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Zagrożenie hałasem
Wybrane zagadnienia
1. Wprowadzenie
Hałas jest jednym z najbardziej uciążliwych czynników środowiskowych powodujących
trudne do oszacowania straty w dobrostanie człowieka. Można przypuszczać, że towarzyszył
człowiekowi od początku dziejów, ale stawał się szczególnie dokuczliwy w większych skupiskach ludzi wraz z rozwojem miast i komunikacji. Uważa się, że właśnie hałas, oprócz typowych plag takich np. jak choroby, brak czystej wody, zanieczyszczenia gnębił starożytne
metropolie.
Dobrze znana jest historia ucieczki bogatych patrycjuszy ze starożytnego Rzymu na tereny
podmiejskie, kiedy Juliusz Cezar, ze względu na nadmierny tłok na ulicach miasta, wydał zakaz ruchu kołowego w obrębie murów miejskich od wschodu słońca do dwóch godzin przed
zachodem. Skutek tego był taki, że cały ruch różnego typu wozów, łącznie z zaopatrzeniem
miasta odbywał się w nocy, a drewniane koła o żelaznych obręczach poruszających się wozów
po części wybrukowanych ulic Rzymu powodowały trudny do wytrzymania hałas1.
Zwykle hałas jest definiowany jako każdy dźwięk, który w danych warunkach jest niepożądany, uciążliwy czy też wręcz szkodliwy dla zdrowia człowieka. Szkodliwość lub uciążliwość
hałasu zależy od jego natężenia, częstotliwości, charakteru zmian w czasie, długotrwałości
działania oraz zawartości składowych niesłyszalnych, a także takich cech odbiorcy jak stan
zdrowia, wiek, kondycja psychiczna i indywidualna wrażliwość na dźwięki.

2. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na poważne i nie zawsze uświadamiane zagrożenia jakie niesie za sobą nadmierna ekspozycja na hałas oraz na próby ochrony przed narażeniem na hałas w Polsce. Opracowanie traktuje o wybranych zagadnieniach, więc tym samym
nie ma charakteru kompleksowego omówienia tej materii. Zagadnienia związane z hałasem
w środowisku pracy zostały pominięte jako odrębne zagadnienia stosunkowo dobrze rozpoznane i regulowane.

3. Rodzaje hałasu
Hałas ze względu na źródło pochodzenia dzielimy na hałas przemysłowy (instalacyjny),
komunikacyjny (w tym: drogowy, lotniczy, kolejowy), komunalny (osiedlowy), domowy oraz
hałas związany ze środowiskiem pracy.
1

Plaga Rzymu – Landau Marta, Wprost 13/2006.
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Hałasowi towarzyszą też inne rodzaje drgań fal mechanicznych, które mogą niekorzystnie
oddziaływać na człowieka. Infradźwięki – drgania o niskiej częstotliwości (0–16 Hz), niesłyszalne lub słabo słyszalne, ale silnie oddziaływujące na narządy wewnętrzne. Ultradźwięki
– fale o bardzo wysokich częstotliwościach (powyżej 20 000 Hz), praktycznie niesłyszalne,
ale oddziaływujące na człowieka oraz wibracje – drgania rozchodzące się w ciałach stałych,
wpływające na stykającego się z nimi człowieka.
Rozróżnia się również, przede wszystkim w środowisku pracy, hałas ze względu na zmienność natężenia w czasie – hałas ustalony (zmienność nie większa niż 5 dB), hałas nieustalony
(zmienność powyżej 5 dB), w tym najbardziej niebezpieczny – hałas impulsowy (złożony
z pojedynczych lub ciągów zdarzeń dźwiękowych o czasie trwania krótszym niż 1 sekunda).

4. Oddziaływanie hałasu na człowieka – aspekt medyczny
Ucho ludzkie odbiera dźwięki w bardzo szerokim zakresie natężeń (przyjęto zakres od 0
do 120 decybeli)2, powyżej jednak progu 120 decybeli większość osób odczuwa ból, może też
nastąpić uszkodzenie słuchu. Równocześnie dźwięki o niższym natężeniu, szczególnie przy
dłuższej ekspozycji, mogą być równie szkodliwe dla słuchu.
Przeciętnie ucho ludzkie odbiera dźwięki o częstotliwości w zakresie od 16 do około 20
000 Hz i obejmuje 11 oktaw, znacznie więcej w okresie dzieciństwa (u noworodka jest to
około 40 000 Hz, u młodzieży – 20 000 Hz) niż w wieku dorosłym, a w wieku starczym
najwyższa częstotliwość wywołująca jeszcze wrażenie słuchowe może już nie przekraczać
5 000 Hz3. Najlepiej słyszymy dźwięki z zakresu średnich częstotliwości, od 1 000 do 4
000 Hz.
Aby wyniki pomiarów poziomu dźwięku lepiej skorelować z fizjologicznymi właściwościami organu słuchu wprowadzono do mierników specjalną charakterystykę korekcyjną,
uwzględniającą wspomniane zakresy czułości słuchu, którą oznacza się indeksem „A” – np.
LA. Wprowadzono również pojęcie: równoważny poziom dźwięku A, oznaczony symbolem
LAeq, w dB, który jest wynikiem uśrednienia zmiany ciśnienia akustycznego w danym czasie
obserwacji4.
Ludzkie ucho nie jest w stanie wykryć dźwięków cichszych niż uderzenia cząstek powietrza w bębenki uszne. Jest to próg słyszalności. Oznacza to, że czułość ucha ludzkiego odpowiada najcichszym możliwym do uzyskania dźwiękom w powietrzu.
Z drugiej strony nasze ucho jest w stanie odbierać takie dźwięki, jak huk armaty, ryk startującej rakiety czy odrzutowca. Specjalne zabezpieczenia ucha chronią ten czuły mechanizm
przed uszkodzeniem w prawie wszystkich sytuacjach, oprócz hałasów najbardziej intensywnych5.
W jaki sposób dźwięki są rozpoznawane i interpretowane przez układ nerwowy człowieka?
Dochodząca do ucha fala dźwiękowa nakierowana jest przez małżowinę uszną do przewodu
słuchowego. Tam ulega wzmocnieniu i powoduje drgania błony bębenkowej. Te z kolei są
2

