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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1), 2)

z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie sposobu ustalania wartości wskaźnika hałasu LDWN

Na podstawie art. 112b ust. 1 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.3)) zarządza 
się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób ustalania war-
tości wskaźnika hałasu LDWN.

§ 2. Wartość wskaźnika, o którym mowa w § 1, 
ustala się według następującego wzoru:

gdzie:
LDWN —  oznacza długookresowy średni poziom 

dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wy-
znaczony w ciągu wszystkich dób w roku, 
z uwzględnieniem pory dnia (rozumianej ja-
ko przedział czasu od godz. 600 do 
godz. 1800), pory wieczoru (rozumianej jako 

przedział czasu od godz. 1800 do godz. 2200) 
oraz pory nocy (rozumianej jako przedział 
czasu od godz. 2200 do godz. 600),

LD —  oznacza długookresowy średni poziom 
dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wy-
znaczony w ciągu wszystkich pór dnia w ro-
ku (rozumianych jako przedział czasu od 
godz. 600 do godz. 1800),

LW —  oznacza długookresowy średni poziom 
dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wy-
znaczony w ciągu wszystkich pór wieczoru 
w roku (rozumianych jako przedział czasu od 
godz. 1800 do godz. 2200),

LN —  oznacza długookresowy średni poziom 
dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wy-
znaczony w ciągu wszystkich pór nocy w ro-
ku (rozumianych jako przedział czasu od 
godz. 2200 do godz. 600).

§ 3. Przy ustalaniu wartości wskaźnika LDWN 
uwzględnia się zmienność funkcjonowania źródeł ha-
łasu w ciągu roku oraz zmienność warunków atmosfe-
rycznych i różnorodność czynników wpływających 
na rozchodzenie się hałasu w środowisku.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
16 listopada 2010 r.4)

Minister Środowiska: A. Kraszewski

4)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze-
niem Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2007 r. w spra-
wie ustalania wartości wskaźnika hałasu LDWN (Dz. U. 
Nr 106, poz. 729 i Nr 210, poz. 1535), które na podstawie 
art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia-
le społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 
i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 340, Nr 84, 
poz. 700 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 145, 
Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 143, poz. 963 
i Nr 182, poz. 1228) traci moc z dniem 16 listopada 2010 r. 

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządo-
wej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzą-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2)  Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej re-
gulacji wdrożenia dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej 
się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowi-
sku (Dz. Urz. WE L 189 z 18.07.2002, str. 12, z późn. zm.; 
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, 
str. 101). 

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, 
poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, 
poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. 
Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, 
poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104, 
Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, 
poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019 i Nr 182, poz. 1228.


