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CZĘŚĆ VI. 
HAŁAS

Anna Kubara

Hałas jest zanieczyszczeniem środowiska 
przyrodniczego charakteryzującym się mnogością 
źródeł i powszechnością występowania. Hałasem 
są wszelkie niepożądane, nieprzyjemne, dokucz-
liwe lub szkodliwe drgania mechaniczne ośrodka 
sprężystego, działające za pośrednictwem powietrza 
na organ słuchu i inne zmysły oraz elementy orga-
nizmu człowieka. W zależności od częstotliwości 
drgań wyróżnia się:
- hałas infradźwiękowy, niesłyszalny, lecz odczu-

walny, o częstotliwości drgań niższej od 20Hz,
- hałas słyszalny o częstotliwości w przedziale 

20Hz-20MHz,
- hałas ultradźwiękowy, niesłyszalny, ponad 

20MHz.
Klasyfikacja źródeł hałasu i wibracji wyróżnia 

źródła pojedyncze (np. środki komunikacji, trans-
portu i produkcji w obiektach i na zewnątrz) oraz 
źródła zgrupowane na określonej przestrzeni (drogi, 
lotniska, dworce, zajezdnie, obiekty przemysłowe, 
rozrywkowe, sportowe itp.).

Zgodnie z art. 112 Prawa ochrony środowiska 
ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak 
najlepszego stanu akustycznego środowiska, a w 
szczególności utrzymanie poziomu hałasu poniżej 
dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie 
oraz zmniejszenie poziomu hałasu co najmniej do 
dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany.

1. OCENA STANU AKUSTYCZNEGO 
ŚRODOWISKA

W ramach państwowego monitoringu środowi-
ska, jako głównego źródła informacji o poziomie 
hałasu w środowisku, dokonuje się oceny stanu aku-
stycznego środowiska i obserwacji zmian (ustawa 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowi-
ska, Dz. U. Nr 62, poz. 627).

Ochrona przed hałasem realizowana jest przez 
instrumenty planowania przestrzennego oraz in-
strumenty ochrony środowiska, takie jak pozwole-
nia, programy ochrony środowiska, w tym programy 
ochrony przed hałasem.

Pomiary oraz oceny powinny umożliwiać wy-
znaczanie obszarów o ponadnormatywnym po-
ziomie hałasu, na których należy skoncentrować 
działania naprawcze.

Kryteria ocen, zróżnicowane w zależności od 
rodzajów terenu, rodzaju obiektu lub działalności 
będącej źródłem hałasu są określone poniższymi 
przepisami:

1. rozporządzenie MŚ z dnia 29 lipca 2004 r. 
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku (Dz. U. Nr 178, poz. 1841) odnosi 
je do różnych kategorii źródeł oraz rodzajów 
terenów w odniesieniu do planu zagospodaro-
wania przestrzennego,

2. rozporządzenie MŚ z dnia 9 stycznia 2002 r. 
w sprawie wartości progowych poziomów hałasu 
(Dz. U. Nr 8, poz. 81) określa tereny, na których 
przekroczona jest wartość progowa poziomu 
hałasu jako tereny zagrożone hałasem.
Oceny stanu akustycznego środowiska dokonuje 

się obowiązkowo dla aglomeracji o liczbie miesz-
kańców większej niż 100 tysięcy oraz terenów poza 
aglomeracjami, na których eksploatacja obiektu 
może powodować przekroczenie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku.

Zgodnie z ustawą – Prawo ochrony środowiska 
podstawowym poziomem oceny klimatu aku-
stycznego jest powiat. Starosta, odpowiedzialny 
za dokonywanie ocen w formie map akustycznych 
opracowywanych i aktualizowanych w cyklach 5 
letnich, wykonuje w tym celu pomiary i pozyskuje 
wyniki badań od innych jednostek.

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 
został ustawowo zobowiązany do dokonywania 
oceny stanu akustycznego środowiska na terenach 
nie objętych obowiązkiem opracowywania map 
akustycznych. W tym celu WIOŚ w Kielcach re-
alizuje własne badania, niezbędne do wykonywania 
ocen klimatu akustycznego w województwie biorąc 
pod uwagę obszary priorytetowe wskazane w usta-
wie, natężenie ruchu drogowego i kolejowego oraz 
kontroluje źródła przemysłowe.

