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Uprzejmie przesyłamy zgodnie z kompetencjami.
KATARZYNA MAKOWSKA
asystent dyrektora
Departament Spraw Obywatelskich
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
fax +48 22 694 71 56
e-mail: kontakt@kprm.gov.pl

Pomyśl o środowisku. Nie drukuj tej wiadomości jeśli nie musisz.
Ta wiadomość jest przeznaczona do wyłącznego użytku jej adresata. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nadawcą oraz
jej usunięcie. Jeśli nie są Państwo adresatem tej wiadomości, to jej wykorzystanie, w szczególności poprzez rozpowszechnianie, dystrybucję, powielanie, publikację wiadomości lub
zawartych w niej informacji i/lub dokumentów, jest zabronione.

From: Marek Nowak [mailto:probono.nowak@gmail.com]
Sent: Thursday, July 21, 2016 11:59 AM
To: kontakt
Subject: Petycja dot. obniżenia norm hałasu drogowego (Marek Nowak)

Szanowni Państwo,
Przesyłam skan petycji (wraz z załącznikami) do Prezesa Rady Ministrów dot. podjęcia w bieżącym roku
inicjatywy legislacyjnej w przedmiocie obniżenia norm hałasu drogowego co najmniej w obszarach
zurbanizowanych miast, uznając normy obowiązujące do października 2012 r. jako maksymalne i dążąc do
ich dalszej redukcji.
Załączam również plik word petycji jako wersję edytowalną.
Z poważaniem,
Marek Nowak
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Wrocław, 21 lipca 2016 r.
Marek Nowak
e-mail: probono.nowak@qazeta.pl

Pani Beata Szydło
Prezes Rady Ministrów
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
aleje Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
e-mail: kontakt@kprm.qov.pl

Szanowna Pani Premier,

Na podstawie art. 2 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o
petycjach, wnoszę o podjęcie w bieżącym roku inicjatywy legislacyjnej w przedmiocie
obniżenia norm hałasu drogowego co najmniej w obszarach zurbanizowanych
miast, uznając normy obowiązujące do października 2012 r. jako maksymalne i
dążąc do ich dalszej redukcji.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 3 października 2012 r. złożyłem skargę do Prezesa Rady Ministrów
Donalda Tuska na Ministra Środowiska Marcina Korolca w związku z projektowanym
wówczas podniesieniem norm hałasu drogowego, co ostatecznie nastąpiło z dniem 23
października 2012 r.1 Skarga została przekazana do Ministerstwa Środowiska, które pismem
z grudnia 2012 r. poinformowało, że podniesienie poziomu norm hałasu wynikało ze „skali
budowy ekranów akustycznych", dodając, że „Ministerstwo Środowiska inicjuje działania
mające na celu minimalizację oddziaływania hałasu na środowisko w ramach swoich
kompetencji".
W latach 2014-2015 kilkakrotnie występowałem do Ministerstwa Środowiska o
dokumenty (w trybie

ustawy o dostępie do informacji

publicznej),

które mogłyby

świadczyć o tym, że faktycznie podejmowane są działania w celu zaostrzenia norm
hałasu drogowego. W tym nawiązując do faktu powołania do życia Zespołu do spraw
przygotowania

propozycji

działań

normujących

ochronę

środowiska

przed

hałasem

1 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

(Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 listopada 2014 r.). Zgodnie z § 8 Zarządzenia,
Zespół do maksymalnie 30 kwietnia 2015 r. powinien przedstawić propozycje w
zakresie: (1) zmian przepisów prawa dot. ochrony środowiska przed hałasem, (2) działań
pozalegislacyjnych dot. ochrony środowiska przed hałasem, w tym na etapie planowania i
realizacji inwestycji.
Pismem z dnia 22 grudnia 2015 r. wystąpiłem do Ministerstwa Środowiska o
udostępnienie m.in. w/w propozycji. Z pisma resortu z dnia 13 stycznia 2016 r. wynika, że
po pierwsze nie ma jakiegokolwiek śladu (dokumentów) z prac Zespołu,

nawet

protokołów z posiedzeń, a po drugie - „propozycje zostały ustnie przekazane [SIC! przyp. MN]

Ministrowi Środowiska przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska

Janusza Ostapiuka - przewodniczącego Zespołu".

Uprawniona jest więc teza, że od 4 lat nic nie zrobiono w sprawie przygotowania
konkretnych zmian prawnych w omawianej dziedzinie. Skandalem jest również to, że
wydawaniu publicznych pieniędzy nie towarzyszy jakikolwiek fizyczny ślad, chociażby jeden
dokument. Ministerstwo Środowiska, a więc i Rząd RP poprzez swoją bezczynność i
wadliwe

funkcjonowanie

utrzymują

niekorzystny

stan

zamiast

ulżyć

ludziom

mieszkającym przy ruchliwych drogach publicznych.

Przyjmując przez chwilę, że uzasadnienie dla złagodzenia norm z 2012 roku jest
słuszne (tj. niestosowanie ekranów akustycznych), to przecież po pierwsze rozporządzenie
w ogóle nie posługuje się kryterium „ekrany", a po drugie - w miastach ekrany występują w
niewielkim stopniu i to jedynie przy głównych drogach (przede wszystkim drogi krajowe).
Innymi słowy, uzasadnienie nie odnosi się do tego, co jest w rozporządzeniu - bo
niezależnie od tego, czy mówimy o np. istniejącej zwartej zabudowie śródmiejskiej (gdzie
ekranów fizycznie nie da się zamontować), czy o otwartym terenie w sąsiedztwie nowej
autostrady, to za każdym razem rozporządzenie stosuje się tak samo.

Jak niedopuszczalne było działanie resortu środowiska uwypuklił Sekretarz
Stanu w Ministerstwie Zdrowia Sławomir Neumann w piśmie z dnia 11 września 2012 r. (na
etapie opiniowania projektowanego podwyższenia norm hałasu): „ Według najnowszych
opublikowanych badań Państwowego Monitoringu Środowiska, na obszarach aglomeracji
Rzeczypospolitej Polskiej średni odsetek liczby osób zagrożonych hałasem powyżej
normy to blisko 40%.

W przypadku hałasu kolejowego, około 0,5 min osób w

Rzeczypospolitej Polskiej mieszka na obszarach, gdzie obserwuje się przekroczenia obecnie
obowiązujących norm. Z tych powodów (zagrożenie znacznego odsetka populacji w Europie)
wytyczne WHO w sprawie hałasu w porze nocnej dla Europy zalecają, żeby ludzie
nie byli narażeni na hałas wyższy niż 40 dB" W dalszej części pisma zwraca się uwagę,
że ,, ... zaproponowane w projekcie rozporządzenia podniesienie wartości normatywnych
hałasu jest całkowicie sprzeczne nie tylko z zasadą intensyfikacji działań w kierunku
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ograniczenia hałasu na obszarach miejskich wokół lotnisk, terenów przemysłowych oraz
głównych dróg i głównych linii kolejowych do poziomu równoważnego nie przekraczającego
w porze nocnej 55 dB (Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem
perspektywy na lata 2007-2010), ale również z zasadą ograniczenia zagrożenia dla
ludzi wynikającego z emisji zanieczyszczenia i emisji energii do środowiska". Kończąc
uznano,

że

nie jest

możliwe

zaakceptowanie

projektu

rozporządzenia

w

zaproponowanym kształcie. Zdaniem Ministra Zdrowia należy pozostać przy dotychczas
obo wiązujących przepisa ch ".
W kolejnych dniach zapewne naciskano na resort w kierunku złagodzenia podejścia
do projektu Ministra Środowiska, bo pismem z dnia 18 września 2012 r. Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki poinformował, iż „Mając na uwadze
niewątpliwy interes społeczny związany z budowaniem nowych dróg Minister Zdrowia
przyjmuje proponowane przez Państwa normy, zastrzegając jednocześnie konieczność
ich obniżenia w przyszłości', szczególnie w odniesieniu do pory nocnej".
Jest to o tyle istotne, że w myśl art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, dopuszczalny poziom hałasu w środowisku określa Minister
właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia. To
oznacza, że gdyby odmowa Ministra Zdrowia została podtrzymana, nie byłoby możliwe
wprowadzenie podwyższonych norm hałasu.

