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ZAGADNIENIA AKUSTYCZNE W KONTEKŚCIE 
RÓWNOWAŻENIA ROZWOJU W GOSPODARCE 
PRZESTRZENNEJ S BUDOWNICTWIE 

Wprowadzanie zasad zrównoważonego rozwoju w sektorze budowlanym obejmuje również 
zagadnienia związane z ochroną przed hałasem. Zapewnienie odpowiedniego klimatu akustyczne-
go w środowisku zewnętrznym oraz we wnętrzu budynku to nie tylko sprawa komfortu czy jakości 
środowiska zamieszkania, lecz także warunek rozwoju zdrowego i aktywnego społeczeństwa. W ar-
tykule przedstawiono problemy akustyczne wynikające z równoważenia rozwoju w szeroko pojętym 
budownictwie, podkreślając że niektóre tendencje mogą powodować niekorzystne skutki. Opraco-
wanie jednolitych zasad klasyfikacji akustycznej terenów przeznaczonych pod inwestycje oraz 
zasad klasyfikacji akustycznej budynków mieszkalnych pomogłoby stworzyć odpowiednie narzę-
dzia do właściwego kształtowania środowiska przebywania człowieka. 

1. Wprowadzenie 
Hałas jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych zanieczyszczeń środowisko-

wych. Dotyczy to zarówno środowiska zewnętrznego, jak również przestrzeni znajdują-
cej się we wnętrzu różnego rodzaju obiektów budowlanych. Hałas może być dokuczliwy, 
uciążliwy i szkodliwy dla zdrowia. Równoważenie rozwoju, poza innymi zagadnieniami 
o globalnym lub lokalnym zasięgu, obejmuje również problemy związane z koniecznością 
ochrony przed hałasem. Taka potrzeba dotyczy także gospodarki przestrzennej i szeroko 
pojętego budownictwa. 

Hałas zewnętrzny wpływa na jakość terenów przeznaczonych pod zabudowę miesz-
kaniową, jakość terenów zielonych, miejskich parków, podmiejskich terenów rekreacyj-
nych i innych wrażliwych na hałas obszarów. Panujący tam klimat akustyczny jest 
kształtowany w znacznej mierze przez inwestycje budowlane i różnego rodzaju działania 
podejmowane w sektorze budowlanym. Tendencje związane z wprowadzaniem zasad 
zrównoważonego rozwoju w tym sektorze będą wpływały również na warunki akustycz-
ne. Zmniejszanie odległości pomiędzy obiektami, redukowanie przestrzeni izolacyjnej, 
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wykorzystywanie wolnych terenów na obszarach zurbanizowanych i uszczelnianie 
zabudowy, a także realizacja programów rewitalizacyjnych itp. będzie miała swoje 
skutki w zakresie oddziaływania hałasu. 

Właściwości akustyczne budynku mają znaczący wpływ na jego jakość użytkową, 
izolacyjność akustyczna przegród budowlanych i poziom hałasu panującego we wnętrzu 
pomieszczeń są traktowane jako jedno z podstawowych kryteriów przy subiektywnej 
ocenie budynku przez użytkowników. Nowe materiały i nowe rozwiązania konstrukcyjne 
wynikające z wprowadzania zasad zrównoważonego rozwoju w sektorze budowlanym 
powinny być zatem oceniane także pod względem akustycznym. Niezbędne jest wypra-
cowanie kompromisu pomiędzy różnymi parametrami, które mogą pozostawać w sprze-
czności. Ciężkie materiały budowlane na przykład, mające dobre właściwości akustycz-
ne, są bardziej energochłonne w procesie produkcji i wznoszenia budynku. Lekkie 
konstrukcje są natomiast trudniejsze do właściwego zaprojektowania pod względem 
akustycznym. 

Budynki i ich wyposażenie techniczne stanowią źródło hałasu emitowanego do 
środowiska, a także do wnętrza pomieszczeń. Problem ten staje się bardziej skompliko-
wany w przypadku realizacji programów rewitalizacyjnych, zagęszczania zabudowy i zmniej-
szania odległości pomiędzy obiektami budowlanymi, a także przy zmianie funkcji istnie-
jących budynków itp. 

2. Hałas 

Hałas ze względu na charakter źródła oraz sposób rozprzestrzeniania się jest zjawi-
skiem lokalnym, jednak o powszechnym zakresie występowania. Praktycznie prawie 
każdej działalności człowieka towarzyszy powstawianie hałasu o zróżnicowanym pozio-
mie, który w określonej sytuacji może stanowić poważne zakłócenie warunków życia. 
Problemy akustyczne występują również w budownictwie rozumianym jako dziedzina 
przemysłu, sposób zagospodarowania terenu, jak też środowisko przebywania ludzi. 
Hałas jest jednym z bardzo istotnych czynników wpływających na ocenę jakości tego 
środowiska. Dotyczy to warunków akustycznych panujących we wnętrzu budynku oraz 
w jego otoczeniu. 

