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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA
z dnia 9 stycznia 2002 r.
w sprawie wartoÊci progowych poziomów ha∏asu.
Na podstawie art. 118 ust. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 i Nr 115, poz. 1229) zarzàdza si´, co nast´puje:

2. WartoÊci progowe poziomów ha∏asu, o których
mowa w ust. 1, zawiera za∏àcznik do rozporzàdzenia.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

§ 1. 1. OkreÊla si´ wartoÊci progowe poziomów ha∏asu w Êrodowisku, których przekroczenie powoduje
zaliczenie obszaru, na którym poziom ha∏asu przekracza poziom dopuszczalny, do kategorii terenu zagro˝onego ha∏asem.

Minister Ârodowiska: S. ˚elichowski

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra
Ârodowiska z dnia 9 stycznia 2002 r.
(poz. 81)

WARTOÂCI PROGOWE POZIOMÓW HA¸ASU W ÂRODOWISKU
Tabela A

WartoÊç progowa poziomu ha∏asu wyra˝ona równowa˝nym
poziomem dêwi´ku A w dB
drogi lub linie kolejowe*)
Lp.

Przeznaczenie terenu

pozosta∏e obiekty i grupy êróde∏ ha∏asu

pora dnia
(przedzia∏ czapora dnia
pora nocy
su odniesienia
(przedzia∏ cza- (przedzia∏ cza- równy 8 najsu odniesienia su odniesienia mniej korzystrówny 16 go- równy 8 godzi- nym godzinom
dzinom)
nom)
dnia, kolejno
po sobie nast´pujàcym)

pora nocy
(przedzia∏ czasu odniesienia
równy jednej,
najmniej korzystnej godzinie nocy)

1

Obszary A ochrony uzdrowiskowej

60

50

50

45

2

Tereny wypoczynkowo-rekreacyjne
poza miastem

60

50

—

—

3

1) Tereny zabudowy zwiàzanej ze sta∏ym lub wielogodzinnym pobytem
dzieci i m∏odzie˝y
2) Tereny zabudowy szpitalnej i domów opieki spo∏ecznej

65

60

60

50

Tereny zabudowy mieszkaniowej

75

67

67

57

4

ObjaÊnienie
*) WartoÊci okreÊlone dla dróg i linii kolejowych stosuje si´ tak˝e dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym.
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Tabela B
WartoÊç progowa poziomu ha∏asu dla
startów, làdowaƒ i przelotów statków powietrznych, wyra˝ona równowa˝nym poziomem dêwi´ku A w dB

Lp.

1

2

Przeznaczenie terenu

d∏ugotrwa∏y, Êredni poziom dêwi´ku A,
dla d∏ugotrwa∏ego przedzia∏u czasu trwajàcego 6 miesi´cy, najmniej korzystnych
pod wzgl´dem akustycznym
pora dnia (przedzia∏
czasu odniesienia
równy 16 godzinom)

pora nocy (przedzia∏ czasu odniesienia równy 8 godzinom)

1) Obszary A ochrony uzdrowiskowej
2) Tereny zabudowy szpitalnej, domów opieki spo∏ecznej
oraz zabudowy zwiàzanej ze sta∏ym lub wielogodzinnym
pobytem dzieci i m∏odzie˝y

65

55

1) Tereny zabudowy mieszkaniowej
2) Tereny wypoczynkowo-rekreacyjne poza miastem

70

60