Niedługo miną 4 lata - a przyszłość deklarowana w imieniu Ministra Zdrowia nie
nadeszła. Bez zmian jest to, że tysiące rodaków znosi w milczeniu (często nieświadomi
negatywnego wpływu hałasu drogowego czy kolejowego na organizm) szkodliwą decyzję
Ministra Środowiska.

W procesie konsultacji społecznych resort środowiska otrzymał liczne krytyczne
opinie profesjonalnych instytucji państwowych, a mimo to żadna z nich nie została
uwzględniona (wytłuszczenia własne):
1/ Pismo Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 11
września 2012 r.: „WIOŚ w Szczecinie wyraża obawy, że projektowane podwyższenie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku skutkować będzie zwiększoną ilością
wniosków o interwencję i skarg na hałas, uzasadnionych szczególnie sytuacji, gdy klimat
akustyczny,

który

2002/49/WE

powinien

odnosząca

się

ulegać
do

systematycznej

oceny

i

poprawie

zarządzania

poziomem

(Dyrektywa
hałasu

w

środowisku) będzie ulegał pogarszaniu (wyższe poziomy dopuszczalne)";
2/ Pismo Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 11
września 2012 r.:

trudno zaakceptować sytuację, w której np. w sąsiedztwie domu

jednorodzinnego, wybudowanego w miejscu o korzystnych warunkach akustycznych, z
zaangażowaniem
komunikacyjną,

całego
która

majątku,

można

nieodwracalnie

będzie

zdegraduje

po

latach

środowisko,

poprowadzić
bez

trasę

zabezpieczeń
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akustycznych.

Rozwiązaniem

znacznie

bardziej

racjonalnym

jest

wielokrotnie

postulowane zróżnicowanie obowiązujących przepisów w stosunku do nowych
inwestycji i sytuacji zastanych";
3/ Pismo Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 11
września

2012

r.: „Podwyższenie

dopuszczalnych poziomów hałasu dla

wskaźników

średniorocznych LDWN w niektórych przypadkach aż o 9 dB oraz również o 9 dB dla
wskaźnika LNjest bardzo wysoka i będzie powodować bardzo duże uciążliwości dla
mieszkańców; a zarządcy dróg nie będą zmuszeni do podejmowania jakichkolwiek
działań ograniczających emisje hałasu";
4/ Pismo Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 12
września 2016 r.: „Zwiększając poziom dopuszczalnego hałasu na większości terenów
zabudowy mieszkaniowej do 65 dB w porze dziennej', dopuszcza się narażanie ludności
tam zamieszkującej na oddziaływanie dużej uciążliwości hałasu (według danych
Państwowego Zakładu Higieny wartość poziomu dźwięku powyżej 62 dB do 70 dB za taką
jest uznawana)".
5/ Pismo Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w
Warszawie z dnia 11 września 2012 r.: „Podwyższenie dopuszczalnych poziomów hałasu w
środowisku o wartości w zakresie od 2 do 9 dB zaproponowane w w/w projekcie
pogarszają

stan

środowiska

naturalnego

i

zwiększają

uciążliwość

hałasu

komunikacyjnego dla ludności. W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia brak jest
wystarczających podstaw merytorycznych dla proponowanych zmian, zarówno jeśli
chodzi o zmieniane wskaźniki jak i o wielkość tych zmian".
6/ Pismo Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie z
dnia

10

września

2012

r.

(wytłuszczenie

oryginalne):

„Proponowany

projekt

rozporządzenia ma tak dużą liczbę mankamentów, iż powinien być właściwie
opracowany od początku. Należy zachować podstawową zasadę, iż poziomy
dopuszczalne, dla terenów najmniej wrażliwych nie mogą być wyższe, niż kryteria
WHO".
7/ Pismo Politechniki Wrocławskiej z dnia 13 września 2012 r.: „Proponowane w
przedmiotowym projekcie zmiany; polegające na podniesieniu dopuszczalnych poziomów
hałasu dla wszystkich rodzajów terenów prawnie chronionych przed hałasem, dla sytuacji
istniejących

/ planowanych,

jest

sprzeczne

z

podstawowymi

założeniami

i

priorytetami polityki hałasowej Unii Europejskiej', wyrażonej w dokumentach takich
jak: Przyszła polityka hałasowa-Zielony dokument; Komisja Europejska 1996, Europejska
Dyrektywa Hałasowa (Dyrektywa WE/49/2002)".
8/ Pismo Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk z dnia 10 września 2012 r.: „Po
analizie przesłanego nam projektu rozporządzenia Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk:
1. Stwierdza, że dopuszczalne poziomy hałasu wprowadzone rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w
środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826) spełniają oczekiwania akustyków i są zgodne z
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polityką UE i WHO, a ponadto i nie różnią się od poziomów, które obowiązują w
państwach członkowskich UE.
2. Wyraża stanowczy protest przeciwko podwyższeniu aktualnie obowiązujących
wartości dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku.
3. Stwierdza, że podwyższenie wartości dopuszczalnych poziomów hałasu spowoduje
degradację akustycznego stanu środowiska i przyczyni się do pogorzenia
stanu zdrowotnego społeczeństwa.
4. Stwierdza, że zaproponowane podwyższenie wartości dopuszczalnych poziomów
hałasu nie zostało poparte w żadnym materiałem naukowym, a narzucony
tryb konsultacji społecznych (terminy) jest niedopuszczalny, uniemożliwiający
wykonanie szerszych odniesień".

W czerwcu 2014 r. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała Informację o wynikach
kontroli zatytułowanej „Ochrona mieszkańców dużych miast przed hałasem". Na stronach
28-31

Informacji

obowiązujących

ustosunkowano

od

23

się

października

do
2012

podwyższonych
r.

NIK

poziomów

stwierdziła,

że

norm

hałasu

„Dopuszczalne

długoterminowe poziomy hałasu w środowisku, służące opracowywaniu map akustycznych i
POŚH, zostały podniesione dla zabudowy wrażliwej na hałas (bez stref uzdrowisk i szpitali
poza miastami) od 5 do 10 dB, do poziomu od 64 do 70 dB dla wskaźnika LDWN i od 59
do 65 dB dla wskaźnika LN. Normy te dotyczyły hałasu komunikacyjnego, a więc głównego
źródła hałasu w aglomeracjach (...) i pozostają w sprzeczności z Polityką ekologiczną
Państwa i zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), zakładającymi, że
hałas w środowisku w porze dziennej nie powinien przekraczać 50-55 dB w dzień i
40-45 dB w nocy. Zauważyć przy tym należy, że wzrost poziomu głośności o ok. 3 dB
przekłada się na dwukrotny wzrost odczuwalnego natężenia dźwięku, a o 10 dB na
10-krotny wzrost jego natężenia".
W maju 2014 r. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała Informację o wynikach kontroli
zatytułowanej

„Zasadność

budowy

ekranów

akustycznych

i przepustów

(przejść dla

zwierząt) na autostradzie A2 i innych wybranych odcinkach dróg". Wynika z niej, że NIK
skierowała do Ministra Środowiska wniosek o „przyjęcie, w porozumieniu z Ministrem
Zdrowia, planu działań na rzecz zmian dopuszczalnych poziomów hałasu ustalonych w
rozporządzeniu MS z

dnia

14 czerwca 2007 r.,

w kierunku ograniczenia jego

negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i konsekwentne jego realizowanie" (strona 13).
Do dnia dzisiejszego wniosek ten nie został zrealizowany.

