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Streszczenie 
W artykule podjęto próbę opisania trudności związanych 
z prowadzeniem analiz akustycznych przy stacji benzynowej. 
Podstawowy problem to odpowiednia klasyfikacja prowadzonej przez 
stację benzynową działalności do właściwych poziomów 
dopuszczalnych. Wskazano na różne praktyczne rozwiązania 
stosowane przez autorów analiz akustycznych oraz ich interpretację 
przez organy administracji i sądy. Brak dedykowanej dla stacji 
benzynowej metodyki prowadzenia ocen oddziaływania akustycznego 
na środowisko powoduje skutki prawne dla właścicieli tych obiektów. 
Zaproponowano prowadzenie analiz akustycznych dwuetapowo, 
niezależnie dla źródeł hałasu komunikacyjnego drogowego i źródeł 
hałasu przemysłowego. 

 
Wstęp 

Hałas jest zjawiskiem nieodłącznie związanym  
z aktywnością człowieka w środowisku. Głównymi źródłami 
hałasu są: działalność usługowa i przemysłowa człowieka oraz 
środki transportu. 

Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  
z dnia 25 czerwca 2002 roku definiuje „hałas w środowisku”. 
Zwrot ten oznacza niepożądane lub szkodliwe dźwięki 
powodowane przez działalność człowieka na wolnym powietrzu, 
w tym hałas emitowany przez środki transportu, ruch drogowy, 
ruch kolejowy, ruch samolotowy, oraz hałas pochodzący  
z obszarów działalności przemysłowej. 

Klasyfikacja hałasu ze względu na środowisko, w którym 
występuje: 
a) komunalny – występujący w budynkach mieszkalnych 

oraz użyteczności publicznej, ten rodzaj możemy podzielić 
na: 

• instalacyjny – pochodzący od urządzeń zawartych  
w budynku lub poza nim, 

• bytowy – związany bezpośrednio z codziennymi 
czynnościami życiowymi, 

b) przemysłowy – źródłem są maszyny, procesy 
technologiczne odbywające się w zakładach pracy oraz 
instalacje znajdujące na terenach zakładów lub 
kompleksów usługowo - handlowych, 

c) komunikacyjny – związany ze środkami komunikacji 
drogowej, kolejowej, wodnej oraz powietrznej. Źródłami 
hałasu są praca silnika, działanie układu wydechowego  
i napędowego oraz zjawiska zachodzące podczas 
toczenia się kół po nawierzchni drogi. 

 
Zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska  

przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie 
sprzedaży paliw na stacjach są podmiotami korzystającymi  

ze środowiska. Fakt ten precyzuje rozporządzenie Ministra 
Środowiska dotyczące kwalifikowania przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko [1]. Zarówno na etapie 
budowy, jak i eksploatacji stacji benzynowej, przedsiębiorca jest 
zobligowany zapewnić funkcjonowanie stacji w sposób 
bezpieczny dla środowiska, nie narażając zdrowia oraz życia 
ludzkiego. 
 
1. Identyfikacja źródeł hałasu na stacji benzynowej 

W dzisiejszych czasach stacja paliw jest kompleksowym 
obiektem usługowo – gastronomicznym, na terenie którego 
oprócz tankowania paliwa, możemy zrobić drobne zakupy, zjeść 
ciepły posiłek oraz skorzystać z dodatkowych opcji związanych 
z obsługą pojazdu mechanicznego, jak mycie samochodu, 
odkurzanie czy pompowanie opon. Ze względu na szeroki 
wachlarz usług oferowanych przez staję benzynową stała się 
ona trudnym do analiz akustycznych obiektem. Klientami 
takiego kompleksu usługowego są w większości osoby 
poruszające się własnymi pojazdami spalinowymi. Powolny ruch 
pojazdów jest dla każdej stacji benzynowej źródłem hałasu, 
którego nie sposób wyeliminować. 

Stacje paliw oddziałują na środowisko poprzez emisję 
gazów i płynów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód 
lub ziemi, względnie do systemu kanalizacji, wytwarzanie 
odpadów, w części również niebezpiecznych oraz emisję 
hałasu. Lokalizacja tego obiektu handlowo – usługowego 
realizowana jest przy głównych szlakach komunikacyjnych. 

