
    
 

 
 

Protokół 

ze spotkania Grupy Roboczej ds. Hałasu 

w ramach krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających 

funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” 

21 – 23 listopada 2022 r. 

w formie wizyty studyjnej do Olsztyna 

 

1. Miejsce, czas oraz uczestnicy spotkania 

Spotkanie Grupy Roboczej ds. Hałasu odbyło się w dniach 21 – 23 listopada 2022 r. 

w formie wizyty studyjnej do Olsztyna. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 

Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, 

Urzędów Marszałkowskich, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, starostw 

powiatowych oraz akredytowanych laboratoriów badawczych.   

 

2. Przedmiot spotkania  

W ramach wizyty studyjnej dokonano analizy uregulowań prawnych w zakresie 

ochrony środowiska przed hałasem i proponowanych kierunków zmian, zrealizowano 

wizyty w siedzibie MPK sp. z o.o. i zajezdni tramwajowej w Olsztynie oraz w zakładzie 

EGGER w Biskupcu, omówiono zagadnienia związane z pojęciami hałasu 

komunikacyjnego, przemysłowego oraz oddziaływaniem akustycznym obiektów 

wojskowych. 

 

Na początku organizatorzy wyjazdu przywitali uczestników spotkania, następnie 

przewodniczący Grupy Roboczej ds. Hałasu przedstawił szczegółowy program wizyty.   

 

Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

w Olsztynie przedstawił prezentację na temat programów ochrony środowiska przed 

hałasem obowiązujących w województwie oraz nowych obowiązków nałożonych na 

marszałków na podstawie nowelizacji z 2019 roku ustawy Prawo ochrony środowiska. 



    
 

 
 

Omówiono podstawy prawne krajowe i unijne wprowadzenia obowiązku 

opracowywania programów ochrony środowiska przed hałasem, przybliżono 

charakterystykę obowiązujących na terenie województwa programów dla dróg 

krajowych i wojewódzkich oraz omówiono stosowanie map akustycznych 

w planowaniu przestrzennym. Dalej przedstawiono koszty aktualizacji programów oraz 

zakres nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska z 2019 roku. Zwrócono uwagę 

na monitoring klimatu akustycznego oraz obowiązek przekazywania wyników 

pomiarów hałasu komunikacyjnego i przemysłowego do GIOŚ przez podmioty prawnie 

do tego zobowiązane. W ramach bazy EHAŁAS gromadzone będą dane dotyczące 

hałasu drogowego, kolejowego, lotniczego i przemysłowego. Wymieniono uwagi 

praktyczne dotyczące funkcjonowania bazy, w szczególności problemy z pobieraniem 

i weryfikacją udostępnionych w bazie map. Dalej skupiono się na obowiązku 

opiniowania programów ochrony środowiska przed hałasem oraz przekazywania 

informacji o uchwaleniu programu do właściwych organów. Na końcu omówiono kary 

pieniężne za uchybienia w zakresie sporządzania strategicznych map hałasu 

i programów ochrony środowiska przed hałasem oraz wskazano trudności 

w postępowaniach dotyczących hałasu prowadzonych przez urzędy marszałkowskie. 

 

W ramach dyskusji analizowano m. in. koszty opracowywania i aktualizacji ww. 

dokumentów oraz możliwe źródła dofinansowania, podstawy prawne weryfikacji map 

umieszczonych w bazie EHAŁAS, zakres obowiązku udostępniania map akustycznych 

przez marszałka na tle obowiązku innych organów właściwych do ich udostępniania 

oraz obowiązującego w Polsce stopnia alarmowego CHARLIE-CRP.  

 

Analizę uregulowań prawnych w zakresie ochrony środowiska przed hałasem 

i proponowanych kierunków zmian omówiono na podstawie opracowania Instytutu 

Ochrony Środowiska. W zakresie ograniczenia możliwości budowania osiedli 

i budynków mieszkalnych przy drogach, liniach kolejowych i lotniskach oraz obowiązku 

zapewnienia ochrony akustycznej zaproponowano określenie odległości od już 



    
 

 
 

istniejącej infrastruktury krajowej i wojewódzkiej na wzór art. 53 ust. 3 ustawy 

o transporcie kolejowym. Na forum Grupy stwierdzono, że zamiast odległości lepszym 

rozwiązaniem będzie wprowadzenie obowiązku uwzględniania wyników analizy map 

akustycznych. Uczestnicy spotkania wymienili doświadczenia w zakresie sporządzania 

map akustycznych dla hałasu drogowego w różnych województwach. W zakresie 

pojęcia „przeważający rodzaj terenu” z art. 114 ustawy Prawo ochrony środowiska 

zaproponowano jego doprecyzowanie „taki teren, dla którego nie można określić 

wprost rodzaju”. Dalej rozpatrzono problematykę określenia dopuszczalnego poziomu 

hałasu dla faktycznego zagospodarowania terenu na tle ustaleń mpzp oraz 

orzecznictwa sądowego. Z art. 115 ustawy Prawo ochrony środowiska nie wynika 

wprost jak należy określać granice terenów sąsiednich, dlatego niejasne jest w jaki 

sposób faktyczne zagospodarowanie terenów sąsiednich przekłada się na ustalenia 

rodzaju analizowanego terenu i jakie znaczenie ma wtedy zasada przeważającego 

rodzaju terenu. Dla art. 114 i 115 ustawy Prawo ochrony środowiska wymieniono brak 

