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„PARTNERSTWO: 

ŚRODOWISKO DLA 
ROZWOJU" 

Grupa Robocza ds. Hałasu rozpoczęła formalnie swą 
działalność na pierwszym spotkaniu plenarnym, które 
odbyło się w dniu 29 marca 2012 r. 
 
W skład tej Grupy (grupa WH) wchodzą:  
 przedstawiciele Ministerstwa Środowiska,  
 Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska,  
 wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska,  
 Urzędów Marszałkowskich zajmujących się przede wszystkim 

zagadnieniami ochrony środowiska  
 Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.  
W posiedzeniach Grupy WH oprócz jej członków mogą brać 
udział eksperci. 
Obecnie Grupa Robocza WH liczy sobie ponad 40 członków. 
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„PARTNERSTWO: 

ŚRODOWISKO DLA 
ROZWOJU" 

W czasie pierwszego, 
założycielskiego spotkania: 

 powołano zarząd Grupy WH 

 określono główne 
zagadnienia, które będą 
przedmiotem pracy Grupy 
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Radosław Kucharski 
Przewodniczący 

Małgorzata  
Wojciechowska 

V-ce Przewodniczący 

Jacek Sikora 

V-ce Przewodniczący 
 

Jarosław Chojnacki 

V-ce Przewodniczący 
 

Dorota Rutkowska 
Sekretarz Zarządu 
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• Wdrażanie regulacji Dyrektywy 2002/49/WE odnośnie 
zarządzania i oceny poziomu hałasu w środowisku; 

• Współpraca z organami działającymi w zakresie weryfikacji 
przepisów prawnych odnoszących się do ochrony środowiska 
przed hałasem, 

• Wdrażanie i poprawa procedur ocen oddziaływania na 
środowiska w aspekcie ekspozycji na hałas, 

• Problemy związane z zapewnieniem właściwego metodycznego 
podejścia do realizacji map akustycznych (w Dyrektywie 
2002/49/WE zwanych strategicznymi) oraz opracowywanymi w 
następstwie mapowania – programami ochrony środowiska 
przed hałasem, 

• Oceny i ochrona przed emisją hałasu z elektrowni (farm) 
wiatrowych – kierunek przyszłościowy, rozpoznany jeszcze w 
niewielkim stopniu. 
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G Ł Ó W N E  
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Poziom 
LDWN 

Hałas 
drogowy 

Hałas 
Kolejowy 

Hałas 
lotniczy 

Hałas 
przemysło-

wy 

Hałas 
turbin 

wiatrowych 

55 dB 6% 4% 27% 5% 26% 

50 dB 4% 2% 18% 3% 13% 

45 dB 1% 0% 12% 1% 6% 

Odsetek populacji 
odczuwającej bardzo wysoką 

uciążliwość hałasu 
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wg Wolfgang Babisch: Good Practice Guide – Noise And Health For Action Planning (Meeting of the 
Eionet National Reference Centres for Noise. Copenhagen, 7th - 8th October 2010) 
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W czasie pierwszego, plenarnego posiedzenia (29 
marca 2012) oraz posiedzenia Zarządu (26 
kwietnia 2012) ustalono, że w ramach Grupy 
Roboczej ds. Hałasu pracować będą trzy 
podgrupy, mające charakter zadaniowy: 

• podgrupa do weryfikacji przepisów prawa,  

• podgrupa dla wypracowania najlepszych 
praktyk, 

• podgrupa ds. interpretacji prawa gł. RDOŚ + 
GDOŚ  
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Podgrupa do weryfikacji przepisów prawa, 
Jej zadaniem jest przeanalizowanie zapisów  różnych ustaw w 

zakresie akustycznym, wskazanie konieczności i możliwości 
wprowadzenia zmian w przepisach oraz przygotowanie 
konkretnych propozycji zapisów zmian jakie należałoby 
wprowadzić do ustaw lub rozporządzeń w celu doprowadzenia 
do kompatybilności prawa. W ramach pracy grupy 
przewidziano również możliwość skonfrontowania 
zaproponowanych zapisów zmian z prawnikami. 

Obecnie działania tej podgrupy oparte są na zbieraniu uwag, 
informacji i propozycji członków podgrupy w zakresie 
kierunków modyfikacji prawa ochrony środowiska i innych 
aktów prawnych w odniesieniu do hałasu.  

Planowane jest także spotkanie robocze tej Grupy w najbliższym 
możliwym terminie na koniec bieżącego roku (2012) lub na 
początek roku następnego. 
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Podgrupa dla wypracowania najlepszych praktyk  
Jej celem jest: 
• wypracowanie najbardziej efektywnych i racjonalnych metod 

postępowania w opracowywaniu map akustycznych  i programów 
ochrony środowiska przed hałasem,  

• tworzeniu obszarów ograniczonego użytkowania; w ramach pracy 
grupy przeanalizowane zostaną aspekty ekonomiczne w zakresie 
stosowania zabezpieczeń akustycznych przy tworzeniu obszarów 
ograniczonego użytkowania.  

