udział lokali w kampanii 

Ubiór grupy edukatorów 

Lizaki używane jako element uświadamiający mieszkańców 

Promowanie kampanii w godzinach dziennych i nocnych: 

Podświetlane obiekty reklamowe (citylighty) i banery w mieście 

Reklama w Canal TV Metro  

Projektory oświetleniowe 



 

Działania: 

Działania w realizacji: 

Kontrola i uświadamianie w lokalach – wewnątrz i na zewnątrz, w ogródkach 

Uświadamianie w przestrzeni miejskiej, w miejscach dostępu do lokali 

Działania były dostosowywane do potrzeb w trakcie trwania kampanii w celu dotarcia do 

miejsc najbardziej problematycznych i do największej ilości osób 

Efekty: 

Na rok 2015: 

Uczestnictwo ponad 500 lokali rozrywkowych 

Uświadomienie ponad 100.000 użytkowników 

Rozdanie 60.000 lizaków 

Ogólnie dobre przyjęcie przez mieszkańców oraz turystów, pojedyncze incydenty 

 

3. Kampania mająca na celu ograniczenie hałasu motocykli i motorowerów 

Cele: 

Główne cele zrealizowanych działań:  

Uświadamianie kierowców na temat hałasu wytwarzanego przez niektóre motocykle i 

motorowery, nacisk na istotę dobrej konserwacji i prawidłowego prowadzenia pojazdów 

Sprzyjanie zmianom zachowań kierowców, zwłaszcza najmłodszych 

Ograniczenie użycia lub instalacji układów wydechowych pozbawionych homologacji lub 

zmodyfikowanych  

Zakres: 

Kampania realizowana jest co kwartał, za każdym razem w innej dzielnicy miastach, od 

poniedziałku do piątku, rano i po południu.  

Kampania jest skoordynowana z Kampanią kontroli jakości powietrza (pomiar spalin 

samochodów osobowych typu diesel) – połączenie sił 

Punkty działań zostały wybrane we współpracy z Guàrdia Urbana (Straż Miejska) w celu 

losowego zatrzymania pojazdów.  

Efekty:  

Średnio 100 dobrowolnych pomiarów poziomu hałasu motocykli/motorowerów w trakcie 

każdej z kampanii 

Większość wyników pomiarów nie przekroczyło dozwolonego poziomu hałasu. 

Zidentyfikowano bardzo niewiele przypadków pojazdów jednośladowych z układem 

wydechowym pozbawionym homologacji lub zmodyfikowanym 

Kampania została dobrze przyjęta, podobnie jak rozdawane materiały (torba na kask).  



4. Program edukacyjny SSSPLAU 

Cele 

Zwiększenie wiedzy w szkole i uczenie nawyków w celu polepszenia jakości środowiska 

akustycznego w miejscu nauki i otoczeniu 

Zidentyfikowanie miejsc najbardziej hałaśliwych w każdej ze szkół, uświadamianie wpływu 

hałasu na zdrowie i na proces uczenia się, szukanie kompromisu w celu realizacji działań 

redukujących ten wpływ 

Szkoły otrzymują materiały, organizowane są sesje mające na celu wymianę doświadczeń, 

doradztwo itp., ale działają one we własnym tempie 

Rok szkolny 2014-2015 – 18 szkół uczestniczących w programie 

Rok szkolny 2015-2016 – 13 szkół uczestniczących w programie 

Rok szkolny 2016-2017 – 13 szkół uczestniczących w programie 

Nowe szkoły dołączają do sieci SSSPLAU, a szkoły do niej już należące, nadal w niej 

uczestniczą 

Działania: 

Warsztat dla uczniów obejmujący pomiar akustyczny (pogłos) 

Urządzenie świetlne SSSPLAU 

Udostępnianie mierników poziomu dźwięku  

Udostępnianie materiałów informacyjnych 

Wyniki pomiarów: arkusze danych technicznych 

Doradztwo w trakcie trwania roku szkolnego, 3 sesje szkoleniowe i wymiany doświadczeń 

oraz wyników z nauczycielami  

Poprawa środowiska akustycznego (dobre praktyki i inwestycje low cost) – w zależności od 

problemów występujących w każdej ze szkół i możliwości finansowych 

Urząd Miasta udostępnia szkołom 1-2 urządzenia świetlne SSSPLAU w celu ich 

umieszczenia w miejscach, gdzie zazwyczaj występuje nasilony hałas – we wspólnej 

przestrzeni (jadalnie, korytarze, sale sportowe) i w salach. Są to mierniki dźwięku, które 

zapalają się w momencie gdy wykryją, że hałas przekracza zaprogramowany poziom. 

Urządzenie ma różne progi, które pokazują za pomocą światła, czy hałas zwiększa się, czy 

zmniejsza. Jest to materiał wizualny, który nauczyciele wykorzystują, aby pobudzić działania 

dotyczące walki z hałasem w szkole. Ponadto urządzenie za pomocą sieci bezprzewodowej 

może przesłać zarejestrowane dane do strony internetowej służącej konsultacjom. 