Artykuł 74 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:
1. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą
bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom.
2. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych.
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Wyrażam nadzieję, że przedmiotowa sprawa zostanie rozpatrzona z należytą uwagą.

Z wyrazami szacunku

Załączniki:
1/ Moje pismo z dnia 3 października 2012 r. (skarga na Ministra Środowiska),
2/ Pismo Ministerstwa Środowiska z grudnia 2012 r. (odpowiedź na skargę),
3/ Pismo Ministerstwa Zdrowia z dnia 11 września 2012 r. (opinia o projekcie zmiany rozporządzenia),
4/ Pismo Ministerstwa Zdrowia z dnia 18 września 2012 r. (zmiana w/w opinii),
5/ Moje pismo z dnia 22 grudnia 2015 r. (wniosek o udostępnienie informacji publicznej),
6/ Pismo Ministerstwa Środowiska z dnia 13 stycznia 2016 r. (odpowiedź na w/w wniosek).

Klauzula danych osobowych
Wyrażam zgodę na upublicznienie mojego imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (art. 4
ust. 3 ustawy o petycjach).

Klauzula korespondencji:
Wszelkie doręczenia wyłącznie drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej.

Nota o autorze
Nowak Marek, 44 lata. Autor jest społecznikiem, aktywistą miejskim pro publico bono. Od 2008 roku
sygnalizuje m.in. administracji publicznej jej wadliwe działania i zaniechania, brak regulacji prawnych
bądź ich nieprawidłowe brzmienie lub stosowanie. Już w 2009 roku alarmował ministrów Rządu RP o
braku systemowych rozwiązań prawnych dla lokalizowania i użytkowania przemysłowych elektrowni
wiatrowych, z negatywnymi skutkami dla mieszkańców terenów wiejskich. W latach wcześniejszych i
późniejszych interweniował na poziomie osiedli, lokalnym, regionalnym i krajowym m.in. w takich
obszarach, jak: planowanie i estetyka przestrzeni, gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi,
dostęp do informacji publicznych, hałas drogowy w miastach oraz strategie rozwoju miast i kraju.
Aktywność obywatelska nie jest związana z wykonywaną pracą zawodową.
W trybie ustawy o petycjach w latach 2015-2016 złożył 3 petycje: (1) do Rady Miejskiej Wrocławia o
podjęcie uchwały umożliwiającej wyeliminowanie chaosu reklamowego i uporządkowanie przestrzeni
Wrocławia (tzw. uchwała krajobrazowa) - Rada nie uwzględniła petycji (uchwała nr XX/432/16 z 21
stycznia 2016 r.); (2) do Prezydenta Miasta Wrocławia o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w
przedmiocie
komunalnych

uzyskania jako
do

wymiany

gmina
pieców

uprawnienia
opalanych

do

skutecznego

węglem

na

zobligowania

urządzenia

najemców

ekologiczne

-

lokali

Prezydent

zdecydował o przekazaniu petycji Prezesowi Rady Ministrów, w trakcie rozpatrywania; (3) do Prezesa
Rady Ministrów o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w przedmiocie wyeliminowania luki prawnej
polegającej na tym, że osoby bez tytułu prawnego do ziemi rolnej mogą i uzyskują publiczne środki
pieniężne w ramach dopłat dla rolników - w trakcie rozpatrywania.
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Wrocław, 3 października 2012 r.

Marek Nowak

Pan Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów
Aleje Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Szanowny Panie Premierze,

Składam niniejszym skargę (w trybie art. 227 k.p.a.) na Ministra Środowiska w
związku z projektem datowanym na dzień 6 września 2012 r. rozporządzenia Ministra
Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu
środowiska.
Składam niniejszym wniosek (w trybie art, 241 k.p.a.) w przedmiocie ustalenia lub
zweryfikowania przez podległe Panu Premierowi służby (lub na Pana lub ich zlecenie przez
inne podmioty lub organy), jaki wpływ na organizmy ludzi w różnym wieku będzie miało
wejście w życie ww. rozporządzenia, w tym w pierwszej kolejności w zamieszkałych przez nich
pasach terenów o szerokości co najmniej 200 metrów od granic dróg krajowych (istniejących i
zaprojektowanych).

Uzasadnienie
Podstawowy zarzut opiera się na uznaniu, że przewidziane projektem zmiany
(zwiększenie) dopuszczalnych poziomów hałasu wzdłuż dróg publicznych są pozbawione
nieodzownej w takim przypadku analizy potencjalnych skutków zdrowotnych dla
organizmów żywych, w tym w szczególności dla ludzi mieszkających lub przed dłuższy okres
przebywających w sąsiedztwie takich dróg.
Takie też zastrzeżenie zostało wniesione przez Zastępcę Przewodniczącego Stałego Komitetu
Rady Ministrów w piśmie z dnia 14 września 2012 r., sygn. DAS-142-653(2)/12/BM.
Szersze omówienie warunków zdrowotnych, również badań i zaleceń Światowej Organizacji
Zdrowia oraz analiz Europejskiej Aoencii Środowiska, zawiera pismo Ministra Zdrowia z dnia
11 września 2012 r., sygn. MZ-PR-WL-022-32612-2/BZ/12.
Inny zarzut, to wprowadzenie normy ogólnej (tj. dotyczącej przyszłych i obecnych
dróg) bez analizy zasadności wprowadzenia rozróżnienia, dla przykładu utrzymania bez
zmian dotychczasowych, niższych progów hałasu dla dróg istniejących.
Jak wynika z doniesień prasowych (m.in. portal Gazeta.pl, Koniec ery ekranów? Minister
podpisał rozporządzenie, 2 października), intencją Ministra jest „rozwiązanie plagi
nieskutecznych ekranów", ale jak zauważył dalej „(...) jedno rozporządzenie nie wyeliminuje
od razu plagi ekranów akustycznych". Minister w tym samym wywiadzie stwierdza, że co
prawda nowe rozporządzenie podwyższa limity hałasu, to jednak „przy zachowaniu
minimalnego, tolerowanego pod względem zdrowia standardu".
Na jakiej podstawie (źródło takiej wiedzy) Minister Środowiska twierdzi, że podwyższenie
progów aż o 5-6 dB nie wpłynie na pogorszenie zdrowia ludzi ? Przecież jest to sprzeczne z
dorobkiem naukowym przywołanych organizacjami międzynarodowych !

