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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)
z dnia 29 lipca 2004 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomów ha∏asu w Êrodowisku
Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska
(Dz. U. Nr 62, poz. 627, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co
nast´puje:

mów dêwi´ku A, wyst´pujàcych w kolejnych przedzia∏ach czasu odniesienia zawartych w d∏ugotrwa∏ym
przedziale czasu; d∏ugotrwa∏y, Êredni poziom dêwi´ku A okreÊla si´ w decybelach (dB).

§ 1. 1. Dopuszczalny poziom ha∏asu w Êrodowisku
okreÊla si´, z zastrze˝eniem § 3 i 4, wartoÊcià równowa˝nego poziomu dêwi´ku A dla przedzia∏u czasu odniesienia.

§ 3. 1. Dla pojedynczej operacji lotniczej dopuszczalny poziom ha∏asu w Êrodowisku dla startów, làdowaƒ i przelotów statków powietrznych okreÊla si´
wartoÊcià ekspozycyjnego poziomu dêwi´ku A.

2. Równowa˝ny poziom dêwi´ku A, o którym mowa w ust. 1, jest to wartoÊç poziomu ciÊnienia akustycznego ciàg∏ego ustalonego dêwi´ku, skorygowanego wed∏ug charakterystyki cz´stotliwoÊciowej A,
która w okreÊlonym przedziale czasu odniesienia jest
równa Êredniemu kwadratowi ciÊnienia akustycznego
analizowanego dêwi´ku o zmiennym poziomie w czasie; równowa˝ny poziom dêwi´ku A okreÊla si´ w decybelach (dB).

2. Ekspozycyjny poziom dêwi´ku A jest to poziom
dêwi´ku pojedynczego zdarzenia akustycznego; ekspozycyjny poziom dêwi´ku A okreÊla si´ w decybelach (dB).

§ 2. 1. Dopuszczalny poziom ha∏asu w Êrodowisku
dla startów, làdowaƒ i przelotów statków powietrznych, z zastrze˝eniem § 4, okreÊla si´ wartoÊcià d∏ugotrwa∏ego, Êredniego poziomu dêwi´ku A, okreÊlonego
dla d∏ugotrwa∏ego przedzia∏u czasu, trwajàcego szeÊç
kolejnych miesi´cy najmniej korzystnych pod wzgl´dem akustycznym.
2. D∏ugotrwa∏y, Êredni poziom dêwi´ku A, o którym mowa w ust. 1, jest to wartoÊç Êrednia — w d∏ugotrwa∏ym przedziale czasu — z równowa˝nych pozio———————

3. Dopuszczalny poziom ha∏asu w Êrodowisku wyra˝ony ekspozycyjnym poziomem dêwi´ku A obowiàzuje w godzinach od 2200 do 0600 (pora nocy).
§ 4. Dopuszczalny poziom ha∏asu w Êrodowisku
okreÊla si´ odr´bnie dla godzin od 0600 do 2200 (pora
dnia) i dla godzin od 2200 do 0600 (pora nocy).
§ 5. Dopuszczalne poziomy ha∏asu w Êrodowisku
sà okreÊlone w za∏àczniku do rozporzàdzenia.
§ 6. Na terenach niewyszczególnionych w za∏àczniku do rozporzàdzenia dopuszczalny poziom ha∏asu
okreÊla si´, przyjmujàc wartoÊci dopuszczalne dla rodzaju terenu o zbli˝onym przeznaczeniu.
§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.3)
Minister Ârodowiska: J. Swatoƒ

1)

Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Ârodowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r.
Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568,
Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124
oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70,
poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959
i Nr 121, poz. 1263).

———————
3)

Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Ministra Ochrony Ârodowiska, Zasobów Naturalnych i LeÊnictwa z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów ha∏asu w Êrodowisku (Dz. U. Nr 66,
poz. 436), które zgodnie z art. 4 ust. 2a ustawy z dnia
27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony
Êrodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 143, poz. 1196,
z 2003 r. Nr 7, poz. 78 i Nr 190, poz. 1865 oraz z 2004 r.
Nr 49, poz. 464) utraci∏o moc z dniem 30 czerwca 2004 r.
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska
z dnia 29 lipca 2004 r. (poz. 1841)

DOPUSZCZALNE POZIOMY HA¸ASU W ÂRODOWISKU
Tabela 1
Dopuszczalne poziomy ha∏asu w Êrodowisku powodowanego przez poszczególne grupy êróde∏ ha∏asu,
z wy∏àczeniem ha∏asu powodowanego przez linie elektroenergetyczne oraz starty, làdowania
i przeloty statków powietrznych
Dopuszczalny poziom ha∏asu wyra˝ony równowa˝nym
poziomem dêwi´ku A w dB
Drogi lub linie kolejowe1)

Instalacje i pozosta∏e obiekty
i grupy êróde∏ ha∏asu

pora dnia —
przedzia∏ czasu
pora nocy —
odniesienia
przedzia∏ czasu
pora dnia —
pora nocy —
równy
odniesienia
przedzia∏ czasu przedzia∏ czasu
8 najmniej
równy
odniesienia
odniesienia
korzystnym
1 najmniej korówny
równy
godzinom dnia
rzystnej godzi16 godzinom
8 godzinom
kolejno po sonie nocy
bie nast´pujàcym

Lp.

Przeznaczenie terenu

1

a) Obszary A ochrony uzdrowiskowej
b) Tereny szpitali poza miastem

50

45

45

40

2

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy zwiàzanej
ze sta∏ym lub wielogodzinnym
pobytem dzieci i m∏odzie˝y
c) Tereny domów opieki
d) Tereny szpitali w miastach

55

50

50

40

3

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania
zbiorowego
b) Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z us∏ugami
rzemieÊlniczymi
c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
poza miastem
d) Tereny zabudowy zagrodowej

60

50

55

45

4

Tereny w strefie Êródmiejskiej miast
powy˝ej 100 tys. mieszkaƒców
ze zwartà zabudowà mieszkaniowà
i koncentracjà obiektów administracyjnych, handlowych i us∏ugowych

65

55

55

45

1)

WartoÊci okreÊlone dla dróg i linii kolejowych stosuje si´ tak˝e dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych.

Dziennik Ustaw Nr 178

— 12484 —

Poz. 1841

Tabela 2
Dopuszczalne poziomy ha∏asu w Êrodowisku powodowanego przez starty, làdowania
i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne
Starty, làdowania i przeloty statków
powietrznych

Lp.

Przeznaczenie terenu

Dopuszczalny
poziom
ha∏asu wyra˝ony ekspozycyjnym poziomem dêwi´ku A w dB

Dopuszczalny poziom
ha∏asu wyra˝ony
d∏ugotrwa∏ym,
Êrednim poziomem
dêwi´ku A w dB

Linie elektroenergetyczne

Dopuszczalny równowa˝ny
poziom dêwi´ku A w dB

pora nocy

pora dnia,
przedzia∏
czasu odniesienia równy
16 godzinom

pora nocy,
przedzia∏
czasu odniesienia równy
8 godzinom

pora dnia,
przedzia∏
czasu odniesienia równy
16 godzinom

pora nocy,
przedzia∏
czasu odniesienia równy
8 godzinom

1

a) Obszary A ochrony
uzdrowiskowej
b) Tereny szpitali, domów
opieki, zabudowy
zwiàzanej ze sta∏ym
lub wielogodzinnym
pobytem dzieci
i m∏odzie˝y

83

55

45

45

40

2

a) Tereny zabudowy
mieszkaniowej jednoi wielorodzinnej oraz
zabudowy zagrodowej
b) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe poza
miastem

83

60

50

50

45