wskazania organu odpowiedzialnego za spełnienie wymagań ochrony środowiska 

w zakresie zapewnienia warunków akustycznych w budynkach. Zwrócono uwagę, że 

spełnienie wymagań powinno być egzekwowane na etapie projektowania budynków 

mieszkalnych. Na forum Grupy przeanalizowano zapewnienie właściwych warunków 

akustycznych w decyzji środowiskowej i pozwoleniu na budowę. W zakresie zabudowy 

zagrodowej, zgodnie z opinią Instytutu Ochrony Środowiska, wskazano potrzebę 

ujednolicenia przepisów rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 

w środowisku z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska. Wymagana jest również 

zmiana przepisów podyktowana wymogami prawa unijnego w zakresie wyznaczania 

tzw. obszarów cichych. Aktualnie, wyznaczanie takich obszarów stanowi fakultatywną 

kompetencję organów powiatu, natomiast prawo unijne wymaga ich obowiązkowego 

wskazania w przypadku programów ochrony środowiska przed hałasem dla 

aglomeracji. Następnie skupiono się na zagadnieniach związanych z wyznaczaniem 

obszaru ograniczonego użytkowania, celem którego jest umożliwienie prowadzenia 

działalności obiektom lub instalacjom spełniającym społecznie użyteczne funkcje, 



    
 

 
 

które powodują jednak przekraczanie standardów jakości środowiska przez narażanie 

prowadzących takie obiekty lub instalacje na konsekwencje prawne. Na forum Grupy 

zastanawiano się nad ujęciem strzelnicy w kontekście obszaru ograniczonego 

użytkowania oraz obiektów służących wyłącznie celowi bezpieczeństwa i obronności. 

Wskazano, że art. 136 ustawy zawiera błędne sformułowanie, ponieważ 

odszkodowanie w przypadku wyznaczenia obszaru ograniczonego użytkowania 

dotyczy tylko ograniczenia korzystania z nieruchomości, a nie sposobu korzystania ze 

środowiska. Przytoczono orzecznictwo Sądu Najwyższego. Na forum Grupy 

wymieniono doświadczenia dotyczące wyznaczania obszarów ograniczonego 

użytkowania, zastanawiano się nad szczegółowością zapisu działań ujętych 

w programie ochrony środowiska przed hałasem. Na końcu omówiono orzecznictwo 

Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie analiz porealizacyjnych oraz status 

stron w postępowaniu w sprawie wydawania decyzji o dopuszczalnym poziomie 

hałasu.   

 

Zagadnienie związane z pojęciem hałasu komunikacyjnego zaprezentowano na 

przykładzie hałasu tramwajowego w Olsztynie. Przybliżono główne źródła hałasu oraz 

ich redukcję w podziale na redukcję pasywną i aktywną. Przedstawiono szczegóły 

techniczne budowy tramwaju i torowiska pod względem źródeł hałasu, w tym 

zaprezentowano wyniki badań dotyczące pomiaru hałasu na różnych posadowieniach 

torów. Omówiono uszkodzenia powstające w czasie eksploatacji taboru i torowiska 

oraz parametry techniczne mające wpływ na ich zużycie. Wyjaśniono wpływ wybranej 

technologii budowy torów w Olsztynie na redukcję hałasu oraz pokazano przykłady 

ekranów akustycznych w Polsce. Szczegółowo omówiono w jaki sposób konstrukcja 

torów i tramwaju oraz jakie ich elementy specjalistyczne wpływają na zmniejszenie 

hałasu (m. in. stacjonarne smarownice, wielkość obręczy kół, wytłumienia w okolicy 

wózków). Szczegółowo przedstawiono udział MPK w Olsztynie w utrzymaniu taboru 

oraz wyjaśniono proces kontroli torowiska i taboru tramwajowego. 

 



    
 

 
 

Zagadnienie związane z oddziaływaniem akustycznym obiektów wojskowych 

zaprezentowała przedstawicielka RDOŚ w Olsztynie. Wymieniono problem ustalenia 

właściwości organu, który ma przeprowadzić pomiary hałasu dla terenu wojskowego 

w przypadku złożenia skargi. Zwrócono uwagę na zbliżenie się obszarów zabudowy 

mieszkaniowej do terenów wojskowych, co może powodować skargi ze strony 

mieszkańców.  

 

W dalszej części na forum Grupy Roboczej omówiono praktykę wydawania decyzji 

o dopuszczalnym poziomie hałasu dotyczących terenów wojskowych, w tym lotnisk 

wojskowych, przedstawiono doświadczenia różnych jednostek w pozyskiwaniu 

środków na badania i pomiary oraz przedyskutowano przesłanki ustanowienia obszaru 

organicznego użytkowania. Dalej rozważano zapisy Prawa ochrony środowiska 

i Prawa budowlanego w kontekście spełniania standardów akustycznych w budynkach 

oraz wpływ polityki przestrzennej władz miejskich na prawidłową realizacje programów 

ochrony środowiska przed hałasem. Powrócono do problematyki funkcjonowania 

strzelnic w pobliżu zabudowy mieszkaniowej oraz wskazano możliwe kierunki 

rozwiązań sąsiedztwa konfliktowego. Przedstawiono zagadnienie problemowe 

dotyczące postępowania w sprawie linii kolejowej, na której występuje hałas 

impulsowy (sygnał dźwiękowy) oraz zastosowania metodologii pomiaru hałasu 

kolejowego z uwzględnieniem poprawki impulsowej. Na końcu omówiono politykę 

finansowania opracowania programów ochrony środowiska przed hałasem w różnych 

jednostkach, podstawy szacowania kosztów oraz księgowania środków.  

 

Przewodniczący Grupy podsumował przebieg wizyty studyjnej, podziękował 

uczestnikom i prelegentom oraz zakończył spotkanie. 

 

Protokół sporządzono 05.12.2022 r. 


