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        Zał. nr 4 

Propozycje podjęcia działań legislacyjnych  

zmierzających do dostosowania obowiązujących w polskim prawie 

przepisów z zakresu ochrony środowiska 

 do naszej rzeczywistości finansowo - ekonomicznej, istniejących 

uwarunkowań oraz racjonalnych możliwości spełnienia narzuconych 

wymogów przy uwzględnieniu standardów stawianych krajom 

członkowskim Unii Europejskiej. 

 

1. OCHRONA PRZED HAŁASEM 

 

DOPUSZCZALNE POZIOMY HAŁASU W ŚRODOWISKU obecnie obowi ązujące 

Załącznik nr 1 do rozporz ądzenia Ministra Ochrony Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w 
sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 

Tabela 1 

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł 
hałasu, z wył ączeniem hałasu powodowanego przez starty, l ądowania i przeloty statków 
powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyra żone wska źnikami LAeq D i LAeq N, które to 
wska źniki maj ą zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korz ystania ze środowiska, w 
odniesieniu do jednej doby 
 
Lp. 

 
 Rodzaj terenu 

 
 Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] 

 

    Drogi lub linie kolejowe 1)  

 
 Pozostałe obiekty i działalno ść 

będąca źródłem hałasu 
 

    LAeq D 
przedział 

czasu 
odniesienia 

równy 16 
godzinom 

 

 LAeq N 
przedział 

czasu 
odniesienia 

równy 8 
godzinom 

 

 LAeq D 
przedział 

czasu 
odniesienia 

równy 8 
najmniej 

korzystnym 
godzinom dnia 

kolejno po 
sobie 

nast ępuj ącym 
 

 LAeq N 
przedział czasu 

odniesienia 
równy 1 najmniej 

korzystnej 
godzinie nocy 

 

1 
 

 a) Strefa ochronna "A" 
uzdrowiska 
b) Tereny szpitali 
poza miastem 
 

 50 
 

 45 
 

 45 
 

 40 
 

2 
 

 a) Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
b) Tereny zabudowy 
zwi ązanej ze stałym 
lub czasowym pobytem 
dzieci i młodzie ży2) 

c) Tereny domów opieki 
społecznej 
d) Tereny szpitali w 
miastach 

 55 
 

 50 
 

 50 
 

 40 
 



2 
 

 
3 
 

 a) Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej i 
zamieszkania 
zbiorowego 
b) Tereny zabudowy 
zagrodowej 
c) Tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe 2) 

d) Tereny 
mieszkaniowo-usługowe 
 

 60 
 

 50 
 

 55 
 

 45 
 

4 
 

 Tereny w strefie 
śródmiejskiej miast 
powyżej 100 tys. 
mieszka ńców3) 

 

 65 
 

 55 
 

 55 
 

 45 
 

 
 
DOPUSZCZALNE POZIOMY HAŁASU W ŚRODOWISKU propozycja nowego rozwi ązania 
 
Załącznik nr 1 do rozporz ądzenia Ministra Ochrony Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w 
sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 

Tabela 1 

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł 
hałasu, z wył ączeniem hałasu powodowanego przez starty, l ądowania i przeloty statków 
powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyra żone wska źnikami LAeq D i LAeq N, które to 
wska źniki maj ą zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korz ystania ze środowiska, w 
odniesieniu do jednej doby 
 
Lp. 

 
 Rodzaj terenu 

 
 Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] 

 

    Drogi lub linie kolejowe 1)  

 
 Pozostałe obiekty i działalno ść 

będąca źródłem hałasu 
 

    LAeq D 
przedział 

czasu 
odniesienia 

równy 16 
godzinom 

 

 LAeq N 
przedział 

czasu 
odniesienia 

równy 8 
godzinom 

 

 LAeq D 
przedział 

czasu 
odniesienia 

równy 8 
najmniej 

korzystnym 
godzinom dnia 

kolejno po 
sobie 

nast ępuj ącym 
 

 LAeq N 
przedział czasu 

odniesienia 
równy 1 najmn iej 

korzystnej 
godzinie nocy 

 

1 
 

 a) Strefa ochronna "A" 
uzdrowiska 
b) Tereny szpitali 
poza miastem 
 

 60 
 

 55 
 

 45 
 

 40 
 

2 
 

 a) Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
b) Tereny zabudowy 
zwi ązanej ze stałym 
lub czasowym pobytem 
dzieci i młodzie ży2) 

c) Tereny domów opieki 
społecznej 
d) Tereny szpitali w 
miastach 
 

 65 
 

 60 
 

 50 
 

 40 
 

3 
 

 a) Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej i 
zamieszkania 
zbiorowego 

 70 
 

 65 
 

 55 
 

 45 
 



3 
 

b) Tereny zabudowy 
zagrodowej 
c) Tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe 2) 

d) Tereny 
mieszkaniowo-usługowe 
 

4 
 

 Tereny w strefie 
śródmiejskiej miast 
powyżej 100 tys. 
mieszka ńców3) 

 

 75 
 

 65 
 

 55 
 

 45 
 

 
 

Uzasadnienie: 

 

W chwili obecnej „normy hałasowe” obowiązujące w Polsce określa rozporządzenie 

Ministra Ochrony Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 826) będące aktem wykonawczym 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Dopuszczalny poziom hałasu 

dla dróg zależnie od rodzaju terenu wynosi dla pory dnia (LAeq D) od 50 dB (dla stref 

ochronnych uzdrowisk oraz terenów szpitali poza miastem) do 65 dB (dla terenów w strefie 

śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców). Dopuszczalny poziom hałasu dla pory 

nocnej (LAeq N) analogicznie mieści się w rozpiętości od 45 do 55 dB. W warunkach 

polskich takie standardy dla dróg są w praktyce nie do spełnienia, biorąc pod uwagę 

wielkość natężenia ruchu, techniczne właściwości poruszających się drogami pojazdów oraz 

bardzo bliską zabudowę (w niektórych miejscowościach zabudowa mieszkaniowa przylega 

do chodnika, a więc jest oddalona od krawędzi jezdni zaledwie o około 1,5 – 2,0 m). 

