
Dz.U.04.178.1841 

ROZPORZ�DZENIE 
MINISTRA �RODOWISKA1) 

z dnia 29 lipca 2004 r. 

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w �rodowisku 

(Dz. U. z dnia 13 sierpnia 2004 r.) 

Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony �rodowiska (Dz. U. 
Nr 62, poz. 627, z pó�n. zm.2)) zarz�dza si�, co nast�puje: 

§ 1. 1. Dopuszczalny poziom hałasu w �rodowisku okre�la si�, z zastrze�eniem § 3 i 4, warto�ci� 
równowa�nego poziomu d�wi�ku A dla przedziału czasu odniesienia. 

2. Równowa�ny poziom d�wi�ku A, o którym mowa w ust. 1, jest to warto�� poziomu ci�nienia 
akustycznego ci�głego ustalonego d�wi�ku, skorygowanego według charakterystyki cz�stotliwo�ciowej A, 
która w okre�lonym przedziale czasu odniesienia jest równa �redniemu kwadratowi ci�nienia 
akustycznego analizowanego d�wi�ku o zmiennym poziomie w czasie; równowa�ny poziom d�wi�ku A 
okre�la si� w decybelach (dB). 

§ 2. 1. Dopuszczalny poziom hałasu w �rodowisku dla startów, l�dowa� i przelotów statków 
powietrznych, z zastrze�eniem § 4, okre�la si� warto�ci� długotrwałego, �redniego poziomu d�wi�ku A, 
okre�lonego dla długotrwałego przedziału czasu, trwaj�cego sze�� kolejnych miesi�cy najmniej 
korzystnych pod wzgl�dem akustycznym. 

2. Długotrwały, �redni poziom d�wi�ku A, o którym mowa w ust. 1, jest to warto�� �rednia - w 
długotrwałym przedziale czasu - z równowa�nych poziomów d�wi�ku A, wyst�puj�cych w kolejnych 
przedziałach czasu odniesienia zawartych w długotrwałym przedziale czasu; długotrwały, �redni poziom 
d�wi�ku A okre�la si� w decybelach (dB). 

§ 3. 1. Dla pojedynczej operacji lotniczej dopuszczalny poziom hałasu w �rodowisku dla startów, 
l�dowa� i przelotów statków powietrznych okre�la si� warto�ci� ekspozycyjnego poziomu d�wi�ku A. 

2. Ekspozycyjny poziom d�wi�ku A jest to poziom d�wi�ku pojedynczego zdarzenia akustycznego; 
ekspozycyjny poziom d�wi�ku A okre�la si� w decybelach (dB). 

3. Dopuszczalny poziom hałasu w �rodowisku wyra�ony ekspozycyjnym poziomem d�wi�ku A 
obowi�zuje w godzinach od 2200 do 0600 (pora nocy). 

§ 4. Dopuszczalny poziom hałasu w �rodowisku okre�la si� odr�bnie dla godzin od 0600 do 2200 (pora 
dnia) i dla godzin od 2200 do 0600 (pora nocy). 

§ 5. Dopuszczalne poziomy hałasu w �rodowisku s� okre�lone w zał�czniku do rozporz�dzenia. 

§ 6. Na terenach niewyszczególnionych w zał�czniku do rozporz�dzenia dopuszczalny poziom 
hałasu okre�la si�, przyjmuj�c warto�ci dopuszczalne dla rodzaju terenu o zbli�onym przeznaczeniu. 

§ 7. Rozporz�dzenie wchodzi w �ycie z dniem ogłoszenia.3) 

________ 
1) Minister �rodowiska kieruje działem administracji rz�dowej - �rodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 

2 rozporz�dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra �rodowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438). 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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 rozporz�dzenie było poprzedzone rozporz�dzeniem Ministra Ochrony �rodowiska, 
Zasobów Naturalnych i Le�nictwa z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w �rodowisku (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 �rodowiska, 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) utraciło moc z dniem 30 czerwca 2004 r. 

