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PLAN PREZENTACJI 
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 Sprawozdanie z prac grupy w 2018 r.

 Plany na 2019 r.
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SKŁAD GRUPY DS. HAŁASU 

W skład  grupy wchodzą przedstawiciele:

 Ministerstwa Środowiska,

 Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska,

 Urzędów Marszałkowskich, 

 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, 

 Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska,

 Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,

zajmujących się przede wszystkim zagadnieniami ochrony środowiska, 

a w szczególności ochroną  środowiska przed hałasem. 

Obecnie Grupa ds. Hałasu liczy około 57 członków.
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ZMIANY ZARZĄDU GRUPY DS. HAŁASU 

NOWY SKŁAD ZARZĄDU

Pani Dorota Rutkowska  – Przewodnicząca grupy 

przedstawiciel urzędów marszałkowskich

Pan Zbigniew Gołębiewski – V-ce Przewodniczący 

przedstawiciel regionalnych dyrekcji ochronnych środowiska

Pan Miłosz Jarzyński – V- ce Przewodniczący 

przedstawiciel wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska 
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SPOTKANIA - WIZYTY STUDYJNE 

27 lutego 2018 r. 

28 - 29 czerwca 2018 r.  

1 października 2018 r.

26 - 28 listopada 2018 r. – wizyta studyjna 
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SPRAWOZDANIE Z PRAC GRUPY ZA 2018 R. 

W ramach spotkań grupa omówiła następujące tematy: 

 wprowadzenie zmian w zakresie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia

2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018, poz. 799, z późn. zm.)

oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), dotyczących:

 map akustycznych i programów ochrony środowiska przed hałasem,

 tworzenia obszarów ograniczonego użytkowania,

 analiz porealizacyjnych,

 kwalifikacji terenów chronionych akustycznie,

 ograniczenia oddziaływania przedsięwzięcia na środowiska;
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SPRAWOZDANIE Z PRAC GRUPY ZA 2018 R. 

 pozyskiwanie środków finansowych od wojewodów, na realizację zdań zleconych,

z zakresu administracji rządowej, w szczególności opracowania programów ochrony

środowiska przed hałasem;

 zamieszczanie aktów normatywnych, a szczególności programów ochrony

środowiska przed hałasem w dziennikach urzędowych wydawanych przez

wojewodów;

 stosowanie metod ograniczenia hałasu komunikacyjnego w środowisku innych niż

budowa ekranów akustycznych, w tym:

 metody uspokojenia ruchu na drogach,

 metody ograniczania hałasu tramwajowego na przykładzie Tramwajów

Warszawskich;
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SPRAWOZDANIE Z PRAC GRUPY ZA 2018 R. 

 zmiany metod ocen hałasu w środowisku, ze szczególnym uwzględnieniem

mapowania akustycznego, w związku z wdrażaniem nowych regulacji Dyrektywy

2002/49/WE odnośnie zarządzania i oceny poziomu hałasu w środowisku;

 ustalanie terenów wymagających ochrony akustycznej w ocenie oddziaływania

przedsięwzięć na środowisko (faktyczne zagospodarowanie, a zapisy miejscowych

planów zagospodarowania przestrzennego, teren a zabudowa chroniona, zabudowa

zagrodowa, mieszkaniowo-usługowa, uwzględnianie terenów w miejscowych planach

zagospodarowania przestrzennego);

 rozprawy administracyjne w postępowaniach dotyczących wydawania decyzji –

Zasadne czy zbędne? – wymiana doświadczeń.
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SPRAWOZDANIE Z PRAC GRUPY ZA 2018 R. 
Grupa przygotowała :

 propozycje zmian w zakresie ochrony środowiska przed hałasem jakie należałoby

wprowadzić w ustawach Prawo ochrony środowiska i o udostępnianiu informacji

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, które zostały przedstawione na Konwencie