Równocześnie wobec stosunkowo wąskiego pasa drogowego, wynoszącego średnio od 2 do 

5 m od krawędzi jezdni, doprowadzenie do wskazanego poziomu hałasu na granicy działki 

drogowej, bez obudowania ciągów drogowych ekranami akustycznymi prawie na całej ich 

długości jest nierealne. Należy zwrócić także uwagę na fakt, iż ze względu na wspomnianą 

wcześniej bliską zabudowę, lokalizacja ekranów w wielu miejscach także jest niemożliwa i 

przeciwna woli mieszkańców. Zarówno ewentualna budowa ekranów jak i alternatywna 

wymiana okien w narażonych na nadmierny hałas budynkach jest ogromnie kosztowna. Przy 

ogólnie niskich nakładach finansowych na drogi, wykorzystanie sporej części środków na 

zapewnienie nieuzasadnionego zbyt rygorystycznego klimatu akustycznego, może zagrozić 

głównemu celowi, jakim jest utrzymaniu dróg w prawidłowym stanie użyteczności. 

W świetle przedstawionych argumentów wydaje się konieczne złagodzenie 

obowiązujących na dzień dzisiejszy norm.  

Program Implementacji Dyrektywy 2002/49/WE w sprawie oceny i zarządzania 

hałasem w środowisku w celach operacyjnych wspólnoty europejskiej zakłada, że 

„ekspozycja populacji na hałas o poziomie powyżej 65 dB powinna zostać zlikwidowana; pod 
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żadnym pozorem nie wolno dopuścić na ekspozycję na hałas o poziomie powyżej 85 dB”. 

Będąc zobowiązani do spełnienia unijnych zaleceń, proponujemy podniesienie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w zakresie dotyczącym dróg do 65 dB  

  

 

2. OCHRONA WÓD 

 

 Proponuje się nadanie „Wytycznym prognozowania stężenia zawiesin ogólnych i 

węglowodorów ropopochodnych w ściekach z dróg krajowych” rangi rozporządzenia 

obejmującego wszystkie drogi publiczne. 

 

Uzasadnienie: 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984) 

wynikające z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229) stawia 

wymaganie, żeby wody opadowe i roztopowe pochodzące z dróg i wprowadzane do wód lub 

do ziemi za pośrednictwem szczelnych systemów kanalizacyjnych nie zawierały substancji 

zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l 

węglowodorów ropopochodnych. W przypadku przekroczenia tych ilości zanieczyszczeń 

należy stosować urządzenia podczyszczające w postaci różnego rodzaju osadników lub 

separatorów substancji ropopochodnych. Metody obliczeń prognozowanych stężeń 

zanieczyszczeń w wodach pochodzących z dróg przeważnie wykazują konieczność 

zastosowania takich urządzeń. Jednakże rzeczywiste wskaźniki zanieczyszczeń wynikające 

z przeprowadzanych dwukrotnie w ciągu roku badań wskazują, iż w większości 

dopuszczalne wielkości nie są przekraczane. W związku z tym zastosowanie wielu 

istniejących urządzeń oczyszczających zasadniczo nie było konieczne. Wskazuje to na 

nieprawidłowość powszechnie stosowanych metod obliczania prognozowanych 

zanieczyszczeń - wyniki są przeszacowane, a co za tym idzie wskazanie do zastosowania 

urządzeń redukujących zanieczyszczenia niewłaściwe lub parametry projektowanych 

urządzeń przyjęte „na wyrost”. Potwierdzeniem tej tezy są także opracowane na zlecenie 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad „Wytyczne prognozowania stężenia 

zawiesin ogólnych i węglowodorów ropopochodnych w ściekach z dróg krajowych” 

wprowadzone do stosowania Zarządzeniem Nr 29 GDDKiA z października 2006 r.  

 Biorąc pod uwagę, że natężenie ruchu na drogach krajowych jest wyższe (jak 

również powierzchnia szczelna) niż na drogach wojewódzkich i pozostałych, metoda, według 

której w przeważającej liczbie przypadków nie ma potrzeby wykonywania urządzeń 
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oczyszczających przy drogach krajowych powinna mieć także zastosowanie dla dróg 

o niższej kategorii. Dlatego proponuje się nadanie „Wytycznym prognozowania stężenia 

zawiesin ogólnych i węglowodorów ropopochodnych w ściekach z dróg krajowych” rangi 

rozporządzenia obejmującego wszystkie drogi publiczne. Jest to wskazane również dla 

ujednolicenia postępowań i standardów w przypadku dróg krajowych i wojewódzkich 

w związku z planami przekazania zarządom dróg wojewódzkich w utrzymanie dróg 

krajowych. 

 

 

Sporządził: 
 
Grzegorz Stech 
 