Kolejna uwaga, to wyrażenie poglądu, że każda ingerencja w zdrowie człowieka, i to w
tak ogromnej skali tysięcy kilometrów dróg publicznych, musi być poprzedzona
długotrwałymi pracami z udziałem wielu uczestników (środowisk i ośrodków
badawczych), podczas gdy w tej konkretnej sprawie czas od udostępnienia projektu
rozporządzenia (6 września) poprzez zakończenie etapu uzgodnień międzyresortowych (11
września) do dnia jego podpisania (2 października) był krótszy niż 1 miesiąc !
Jak w takim okresie można podjąć tak ważną decyzję ?
I dlaczego uzgodnienia międzyresortowe trwały tylko 5 dniKończąc, czy faktycznie kwestie finansowe, na których skupiono się w uzasadnieniu
projektu rozporządzenia, mogą w wystarczającym zakresie tłumaczyć tak radykalne
działanie administracji rządowej ?

Stosownie do art. 391 k.p.a. pisma proszę doręczać wyłącznie drogą elektroniczną na adres
poczty elektronicznej: marek,nowka@qazeta.pl (zamieniony szyk liter nazwiska w pierwszym
członie adresu pocztowego jest prawidłowy, nie ma błędu).

Oczekując na odpowiedz,
z poważaniem,
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Warszawa, dniajA? grudnia 2012 r.

Pan
M arek Nowak

Szanowny Panie,
O d p ow iadając n a p ism o z d n ia 3 p aź d ziern ik a 2 0 1 2 r. w spraw ie ro zp o rząd zen ia
M in istra Ś rodow iska z dnia 1 p aź d z ie rn ik a 2012 r. zm ien iająceg o ro z p o rzą d zen ie w spraw ie
do p u szczalnych p o z io m ó w h ała su w śro d o w isk u (Dz. U. z 2012 r., poz. 1109), p rzed staw iam
poniżej niezbędne inform acje.
Z m ian y za p ro p o n o w an e w ro z p o rzą d zen iu zostały p o d jęte ze w z g lęd u n a w y stę p u ją c ą
w P o lsce skalę b u d o w y ek ran ó w ak u sty czn y ch , k tó ra w y k ra cza ła p o z a ra m y racjo n aln o ści i
tru d n o było w takiej sytuacji nie brać p rz e d e w szystkim teg o c z y n n ik a p o d uw agę. P rzy czym
nie u leg a w ątp liw o ści, że n ad m iern y h ałas je s t jed n y m

z ty c h elem en tó w , k tó re są

w sk azy w ane ja k o m ając e n ajw ięk sz e n eg a ty w n e oddziały w an ie n a org an izm człow ieka.
M in isterstw o Ś ro d o w isk a in icju je d ziała n ia m ające n a celu m in im aliza cję oddziały w an ia
hałasu n a środow isko w ra m a c h sw o ich kom petencji.
O becnie w M in iste rstw ie Ś ro d o w isk a trw a ją p ra ce n ad h o ry zo n taln y m p rzeglądem
p rzep isó w p raw a w zakresie o ch ro n y p rz e d h ałasem , ze szczeg ó ln y m u w z g lę d n ie n iem u staw y
z dnia 27 k w ietn ia 2001 r. - P raw o o ch ro n y śro d o w isk a (Dz. U. z 2008 r. N r 25, poz. 150,
z późn. zm .) oraz o b o w iąz u ją cy ch aktów w y k o n aw czy ch . D o k o ń c a b ieżąceg o roku
p lan o w an e je s t p rz ed staw ien ie p ro p o z y cji zm ian przep isó w z zak resu o c h ro n y śro d o w isk a
p rzed h ałasem m ając y ch n a celu u p ro sz cze n ie i jed n o c z e śn ie u sz c z e ln ie n ie ty ch p rzepisów .
W przypadku gdy n iezb ę d n a o k aże się p o n o w n a an a liz a d o p u szc zaln y ch p o zio m ó w
h ałasu zostanie o n a p rz e p ro w a d z o n a ró w n ie ż p o d kątem w p ły w u n a zd ro w ie ludzi.
N a le ży w sk azać, że w O cenie S kutków R eg u lacji p rz ed m io to w eg o ro z p o rzą d zen ia
M in istra Ś ro d o w isk a n a sk u tek u w a g m .in. K an celarii P re z e sa R ad y M in istró w został
o m ów iony w p ły w p o d w y ż sz e n ia d o p u szczaln y ch p o zio m ó w h ałasu n a zd ro w ie lu d zi w części
„W pływ aktu n o rm aty w n e g o n a śro d o w isk o ” . P o n ad to w a rto zau w aży ć, że om aw iane
rozp o rząd zenie było p o d p isy w an e w k o n trasy g n acie p rz e z M in istra Z dro w ia, k tó ry je ż e li
istniałoby

duże

z a g ro że n ie

dla

zd ro w ia

ludzi

dąży łb y

do

zm ia n y

w sk azan y ch

w ro zp o rządzeniu d o p u szc zaln y ch p o zio m ó w hałasu.
O dnosząc się n ato m iast do k w estii skrócenia czasu trw a n ia k o n su ltacji sp o łeczn y ch
należy w skazać, że zg o d n ie z p rz ep isam i art. 118 ustaw y z d nia 2 7 k w ietn ia 2001 r. - P raw o
o ch rony środow iska (Dz. U. z 2008 r. N r 25, poz. 150, z pó źn . zm .) n a p o trz e b y o cen y stanu

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa; (+48 22) 57 92 327, faks: (+48 22) 57 92 217, www.mos.gov.pl
Ministerstwo Środowiska wdrożyło system EM AS - zarządzając instytucją dbamy o środowisko
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akustycznego śro d o w isk a starosta sporządza co 5 lat m ap y akustyczne. Z w y z n acz o n eg o
harm onogram u p rac w ynika, że m apy ak u sty czn e pow in n y być sporządzone w 2012 r.
N atom iast na po d staw ie w yników p rzed staw io n y ch n a m apach akustycznych do p o ło w y
przyszłego ro k u p o w in n y zostać stw orzone p ro g ra m y ochrony śro d o w isk a przed hałasem .
P ow yższe oznacza, że zarów no m apy akustyczne, a przynajm niej ich część odnosząca się do
dopuszczalnych p o zio m ó w hałasu, ja k i p ro g ra m y ochrony p rz ed hałasem pow inny b az o w ać
na tych sam ych w sk aźn ik ach dopuszczalnych p o zio m ó w hałasu. O znacza to, że w p rzy p ad k u
przep ro w adzenia ko n su ltacji społecznych w dłuższym term inie m ogłoby dojść do sytuacji, że
m apy akustyczne w y k o n an e były b y p rzy u ży c iu d o ty chczasow ych dopuszczalnych p o zio m ó w
hałasu

a p ro g ram y

ochrony p rzed h ałasem

m u siały b y bazow ać ju ż n a zm ien io n y ch

param etrach. O znaczałoby to w ielokrotnie w ięk sze kom plikacje proceduralne, ja k i fin an so w e
ze w zględu n a k o n ieczn o ść ponow nego sp o rz ąd ze n ia m ap akustycznych.

Z pow ażaniem

Do wiadomości:
/
1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Departament Skarg, Wniosków i obsługi Rady ds. Uchodźców;
2. Biuro Kontroli i Audypkwewnętrznego w miejscu.
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Pan
Piotr Woźniak
Podsekretarz Stanu

w Ministerstwie Środowiska
Główny Geolog K raju

H tL u b łm

/

W odpowiedzi na pismo z dnia 6 września 2012 .r. (znak: DGPoa-023Q-27/35301/12/KK)
dotyczące projektu rozporządzenia Ministra środowiska zmieniającego rozporządzenie w
sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, uprzejmie zgłaszam następujące
uwagi do przedmiotowego projektu.
Regulacja zawarta w przedstawionym wyżej projekcie rozporządzenia Ministra Środowiska
podwyższa dopuszczalne poziomy hałasu we wszystkich objętych regulacją kategoriach
rodzaju terenu w okresach dobowych i długoterminowych tj.r
* Strefie ochronnej "A" uzdrowiska,
» Terenach szpitali poza miastem,.
.• Terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej*
•

Terenach zabudowy związanej' ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,

* Terenach domów opieki społecznej,
. « Terenach szpitali w miastach,
# Terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego,
» Tdrenach zabudowy zagrodowej,
« Terenach rekreacyjno-wypoczynkowych,
® Terenach mieszkaniowo-usługowych,
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$ Terenach w strefie śródmiejskiej Miast powyżej 100 fys, mieszkańców.