Prowadzone badania, wykorzystywane do oceny 
zagrożeń stanu akustycznego środowiska, obejmują:
- pomiary hałasu komunikacyjnego na terenach 

miejskich służące sporządzaniu ocen klimatu 
akustycznego miast,
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- pomiary hałasu drogowego przy głównych tra-
sach komunikacyjnych,

- pomiary hałasu przemysłowego w ramach pla-
nowych i interwencyjnych kontroli zakładów 
przemysłowych oraz obiektów usługowych.
W latach ubiegłych WIOŚ w Kielcach wykonał 

pomiary natężenia hałasu w rejonie głównych tras 
komunikacyjnych wybranych miast województwa 
świętokrzyskiego:
- Starachowice i Staszów – 2002 r.,
- Busko Zdrój i Opatów – 2001 r.,
- Włoszczowa i Sandomierz – 2000 r.,
- Kielce – 1999 r.,
- Ostrowiec Świętokrzyski i Skarżysko-Kamienna 

– 1997 r.
Posłużyły one do opracowania planów aku-

stycznych, niezbędnych w podejmowaniu decyzji 
dotyczących obniżenia poziomu hałasu, szczególnie 
na obszarach istniejącej lub projektowanej zabudo-
wy mieszkaniowej oraz w rejonie innych obiektów 
i terenów podlegających ochronie akustycznej.

Realizując zadania w zakresie ochrony przed 
hałasem, WIOŚ w Kielcach wykonywał również 
w latach 2000-2003 badania hałasu komunikacyjne-
go na wszystkich drogach krajowych należących do 
województwa, natomiast w roku 2004 badania hała-
su komunikacyjnego na drogach wojewódzkich.

Każdego roku WIOŚ w Kielcach, w wyniku kon-
troli, interwencji i pomiarów rozpoznawczych oraz 
zleceń, wykonuje badania hałasu przemysłowego na 
terenie województwa.

2. HAŁAS INSTALACYJNY (przemysłowy)

Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 
kwietnia 2001 r. traktuje hałas jako jedno z zanie-
czyszczeń środowiska i poddaje go takim samym 
zasadom i obowiązkom, jak w przypadku pozosta-
łych zanieczyszczeń.

Hałas przemysłowy obejmuje zarówno dźwięki 
emitowane przez różnego rodzaju maszyny i urzą-
dzenia, a także części procesów technologicznych, 
jak i instalacje i wyposażenie małych zakładów rze-
mieślniczych i usługowych. Do hałasu przemysłowego 
zalicza się również dźwięki emitowane przez urządze-

nia obiektów handlowych (wentylatory, urządzenia 
klimatyzacyjne itp.), a także urządzenia nagłaśniające 
w lokalach gastronomicznych i rozrywkowych.

Skala zagrożeń hałasem przemysłowym nie 
jest zbyt duża i należy podkreślić, że zasięg od-
działywania tego typu hałasu, w przeciwieństwie 
do hałasu komunikacyjnego na ogół ma charakter 
lokalny. Jednak w przypadku nawet nieznacznych 
przekroczeń może być on szczególnie uciążliwy 
i szkodliwy dla zdrowia ludzi, zwłaszcza gdy wy-
stępuje w porze nocnej.

W roku 2005 Wojewódzki Inspektorat Ochro-
ny Środowiska w Kielcach, w ramach prowadzonej 
działalności inspekcyjno-kontrolnej, kontynuował 
pomiary hałasu przemysłowego. Według stanu na 
koniec 2005 r., w ewidencji WIOŚ zarejestrowa-
nych było 300 zakładów emitujących hałas do 
środowiska, spośród których 92 posiada decyzje 
o dopuszczalnym poziomie hałasu, podlegające 
egzekwowaniu.

W ubiegłym roku, w wyniku kontroli, skarg i po-
miarów rozpoznawczych, a także w wyniku zleceń, 
wykonano badania 17 zakładów w zakresie ustala-
jącym poziom hałasu emitowanego do środowiska. 
Badania hałasu, prowadzone na skutek interwencji 
mieszkańców na uciążliwy hałas oraz w wyniku 
zleceń jednostek zainteresowanych sprawdzeniem 
efektów realizowanych działań ochronnych, stano-
wiły większość z przeprowadzonych badań.

Pomiary natężenia hałasu przemysłowego 
w 2005 r. przeprowadzono w 17 obiektach na 47 
punktach kontrolnych. Przekroczenia dopuszczal-
nego poziomu dźwięku emitowanego do środowiska, 
w porze dziennej i/lub nocnej, odnotowano w 7 
zbadanych obiektach na 18 punktach kontrolnych, 
co stanowi 38,3% ogółu poddanych pomiarom 
punktów. Naruszenie norm hałasu odnosiło się 
do 3 obiektów w porze dziennej i 5 w porze nocnej 
(w jednym z badanych zakładów wykazano prze-
kroczenia zarówno w porze dziennej, jak i nocnej), 
odpowiednio na 4 i 14 punktach pomiarowych.

Zestawienie wyników badań hałasu przemy-
słowego wykonanych w 2005 r. w ramach kontroli 
planowych, zgłaszanych interwencji oraz realizo-
wanych zleceń, przedstawia tabela 40.