Ze względu na szeroki zakres ciśnień akustycznych wprowadzono logarytmiczną skalę oceny i związane z tym
pojęcie poziomu natężenia dźwięku (L), z jednostką nazwaną decybel (dB).
3
Grzesik J., Środowisko akustyczne człowieka, Medycyna Środowiskowa 2010; 13 (4).
4
Wskaźniki hałasu mające zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby:
LAeq D – równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 600 do godz. 2200),
LAeq N – równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 2200 do godz. 600).
5
Everest F. Alton, Podręcznik akustyki. 2010 r.
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przenoszone przez system kosteczek słuchowych – młoteczek, kowadełko i strzemiączko do
wypełnionego płynem kanału kostnego – ślimaka. Wewnątrz ślimaka komórki słuchowe pokryte rzęskami zostają wprawione w ruch. W komórkach słuchowych następuje zmiana drgań
mechanicznych na impulsy nerwowe, które przesyłane są dalej nerwem słuchowym do kory
mózgowej, gdzie następuje ich analiza.
W tym niezwykle skomplikowanym systemie słuchu istnieje mechanizm obronny przed
zbyt wysokimi poziomami hałasu zwany refleksem akustycznym. „Mechanizm ten, oparty
na działaniu mikromięśni ucha środkowego jest na ogół skuteczną barierą obronną słuchu,
ale jego zadziałanie wymaga najpierw odbioru i przeanalizowania napływających dźwięków,
a później wykonania pracy przez wspomniane mikromięśnie. Jeśli więc zaskoczy nas impuls
dźwiękowy o bardzo wysokim poziomie, to ucho pozostanie w pierwszej chwili bezbronne.
W ten sposób miewają swój początek nagłe głuchoty”6.
Istotną właściwością słuchu jest też jego zdolność do regeneracji. Jeśli czas ekspozycji na
wysoki poziom hałasu nie jest zbyt długi i potem następuje okres względnej ciszy, komórki
słuchowe mają możliwość regeneracji (dotlenienie i odżywienie). Jeśli jednak czas ekspozycji
na nadmierny hałas jest wydłużony (np. osoba pracująca w trudnych warunkach akustycznych
po pracy spędza czas w klubie czy dyskotece i naraża się ponownie na nadmierny hałas), nie
jest możliwa regeneracja komórek – wtedy może dojść do uszkodzenia słuchu7.
Pomimo trwających od lat badań nad wszystkimi aspektami słuchu ludzkiego, obecna wiedza w tym zakresie jest wciąż niepełna.
Oddziaływanie hałasu na kondycję człowieka, na jego zdrowie można rozpatrywać w trzech
aspektach: bezpośrednie – na ucho środkowe i wewnętrzne, pośrednie – na układ nerwowy
i psychikę oraz na narządy wewnętrzne.
Szkodliwe działanie hałasu na organizm człowieka objawia się zmęczeniem, gorszą wydajnością nauki, trudnościami w skupieniu uwagi, zaburzeniami orientacji, drażliwością, podwyższonym ciśnieniem krwi, bólem i zawrotami głowy, czasowymi lub trwałymi uszkodzeniami słuchu, występowaniem szumów usznych. U małych dzieci hałas budzi duży niepokój,
niepewność, zagubienie, wywołuje płacz. Ze względu na różne oddziaływanie hałasu na organizm, a tym samym różną szkodliwość dla zdrowia, hałasy słyszalne można podzielić w zależności od ich poziomu na pięć następujących grup:
yy poniżej 35 dB – nieszkodliwe dla zdrowia, mogą być denerwujące lub przeszkadzać
w pracy wymagającej skupienia;
yy 35–70 dB – wpływają na zmęczenie układu nerwowego człowieka, poważnie utrudniają
zrozumiałość mowy, zasypianie i wypoczynek;
yy 70–85 dB – wpływają na znaczne zmniejszenie wydajności pracy, mogą być szkodliwe
dla zdrowia i powodować uszkodzenie słuchu;
yy 85–130 dB – powodują liczne schorzenia organizmu ludzkiego, uniemożliwiają
zrozumiałość mowy nawet z odległości 50 cm;
yy powyżej 130 dB – powodują trwałe uszkodzenie słuchu, wywołują pobudzenie do drgań
organów wewnętrznych człowieka powodując ich schorzenia8.

6

Hałas – dzieci zagrożone głuchotą! Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa 16 grudnia 2008 r.
Kotus J. – Ocena wpływu zagrożeń hałasowych na częstość występowania chorób słuchu z zastosowaniem
systemów teleinformatycznych – Rozprawa doktorska. Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji
i Informatyki, Katedra Systemów Multimedialnych, Gdańsk 2007.
8
Hałas – dzieci zagrożone głuchotą! Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa 16 grudnia 2008 r.
7
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Rys. 1. Skala hałasu i patologia ucha! (źródło: Hałas
– dzieci zagrożone głuchotą. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa 16
grudnia 2008 r.).

Nadmierny hałas osłabia słuch – powoduje czasowe lub trwałe przesunięcie progu słyszenia, a w szczególnych sytuacjach – przy długiej ekspozycji na hałas i po przekroczeniu pewnych progów natężenia – człowiek może stracić całkowicie słuch. Równocześnie czynnik ten
wpływa na cały organizm powodując zaburzenia i dolegliwości ogólnoustrojowe w poszczególnych układach człowieka m. in.:
1. W układzie krążenia: zmiany w naczyniach włosowatych i mięśniu sercowym. Obserwuje się wzrost ciśnienia krwi, zaburzenia rytmu serca, najczęściej przyśpieszenie czynności
serca, skurcze dodatkowe, zmniejszenie objętości wyrzutowej serca, zwężenie drobnych
naczyń krwionośnych i zmniejszenie wielkości przepływu krwi w tkankach.
2. We krwi: umiarkowana niedokrwistość, podwyższone OB i eozynofilia.
3. W przewodzie pokarmowym: wzmożone wydzielanie soku żołądkowego, a zwłaszcza
częstsze w przypadku występowania choroby wrzodowej i dwunastnicy.
4. W układzie dokrewnym: zwiększa się czynność kory nadnerczy, wzmaga się nadczynność
tarczycy, wzrasta przemiana materii.
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5. W ośrodkowym układzie nerwowym: wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego; występowanie zmian patologicznych w przebiegu krzywej eeg. Na szczególne podkreślenie zasługują
występujące często zmiany w psychice, jak np. zakłócenie równowagi psychicznej wyrażające się znużeniem, rozdrażnieniem, kłótliwością. Nierzadko hałas jest przyczyną występowania stanów niepokoju i lęku, upośledzenia koncentracji uwagi, zaburzeń oraz trudności
pełnego i spokojnego wypoczynku i snu.
6. Zmiany w narządzie słuchu: mogą mieć charakter funkcjonalny, jak np. przejściowe przytępienie słuchu, bądź słuch ograniczony, jak np. ubytki słuchu, a nawet głuchota. Tego
rodzaju uszkodzenia pojawiają się zazwyczaj pod wpływem intensywnych hałasów, przy
czym stopień uszkodzenia słuchu zależy od natężenia i czasu działania danego hałasu na
organizm ludzki.
Przedstawione zmiany ogólnoustrojowe w zależności od czasu trwania, częstotliwości, natężenia czy przygotowania psychicznego człowieka na pojawienie się hałasu mogą być bardziej lub mniej znaczne. Najczęściej zmiany te są czynnościowe, a w przypadkach cięższych
dochodzi do zmian organicznych.
Skala zaburzeń ogólnoustrojowych wywoływanych przez hałas jest różnorodna, zależna
od wieku, płci, ”czułości” narządu słuchu, samopoczucia, stanu zdrowia, rodzaju pracy, charakteru i czasu działania hałasu. Dokuczliwość hałasu może występować nawet w przypadku
słabo słyszalnych hałasów. Szczególnie wrażliwi na działanie hałasu są pracownicy umysłowi,
ludzie chorzy i rekonwalescenci, bardziej kobiety niż mężczyźni; najbardziej jednak ludzie
młodzi i dzieci9.

5. Zagrożenie hałasem w Polsce
5.1. Stan klimatu akustycznego
Ocenia się, że głównym zagrożeniem klimatu akustycznego10 w Polsce jest hałas komunikacyjny, szczególnie drogowy, a coraz mniejsze znaczenie ma hałas przemysłowy11. Zwiększa
się oddziaływanie hałasu związanego z rozwojem komunikacji lotniczej, w większości ograniczonego do obszarów położonych wokół lotnisk.
Szacuje się, że w Polsce narażenie na hałas dotyczy 13 mln osób. Specjaliści oceniający
stan słuchu społeczeństwa sygnalizują poważne zagrożenia. Liczne i kompleksowe badania,
prowadzone od początku lat 90 wśród dzieci i młodzieży ze szkół i uczelni wykazały, że od
20 do 30% badanych ma problemy ze słuchem. Szacuje się, że około 7 mln dzieci i młodzieży
powinno zostać przebadanych12.
9

Korczak C. Znaczenie hałasu w środowisku – II Koszalińska Konferencja Naukowo-Techniczna „Hałas-Zdrowie-Profilaktyka”, Kołobrzeg 29-30 września 1997 r. str. 7-9.
10
Klimat akustyczny – zespół zjawisk akustycznych występujących na danym obszarze, niezależnie od źródeł
je wywołujących, ocenia się go zwykle za pomocą poziomu dźwięku.
11
W najnowszej publikacji ”Stan środowiska w Polsce – Sygnały 2011” Biblioteka Monitoringu Środowiska wydanym przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, autorzy zwracają uwagę, że na skutek zmiany normy w 2004
i 2007 ostatnie pomiary dla lat 2007-2009 jeśliby uwzględnić ostrzejsze normy jakie obowiązywały w poprzednich
cyklach monitoringu wypadłyby znacznie bardziej niekorzystnie niż prezentowane w statystyce przekroczeń dla
lat 2007 -2009.
12
Kotus J.– Ocena wpływu zagrożeń hałasowych na częstość występowania chorób słuchu z zastosowaniem
systemów teleinformatycznych – Rozprawa doktorska. Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji
i Informatyki, Katedra Systemów Multimedialnych, Gdańsk 2007.