W ramach działań tej podgrupy do tej pory: 
• rozpowszechniono metodyki oceny hałasu stosowane w mapach 

akustycznych oraz raportach oddziaływania na środowisko 
(tłumaczenie w j. polskim), 

• zorganizowano dwudniowe spotkanie seminaryjno – szkoleniowe nt. 
technik i procedur sporządzania map akustycznych i związanych z 
nimi programów ochrony środowiska przed hałasem. Spotkanie to 
odbyło się w Warszawie w terminie 4-5.10.2012. 
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 lp Czasokres Zakres tematyczny Moderator 

Mapowanie akustyczne 

1 9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników 

2 10:00-11:00 Otwarcie spotkania  

Wstęp merytoryczny 

Przewodniczący Grupy 

ds. Hałasu 

3 Podstawy formalno prawne realizacji map 

akustycznych i programów działania 

(programów ochrony środowiska przed 

hałasem - POSH) 

Radosław Kucharski 

4 Proces tworzenia map akustycznych (cz I) 

1. Wyłanianie Wykonawców Beata Kempa 

Spotkanie seminaryjno – 
szkoleniowe nt. technik i procedur 
sporządzania map akustycznych i 

związanych z nimi programów 
ochrony środowiska przed hałasem 
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 lp Czasokres Zakres tematyczny Moderator 

11:15-13:50 Proces tworzenia map akustycznych (cz II) 

2. Gromadzenie danych wejściowych  Radosław Kucharski 

3. Informacja o modelach do realizacji map akustycznych – 

przewidywane zmiany 

4. Pomiary wykorzystywane w mapach akustycznych 

5. 14:30-15:00 Odbiór mapy przez Zamawiającego - najważniejsze 

problemy 

Beata Kempa 

Programy Ochrony Środowiska przed Hałasem (plany działań – Action Plans) 

6 15:00-16:10 Definicja programu Ochrony Środowiska przed Hałasem: 

Prawna (zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska) 

Merytoryczna 

Radosław Kucharski 

7 SIWZ dla POSH Beata Kempa 

Spotkanie seminaryjno – 
szkoleniowe nt. technik i procedur 
sporządzania map akustycznych i 

związanych z nimi programów 
ochrony środowiska przed hałasem 
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 lp Czasokres Zakres tematyczny Moderator 

8 16:25-17:30 Kryteria i wskaźniki oceny stosowane w tworzeniu POSH Radosław Kucharski Lidia 

Lechowska 9 Najważniejsze procesy tworzenia POSH, w tym – 

konsultacje społeczne 

Dzień 2 

10 8:30-9:30 Zagadnienia finansowe Beata Kempa 

11 9:30-10:00 Prognoza skutków oddziaływania programu na środowisko 

– konieczność opracowania ? 

Przedstawiciel gdos/rdoś 

Zagadnienia pozostałe 

12 10:15-11:45 Obowiązki raportowania wyników map i POSH Przedstawiciel GIOŚ 

13  11:45-12:00 Propozycje zmian w przepisach dotyczących map 

akustycznych i POSH 

Dyskusja wszystkich 

uczestników (prowadzi: 

Przewodniczący) 
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Spotkanie seminaryjno – 
szkoleniowe nt. technik i procedur 
sporządzania map akustycznych i 

związanych z nimi programów 
ochrony środowiska przed hałasem 

!!! 



„PARTNERSTWO: 

ŚRODOWISKO DLA 
ROZWOJU" 

Diagnoza sytuacji: 
24 października 2012 znowelizowano (zmieniono) 

dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 
30 czerwca 2012 zakończył się termin opracowywania 

obligatoryjnych map akustycznych włączając w to mapy 
wrażliwości oraz mapy zagrożenia. Mapy te są podstawą 
realizacji obligatoryjnych programów ochrony środowiska 
przed hałasem, których opracowanie powinno zakończyć się 
30 czerwca 2013 r. 

Problem do rozwiązania: 
Kto i za jakie środki powinien zaktualizować mapy 

akustyczne ? 
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M A P O WA N I E  
A K U S T YC Z N E  A  

Z M I A N A  P R AWA  
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Podgrupa ds. interpretacji prawa gł. RDOŚ + GDOŚ: 
Jej zadaniem jest wypracowanie wspólnego stanowiska pozwalającego na spójne 

postępowanie w procesach administracyjnych dotyczących uzgadniania 
inwestycji w zakresie ochrony środowiska  przed hałasem.’ 

W ramach prac podgrupy ds. interpretacji prawa składającej się z przedstawicieli  
Generalnej i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska odbyło się spotkanie 
szkoleniowe 21 maja 2012 r. w Warszawie. Na spotkaniu tym 
przedyskutowano następujące zagadnienia: 

• klasyfikacja terenów chronionych akustycznie w obszarze oddziaływania 
inwestycji w sytuacji braku obowiązującego mpzp na tym obszarze  

• kumulowanie się oddziaływań akustycznych przedsięwzięć znajdujących się na 
obszarze, na który będzie oddziaływać procedowane przedsięwzięcie  

• analiza porealizacyjna w zakresie oddziaływania akustycznego (właściwość 
organów do nadzorowania terminu wykonania i rozpatrywania wyników 
analiz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa)  

W wyniku spotkania sporządzono dokument reprezentujący stanowisko 
uczestników spotkania (głównie przedstawiciele rdoś), przekazane następnie 
do generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (z prośbą o wyjasnienie w/w 
problemów) 
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Poprzednio zidentyfikowano najistotniejsze kierunki 
działania Grupy Roboczej („lista otwarcia”), lecz pewnością 
nie jedyne uwzględniając te, które mogą pojawić się w 
przyszłości. Zostały one sprecyzowane na spotkaniu 
plenarnym i spotkaniu zarządu WH: 
• Obszary ograniczonego użytkowania (w decyzjach 

środowiskowych, analizach porealizacyjnych , przeglądach 
ekologicznych)  

• Analizy ekonomiczne w zakresie ochrony środowiska 
przed hałasem  

• Zagospodarowanie przestrzenne  a akustyczne standardy 
środowiska  

• Hałas przemysłowy a normy akustyczne w środowisku (w 
tym  pozwolenia zintegrowane)  
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Dziękuję  
 

za  
 

uwagę 
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