ZAŁ�CZNIK 

DOPUSZCZALNE POZIOMY HAŁASU W �RODOWISKU 

Tabela 1 

Dopuszczalne poziomy hałasu w �rodowisku powodowanego przez poszczególne grupy �ródeł hałasu, z 
wył�czeniem hałasu powodowanego przez linie elektroenergetyczne oraz starty, l�dowania i przeloty 

statków powietrznych 
 

 
 

  
 

 Dopuszczalny poziom hałasu wyra�ony równowa�nym poziomem d�wi�ku A w dB
 

 
 

  
 

 Drogi lub linie kolejowe1) 
 

 Instalacje i pozostałe obiekty i grupy 
�ródeł hałasu

 
Lp. 
 

 Przeznaczenie terenu 
 

 pora dnia - 
przedział czasu 

odniesienia równy 16 
godzinom 

 

 pora nocy - 
przedział czasu 

odniesienia równy 8 
godzinom 

 

 pora dnia - 
przedział czasu 

odniesienia równy 8 
najmniej korzystnym 

godzinom dnia 
kolejno po sobie 

nast�puj�cym 
 

1 
 

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

 50 
 

 45 
 

 45 
 

2 
 

 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej  
   jednorodzinnej 
b) Tereny zabudowy zwi�zanej ze  
   stałym lub wielogodzinnym  
   pobytem dzieci i młodzie�y 
c) Tereny domów opieki 
d) Tereny szpitali w miastach 
 

 55 
 

 50 
 

 50 
 

3 
 

 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej  
   wielorodzinnej i zamieszkania  
   zbiorowego  
b) Tereny zabudowy mieszkaniowej  
   jednorodzinnej z usługami  
   rzemie�lniczymi  
c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe  
   poza miastem  
d) Tereny zabudowy zagrodowej 
 

 60 
 

 50 
 

 55 
 

4 
 

 Tereny w strefie �ródmiejskiej miast 
powy�ej 100 tys. mieszka�ców ze zwart� 
zabudow� mieszkaniow� i koncentracj� 
obiektów administracyjnych, handlowych 
i usługowych 
 

 65 
 

 55 
 

 55 
 

 
1) Warto�ci okre�lone dla dróg i linii kolejowych stosuje si� tak�e dla torowisk tramwajowych poza 

pasem drogowym i kolei linowych. 



Tabela 2 

Dopuszczalne poziomy hałasu w �rodowisku powodowanego przez starty, l�dowania i przeloty statków 
powietrznych oraz linie elektroenergetyczne 

 
 
 

  
 

 Starty, l�dowania i przeloty statków powietrznych 
 

 Linie elektroenergetyczne

Lp. 
 

 Przeznaczenie terenu 
 

 Dopuszczalny 
poziom hałasu 

wyra�ony 
ekspozycyjnym 

poziomem d�wi�ku 
A w dB 

 

 Dopuszczalny poziom hałasu 
wyra�ony długotrwałym, �rednim 

poziomem d�wi�ku A 
w dB 
 

 Dopuszczalny równowa�ny poziom 
d�wi�ku A w dB

 
 

  
 

  
 

pora nocy 
 

 pora dnia, 
przedział czasu 
odniesienia 
równy 16 
godzinom 

 

 pora nocy, 
przedział czasu 
odniesienia 

równy 8 godzinom 
 

 pora dnia, 
przedział czasu 
odniesienia 
równy 16 
godzinom 

 
1 
 

 a) Obszary A ochrony  
   uzdrowiskowej  
b) Tereny szpitali, domów  
   opieki, zabudowy zwi�zanej ze  
   stałym lub wielogodzinnym  
   pobytem dzieci i młodzie�y 
 

 83 
 

 55 
 

 45 
 

 45 
 

2 
 

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

 83 
 

 60 
 

 50 
 

 50 
 

 
 