7

Biuro Analiz i Dokumentacji, Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych

Ostatnie powszechne badania słuchu przeprowadzone przez dwie firmy zajmujące się pomocą osobom z zaburzeniami słuchu pod hasłem: „Narodowy Test Słuchu 2011” potwierdziły
wcześniejsze oceny. Na podstawie badań przeprowadzonych na 10 tys. osób w 41 miejscowościach w całej Polsce oceniono, że co trzeci Polak ma problemy ze słuchem – dotyczy to
coraz młodszych ludzi. W grupie osób poniżej 40 lat, blisko połowa cierpi na niedosłuch. Jak
oceniają badacze jest to, w tej kategorii wiekowej, wysoki odsetek osób z niedosłuchem13.

5.2. Hałas komunikacyjny
Dominującym zagrożeniem w tej kategorii jest hałas drogowy (uliczny), który jest związany przede wszystkim z ruchem samochodowym i stanowi główne zagrożenie na terenach
zurbanizowanych.
Aby skutecznie walczyć z tym rodzajem hałasu wyznaczono dopuszczalne poziomy hałasu
w środowisku.
Analiza procentowego rozkładu przekroczeń dopuszczalnego poziomu dźwięku LAeq D
w porze dziennej, dla hałasu drogowego dla czterech okresów od 1992 r. do 2009 r. (Rys. 2)
wskazuje na pozytywną tendencję spadku liczby przekroczeń normy (60 dB) dla przedziałów
o poziomach wysokich i najwyższych: o 10,1-15 dB (zakres 70,1-75 dB) i o 15,1-20 dB (75,180 dB). Równocześnie wzrósł udział obszarów gdzie nie zanotowano przekroczeń normy
natężenia hałasu i zwiększył się udział obszarów w przedziałach niewielkich przekroczeń do
5 dB i w przedziale 5,1–10 dB.
Z dostępnych badań wynika, że dla hałasu drogowego na terenach mieszkalnych w porze
dziennej i nocnej (pomiar dla roku 2009)14 większe przekroczenia były notowane nocą dla
wszystkich poziomów.
Jednym z istotnych wskaźników określających stopień zagrożenia hałasem są sporządzane
mapy akustyczne. Zgodnie z postanowieniem dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem
hałasu w środowisku państwa członkowskie są zobowiązane do wykonania na swoim terytorium strategicznych map akustycznych dla określonych czterech obszarów o szczególnym
znaczeniu.

Rys. 2. Procentowy rozkład
przekroczeń dopuszczalnego
poziomu dźwięku LAeq D w porze
dziennej, dla hałasu drogowego (w tym ulicznego) w cyklach
5-letnich badań od 1992 do
2009 (100% – liczba wyników
pomiarów z przekroczeniami)
(źródło: Główny Inspektorat
Ochrony Środowiska/Państwowy Monitoring Środowiska).
13

„Złe wyniki Narodowego Testu Słuchu 2011”, opublikowane z datą 22 września 2011 r. na stronie www.
sluchobus.pl.
14
Badania hałasu drogowego w roku 2009. Monitoring hałasu Państwowego Monitoringu Środowiska www.
gios.gov.pl
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Rys. 3. Procentowy rozkład ekspozycji na hałas drogowy mieszkańców UE w aglomeracjach powyżej 250 tys.
mieszkańców (źródło: European Environment Agency/EEA).

Rys. 4. Procentowy rozkład ekspozycji na hałas drogowy mieszkańców aglomeracji w Polsce o wielkości powyżej 250 tys. mieszkańców (źródło: European Environment Agency/EEA).

Na tle uśrednionych wyników badań poziomu hałasu w Unii Europejskiej (wyniki uzyskane
dzięki realizacji map akustycznych zgodnie z regulacjami dyrektywy hałasowej dla aglomeracji powyżej 250 tys. mieszkańców), zagrożenie hałasem w Polsce dotyczy mniejszej populacji
mieszkańców wyrażonej w procentach przy mniejszych wartościach natężenia hałasu od 55 do
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64 dB w dzień a 50-55 dB w nocy. Natomiast odsetek osób narażonych na większy hałas w
przedziałach: 65-74 dB w dzień i 60-69 dB w nocy w Polsce jest większy niż w Unii Europejskiej (Rys. 3 i 4).
Dla zobrazowania występujących tendencji zmian hałasu drogowego przeanalizowano
przekroczenia dopuszczalnych poziomów dźwięku powyżej 60 dB oraz liczby przypadków
przekroczenia dźwięku powyżej 70 dB. (Tab. 1) Celem tej analizy jest ukazanie czy zagrożenie
hałasem drogowym dotyczy hałasu przekraczającego wartość dopuszczalną (60 dB) w niewielkim stopniu, do 10 dB, czy też są to zagrożenia znaczniejsze.
Tab. 1. Porównanie rozkładów
procentowych liczby pomiarów
hałasu drogowego przy zastosowaniu 2 kryteriów podziału 60 dB
i 70 dB – jako wartości granicznych.

(źródło: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Państwowy Monitoring Środowiska).

Rys. 5. Procent liczby mieszkańców poszczególnych aglomeracji
(pow. 250 tys.) eksponowanych na
hałas drogowy o poziomie LDWN15
>60 dB oraz LN>50dB (źródło:
mapy akustyczne dla miast pow.
250 tys. mieszkańców).

15

Wskaźniki hałasu mające zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony środowiska przed hałasem, w szczególności do sporządzania map akustycznych oraz programów ochrony środowiska
przed hałasem:
LDWN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich
dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 600 do godz. 1800), pory wieczoru
(rozumianej jako przedział czasu od godz. 1800 do godz. 2200) oraz pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od
godz. 2200 do godz. 600), – wskaźnik hałasu służący do określenia ogólnej dokuczliwości hałasu.
LN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich pór
nocy w roku (rozumianych jako przedział czasu od godz. 2200 do godz. 600); wskaźnik hałasu służący do określenia
dokuczliwości hałasu w porze nocej.
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Przedstawione wyniki wskazują, że w ostatnim 3-letnim okresie badań (2007–2009) dla pory
dziennej, zmniejszyła się liczba przypadków przekroczenia dopuszczalnych poziomów dźwięku
dla 60 dB o przeszło 15%, a w stosunku do poziomu 70 dB o 23,5% liczby przekroczeń.
Łączna liczba mieszkańców 12 największych miast Polski wynosi około 6,8 mln osób.
Z przeprowadzonych pomiarów w porze dzień-wieczór-noc wynika, że 36% całkowitej populacji zagrożone jest hałasem powyżej 60 dB. W porze nocnej przy poziomie 50 dB odsetek
ten jest większy – wynosi 38%. Tak więc około 2,5 mln osób w największych aglomeracjach,
w dzień i w większym stopniu w nocy narażone jest na ponadnormatywny hałas.
Wyniki badań zagrożenia ponadnormatywnym hałasem dla najbardziej obciążonych szlaków komunikacyjnych pozamiejskich (drogi krajowe i wojewódzkie – badania objęły małą
próbę poniżej 5% dróg krajowych i wojewódzkich, dla populacji poniżej 0,5 mln osób) przedstawione są na rys. 6 i 7.
Gwałtowny wzrost liczby samochodów od początku lat 90. jest jedną z głównych przyczyn
wzrostu zagrożenia ponadnormatywnym hałasem drogowym w Polsce. W roku 2009 liczba
zarejestrowanych samochodów osobowych przekroczyła 16 mln sztuk, a ciężarowych 2,5 mln.
Do ogólnej liczby pojazdów należy doliczyć ruch tranzytowy. W 2007 roku zanotowano 20%
wzrost przewozów transportem samochodowym w relacjach międzynarodowych najcięższymi
samochodami ciężarowymi.
Rys. 6. Procent liczby
mieszkańców eksponowanych na hałas pochodzący
od dróg pozamiejskich,
ocenianych wskaźnikiem
LDWN>60 dB (100% odpowiada 230 tys. osób eksponowanych dla wszystkich
przebadanych odcinków
dróg łącznie)(źródło: Główny Inspektorat Ochrony
Środowisk a/Państwowy
Monitoring Środowiska).