1

• Szacunki prowadzone przez Światową Organizację -Zdrowia,, zwaną dalej „WHO* pokazują

|

że obciążenie chorobami środowiskowymi w Europie odpowiada za 15-20% wszystkich
przedwczesnych zgonów oraz około 18-20% lat życia skorygowanych niesprawnością, Do

I

najbardziej istotnych pod kątem zagrożeń zdrowotnych elementów środowiska zaliczono

|

zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym oraz., hałas. Wiele uznanych instytucji

_•

międzynarodowych zajmujących się. zdrowiem -publicznym, zauważa, że hałas jest stale

i
I

niedocenianym zagrożeniem, które może po wodowań szereg, krótko .i długoterminowych
•

’

. . .

.

•:

:

. *

.

•

problemów zdrowotnych. Wynika' to z faktu* -że hałas oddziałuje na ludzi zarówno w sferze,
fizjologicznej, jak i psychologicznej, zakłócając podstawowe czynności organizmu ludzkiego.
Badania ,o charakterze epidemiologicznym potwierdzają że niektóre grupy społeczne jak
• dzieci* osoby przewlekle chore i starsze są bardziej narażone. Szczególnie problem ten dotyka
!

dzieci, które relatywnie więcej czasu spędzają w narażeniu na hałas. Badania dotycząc

1

wpływu przewlekłej ekspozycji na hałas u dzieci wykazały negatywne oddziaływanie na

|

cechy poznawcze, WżróSt zaburzeń psychicznych, stopień rozdrażnienia, .ograniczenie

I

motywacji oraz podwyższenie ciśnienia krwi, w konsekwencji podnosząc ryzyko wystąpienia

f .
I
!

chorób 'układu krążenia W okresie później szyną a więc wieku dojrzałym.
■
. .
U dorosłych narażenie na hałas prowadzi w szczególności do znacznego wzrostu częstości
występowania nadciśnienia tętniczego, zawałów serca, udarów mózgu, chorób układu
pokarmowego, wzrokowego, mięśniowego, stawowego,. słuchowego (głuchoty), zaburzeń
nerwicowych i afektywnych (depresji); Do grapy podwyższonego ryzyka zaliczyć należy
również osoby mniej zamożne, które nie mogą sobie pozwolić na mieszkanie w relatywnie
. droższych, ale .cichych dzielnicach (z dalą. od ciągów komunikacyjnych), lub na odpowiednie
zabezpieczenie przed hałasem domów i,mieszkań. Wzrost narażenia na hałas w ewidentny
sposób prowadzi do wzrostu' kosztów przeznaczanych na ochronę zdrowią co nie pozostaje

i

be-z wpływu na funkcjonowanie danej osoby 'w jej środowisku rodzinnym i społecznym,
w tym: zawodowym,

.

•

Wydaje się, że projektodawca, przy opracowywaniu niniejszego, projektu, nie wziął pod
uwagę kosztów zdrowotnych (pośrednich), skupiając się jedynie na ograniczeniu wydatków
związanych z budową ekranów akustycznych (koszty bezpośrednie).
O ile nie jest możliwe obecnie skuteczne ograniczenie hałasu bez stosowania odpowiednich
rozwiązań i technologii, to sposoby redukcji hałasu powinny koncentrować się na takich
1
i

. rozwiązaniach jak:
1) ograniczenie ruchu pojazdów,
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2) stosowanie obudów dźwiękochłonnych na hałaśliwe urządzenia i maszyny,
3) poprawa nawierzchni ulic i torowisk
4) modernizacja konstrukcji wytwarzanych pojazdów mechanicznych,
5) wprowadzenie urządzeń przeciwhałasowych w pojazdach mechanicznych (izolacje
akustycznej udoskonalone tłumiki-wydechu Wtórny obieg spalin),

6) prowadzenie linii komunikacyjnych w wykopach, tunelach albo tworzenie wokół tras już
istniejących barier, ekranów (osłon) dźwiękochłonnych,

-

7) stosowanie w konstrukcji i materiałów stanowiących barierę dla hałasu (płyty, okna, drzwi,
śdany dźwiękochłonne),

•

8) poprawianie układu dróg.
Ograniczenie poziomu hałasu powinno byó jednym z priorytetów polityki związanej 2e
środowiskiem i zdrowiem, Redukcja wydatków bezpośrednich przeznaczanych na drogi i
kolej obejmujących budowę ekranów akustycznych, nie mogą byó jedyną przesłanką
uzasadniającą podniesienie dopuszczalnych poziomów hałasu. Należy rozważyć inne
działania, jak na przykład kierowanie mchu obwodnicami, czy odpowiednią regulację ruchu.
Szczególnie dotyczy to obszarów, gdzie zlokalizowane są szpitale i szkoły oraz dzielnice
„sypialne” miast oraz uzdrowiska.
Analizy prowadzone przez Europejską Agencję Środowiska, zwaną dalej „EEA” podają że
już dziś około 40% ludności mieszkającej w największych miastach w UE może być narażona
na średnie długookresowe poziomy hałasu.drogowego przekraczające 55 dB. Te same analizy
pokazują że w'nocy na hałas.przekraczający 55 dB narażanych jest niemal 34 min ludzi w
Europie. Co więcej, szacuje się, że aż jedna piąta populacji w Europie je s t narażona na hałas
przekraczający poziom 65 dB w ciągu dnia, a ponad jedna trzecia na hałas powyżej 55 dB
w nocy. Sytuacja w Rzeczypospolitej Eolskiej nie jest inną co potwierdzają prowadzone
oceny przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, zwany dalej „GlO ŚA
Według najnowszych opublikowanych badań. Państwowego Monitoringu Środowiska, na
obszarach aglomeracji Rzeczypospolitej Polskiej średni odsetek liczby osób zagrożonych
hałasem powyżej normy to blisko 40%. W przypadku hałasu'kolejowego, około 0,5 min osób
w Rzeczypospolitej Polskiej ■mieszka na obszarach, gdzie obserwuj© się przekroczenia
obecnie obowiązujących norm. Z. tych powodów (zagrożenie-znacznego odsetka populacji w
Europie) wytyczne WHO w sprawie hałasu w porze nocnej dla Europy zalecają, żeby ludzie
nie byli narażeni na hałas wyższy niż 40 dB, Poziomy hałasu w porze nocnej w wysokości 55
dB, opisane, jako „znacząco niebezpieczne dla zdrowia publicznego”, powinny być uważane
za cel pośredni w sytuacjach, gdy osiągnięcie wytycznych nie jest z różnych powodów

!
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wykonalne; Taka sytuacja nie może być jednak regułą, a wyjątkiem,. Zdaniem EĘA.ruch
drogowy pozostaje największym' źródłem narażenia m M a s związany z transportem
Zauważa się, że problem ten będzie narastał-że względu nâ przewidywany wzrost liczby .
łudnbści na obszarach miejskich, o ile nie zostanie stworzona i w pełni wdrożona skuteczna
polityka w tym obszarze',.
Wydaje sic, źe zaproponowane w : projekcie rozporządzenia podniesienie wartości
normatywnych M m jest całkowicie, sprzeczne nie- tylko, z zasadą intensyfikacji działań w
kierunku ograniczenia hałasu na obszarach miejskich wokół lotnisk, terenów przemysłowych
oraz głównych dróg i' R ównych. linii kolejowych do poziomu równoważnego nie
przekraczającego w porze nocnej 55 dB (Polityka ekologiczną państwa na lata 2003-2006 z
■ uwzględnieniem perspektywy* n a 'la ta 2007-2010), ale również z zasadą, ograniczenia
zagrożenia dla ludzi wynikającego z emisji zanieczyszczenia i emisji energii do środowiska.