WHO zaleca [2], aby równoważny poziom dźwięku A  
na zewnątrz budynku nie przekraczał 55 dB w dzień i 45 dB  
w nocy. Przy takich poziomach hałasu w otoczeniu budynku 
możliwe jest utrzymanie właściwych warunków akustycznych  
w pomieszczeniach, przy uchylonych lub okresowo otwieranych 
oknach. 

Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku w Polsce, 
określają przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska  
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku  
[3, 4]. Poziomy dopuszczalne hałasu w środowisku określone  
są wskaźnikami dobowymi LAegD i LAegN oraz rocznymi LDWN i LN. 
Wskaźniki te są zgodne z zaleceniami dyrektywy 2002/49/WE 
[5]. Wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 
zestawiono w tabelach poniżej. W dalszej analizie odniesiono 
się jedynie do wskaźników dobowych. Wskaźnik LAegD oznacza 
równoważny poziom dźwięku A w porze dziennej (godz.6-22), 
natomiast LAegN to równoważny poziom dźwięku A w porze 
nocnej (godz.22-6). 
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Tab. 1. Dobowe poziomy dopuszczalne hałasu komunikacyjnego 
drogowego [4] 

Lp Przeznaczenie terenu 

Dopuszczalny poziom 
hałasu w [dB] 

LAeq D 

przedział 
czasu 

odniesienia 
równy 16 
godzinom 

LAeq N 

przedział 
czasu 

odniesienia 
równy 8 

godzinom 

1 
a) Strefa ochronna „A” 
uzdrowiska 
b) Tereny szpitali poza miastem 

50 45 

2 

a) Tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
b) Tereny zabudowy związane 
ze stałym lub czasowym 
pobytem dzieci i młodzieży 
c) Tereny domów opieki 
społecznej 
d) Tereny szpitali w miastach 

61 56 

3 

a) Tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i 
zamieszkania zbiorowego 
b) Tereny zabudowy 
zagrodowej 
c) Tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe 
d) Tereny mieszkaniowo-
usługowe 

65 56 

4 
Tereny w strefie śródmiejskiej 
miast powyżej 100 tys. 
mieszkańców 

68 60 

 
Stacje benzynowe zlokalizowane w miastach położone są 

najczęściej przy drogach publicznych w sąsiedztwie zabudowy 
mieszkaniowej. Na ogół jest to zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna lub mieszkaniowo – usługowa, rzadziej zabudowa 
jednorodzinna. Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz 
mieszkaniowo – usługowa mieści się w trzeciej grupie tabel 1  
i 2. Przedstawione w tych tabelach dopuszczalne poziomy 
hałasu różnią się znacznie nie tylko wartościami, ale i czasami 
do których są odniesione. Przykładowo dopuszczalny poziom 
hałasu komunikacyjnego w trzeciej grupie w godzinach 6 – 22 
(pora dzienna) wynosi 65 dB, w czasie odniesienia równym  
16 godzinom oraz 56 dB w godzinach 22 – 6 (pora nocna),  
w czasie odniesienia równym 8 godzin – tabela 1. Natomiast 
dopuszczalny poziom hałasu przemysłowego dla trzeciej grupy 
wynosi w godzinach 6 – 22 (pora dzienna) 55 dB, w czasie 
odniesienia równym 8 najmniej korzystnym godzinom dnia 
kolejno po sobie następującym oraz 45 dB, w czasie 
odniesienia równym 1 najmniej korzystnej godzinie nocy – 
tabela 2. Zatem, wyniku pomiaru hałasu komunikacyjnego  
nie można sumować z wynikami pomiaru hałasu 
przemysłowego, ponieważ czas odniesienia w obu przypadkach 
jest różny. W sytuacji, gdy oba hałasy występują równocześnie, 
należy osobo przeprowadzić analizę dla hałasu 
komunikacyjnego i osobno dla hałasu przemysłowego. 
 

Tab. 2. Dobowe poziomy dopuszczalne hałasu przemysłowego 

Lp Przeznaczenie terenu 

Dopuszczalny poziom 
hałasu w [dB] 

LAeq D 

przedział 
czasu 

odniesienia 
równy 8 
najmniej 

korzystnym 
godzinom 

dnia kolejno 
po sobie 

następującym 

LAeq N 

przedział 
czasu 

odniesienia 
równy 1 
najmniej 

korzystnej 
godzinie 

nocy 

1 
a) Strefa ochronna „A” 
uzdrowiska 
b) Tereny szpitali poza miastem 

45 40 

2 

a) Tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
b) Tereny zabudowy związane 
ze stałym lub czasowym 
pobytem dzieci i młodzieży 
c) Tereny domów opieki 
społecznej 
d) Tereny szpitali w miastach 