Rys. 7. Procent liczby mieszkańców eksponowanych
na hałas pochodzący od
dróg pozamiejskich, oceniany wskaźnikiem LN>50
dB (100% odpowiada 440
tys. osób eksponowanych
dla wszystkich przebadanych odcinków dróg łącznie)(źródło: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/
Państwowy
Monitoring
Środowiska).
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Rys. 8. Dynamika zmian liczby rejestrowanych samochodów osobowych i ciężarowych w latach 1990-2007.

Dodatkowo, zagrożenie hałasem zwiększa słaby rozwój infrastruktury drogowej, słaba jakość nawierzchni, powszechny brak obwodnic. Drogi przechodzą przez centra miast, osiedli,
często są to wąskie drogi nieprzystosowane do przyjęcia takiego ruchu pojazdów; zwykle przy
takich arteriach część starszych domów była budowana bezpośrednio przy ulicy. Wszystkie
te czynniki sprawiają, że stosunkowo liczna grupa osób mieszkająca wzdłuż takich przeciążonych arterii komunikacyjnych jest narażona na znaczny lub bardzo znaczny poziom hałasu.
Do oceny stopnia zagrożenia hałasem drogowym stosuje się również tzw. wskaźnik presji
motoryzacji na środowisko. Jego wartość jest zdefiniowana jako iloczyn długości dróg na danym obszarze i średnioważonego natężenia ruchu w sieci dróg przypadających na jednostkę
powierzchni. W 2008 r. najwyższe wartości wskaźnika zaobserwowane były w województwach: śląskim, małopolskim i opolskim, a najniższe w województwie warmińsko-mazurskim
(rys. 9).
Pomimo braku reprezentatywnych badań poziomu hałasu dla całej sieci kolejowej w Polsce
oszacowano zagrożenie hałasem kolejowym. Przedstawione szacunki wskazują na zmniejszające się zagrożenie ponadnormatywnym hałasem kolejowym. Dla głównych krajowych linii
kolejowych o długości około 13 tys. km oszacowano przekroczenia dziennej (60 dB) i nocnej
(50 dB) normy poziomu hałasu, na który narażonych jest około 0,5 mln osób mieszkających
przy linii kolejowej. Likwidacja wielu połączeń kolejowych, części sieci kolejowej, rewitalizacja wielu odcinków tras kolejowych, wymiana taboru kolejowego – wszystkie te czynniki
przyczyniły się do zmniejszenia poziomu hałasu kolejowego. Modernizacje wielu magistrali
kolejowych przeprowadzane i planowane dla skrócenia czasu podróży między dużymi miastami, przy planowanej prędkości składów do ponad 200 km/h mogą jednak wpłynąć na pogorszenie klimatu akustycznego przy niektórych odcinkach superszybkich linii kolejowych.
W ostatnich latach wzrasta znaczenie komunikacji lotniczej. W roku 2007 zaobserwowano
60% wzrost przewozów krajowych. Na terenie Polski zlokalizowane jest jedno największe lotnisko komunikacyjne – Port Lotniczy im. F. Chopina w Warszawie oraz kilka średniej wielkości: Kraków-Balice, Gdańsk-Rębiechowo, Poznań-Ławica oraz kilkanaście mniejszych, które
będą się rozwijać. Ocenia się, że wzrost poziomu hałasu lotniczego w Polsce jest i będzie
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Rys. 9. Wskaźnik presji motoryzacji na środowisko w roku 2008
(źródło: Główny Inspektorat
Ochrony Środowiska/Państwowy Monitoring Środowiska).

narastającym problemem dotyczącym społeczności mieszkających wokół lotnisk – zarówno
dużych międzynarodowych portów lotniczych jak i lokalnych.
Związane jest to z rozwojem regionalnych portów lotniczych, znaczną intensyfikacją ruchu
lotniczego na ich terenie, a w szczególności intensyfikacją lotów międzynarodowych i wzrostem tonażu przewożonych ładunków. Równocześnie rozwija się komunikacja lotnicza na małych lokalnych lotniskach, obsługiwana przez małe samoloty i śmigłowce, które również coraz
liczniej są wykorzystywane w ratownictwie medycznym. Mimo że wielkość natężenia hałasu
takich maszyn w porównaniu do dużych rejsowych samolotów kursujących na trasach międzynarodowych i krajowych jest zdecydowanie mniejsza, to z uwagi na wzrastającą ich liczbę
i loty na stosunkowo małych wysokościach stają się one istotnym problemem dla klimatu
akustycznego okolicy.
Na szerokie spektrum działalności człowieka powodujące zanieczyszczanie środowiska
hałasem, składa się: nadmiernie hałaśliwa działalność rozrywkowa i rekreacyjno-sportowa
(dyskoteki, nocna gastronomia, festyny itp.), działalność usługowo-produkcyjna prowadzona przez małe firmy zlokalizowane najczęściej w osiedlach mieszkaniowych czy też zakłady
średniej wielkości (tartaki, drukarnie), aż do dużych zakładów typu elektrociepłownie, cementownie, huty, kamieniołomy.

5.3. Hałas przemysłowy
Przeprowadzone badania hałasu przemysłowego, w których objęto kontrolą 2241 obiektów
emitujących hałas (monitoring hałasu przemysłowego – stan na koniec 2009 r.) wskazują, że
aż 53% z nich w porze dziennej przekracza dopuszczalne normy (wskaźniki LAeq D i LAeq N dB);
w porze nocnej jest to 50%.
Badania hałasu przemysłowego wykonane w latach 2007–2009 wskazują na występowanie
w porze dziennej największej liczby (ok. 50%) niewielkich przekroczeń do 5 dB, dla przedzia-
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Rys. 10. Udział procentowy dopuszczalnych poziomów dźwięku wyrażonych
wskaźnikiem LAeq D dB zmierzonych wokół
zakładów przemysłowych w poszczególnych klasach przekroczeń w latach
2007–2009. (100% – wszystkie zakłady
przekraczające poziomy dopuszczalne
w porze nocnej) (źródło: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Państwowy
Monitoring Środowiska).

Rys. 11. Udział procentowy dopuszczalnych poziomów dźwięku wyrażonych
wskaźnikiem LAeq N dB zmierzonych wokół
zakładów przemysłowych w poszczególnych klasach przekroczeń w latach 2007
– 2009. (100% – wszystkie zakłady przekraczające poziomy dopuszczalne w porze nocnej)(źródło: Główny Inspektorat
Ochrony Środowiska/Państwowy Monitoring Środowiska).

łu przekroczeń 5,1–10 dB i 10,1–15 dB jest to odpowiednio 30% i 14,5 %. Natomiast zagrożenie większym hałasem o poziomie przekroczeń powyżej 15 do ponad 20 dB dla pory dziennej
stanowi łącznie 5,9 %. (Rys. 10).
W porze nocnej zagrożenie hałasem jest większe, zwiększa się udział znacznych przekroczeń od 10,1 dB do powyżej 20 dB. (Rys. 11).
Na podstawie prezentowanych badań hałasu przemysłowego w latach 1992-2009 w badanych zakładach można zauważyć wstrzymanie tendencji spadku zagrożeń hałasem.
Dla pory dziennej tendencja spadku przekroczeń poziomów dopuszczalnych utrzymuje się,
natomiast dla pory nocnej można zaobserwować niewielką tendencję wzrostową dla kategorii
przekroczeń o niskiej uciążliwości do 5 dB oraz w przedziale 10,1–15 dB (Rys. 12, 13, 14).