.

Nie może być też argumentem--uzasadniajacym podniesienie wartości normatywnych fakt, źe .
wartości dopuszczalne w niektórych krajach członkowskich Unii Europejskiej są bardziej
liberalne niż aktualnie obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej, W niektórych krajach
normy są łagodniejsze, zaś w innych pozostają na identycznym jak w Rzeczypospolitej
Polskiej poziomie lub są ostrzejsze. Ponadto, argument, że wyższe normy znacząco
przyczyniają się do zmniejszenia W tych państwach, kosztów, związanych z budową
i przebudową dróg, a także ich' eksploatacją również wydaje się mało wiarygodny (choćby
dlatego, że. na finalny, koszt budowy drogi wpływ ma wiele czynników, a ekrany akustyczne
' nie zawsze stanowią istotny element kosztów inwestycji).
Sami autorzy projektu rozporządzenia, zauważają, że oczywistą kwestią jest konieczność .
ochrony przed hałasem dodają jednocześnie, że działalność w tym zakresie realizowana jest
m. in. poprzez sporządzanie co 5 lat map akustycznych oraz programów ochrony środowiska
przed hałasem. Problemem może być. to, źe podniesienie norm całkowicie zmieni obraz
opracowanych map na bardziej „korzystny”, (pokazują?. niższa ryzyko lub jego brak), co
w skrajnych przypadkach może nić tylko nie wskazać zagrożenia i konieczności opracowania
programu ochrony, ale w konsekwencji znacznie podnieść ryzyko dla zdrowia ludzi.
Wykonanie map . akustycznych ' z uwzględnieniem wartości zalecanych przez WBO
pokazałoby skalę rzeczywistego. narażenia ludzi i -konieczność wykonania programów
ochrony przed hałasem na obszarach do tej pozy. nie rozważanych.
Ponadto Ministrowie i reprezentanci Krą]ów Członkowskich Europejskiego Regionu WHÜ
odpowiedzialni za opiekę zdrowotną i środowisko, wspólnie 2 Dyrektorem Regionalnym
Biura Europejskiego WHO, w obecności Komisarzy Zdrowia i Ochrony Środowiska Komisji
Europejskiej, w czasie konferencji w Budapeszcie w 2004 r. zgodnie potwierdzili, że dzieci
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mają prawo żyć i rozwijać się w zdrowym środowisku. Zapis ten zgodny jest z Konwencją
Praw Dziecka, ustaleniami Sesji Specjalnej ONZ dotyczącej dzieci jak również Szczytu
Ziemi na Temat Zrównoważonego Rozwoju. Celem opracowywanych w poszczególnych
krajach Planów dotyczących środowiska i zdrowia dzieci CEHAP jest zmniejszenie ryzyka
zachorowań wywołanych narażeniem na niebezpieczne czynniki chemiczne (takie jak metale
ciężkie), fizyczne (np. nadmierny hałas, promieniowanie UV i pola elektromagnetyczne)
i biologiczne oraz na niebezpieczne środowisko pracy w okresie ciąży, dzieciństwa oraz
dojrzewania.
Planowane jest m.in. zmniejszenie liczby narodzin dzieci przychodzących na świat z Wadami
wrodzonymi, upośledzeniem umysłowym i zaburzeniami rozwoju poprzez umacnianie
działań legislacyjnych i regulacyjnych oraz wdrażanie międzynarodowych konwencji w celu:
1) redukcji narażenia dzieci i kobiet w ciąży na kontakt z niebezpiecznymi chemikaliami
oraz czynnikami fizycznymi i biologicznymi do poziomu, przy którym nie powodują
one problemów zdrowotnych;
2) ochrony dzieci przed narażeniem na wysoki poziom hałasu
3) zapewnienia odpowiednich informacji i/lub testowania wpływu nowych chemikaliów,
produktów i technologii na zdrowie dzieci przed ich sprzedażą i emisją do środowiska;
4) zapewniania

bezpiecznych

metod

gromadzenia, przechowywania,

transportu,

recyklingu iutylizacjf bezpiecznych i niebezpiecznych odpadów, ze zwróceniem
szczególnej uwagi na odpady toksyczne;
5) ciągłego monitorowania stopnia ekspozycji dzieci i dorosłych na niebezpieczne
czynniki chemiczne, fizyczne (m.in. hałas), biologiczne.
Ponadto na piątej Konferencji Ministrów Zdrowia i Środowiska w marcu 2010 r. w Parmie
zobowiązano WHO do opracowania odpowiednich wytycznych dla polityki w zakresie
zdrowia środowiskowego m.in. w kierunku poprawy komfortu akustycznego mieszkańców
a nie próby obniżenia kosztów inwestycji,
Przedstawiciele 53 Krajów Członkowskich w Regionie WHO Europa ustanowili jasne cele
dotyczące zmniejszenia skutków zdrowotnych z powodu zagrożeń środowiskowych
w następnej dekadzie..
Mając ftą uwadze powyższe argumenty oraz biorąc pod uwagę fakt braku w uzasadnieniu
projektu rozporządzenia informacji na temat przyczyn wyznaczenia właśnie tych konkretnych
wartości w przesłanym projekcie ro2porządzenia stawia pod znakiem zapytania celowość
wprowadzenia proponowanych zmian wartości dopuszczalnych emisji hałasu.
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W związku z powyższym, nie jest możliwe zaakceptowanie projektu rozporządzenia
w zaproponowanym kształcie. Zdaniem Ministra Zdrowia należy pozostać przy dotychczas
obowiązujących wartościach.
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MINISTERSTWO ZDROWIA

Warszawa, 18 września 2012 r.

Podsekretarz Stanu
Igor R a d z ie w ic z -W m n ic k i

MZ-ZP-Ś-079-24356-2/DW/12

Pani
Beata Jaczew&ka
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Środowiska

Odpowiadając na pismo dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Środowiska

zmieniającego rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku,
w nawiązaniu do powziętych w dniu 17 września br. ustaleń przekazuję mniejszym
stanowisko Ministra Zdrowia w przedmiotowej sprawie.
W
' :.
Przedstawiony projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, podwyższa dopuszczalne
poziomy hałasu we wszystkich objętych regulacją kategoriach rodzaju terenu w okresach
dobowych i długoterminowych tj.:
♦

Terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

♦

Terenach zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,

♦

Terenach domów opieki społecznej.