50 40 

3 

a) Tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i 
zamieszkania zbiorowego 
b) Tereny zabudowy 
zagrodowej 
c) Tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe 
d) Tereny mieszkaniowo-
usługowe 

55 45 

4 
Tereny w strefie śródmiejskiej 
miast powyżej 100 tys. 
mieszkańców 

55 45 

 
Stacja benzynowa jest specyficznym źródłem hałasu, gdyż 

nie emituje wyłącznie hałasu przemysłowego, ale również hałas 
komunikacyjny. Wykonując ocenę oddziaływania stacji paliw na 
środowisko należy zidentyfikować źródła hałasu przemysłowego 
oraz źródła hałasu komunikacyjnego i przeprowadzić pomiar lub 
obliczenia osobno dla obu typów hałasu. Źródłami hałasu 
przemysłowego są przede wszystkim dystrybutory paliwowe, 
myjnia, działanie kompresora i odkurzacza przemysłowego, 
systemów klimatyzacji oraz dmuchaw związanych z pracą 
sklepu. Źródłem hałasu komunikacyjnego jest ruch pojazdów 
klientów oraz dostawców, który w zależności od typu stacji 
może się odbywać po drodze wewnętrznej, placu manewrowym, 
parkingu lub drodze dojazdowej. Drogi dojazdowe do stacji 
benzynowej najczęściej są drogami publicznymi, które 
oddzielają działkę, na której zlokalizowana jest stacja,  
od zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej po drugiej stronie 
drogi. Ruch po drodze publicznej odbywa się niezależnie  
od tego, czy istnieje stacja paliw czy nie. Tylko ta cześć 
pojazdów poruszających się po drodze publicznej, która zjedzie 
na teren stacji jest bezpośrednio związana z funkcjonowaniem 
stacji benzynowej. Pozostałe pojazdy poruszające się po drodze 
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publicznej nie mają wpływu na poziom hałasu generowany 
przez stację benzynową. 

Inaczej wygląda sytuacja dla terenów chronionych 
akustycznie przylegających bezpośrednio do działki, na której 
znajduje się stacja benzynowa. Na tych terenach klimat 
akustyczny w większym stopniu kształtowany jest poprzez 
działalność stacji benzynowej.  
 
2. Metodyka oceny 

W związku z tym, że obowiązujące przepisy prawne 
dotyczące ochrony przed hałasem nie precyzują jednoznacznie 
sytuacji, gdy w danym punkcie pomiarowym występują dwa typy 
hałasu, istnieje swoboda w doborze metody i zakresu 
prowadzonych analiz. Taki przypadek zachodzi podczas analiz 
akustycznych prowadzonych dla stacji benzynowej. Różne 
podejście autorów raportów oceniających klimat akustyczny 
inwestycji znajdziemy w analizach dotyczących wpływu 
projektowanej stacji benzynowej na środowisko. Jedni włączają 
do obliczeń ruch samochodowy po terenie stacji, drudzy 
pomijają go zupełnie, jeszcze inni traktują go jako tło 
akustyczne. 

Problem z poprawną oceną oddziaływania stacji paliw  
na tereny chronione akustycznie mają również instytucje takie 
jak RDOŚ i WIOŚ, czy sądy SKO, WSA czy NSA. Organy  
te wydając opinie, postanowienia i wyroki, w większości 
przypadków, traktują hałas generowany przez stację 
benzynową jako hałas wyłącznie przemysłowy. 

Autorzy publikacji proponują następującą procedurę 
postepowania: niezależnie od etapu wykonywania oceny 
oddziaływania stacji benzynowej na środowisko należy 
zidentyfikować i rozdzielić źródła hałasu przemysłowego  
i komunikacyjnego.  

Na etapie projektowania stacji benzynowej analizy 
numeryczne należy przeprowadzać dwukrotnie. Raz dla źródeł 
przemysłowych, drugi raz dla źródeł drogowych. Wyniki analiz 
porównać do odpowiednich dla każdej grupy poziomów 
dopuszczalnych. Symulację dotyczącą hałasu komunikacyjnego 
można wykonać korzystając np. z modelu CP2009 [6]. Model 
CP2009 powstał do prowadzenia analiz hałasu pochodzącego 
od pojazdów poruszających się z małymi prędkościami podczas 
manewrów. W publikacji [6] znajdziemy dokładny opis wraz  
z uzasadnieniem metody. Symulację hałasu przemysłowego 
można wykonać dowolnym programem spełniającym normę ISO 
9613-2 [7], zalecaną do stosowania dyrektywą [5]. 