Rys. 12. Wyniki kontroli przekroczeń dopuszczalnych, równoważnych poziomów
hałasu przemysłowego (źródło: Główny
Inspektorat Ochrony
Środowisk a/Państwowy Monitoring
Środowiska).
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Rys. 13. Procent liczby
obiektów
emitujących
hałas, który przekracza
równoważne
poziomy
dopuszczalne w porze
dziennej (100% – wszystkie zakłady objęte pomiarami) (źródło: Główny
Inspektorat Ochrony Środowiska/Państwowy Monitoring Środowiska).

Rys. 14. Procent liczby
obiektów
emitujących
hałas, który przekracza
równoważne
poziomy
dopuszczalne w porze
nocnej (100% – wszystkie zakłady objęte pomiarami) (źródło: Główny
Inspektorat Ochrony Środowiska/Państwowy Monitoring Środowiska).

5.4. Zagrożenie hałasem w badaniach opinii publicznej
Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) w latach 1999 i 2009 r. przeprowadziło badania ankietowe na temat uciążliwości hałasu. Wynika z nich, że większość badanych osób
(71%) odczuwa uciążliwy, męczący hałas, natomiast ponad 28% twierdzi, że styka się z nim
sporadycznie16.
Hałas dokucza badanym w różnych środowiskach: na ulicach, drogach (56%), w pracy
(46% zatrudnionych), w środkach lokomocji (33%), w supermarketach (25%), w mieszkaniu
(21%), w miejscach wypoczynku (12%).
W porównaniu do badań z roku 1999 odsetek skarżących się na hałas w placówkach handlowych wzrósł o 8% i o tyle samo zmalał w mieszkaniach.
W domu respondentom przeszkadza głównie hałas uliczny, drogowy (33%) oraz osiedlowy
(16%) i panujący wewnątrz własnego mieszkania (14%); również dochodzący od sąsiadów (11%).
16

Komunikat z badań: Zagrożenie hałasem – opinie z lat 1999-2009. CBOS, Warszawa, wrzesień 2009 – Badanie
„Aktualne problemy i wydarzenia” (231) przeprowadzono w dniach 6-12 sierpnia 2009 roku na liczącej 1041 osób
reprezentatywnej próbie losowej dorosłych Polaków.
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Rys. 15. Narażenie badanych na uciążliwy
hałas ze względu na
miejsce zamieszkania
(źródło
Zagrożenie
hałasem – opinie z lat
1999-2009. CBOS, Warszawa, wrzesień 2009.

W miejscu pracy badani narażeni są na uciążliwy hałas związany z działaniem maszyn
i sprzętu biurowego (37% zatrudnionych) oraz hałas uliczny i drogowy (21%), rzadziej dokucza im głośne zachowanie współpracowników (12%).
Wśród uczniów i studentów co trzeci (33%) skarży się na dokuczliwy hałas w szkołach i na
uczelniach.
10% ankietowanych uważa, że z powodu nadmiernego hałasu, w jakim żyje, ma kłopoty
ze zdrowiem i samopoczuciem. Najczęstsze dolegliwości występujące w tej grupie to: nerwowość, rozdrażnienie, nadpobudliwość (75%), przemęczenie (70%), bóle głowy lub zawroty
głowy, migreny (67%), przytępienie słuchu lub głuchota (52%).
Badani na różne sposoby bronią się przed hałasem: wyciszają pomieszczenia oraz źródła
hałasu, stosują zabezpieczenia osobiste. Niektórzy próbują przyzwyczaić się do hałasu lub go
ignorować. Sporadycznie podejmują próby interwencji u hałasujących lub władz. I co niezwykle interesujące – nikt z badanych nie próbował wspólnie z innymi działać na rzecz poprawy
warunków akustycznych w swoim środowisku.
Ze względu na miejsce zamieszkania stopień uciążliwości wzrasta wraz z poziomem urbanizacji. (Rys. 15).

6. Regulacje prawne: UE, prawo krajowe
Pierwsze regulacje wspólnotowe dotyczące hałasu miały początkowo na celu ochronę
wspólnego rynku przed ograniczeniami wynikającymi z ustanowienia przez państwa członkowskie niejednakowych wymagań co do dopuszczalnego poziomu hałasu pojazdów (samochody, autobusy i ciężarówki, motocykle, traktory)17. Początkowo ustanawiane standardy
obowiązywały tylko dla wyrobów przeznaczonych na rynek UE, dopiero z czasem zaczęto
wprowadzać w przepisach wspólnotowych wiążące producentów standardy emisji hałasu jako
jeden z istotnych elementów ochrony środowiska. Obecnie wszystkie produkowane na terenie
Unii Europejskiej pojazdy muszą spełniać obowiązujące normy, bez względu na to gdzie będą
sprzedawane.
17

