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SPOTKANIA  

 Odbyło się jedno oficjalne spotkanie grupy w dniu

3 marca 2020 r.

 Członkowie grupy pomimo panującej epidemii

podejmowali działania w celu rozwiązywania

pojawiających się problemów z zakresu hałasu poprzez

bieżącą wymianę doświadczeń.
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SPRAWOZDANIE Z PRAC GRUPY ZA 2020 R. 

Grupa brała czynny udział w opracowaniu treści

przygotowywanych przez Ministra Klimatu i Środowiska

rozporządzeń dotyczących danych ujętych w:

- strategicznych mapach hałasu,

- programach ochrony środowiska przed hałasem,

sporządzanych dla głównych dróg, głównych linii

kolejowych, głównych lotnisk oraz miast o liczbie

mieszkańców większej niż 100 tysięcy.



Warszawa, 9 grudnia 2020 r.5

SPRAWOZDANIE Z PRAC GRUPY ZA 2020 R. 
W ramach współpracy i wymiany doświadczeń poza spotkaniami członkowie grupy

omówili zagadnienia związane z:

 odmową wykonywania przez inspekcję ochrony środowiska (Głównego Inspektora

Ochrony Środowiska/Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska) pomiarów

hałasu w środowisku dla organów ochrony środowiska lub na wniosek mieszkańców

od dróg, linii kolejowych i lotnisk,

 koniecznością dokonania uzupełninia zapisów art. 378 ustawy z dnia 27 kwietnia

2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, poźń. zm.) poprzez

dopisanie możliwości nakładania przez marszałka województwa obowiązku

wykonania przeglądu ekologicznego dla dróg innych niż autostrady i drogi

ekspresowe, usytuowanych w miastach na prawach powiatu,

 interpretacją przepisu art. 114 ust. 4 ustawy Prawa Ochrony Środowiska

odnoszącego się do konieczności zastosowania ochrony przed hałasem w

budynkach zlokalizowanych na granicy pasa drogowego lub przyległego pasa gruntu,

gdyż występowały w dokumentacjach odmienne interpretacje tego przepisu przez

inwestora – PKP.
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SPRAWOZDANIE Z PRAC GRUPY ZA 2020 R. 

W ramach pracy grupie udało się: 

 opracować wspólnie z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska i Ministrem

Klimatu i Środowiska projekty rozporządzeń w sprawie:

 szczegółowego zakresu danych ujętych na strategicznych mapach hałasu,

sposobu ich prezentacji i formy ich przekazywania,

 programu ochrony środowiska przed hałasem;

 częściowo rozwiązać problem dotyczący braku wykonywania pomiarów hałasu

w środowisku poprzez uzyskanie na piśmie potwierdzenia od Ministra Klimatu, że Główny

Inspektor Ochrony Środowiska powinien wykonywać pomiary hałasu w ramach

prowadzonych postępowań przez organy ochrony środowiska w trybie przepisów

wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.
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PLANY GRUPY NA 2021 R. 

W 2021 r. w ramach posiedzeń grupy poruszana będzie tematyka dotycząca:

 pomiarów hałasu w środowisku (rola inspekcji ochrony środowiska, marszałków

województw, starostów, a planowane do wprowadzenia zmiany w przepisach ustawy

Prawo ochrony środowiska),

 hałas w pozwoleniach zintegrowanych i decyzjach o dopuszczalnych poziomach

hałasu dla dużych zakładów przemysłowych – problemy,

 dalszego modyfikowania przepisów prawa i aktów wykonawczych w zakresie hałasu

w środowisku,

 usystematyzowania podejścia do danych wejściowych do modelu akustycznego,

w szczególności prognoz natężenia i struktury ruchu drogowego czy też kolejowego,
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PLANY GRUPY NA 2021 R. 

 uwiarygodnienia parametrów źródeł instalacji przyjmowanych w obliczeniach

akustycznych w dokumentacji środowiskowej składanej w różnych postępowaniach

administracyjnych,

 otrzymanej prognozy klimatu akustycznego w centrach dużych miast Polski, po

zastosowaniu wszystkich dostępnych rozwiań redukcji hałasu (np. cichych nawierzchni,

stref wyciszenia hałasu, samochodów elektrycznych oraz zwiększenia udziału

komunikacji zbiorowej) – planowane jest rozpoczęcie prac nad przygotowaniem

dokumentacji potrzebnej do opracowania ekspertyzy w tym zakresie w 2022 r.
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PLANY GRUPY ZA 2021 R

Plan wizyt studyjnych: 

 Wizyta studyjna w województwie warmińsko-mazurskim –

mapy akustyczne i programy ochrony środowiska przed hałasem

w kwestii wprowadzonych zmian w ustawie Prawo ochrony

środowiska i załączniku nr 3 do Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu

Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r.
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