Na etapie wykonywania pomiarów kontrolnych istniejącej 
stacji benzynowej, tak jak poprzednio należy analizę 
oddziaływania przeprowadzić dwutorowo, tzn. osobno dla źródeł 
komunikacyjnych i przemysłowych. Metoda pomiarowa jest 
znacznie trudniejsza do wykonania ze względu na zakłócenia 
spowodowane wysokim tłem akustycznym, wywołanym ruchem 
ulicznym. Trudność ta dotyczy tylko pory dziennej, gdyż w nocy 
przy małym natężeniu ruchu pojazdów łatwo jest zarejestrować 
wszystkie pojedyncze zdarzenia akustyczne. 
 
3. Wyniki pomiarów 

Teren stacji benzynowej poddanej analizie przylega od 
strony południowej do terenu zabudowy mieszkalno-usługowej, 
natomiast od strony północnej do drogi wojewódzkiej. Pozostałe 
boki działki przylegają do terenów nie chronionych akustycznie. 

W skład stacji wchodzą następujące obiekty: 
• sklep usługowy, 
• 6 stanowisk dystrybutorów paliw, 
• myjnia samochodowa ręczna – 2 stanowiska, 
• stanowisko odkurzania i pompowania kół, 

• punkt zrzutu paliwa, 
• długość wewnętrznej drogi 75 m. 

Do źródeł hałasu komunikacyjnego zaliczono wolne przejazdy 
oraz manewry pojazdów na terenie stacji i zrzut paliwa podczas 
dostawy. Wszystkie pozostałe czynności uwzględniono jako 
źródła hałasu przemysłowego.  

Pomiary wykonano zgodnie z metodykami referencyjnymi 
wykonywania pomiarów hałasu w środowisku zawartymi  
w rozporządzeniach Ministra Środowiska [8, 9]. Zarówno  
do pomiaru hałasu komunikacyjnego jak i przemysłowego 
wybrano metodę próbkowania. Tylko taki dobór metody 
umożliwia pominięcie w rejestrowanych wartościach wysokiego 
tła spowodowanego ruchem pojazdów po drodze wojewódzkiej. 
Podczas prowadzenia pomiarów szczególnie w porze dziennej 
wykorzystywano funkcję pauzy w celu eliminowania powyższych 
zakłóceń wywoływanych ruchem pojazdów. 

Przed przystąpieniem do pomiarów wykonano dobowy 
pomiar natężenia ruchu w celu wybrania reprezentatywnych 
przedziałów czasu pomiaru hałasu. Wyniki pomiaru natężenia 
ruchu z podziałem na samochody osobowe (O) i ciężarowe (C) 
zestawiono w tabeli 3. 
 
Tab. 3. Wyniki pomiarów natężenia ruchu 

Godz. 

Droga 
wojewódzka 

Stacja paliw Myjnia 

O C O C O C 

[szt.] 

05:00 145 20 9 2 1 0 

06:00 290 11 39 3 2 1 

07:00 495 39 14 3 8 3 

08:00 285 10 29 1 5 1 

09:00 244 15 16 0 4 0 

10:00 286 15 41 2 9 1 

11:00 279 14 35 1 5 0 

12:00 324 24 44 3 15 0 

13:00 315 23 28 1 6 0 

14:00 409 19 51 3 10 0 

15:00 395 19 56 2 21 0 

16:00 515 20 66 3 31 3 

17:00 416 16 63 2 29 1 

18:00 303 15 39 1 13 0 

19:00 259 9 25 0 14 1 

20:00 274 11 11 1 5 0 

21:00 285 10 15 1 1 0 

22:00 208 8 9 0 2 0 

23:00 182 7 5 1 1 0 

00:00 149 7 7 0 1 0 

01:00 124 3 3 0 0 0 

02:00 47 3 2 0 0 0 

03:00 32 1 3 0 0 0 

04:00 25 1 2 1 0 0 
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Prezentowane w tabeli 4 wyniki pomiarów hałasu wykonano 
miernikiem klasy pierwszej Sonopan model DSA-50 
posiadającym ważne świadectwo wzorcowania. 
 