Dyrektywa 70/157/EWG z 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się
do dopuszczalnego poziomu hałasu i układu wydechowego pojazdów silnikowych; Dyrektywa 97/24/WE z 1997
r. w sprawie niektórych części i właściwości dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych; Dyrektywa 74/151/
EWG z 1974 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do niektórych części
i charakterystyk kołowych ciągników rolniczych lub leśnych.
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Dyrektywy wprowadzały różne instrumenty ochrony przed hałasem pochodzącym z różnych źródeł. Dyrektywa 86/594/EWG z 1986 r. w sprawie hałasu emitowanego przez urządzenia gospodarstwa domowego nakazywała producentom umieszczanie informacji na produktach o emitowanym hałasie, określając dodatkowo metody pomiaru tego hałasu. Natomiast
Dyrektywa 2000/14/WE z 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich
odnoszących się do emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń ustanowiła między innymi standardy dotyczące dopuszczalnego poziomu hałasu
emitowanego przez urządzenia takie jak: różnego rodzaju sprzęt budowlany, kosiarki, wózki
podnośnikowe, agregaty prądotwórcze itp., które mają się przyczynić do sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego przy równoczesnej ochronie zdrowia i dobrobytu ludzi.
Ochrona przed hałasem, którego źródłem jest komunikacja lotnicza została unormowana
w aktach prawa międzynarodowego, przede wszystkim Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym z 1944 r. Dlatego też przepisy prawa unijnego, przede wszystkim rozporządzenie 1592/2002 z 2002 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego
i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Transportu Lotniczego, jako cel stawiają
sobie pomoc państwom członkowskim w wypełnianiu zobowiązań Konwencji, poprzez ustanowienie wspólnej interpretacji i jednolitej implementacji jej przepisów.
Dyrektywa 2002/30/WE w sprawie ustanowienia zasad i procedur w odniesieniu do wprowadzenia ograniczeń odnoszących się do poziomu hałasu w portach lotniczych ma za zadanie ograniczenie szkodliwego oddziaływania na ludzi hałasu pochodzącego z lotnisk, poprzez
wprowadzenie jednolitych reguł ułatwiających ustanowienie przez państwa członkowskie
ograniczeń w funkcjonowaniu portów lotniczych mających na celu zmniejszenie hałasu.
Zasadniczym aktem prawnym wyznaczającym w UE kierunek walki z hałasem jest dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 odnosząca się do
oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. Jako że osiągnięcie wysokiego poziomu
zdrowia i ochrony środowiska jest częścią polityki wspólnotowej, a ochrona przed hałasem
w środowisku jest jednym z jej celów, Parlament Europejski i Rada UE przyjęły tę dyrektywę, która ma za zadanie zdefiniowanie wspólnego podejścia do unikania, zapobiegania lub
zmniejszania szkodliwych skutków narażania na działanie hałasu, w tym jego dokuczliwości,
na podstawie ustalonych priorytetów.
W tym celu zobowiązano państwa członkowskie do przeprowadzenia wyznaczonych działań:
yy ustalenie stopnia narażenia na hałas w środowisku poprzez sporządzenie map hałasu przy
zastosowaniu wspólnych metod oceny tak, by wyniki były porównywalne na obszarze
całej UE;
yy przyjęcie przez Państwa Członkowskie planów działania na podstawie map akustycznych,
zmierzających do zapobiegania powstawaniu hałasu w środowisku, obniżania jego
poziomu na obszarach gdzie jest za wysoki i zachowania jakości klimatu akustycznego
środowiska w miejscach gdzie jest ono właściwe.
yy zapewnienia społeczeństwu dostępu do informacji dotyczących hałasu w środowisku.
W Dyrektywie określono wskaźniki hałasu i ich stosowanie, metody oceny wskaźników.
Zobowiązano również Państwa Członkowskie do sporządzania na swym terytorium strategicznych map hałasu dla miast o liczbie mieszkańców ponad 250 tysięcy i dla wszystkich
głównych dróg o obciążeniu ruchem ponad 6 milionów przejazdów rocznie, głównych linii
kolejowych o obciążeniu ruchem ponad 60 tysięcy składów pociągów rocznie i głównych lotnisk. Równocześnie nałożono obowiązek sporządzenia planów działania, w szczególności dla
obszarów, w których zostały przekroczone wartości graniczne. Dyrektywa reguluje również
kwestie informowania społeczeństwa, gromadzenia i publikowania danych przez Państwa
Członkowskie i Komisję oraz sprawozdawczość i opracowania analiz.
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Dyrektywa stanowi także podstawę do opracowywania dalszych środków UE powodujących obniżanie hałasu z różnych źródeł.
1 czerwca 2011 r. Komisja przedstawiła sprawozdanie z wykonania dyrektywy 2002/49/
WE odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku, w którym przedstawiła analizę jakości środowiska akustycznego na terytorium UE na podstawie danych przekazanych przez państwa członkowskie oraz ocenę potrzeby dalszych działań UE w sprawie
ograniczenia hałasu w środowisku.
Najnowsze badania potwierdzają, że hałas w środowisku stanowi istotne zagrożenie dla
zdrowia publicznego oraz, że narażenie na hałas w Europie wykazuje tendencję wzrostową
w porównaniu z innymi czynnikami stresogennymi. Głównymi czynnikami narażenia na hałas w środowisku są: urbanizacja, rosnące zapotrzebowanie na transport zmotoryzowany oraz
nieefektywna urbanistyka. Ponadto zagrożenie hałasem często związane jest z obszarami miejskimi, gdzie problemem może być również zanieczyszczenie powietrza.
W sprawozdaniu wykazano wzrastające koszty gospodarcze zagrożenia hałasem, takie jak
m. in. spadek cen nieruchomości, obniżenie wydajności pracy. Koszty społeczne emitowanego
hałasu drogowego związane z przedwczesną śmiercią i chorobami oszacowano w całej Unii
na kwotę 40 mld €. 90% tych kosztów związane jest z ruchem samochodów osobowych i pojazdów ciężarowych.
W najnowszej publikacji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Wspólnego Centrum
Badawczego Komisji18 wykazano, że na skutek hałasu związanego z ruchem drogowym następuje istotna utrata zdrowia w krajach Europy Zachodniej.
Komisja Europejska zwraca uwagę na najnowsze zalecenia WHO, w których postuluje się
obniżenie wskaźników LDWN>55 dB i LN>50 dB do wartości 40 dB, ponieważ w aktualnej
ocenie stopnia zagrożenia hałasem ludności UE pomija się fakt, że znaczna część populacji
narażona jest na hałas o niższych poziomach, które prawdopodobnie również mają szkodliwe
skutki dla zdrowia.
Komisja oceniła stopień wdrożenia poszczególnych elementów dyrektywy, oraz jego jakość, między innymi:

Rys. 16. Liczba osób w % narażona na hałas drogowy powyżej poziomu wyznaczonego przez WHO dla Europy
Lnoc >55 dB. (źródło: Europejska Agencja Środowiska (EEA) www.eea.europa.eu).
18

WHO-JRC, 2011, Burden of disease from environment at noise. (Obciążenie chorobami z powodu hałasu
w środowisku).
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yy transpozycji do prawa krajowego (zadowalający),
yy opracowanie map akustycznych i planów działania – duża rozbieżność metodologiczna,
stąd opóźnienia w realizacji analizy porównawczej między państwami,
yy wprowadzanie obszarów ciszy – większość państw członkowskich wyznaczyła obszary
ciszy w aglomeracjach, wiele z nich do tej pory nie wskazało takich stref na otwartych
terenach,
yy przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie planów działania oraz upublicznienia
i rozpowszechnienia tych planów. Komisja udostępniła wszystkie sprawozdania państw
członkowskich w sieci Europejskiej Agencji Środowiska (EAŚ) – Reportnet, ponadto
EAŚ uruchomiła europejski system obserwacji i informacji o hałasie (Noise Observation
and Information Service for Europe, NOISE) w celu informowania społeczeństwa
o zagrożeniach hałasem w Europie.
Komisja przeanalizowała obciążenia dla administracji i koszty sporządzania map akustycznych. Średni koszt sporządzenia map hałasu wynosi 0,84 € na mieszkańca (waha się od 0,33
do 1,16 €).
W 2008 r. Komisja podjęła próby opracowania zharmonizowanych metod oceny narażenia na hałas, powierzając prace nad projektem „CNOSSOS-EU” (Common Noise Assessment
Methods In Europe – wspólne metody oceny hałasu w Europie) zespołowi Wspólne Centrum
Badawcze. Komisja zamierza zaproponować wspólny program prac Komisji, EAŚ i państwom
członkowskim, dotyczący wdrożenia wspólnych metod oceny hałasu w Europie (CNOSSOS-EU) w latach 2012-2015 z możliwością zapewnienia jego zdolności operacyjnej dla trzeciego
cyklu sprawozdawczości w 2017 r.
Zwrócono uwagę na niektóre aspekty dyrektywy, które wymagają dopracowania lub uzupełnienia:
yy harmonizacja ramowych metod sporządzania map akustycznych,
yy udoskonalenie mechanizmów współpracy i koordynacji między państwami
członkowskimi,
yy ułatwienie sprawozdawczości,
yy dopracowanie ściślejszej koordynacji i połączenia zarządzania jakością powietrza
z zarządzaniem hałasem ze względu na podobne instrumenty,
yy rozważenie zmniejszenia hałasu komunikacyjnego przez działania polegające na
opracowaniu nowych norm dotyczących poziomu hałasu pojazdów,
yy przegląd dyrektywy 2002/30/WE w sprawie hałasu w portach lotniczych, w celu
usprawnienia sporządzania map hałasu z wykorzystaniem międzynarodowych metod
i danych; uaktualnienie definicji hałaśliwych samolotów – „Samolot marginalnie
zgodny”19 – stosownie do obecnego składu floty statków powietrznych.
Na podstawie wstępnych danych z nadesłanych map akustycznych wynika, że około 40 mln
osób w całej UE narażonych jest w porze nocnej w aglomeracjach na hałas drogowy o natężeniu przekraczającym 50 dB. Taki sam hałas, poza aglomeracjami, o tej samej porze, zagraża
zdrowiu ponad 25 mln osób.