*

Terenach szpitali w miastach,

*

Terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego,

* Terenach zabudowy zagrodowej,
•

Terenach rekreacyjno-wypoczynkowych,

•

Terenach mieśzkamowo-usłiigowych,

* Terenach w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców.
Szacunki prowadzone przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) niezaprzeczalnie
dowodzą, że obciążenie chorobami środowiskowymi w Europie odpowiada za 15-20%
wszystkich przedwczesnych zgonów

oraz około

18-20% lat życia skorygowanych

niesprawnością. Do najbardziej istotnych pod kątem zagrożeń zdrowotnych elementów
środowiska uznaje się hałas obok zanieczyszczenia pyłem. Populacja Polski traci każdego
roku. około 5 700 000 lat zdrowego życia z powodu niepełnosprawności i przedwczesnych
zgonów (współczynnik DAŁY, DisabUity Adjusied Life Years). Z tej liczby utrata nawet
około 1-2% (szacunkowo 76 000 do 121 000 łat zdrowego życia) może być jednoznacznie
przypisana bezpośrednio szkodliwemu wpływowi hałasu. Dla porównania szacuje się, iż
wszystkie nowotwory piersi kosztują nas utratę 6S 000 DAŁY rocznie, wszystkie schorzenia
układu oddechowego przyczyniają się do utraty 141 000 DAŁY a cukrzyca powoduje utratę
119 000 DAŁY. Wiele uznanych instytucji międ 2ynarodowyeh zajmujących się pośrednio i
bezpośrednio zdrowiem publicznym zauważa, że hałas jest stale niedocenianym zagrożeniem,
które może powodować szereg krótko i długoterminowych problemów zdrowotnych. Wynika
to z takim że hałas oddziałuje na ludzi zarówno w sferze fizjologicznej J a k i psychologicznej,
zakłócając

podstawowe

czynności

organizmu

ludzkiego.

Badania

o

charakterze

epidemiologicznym potwierdzają, że niektóre grupy społeczne jak dzieci, osoby przewlekle
chore i starsze są bardziej narażone i podatne na szkodliwy dla zdrowia wpływ hałasu.
Problem ten dotyka w szczególności dzieci, które relatywnie więcej czasu spędzają
w narażeniu na hałas. Badania dotyczące wpływu przewlekłej ekspozycji na hałas u
małoletnich wykazały negatywne oddziaływanie na cechy poznawcze, wzrost zaburzeń
psychicznych, stopień rozdrażnienia, ograniczenie motywacji oraz podwyższenie ciśnienia
krwi, w konsekwencji podnosząc ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia w okresie
póżmejszym, a więc w wieku dojrzałym.
U dorosłych narażenie na hałas prowadzi w szczególności do znacznego wzrostu częstości
występowania nadciśnienia tętniczego, zawałów serca, udarów mózgu, chorób układu
pokarmowego, wzrokowego, mięśniowego, stawowego, słuchowego (głuchoty), zaburzeń
nerwicowych i afektywnych (depresji). Należy mieć na uwadze, iż to właśnie nadciśnienie
tętnicze i jego powikłania jak miażdżyca naczyń, niewydolność nerek prowadzące do
zawałów serca, udarów krwotocznych i niedokrwiennych mózgu stanowią najczęstszą
przyczynę śmierci i kalectwa Polaków. Do grupy podwyższonego ryzyka zaliczyć najeży

również osoby mniej zamożne, które nie mogą sobie pozwolić n a mieszkanie w relatywnie
droższych, ale cichych dzielnicach (z dala od ciągów komunikacyjnych), lub na odpowiednie
zabezpieczenie przed hałasem domów i mieszkań. Środowiskowe narażenie na hałas jest
jednym z istotnych czynników pogłębiających nierówności zdrowotne w społeczeństwie. Już
dziś różnice społeczne stają się przyczyną nawet 1.8 lat różnicy w oczeki wanej długości życia
mieszkańców różnych dzielnic Warszawy.
Wzrost narażenia na hałas w ewidentny sposób prowadzi do wzrostu kosztów przeznaczanych
na ochronę zdrowia, co nie pozostaje bez wpływu na funkcjonowanie danej osoby w jej
środowisku rodzinnym i społecznym, w tym zawodowym* W ielkość kosztów samych tylko
świadczeń zdrowotnych związanych z leczeniem chorób spowodowanych ekspozycją na hałas
może przekroczyć kilkakrotnie koszt walki z ekspozycją na hałas, te szacunki są jednak
trudne do jednoznacznego udowodnienia z powodów metodologicznych.
Mając na względzie om anie interesu publicznego jakim jest umożliwienie skutecznej budowy
dróg i ograniczenie kosztówr ich budowy wydaje się, iż warto rozważyć alternatywne metody
zabezpieczenia zdrowotnego populacji przed negatywnymi skutkami zanieczyszczenia
środowiska życia łudzi hałasem. Rozwiązania światowe uwzględniają takie rozwiązania jak:
* stosowanie nawierzchni dróg charakteryzujących się niskim poziomem emisji hałasu,
* ograniczenie ruchu pojazdów, ograniczanie prędkości w centrach miast,
* planowanie szlaków komunikacyjnych z dała od siedlisk ludzkich,
* stosowanie obudów dźwiękochłonnych na hałaśliwe urządzenia i maszyny,
* stosowanie innych niż szpecące ekrany dźwiękoszczelne rozwiązań, np. wykorzystanie
roślinności,

* prowadzenie linii komunikacyjnych w wykopach, tunelach albo tworzenie wokół tras już
istniejących barier, ekranów (osłon) dźwiękochłonnych,

* stosowanie konstrukcji i materiałów stanowiących barierę dla hałasu (płyty, okna* drzwi,
ściany dźwiękochłonne).

Analizy prowadzone przez Europejską Agencję Środowiska (EEA) podają, że ju ż dzid około
40% ludności mieszkającej w największych miastach w UE może być narażona na średnie
długookresowe poziomy hałasu drogowego przekraczające 55 dB. Te same analizy pokazują,
że w nocy na hałas przekraczający 55 dB narażanych jest niema! 34 min ludzi w Europie. Co
wtęcej, szacuje się, że aż jedna piąta populacji w Europie jest narażona na hałas
przekraczajmy poziom 65 dB w ciągu dnia, a ponad jedna trzecia na hałas powyżej 55 dB
w nocy. Sytuacja w Polsce nie jest inna, co potwierdzają prowadzone oceny przez Główny
Inspektorat Ochrony Środowiska (GlOŚ).
Według najnowszych opublikowanych badań Państwowego Monitoringu Środowiska, na
obszarach aglomeracji Polski średni odsetek liczby osób zagrożonych hałasem powyżej
normy to blisko 40% populacji W przypadku hałasu kolejowego, około 0,5 min osób w
Polsce mieszka na obszarach, gdzie obserwuje się przekroczenia obecnie obowiązujących
norm.
Miedzy innymi z tych powodów (zagrożenie znacznego odsetka populacji w Europie)
wytyczne WHO wyraźnie podkreślają, iż docelowa ekspozycja na hałas w godzinach nocnych
nie powinna być wyższa niż 40 dB. Mając na uwadze olbrzymi koszt dostosowania polskich
miast do tak bezpiecznych norm należałoby przyjąć dostatecznie długi okres dostosowawczy
przy jednoczesnym wytyczeniu długofalowej polityki państwowej w sprawie ograniczenia
narażenia na hałas oraz zmian wielu aktów prawnych, regulujących także zasadność
stosowania powszechnego ekranów akustycznych wyłącznie do tych miejsc, gdzie są one
rzeczywiście potrzebne. Poziomy hałasu w porze nocnej w wysokości 55 dB, opisane jako
pogranicze ekspozycji skutkującej negatywnymi następstwami zdrowotnymi, powinny być
uważane za cel pośredni w sytuacjach, gdy osiągnięcie wytycznych nie jest z różnych
powodów wykonalne. Zauważa się, że problem ten będzie narasta! ze względu na
przewidywany wzrost liczby ludności na obszarach miejskich oraz wzrost Liczby pojazdów, o
ile nie zostanie stworzona i w pełni wdrożona skuteczna polityka w tym obszarze. Mając na
uwadze skutki zdrowotne Polaków wydaje się, że zaproponowana przez Ministerstwo
Środowiska nowelizacja rozporządzenia powinna zabezpieczać przede wszystkim ludność
przed hałasem występującym w porze nocnej. Wszystkie dostępne badania potwierdzają
bowiem, iż szkodliwość hałasu jest najmniejsza w ciągu dnia, znacznie większa wieczorem
oraz najwyższa w porze nocnej. Należałoby zatem przyjąć takie rozwiązania, które
umożliwiłyby