Tab. 4. Wyniki pomiarów hałasu 
 

Pora doby Rodzaj źródła 
hałasu 

Wynik 
pomiaru 

[dB] 

Poziom 
dopuszczalny 

[dB]

dzień przemysłowe 53,7 55
komunikacyjne 59,1 65

noc przemysłowe 43,8 45
komunikacyjne 49,9 56

 
4. Wnioski 

Analiza wyników przedstawiona w tabeli 4 prowadzi  
do następujących wniosków: 
1. Wykonując ocenę dwutorowo tj. osobno dla źródeł 

komunikacyjnych i przemysłowych, przykładowa stacja 
benzynowa nie powoduje przekroczeń poziomów 
dopuszczalnych zawartych w tabeli 1 i 2. 

2. Ocena przeprowadzona w sposób sumaryczny przy 
założeniu, że analizowana stacja to źródło hałasu 
przemysłowego, wykaże przekroczenie poziomu 
dopuszczalnego. Przekroczenie to wywołane zostanie 
głównie przez ruch pojazdów po terenie stacji benzynowej. 
Stacja paliw świadcząca z założenia usługi dla klientów 

poruszających się pojazdami o napędzie spalinowym  
z pewnością nie może być traktowana jako typowe źródło 
hałasu przemysłowego. Przedstawiona dwuetapowa metoda 
oceny oddziaływania hałasu jest rozwiązaniem możliwym  
do przeprowadzenia w obecnych uwarunkowaniach prawnych. 
Ze względu na znaczny ruch pojazdów drogą wojewódzką 
powstają  duże trudności w wykonaniu pomiarów terenowych  
w porze dziennej tak, aby rejestrowane źródła hałasu 
przyporządkować do grupy hałasu przemysłowego lub 
komunikacyjnego. 

Brak dedykowanej dla stacji benzynowej metodyki 
prowadzenia ocen oddziaływania akustycznego na środowisko 
powoduje skutki prawne dla właścicieli tych obiektów. Ustalanie 
poziomu dopuszczalnego hałasu od stacji benzynowej jak dla 
źródła wyłącznie przemysłowego jest błędne, gdyż podobne 
natężenia ruchu jak zestawione w tabeli 3 rejestrujemy np. na 
drogach wiejskich które są źródłem hałasu komunikacyjnego. 
 
Bibiografia  
1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010  

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko, Dz.U.213 poz.1397 ze zmianami, 2010. 

2. WHO Regional Office for Europe. Burden of disease from 
environmental noise. Quantification of healthy life years lost 
in Europe. Copenhagen 2011.  

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu  
w środowisku, Dz.U.120 poz. 826, 2007. 

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 
2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, Dz.U. poz. 
1109, 2012. 

5. Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  
z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny  
i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz.U. UE L. 
189/12 z 18 lipca 2002 r. ze zm.) 2002. 

6. Ejsmont J., Ronowski G. Symulacja hałasu pojazdów  
w trakcie manewrowania z małymi prędkościami – model 
CP2009, Drogi i mosty 2010, 1, s.45-56. 

7. PN-ISO 9613-2:2002. Akustyka - Tłumienie dźwięku 
podczas propagacji w przestrzeni otwartej, Ogólna metoda 
obliczania. Warszawa 2002: Wydawnictwo PKN. 

8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 
2011r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia 
pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku 
przez zarządzającego, drogą, linią kolejową, linią 
tramwajową, lotniskiem lub portem, Dz.U. nr 140 poz. 824, 
2011. 

9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 
2014r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia 
pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej 
wody, Dz.U. 2014 poz. 1542, 2014. 

 
 
Autorzy:  
Mgr Katarzyna Wolniewicz – doktorantka, WILŚiG, 
Politechnika Koszalińska. 

Dr inż. Adam Zagubień – WILŚiG, Politechnika Koszalińska. 
 

Acoustic impact of a petrol station 
In this article there  has been made an attempt of describing the 
difficulties connected with carrying out acoustic analyses near the 
petrol station. The basic problem is the proper classification for the type 
of activity of a  petrol station to choose the right permissible levels. 
Different practical solutions applied by authors of acoustic analyses 
have been pointed out and also of some their interpretation by courts 
and administration bodies have been presented. The lack of the 
methodology of making assessments of acoustic impact to environment 
for petrol stations brings about some legal consequences for the 
owners of the stations. There was suggested a two-step acoustic 
analysis – independently for the road traffic noise and sources of 
industrial noise. 
 
Key words: noise, noise measurement, gas station. 

 
 