Marszałków Województw we wrześniu br.;

 informację ogólną na temat problemów z pozyskiwaniem środków finansowych

na realizację zadań zaleconych z administracji rządowej od wojewodów, co zostało

wykorzystane przy opracowaniu przez Marszałka Województwa Mazowieckiego

stanowiska na Konwent Marszałków Województw RP, w listopadzie br.;

 zagadnienia jakie powinny znaleźć się w piśmie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie

podjęcia działań mających na celu doprowadzenie do zmiany rozporządzenia Prezesa

Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r., w sprawie wymagań technicznych dla

dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne,

dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji

elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz. U. z 2011 r., Nr 289, poz. 1699),

w zakresie możliwości rozszerzania wielkości plików w Dziennikach Urzędowych

Województw.
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SPRAWOZDANIE Z PRAC GRUPY ZA 2018 R. 

Grupa jest w trakcie opracowania:

 wspólnego podejścia przy dokonywaniu oceny kwalifikacji terenów

chronionych akustycznie, którego podsumowanie ma nastąpić

podczas planowanej w listopadzie br. wizyty studyjnej i zostanie,

po zweryfikowaniu przez GDOŚ, umieszczone w comiesięcznych

newsletterach wydawanych przez GDOŚ w dziale Dobre Praktyki;

 wstępnych założeń do przygotowanie poradnika - „Wytyczne

do opracowania programów ochrony środowiska przed hałasem i map

akustycznych”.
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PLANY GRUPY NA 2019 R. 
W 2019 r. w ramach posiedzeń grupy poruszana będzie następująca tematyka:

 nowe obowiązki Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, marszałków

województw, zarządców dróg, lotnisk, linii kolejowych w zakresie opracowania

programów ochrony środowiska przed hałasem i map akustycznych, w świetle

przedstawionego do uzgodnienia projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony

środowiska oraz niektórych innych ustaw z dnia 27 września 2018 r.;

 sprawozdawczości z realizacji działań naprawczych wynikających z programów

ochrony środowiska przed hałasem przez organy zobowiązane do ich realizacji,

problemy ze sprawozdawczością do Ministra Środowiska i Komisji Europejskiej

(streszczenie, niejednolite kody dróg, itd.);

 sposoby redukcji hałasu i drgań od inwestycji liniowych (najnowsze technologie –

ciche nawierzchnie, wibroizolacje itd.);

 monitoring ciągły hałasu lotniczego i komunikacyjnego w miastach i na lotniskach;
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PLANY GRUPY ZA 2019 R. 
 hałas przemysłowy – funkcjonowanie dużych instalacji, sposoby ograniczenia hałasu

przemysłowego oraz decyzje o dopuszczalnych poziomach hałasu dla instalacji;

 pozwolenia zintegrowane i konkluzje BAT w aspekcie hałasu;

 konkretne doświadczenia poszczególnych organów w stosowaniu art. 362 ustawy

Prawo ochrony środowiska, w tym sposoby określania zarządcom dróg/operatorom

instalacji obowiązków doprowadzania oddziaływania do stanu zgodnego

z przepisami w zakresie ochrony środowiska przed hałasem;

 egzekucja wykonalności decyzji administracyjnych w świetle ustawy z dnia

17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018.,

poz. 1314);

 nakładanie obowiązku wykonania przeglądu ekologicznego, klasyfikacja terenów

podlegających ochronie akustycznej, nowe metodyki pomiarowe.
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PLANY GRUPY ZA 2019 R.

Plan wizyt studyjnych: 

 Wizyta studyjna w województwie śląskim  lub mazowieckim –

problemy i możliwości ograniczania hałasu przemysłowego 

związanego z funkcjonowaniem dużych instalacji. 

 Wizyta studyjna w Bydgoszczy - doświadczenia i główne korzyści 

z prowadzenia monitoringu ciągłego hałasu komunikacyjnego i 

lotniczego . 



18

DZIĘKUJĘ  

ZA  UWAGĘ
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Dorota Rutkowska

Urząd Marszałkowski Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie

dorota.rutkowska@mazovia.pl

(22) 59 79 477
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