wprowadzenie

w

przeciągu

kilku/kilkimastu

najbliższych

łat

norm

zabezpieczających ludność przed nocnym natężeniem hałasu nie przekraczającym poziomu

55 dB, a nawet 40dB {Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem
perspektywy na lata 2007-2010).
Wydaje

się

także,

iż

-

wobec

konieczności

modernizacji

istniejących

szlaków

komunikacyjnych - należałoby wprowadzić odmienne normy dla nowobudowanych dróg ze
szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia ludności przed hałasem, a inne normy dla dróg
ju ż thnkcjonująeyeh, których modernizacja pociągałby za sobą znaczące koszty. Wzorem
innych krajów europejskich warto także rozważyć w przyszłości wprowadzenie norm dla pory
wieczornej.
Szanowna Pani Minister,
Mając na uwadze niewątpliwy interes społeczny związany 2 budowaniem nowych dróg
Minister Zdrowia przyjmuje proponowane przez Państwa normy, zastrzegając jednocześnie
konieczność ich obniżenia w przyszłości, szczególnie w odniesieniu do pory nocnej.
Wyrażam przy tym pełną gotowość — wobec wspólnej odpowiedzialności za konsekwencje
zdrowotne narażenia na hałas - do pilnego podjęcia współpracy merytorycznej w kierunku
wypracowania docelowej polityki ukierunkowanej na redukcję środowiskowych czynników
ryzyka zdrowotnego, w tym hałasu,
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W niosek o u do stępn ienie inform acji publicznej

Dane organu:
Ministerstwo Środowiska
ulica Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Dane wnioskodawcy:
Marek Nowak

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP oraz przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej, składam wniosek o udostępnienie:
1.

protokołów, sprawozdań, pism i innych dokumentów związanych z powołaniem i
funkcjonowaniem Zespołu do spraw przygotowania propozycji działań normujących ochronę
środowiska przed hałasem, o którym mowa w Zarządzeniu Ministra Środowiska z dnia 28
listopada 2014 r.;

2.

propozycji, o których mowa w paragrafie 8 ww. Zarządzenia, a jeśli nie zostały jeszcze
przygotowanie - udzielenie informacji z jakiego powodu nie zostały przygotowane do 30
kwietnia 2015 r. oraz czy „propozycje" niezwłocznie zostaną upublicznione, a jeśli tak, to w
jakim trybie i terminie;

3.

ekspertyz, opinii i innych dokumentów przygotowanych przez lub na zlecenie ww. Zespołu
lub Resortu, w związku z pracami ww. Zespołu;

4.

dokumentów wytworzonych w bieżącym roku w przedmiocie podjętych, podejmowanych i
zaplanowanych do podjęcia działań i decyzji związanych z przepisami prawa normującymi
dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, poza piet 1-3 powyżej;

5.

dokumentów wytworzonych w bieżącym roku w przedmiocie podjętych, podejmowanych lub
zaplanowanych do podjęcia działań i decyzji związanych z wydaniem publikacji (materiałów
dostępnych w formie papierowej lub elektronicznej) dotyczących rekomendowanych
rozwiązań technicznych, organizacyjnych i materiałowych dla zmniejszenia hałasu
drogowego lub uciążliwości wynikających drgań lub hałasu w ruchu samochodowym
(niewiążący przewodnik/kodeks dobrych praktyk).

Wniosek niniejszy nie dotyczy.informacji i dokumentów, które zostały udostępnione w odpowiedzi na
moje wnioski z 8 sierpnia 2014 r. i 18 marca 2015 r.

Forma udostępnienia informacji:
Rodzaj nośnika:
Forma przekazania informacji:

skan, kserokopia lub pliki komputerowe
pocztą elektroniczną na adres marek.nowka@aazeta.pl
(zamieniony szyk liter jest celowy, nie ma błędu), jedna
wiadomości do 20MB

Stosownie do art. 391 Kodeksu postępowania administracyjnego, pisma organu należy doręczać
drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej.
Wyrażam zgodę na zabiałkowanie lub w inny sposób zakrycie (usunięcie) prywatnych danych osób
fizycznych podlegających ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.
W przypadku naliczenia opłaty, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej, proszę o powiadomienie na podany adres poczty elektronicznej.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych.

Wrocław, 22 grudnia 2015 r.

Miejscowość i data

Podpis wnioskodawcy

MINISTERSTW®
ŚRÓD®®Wi SKA
Departament Ochrony
Środowiska
D O Ś-IY .462.1.2016. AB

W a rsz a w a , d nia i

sty czn ia 2 0 1 6 r.

Pan
Marek Nowak

e-mail: marek.nowka@gazeta.pi

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 5 stycznia 2016 r. uprzejmie
inform uję, co następuje.
W ram ach prac Zespołu powołanego zarządzeniem M inistra Środowiska z dnia 28 listopada. 2014 r.
(Dz. Urz. MŚ, poz. 64 -i- skan w załączeniu) prowadzone były dyskusje w szerokim gronie specjalistów
zajm ujących.się różnymi aspektam i hałasu w środowisku (kom unikacyjnego, ze źródeł stacjonarnych,
lotniczego, turbin w iatrowych itp.).
W pracach Zespołu biali każdorazowo udział przedstawiciele M inisterstw a Infrastruktury i Rozwoju jak
i innych, jednostek takich jak choćby Generalnej Dyrekcji Dróg K rajow ych i Autostrad (w sprawie
hałasu komunikacyjnego), nadzorow anych przez resort MER- W arto zaznaczyć, że Zespół w toku
swojej pracy nie zajmował się konkretnym odziaiywaniem danej realizowanej łub zrealizowanej
inw estycji, w tym dróg czy obiektów. Zadaniem. Zespołu było bow iem rozważenie szeregu kwestii
m erytorycznych i prawnych, k tó re jako „propozycje” zostały ustnie przekazane M inistrowi Środowiska
przez Podsekretarza Stanu w M inisterstw ie Środowiska Janusza O stapiuka - przewodniczącego
Zespołu.
Jednocześnie informuję, że na potrzeby prac ww. Zespołu nie były zlecane jakiekolw iek ekspertyzy,
opinie czy też inne dokumenty. Ponadto, w roku bieżącym nie zostały wytworzone dokumenty
dotyczące działań i decyzji zw iązanych z w ydaniem publikacji (lub innych, m ateriałów) w zakresie
ochrony środowiska przed hałasem , stanow iące informację publiczną.

Zpoważaniem,
D yrektor
OchfQiiv ¿robo w tóra
M a ig c
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