19

„Samolot marginalnie zgodny” oznacza cywilny poddźwiękowy samolot odrzutowy o skumulowanym marginesie hałasu wynoszącym nie więcej niż 5 EPNdB (efektywnie odczuwalny hałas w decybelach). Przez skumulowany margines hałasu rozumie się sumę różnic pomiędzy dopuszczalnym poziomem hałasu, a poziomem hałasu
określonym w świadectwie zdatności statku powietrznego w zakresie hałasu, według pomiarów dokonywanych
w trzech punktach referencyjnych; dopuszczalny poziom hałasu oraz punkty referencyjne określa Rozdział 3 część
II Tomu I Załącznika 16 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7
grudnia 1944 r.
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Komisja oceniła, że hałas w środowisku, który ma znaczące skutki dla zdrowia, pozostaje
istotnym problemem w całej UE. Uzyskane informacje dotyczące oddziaływania hałasu na
zdrowie uprawniają do podjęcia dalszych działań mających na celu zmniejszenie liczby osób
dotkniętych szkodliwymi poziomami hałasu.
Oceniono, że pełen potencjał dyrektywy w sprawie ograniczenia hałasu nie został jeszcze
wykorzystany. Ze zrozumiałych względów po pierwszym etapie przeprowadzenia pomiaru hałasu brak jest pełnej oceny stanu zagrożenia hałasem w całej UE, a plany działania są obecnie
wdrażane i efekty będą widoczne w przyszłości.
W prawie krajowym ochronę środowiska przed hałasem regulują przepisy ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (poś)20. Ustawa ma na celu zapewnienie jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, w szczególności poprzez utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie oraz gdy nie jest on utrzymany
– zmniejszenia poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego (art.112 poś). Warunki te powinny być uwzględniane zarówno przy wydawaniu indywidualnych aktów administracyjnych,
stanowiących podstawę korzystania ze środowiska – np. decyzji o dopuszczalnym poziomie
hałasu, jak i w procesie tworzenia aktów prawa miejscowego – np. planów zagospodarowania
przestrzennego.
Podstawą procesu ograniczania nadmiernego hałasu jest najpierw jego pomiar, szczególnie
w miejscach gdzie jest dokuczliwy i następnie opracowanie wyników dla całego kraju określane jako stan akustyczny środowiska często nazywany klimatem akustycznym środowiska.
Oceny stanu akustycznego środowiska i rejestracji zmian dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska na podstawie wyników pomiarów poziomu hałasu określonych
wskaźnikami hałasu LDWN i LN. (Rys. 17).
Ocena klimatu akustycznego środowiska jest obowiązkowa dla aglomeracji o liczbie
mieszkańców większej niż 100 tysięcy oraz dla niektórych dróg, linii kolejowych i lotnisk.
Na potrzeby tej oceny starosta sporządza co 5 lat mapy akustyczne dla wymienionych wyżej
aglomeracji. Dla obiektów takich jak drogi, linie kolejowe lub lotniska, których eksploatacja
może powodować negatywne oddziaływanie na znacznych obszarach, zarządzający sporządza
co 5 lat mapę akustyczną terenu, dla miejsc gdzie nastąpiło przekroczenie dopuszczalnych
poziomów hałasu.
Dla pozostałych obszarów oceny stanu akustycznego dokonuje wojewódzki inspektor
ochrony środowiska.
Mapy akustyczne, w zamierzeniach ustawodawcy, powinny być zbiorem informacji określających aktualny stan klimatu akustycznego na danym obszarze. Dokument taki zawiera dwie części: opisową i graficzną. W części opisowej znajduje się charakterystyka obszaru podlegającego ocenie, identyfikacja i charakterystyka źródeł hałasu, uwarunkowania
akustyczne wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, metody
wykorzystane do dokonania oceny, zestawienie wyników badań, identyfikacja terenów zagrożonych hałasem, liczba ludności zagrożona hałasem, analiza trendów zmian stanu akustycznego środowiska oraz wnioski dotyczące działań w zakresie ochrony przed hałasem.
Część graficzna powinna składać się z mapy charakteryzującej hałas emitowany z poszczególnych źródeł, mapy stanu akustycznego środowiska, z zaznaczeniem terenów, na których
występuje przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu, z odniesieniem do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, mapy terenów zagrożonych hałasem oraz mapy
przedstawiającej przewidywane rezultaty działań wynikających z przedstawionych wniosków w części opisowej.
20
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Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.
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Rys. 17. Schemat przepływu informacji dotyczących stanu akustycznego środowiska (źródło: Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2010-2012. Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Biblioteka Monitoringu Środowiska Warszawa 2010).

Drugim istotnym elementem ochrony przed hałasem jest wypracowanie norm dopuszczających hałas o określonym poziomie, a więc wyznaczenie wskaźników hałasu dla określonych
typów zagospodarowania terenu.
Należy w tym miejscu dodać, że jednocześnie wskazuje się na potrzebę opracowania bardziej dokładnej metodyki i urządzeń pomiarowych (m. in. by nie uśredniać wyników pomia-

21

Biuro Analiz i Dokumentacji, Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych

rów), pozwalających na bardziej precyzyjną i wszechstronną charakterystykę hałasu tak by
lepiej uwzględniała ona specyfikę szkodliwego oddziaływania na narząd słuchu21.
Poś zawiera szereg istotnych delegacji dla Ministra Środowiska do określenia w drodze
rozporządzenia, m.in. sposobów ustalania wartości wskaźnika hałasu LDWN22 oraz, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, określenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla podanych rodzajów terenu: pod zabudowę mieszkaniową, pod szpitale
i domy opieki społecznej, pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci
i młodzieży, na cele uzdrowiskowe, na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, na cele mieszkaniowo-usługowe23.
Przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, różnicując tereny pod względem funkcji i zasad zagospodarowania, wskazuje się, które z nich należą do
poszczególnych rodzajów terenów wskazanych powyżej.
W przypadku stwierdzenia przez organ ochrony środowiska, na podstawie pomiarów własnych, pomiarów dokonanych przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska lub pomiarów podmiotu obowiązanego do ich prowadzenia, że poza zakładem, w wyniku jego działalności, przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu, organ ochrony środowiska wydaje
decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu. Za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu
uważa się przekroczenie wskaźnika LAeq D lub LAeq N.
Na terenach, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny, tworzy się programy ochrony środowiska przed hałasem, których celem jest dostosowanie poziomu hałasu
do dopuszczalnego. Programy uchwala rada powiatu – dla aglomeracji powyżej 100 tysięcy
mieszkańców lub sejmik województwa dla miejsc poza aglomeracjami.
W ustawie przewidziano dodatkowy instrument jakim jest wyznaczanie obszarów cichych,
służących do ochrony cennych terenów przed spodziewanym wzrostem hałasu. Wyznaczanie
obszarów cichych należy do kompetencji rady powiatu, która może objąć taką ochroną obszary w obrębie aglomeracji jak i poza nią.

7. Ochrona przed hałasem
Zmniejszenia poziomu hałasu można dokonać poprzez ograniczenie samej emisji ze źródła
np. stosując nowe rozwiązania techniczne lub nowe technologie. W przypadku hałasu komunikacyjnego wysiłek jest skierowany na wyciszenie pojazdu poprzez zmniejszenie hałasu
pracy silnika i całego układu napędowego oraz na opracowanie odpowiednich powierzchni
bieżników opon. Prowadzone są również prace badawcze nad odpowiednimi właściwościami
warstw wierzchnich dróg, które zredukują hałas jaki powstaje podczas jazdy samochodu po
nawierzchni drogi. Skala redukcji hałasu przy odpowiednio dobranych nawierzchniach zawiera się w przedziale poniżej 1 dB do 3 dB, chociaż są prace, w których pokazuje się redukcję
rzędu 7-10 dB.
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Kotus J.– Ocena wpływu zagrożeń hałasowych na częstość występowania chorób słuchu z zastosowaniem
systemów teleinformatycznych – Rozprawa doktorska. Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Katedra Systemów Multimedialnych, Gdańsk 2007. W pracy przedstawiono opracowany system
teleinformatyczny pozwalający na efektywne gromadzenie i przetwarzanie danych dotyczących zagrożeń hałasem
poprzez określenie skutków słuchowych hałasu w trakcie trwania ekspozycji. Zaproponowano też wskaźniki oceny
zagrożeń hałasem, które zdaniem autora prawidłowo odzwierciedlają wpływ hałasu na ryzyko wystąpienia uszkodzeń
słuchu powodowanych długotrwałą ekspozycją.
22
Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1414.
23
Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 (patrz załącznik 1).
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Równocześnie najbardziej skutecznym sposobem jest planowanie głównych ciągów komunikacyjnych w odpowiedniej odległości od terenów chronionych przed hałasem, a w stosunku
do istniejącej zabudowy budowanie obwodnic wyprowadzających ruch pojazdów poza tereny
gęstej zabudowy.
Innym rozwiązaniem jest izolowanie źródła hałasu m. in. poprzez stawianie tłumiących
dźwięki, ekranów lub tuneli i półtuneli akustycznych wzdłuż szlaków komunikacyjnych. Budowane obecnie w nowych technologiach domy mają lepsze wskaźniki izolacji akustycznej.
W starych budynkach usytuowanych przy uciążliwych trasach komunikacyjnych wymienia się
okna na nowe, o lepszych właściwościach izolacyjnych.