Tabela 40. Wyniki badań hałasu przemysłowego w 2005 r. (dane WIOŚ)

K – kontrole, I/R – skargi i badania rozpoznawcze, Z – zlecenia

Rodzaj
badań

Ilość punktów kontrolnych w zakładach, w których stwierdzono przekroczenie norm

ogółem
z przekroczeniami

norm
przekraczających normy o (dB)

do 5,0 5,1–10,0 10,1–15,0 15,1–20,0

dzień noc dzień noc dzień noc dzień noc dzień noc
K 7 2 1 1 1 1 - - - - -

I/R 14 2 9 1 6 1 3 - - - -
Z 4 - 4 - 2 - 2 - - - -

Razem 25 4 14 2 9 2 5 - - - -
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Dominującymi źródłami hałasu były kopalnie 
surowców mineralnych oraz przedsiębiorstwa wie-
lobranżowe. Uciążliwość hałasu powodowały rów-
nież centra handlowe i rozrywkowe. Urządzeniami 
odpowiedzialnymi za hałas z zakładów przemysło-
wych były m. in. sprężarki, wentylatory, klimatyza-
tory, suszarnie, kruszarki, przesiewacze, sortownie, 
agregaty chłodnicze, środki transportu.

Spośród kontrolowanych zakładów, cztery jed-
nostki wykonały zadania przynoszące wymierne 
efekty na rzecz ograniczenia emisji hałasu:
- Sklep AVITA w Kielcach, w którym wyciszono 

agregaty komór chłodniczych poprzez obudo-
wanie ich ściankami dźwiękochłonnymi,

- Zakład Produkcyjno-Transportowy „TRANS-
BET” w Skarżysku-Kamiennej, w którym 
zwiększono wydajność węzła betoniarskiego 
i skrócono czas jego pracy,

- Posesja mieszkalna w Końskich, w której wy-
ciszono agregat komory chłodniczej poprzez 
obudowanie go ściankami dźwiękochłonnymi 
oraz ograniczono transport technologiczny,

- „WOJTRANS” w Ostrowcu Świętokrzyskim, 
w którym wymieniono ogrodzenie zakładu 
ograniczając rozprzestrzenianie się hałasu oraz 
ograniczono transport technologiczny.
Zestawienie wyników badań hałasu przemy-

słowego przeprowadzonych przez Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach 
w latach 2001-2005 przedstawia tabela 41.

Procentowy rozkład przekroczeń norm w pun-
ktach pomiarowych (w porze nocnej) w latach 2001-

-2005 przedstawia rys. 38.
Spośród 17 zakładów objętych pomiarami kon-

trolnymi ustalającymi poziom emitowanego hałasu 
do środowiska, 12 skontrolowano w wyniku zgło-
szonych interwencji mieszkańców, z których tylko 
4 okazały się zasadne, wykazujące przekroczenia 
dopuszczalnych norm.

Dane dotyczące kontroli w związku ze zgłoszo-
nymi interwencjami z lat 2001-2005 przedstawiono 
w postaci graficznej na rys. 39.

W porównaniu do roku 2004 ogólna ilość zgło-
szonych interwencji zmalała i jednocześnie zmniej-

Tabela 41. Wyniki badań hałasu przemysłowego w latach 2001-2005 (dane WIOŚ)

Liczba badanych
obiektów

Ilość punktów kontrolnych

ogółem
z przekroczeniami

norm
przekraczających normy o (dB)

do 5,0 5,1-10,0 10,1-15,0 15,1-20,0

ogółem uciążliwych dzień noc dzień noc dzień noc dzień noc dzień noc
rok 2001

34 19 136 19 37 7 23 9 9 3 2 - 3
rok 2002

39 20 154 31 29 22 9 6 9 3 7 - 4
rok 2003

50 28 209 39 31 26 13 11 16 - 2 2 -
rok 2004

30 15 107 18 30 10 11 7 5 1 11 - 3
rok 2005

17 7 47 4 14 2 9 2 5 - - - -

Rys. 39. Interwencje na uciążliwy hałas zgłoszo-
ne do WIOŚ w Kielcach w latach 2001-

-2005

Rys. 38. Hałas przemysłowy. Procentowy rozkład 
przekroczeń norm w punktach pomiaro-
wych, w porze nocnej w latach 2001-2005 
(dane WIOŚ)
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szyła się ilość obiektów, co do których potwierdziła 
się zasadność interwencji.

3. PODSUMOWANIE

Hałas przemysłowy ma istotny wpływ na 
kształtowanie klimatu akustycznego środowiska. 
Przekroczenia ustalonego decyzją dopuszczalnego 
poziomu dźwięku emitowanego do środowiska 

z instalacji przemysłowych, w porze dziennej lub 
nocnej, w roku 2005 stwierdzono w odniesieniu 
do 7 zakładów, spośród 17 poddanych pomiarom 
jednostek. Naruszenie norm hałasu odnosiło się 
do 4 punktów kontrolnych w porze dziennej i 14 
w porze nocnej.

W roku 2005 spośród kontrolowanych zakładów, 
cztery jednostki wykonały zadania przynoszące wy-
mierne efekty na rzecz ograniczenia emisji hałasu.
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