Podsumowanie
yy Europa, w tym Polska, są zagrożone wzrastającym poziomem hałasu przede wszystkim
komunikacyjnego, wynikającym ze wzmożonej presji motoryzacji, szczególnie widocznej
w Polsce.
yy Negatywne oddziaływanie hałasu na zdrowie i kondycję człowieka, szczególnie dzieci
i młodzież jest dobrze poznane i niekwestionowane przez środowisko specjalistów
z dziedziny medycyny i akustyków oraz liczne organizacje (np. WHO). Wiele badań
i obserwacji wskazuje na postępujące pogorszenie słuchu wśród całej populacji, a najbardziej
wśród dzieci i młodzieży.
yy Równocześnie zwraca się uwagę na straty, jakie ponoszą państwa z tytułu wycofania się
osób z niedosłuchem lub głuchotą z aktywności zawodowej, ale również z aktywnego życia
w społeczeństwie.
yy Świadomość zagrożenia hałasem w społeczeństwach jest na dość niskim poziomie, przede
wszystkim z dwóch powodów: braku wiedzy o skutkach narażenia słuchu na nadmierny
i długotrwały hałas, braku bezpośrednich i widocznych skutków oddziaływania hałasu na
człowieka (pogarszanie się słuchu często jest nazywane cichą plagą – latami może rozwijać
się w ukryciu). Należy przy tym odnotować coraz większą aktywność środowisk zawodowo
zajmujących się badaniem i leczeniem słuchu oraz szeroko rozumianą akustyką. Powstają
nowe programy propagujące ochronę i badania słuchu. (np. Kampania społeczna „Usłyszeć
świat – usłysz wszystkie odcienie dźwięków”24, „Narodowy Test Słuchu 2011r.”).
yy Podjęta w UE, w tym w Polsce, próba koordynacji walki z hałasem znajduje się w fazie
początkowej. Dotyczy ona określenia i ujednolicenia metodyki pomiaru hałasu na całym
obszarze UE, zbadania aktualnego stanu klimatu akustycznego i budowania bazy danych
oraz wprowadzania instrumentów ograniczających hałas lub chroniących obszary jeszcze
niezagrożone tym zanieczyszczeniem.
yy Rozwijanie strategii ograniczenia zagrożenia hałasem powinno postępować dwutorowo.
Z jednej strony – poprzez administracyjne regulacje, w tym wyznaczanie i kontrolę
dopuszczalnych poziomów hałasu tam gdzie to jest konieczne i skuteczne. Z drugiej
strony – nastawienie się na długofalową edukację społeczeństwa o skutkach zdrowotnych
narażenia na hałas oraz wpływanie na zmianę indywidualnych i zbiorowych zachowań
(takich np. jak niezwykle szkodliwe i coraz bardziej powszechne słuchanie muzyki przez
słuchawki douszne oraz akceptowanie i przyzwalanie na nadmierny poziom nagłośnienia
na publicznych koncertach, imprezach, festynach, zabawach, dyskotekach, w salach
24

Organizatorami kampanii są Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu i Polski Związek Głuchych – www.
slyszymy.pl
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kinowych, w czasie emisji reklam w telewizji, a nawet w szkołach w czasie zabaw dla
małych dzieci itp.) oraz wytworzenie presji na skuteczniejsze ograniczenie hałasu i ochronę
obszarów ciszy.
Dobrym przykładem skuteczności długotrwałego uświadamiania o szkodliwości jakiegoś czynnika jest przykład długoletniej i powszechnej kampanii uświadamiającej zagrożenia dla zdrowia spowodowane nikotyną. Wiele społeczeństw zaakceptowało rygorystyczne
i powszechne zakazy palenia papierosów w miejscach publicznych.
yy Biorąc pod uwagę stan zagrożenia słuchu oraz jego specyfikę, wydaje się uzasadniona
propozycja wprowadzenia powszechnych, ogólnie dostępnych badań słuchu. Mogą one
w istotny sposób przyczynić się do poprawy zdrowia społeczeństwa, zmniejszenia kosztów
leczenia i zwiększenia wiedzy o zagrożeniach uszkodzenia słuchu, a tym samym świadomej
jego ochrony.

Załącznik nr 1.25
Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku LAeq D (pora dzienna) i LAeq N (pora nocna) mające zastosowanie do
ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, przedstawiane są w odniesieniu do jednej doby.
a) Obiekty i działalność będąca źródłem hałasu z wyjątkiem: dróg lub linii kolejowych, linii elektroenergetycznych oraz startów, lądowań i przelotów statków powietrznych
Dopuszczalny poziom hałasu w [dB]
Rodzaj terenu

Strefa ochronna „A” uzdrowiska
Tereny szpitali poza miastem

W porze dziennej: LAeq D W porze nocnej: LAeq N
/dla 8 kolejnych, najmniej
/dla 1 najmniej
korzystnych godzin dnia korzystnej godziny nocy
(6.00-22.00)/
(22.00-6.00)/
45

40

50

40

yy Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
i zamieszkania zbiorowego
yy Tereny zabudowy zagrodowej
yy Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (w przypadku
braku wykorzystania w nocy- LAeq N nie obowiązuje)
yy Tereny mieszkaniowo-usługowe

55

45

yy Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys.
mieszkańców

55

45

yy Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
yy Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym
pobytem dzieci i młodzieży (w przypadku braku
wykorzystania w nocy- LAeq N nie obowiązuje)
yy Tereny domów opieki społecznej
yy Tereny

25

szpitali w miastach

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826) – wybrane fragmenty.
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Zagrożenie hałasem. Wybrane zagadnienia
b) Drogi lub linie kolejowe (wartości stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei
linowych)
Dopuszczalny poziom hałasu w [dB]
W porze dziennej LAeq D
/dla 16 godzin dnia
(6.00-22.00)/

W porze nocnej LAeq N
/dla 8 godzin nocy
(22.00-6.00)/

yy Strefa ochronna „A” uzdrowiska
yy Tereny szpitali poza miastem

50

45

yy Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
yy Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym
pobytem dzieci i młodzieży (w przypadku braku
wykorzystania w nocy- LAeq N nie obowiązuje)
yy Tereny domów opieki społecznej
yy Tereny szpitali w miastach

55

50

yy Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
i zamieszkania zbiorowego
yy Tereny zabudowy zagrodowej
yy Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (w przypadku braku
wykorzystania w nocy- LAeq N nie obowiązuje)
yy Tereny mieszkaniowo-usługowe

60

50

yy Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys.
mieszkańców

65

55

Rodzaj terenu

c) Linie elektroenergetyczne
Dopuszczalny poziom hałasu w [dB]
Rodzaj terenu

W porze dziennej: LAeq D W porze nocnej: LAeq N
/dla 16 godzin dnia
/dla 8 godzin nocy
(6.00-22.00)/
(22.00-6.00)/

yy Strefa ochronna „A” uzdrowiska
yy Tereny szpitali, domów opieki społecznej
yy Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym
pobytem dzieci i młodzieży (w przypadku braku
wykorzystania w nocy- LAeq N nie obowiązuje)

45

40

yy Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej
oraz zabudowy zagrodowej i zamieszkania zbiorowego
yy Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (w przypadku braku
wykorzystania w nocy- LAeq N nie obowiązuje)
yy Tereny mieszkaniowo-usługowe
yy Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys.
mieszkańców

50

45