Negatywny wpływ oddziaływania hałasu na człowieka, na jego zdrowie i samopoczu-
cie, jest znany i potwierdzony wynikami licznych badań. Nie jest to tylko kwestia ubytku 
lub utraty słuchu spowodowanych ekspozycją na hałas o wysokim poziomie. Zależnie 
od miejsca występowania, charakteru źródła i poziomu dźwięku hałas może być odczu-
wany jako dokuczliwy, może utrudniać odpoczynek lub koncentrację uwagi, powodować 
rozdrażnienie, zakłócać możliwość porozumiewania się czy prowadzenia wykładu lub 
lekcji. Hałas o nadmiernym poziomie może zakłócać sen lub utrudniać zaśnięcie. Hałasy 
sąsiedzkie naruszają intymność i poczucie prywatności w mieszkaniu czy pokoju hote-
lowym. Oddziaływania te mogą spowodować uszczerbek na zdrowiu u osób, które są 
na nie narażone. Długotrwała ekspozycja na hałas może doprowadzić do rozregulowania 
systemu fizjologicznego, a zwłaszcza chronicznego wzrostu wydzielania hormonów 
stresu (adrenaliny, cortisolu), co z kolei powoduje zwiększenie poziomu cholesterolu 
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i trygiicerydów we krwi, a w konsekwencji wzrost ryzyka zawału serca. Lista negatywnych 
skutków oddziaływania hałasu jest bardzo długa [1 ]. 

Hałas środowiskowy stanowi poważny problem społeczny. Szacuje się, że ujemnie 
wpływa na zdrowie i na jakość życia ponad 90 milionów ludzi w Europie [2j. W takiej 
sytuacji Komisja Europejska podjęła decyzję o konieczności ograniczenia hałasu i stopnia 
narażenia ludzi na jego szkodliwe oddziaływanie [3]. Problem zagrożenia społeczeństwa 
hałasem jest od dawna dostrzegany również w Polsce [4, 5]. Badania ankietowe 
dotyczące wpływu hałasu na zdrowie i samopoczucie ludności w środowisku miejskim 
przeprowadzone zostały między innymi już w latach 1970-1975 wspólnie przez Zakład 
Akustyki Instytutu Techniki Budowlanej i Instytut Medycyny Społecznej Akademii Medy-
cznej w Warszawie [6]. Badania objęły ponad 2900 osób i wykazały, że hałas w miejscu 
zamieszkania może być przyczyną zaburzeń czynności ustroju, głównie o charakterze 
nerwicowym [7], Wykazano zależność między warunkami akustycznymi a częstością 
występowania u mieszkańców objawów wskazujących na nerwicę serca, ogólnych 
dolegliwości ze strony układu pokarmowego, uczucia zmęczenia i wyczerpania, bólów 
głowy, a także częstym przyjmowaniem środków uspakajających i nasennych. Te objawy 
zostały również potwierdzone znacznie późniejszymi badaniami przeprowadzonymi 
przez PZH [8, 9], Zgodnie z uzyskanymi wynikami na obszarach, na których poziom 
hałasu przekraczał 70 dB, spożycie środków uspakajających i nasennych było około 
trzykrotnie wyższe niż na terenach, gdzie poziom hałasu nie przekraczał 57 dB. 

Zaburzenia snu, których jedną z głównych przyczyn jest hałas otoczenia, są obecnie 
bardzo rozpowszechnione i mogą powodować wiele problemów zdrowotnych. Badania 
przeprowadzone w Niemczech wykazały, że około 20 min obywateli tego kraju ma 
trudności z zaśnięciem i pozostawaniem we śnie, 8,5 mln spośród nich potrzebuje 
stosowania środków medycznych, a 3,3 min cierpi na przewlekłe zmęczenie w ciągu 
dnia [1 ]. Ma to wpływ na wiele dziedzin życia, na przykład na bezpieczeństwo na drogach, 
gdzie znaczny procent wypadków jest spowodowany przez kierowców przysypiających 
z powodu niedostatku lub złej jakości snu. 

Działanie hałasu ma również inne skutki społeczne: powoduje zmiany w codziennym 
zachowaniu osób, które są narażone na takie działanie w sposób długotrwały. Hałas 
może zwiększać agresywność, nieprzyjazne nastawienie do otoczenia, brak zaangażo-
wania, rezygnację, zmiany nastrojów itp. [1]. 

Wysoki poziom hałasu zewnętrznego prowadzi do podejmowania przez mieszkańców 
różnorodnych działań zmierzających do ograniczenia jego negatywnego wpływu na 
warunki zamieszkania [8], Zmniejsza się częstotliwość otwierania okien i wietrzenia 
pomieszczeń. Stosuje się dodatkowe uszczelnienie okien lub ich wymianę na okna 
całkowicie szczelne. Działania te powodują pogorszenie wentylacji pomieszczeń, co 
również wpływa niekorzystnie na zdrowie. Ponadto ogranicza się lub całkowicie rezyg-
nuje z wychodzenia na balkon i ze spacerów w miejscu zamieszkania, co ma swój ujemny 
wpływ na psychofizyczny stan człowieka. 

Przedstawione - nawet tylko w zarysie - negatywne skutki wpływu hałasu w miejscu 
zamieszkania na zdrowie i samopoczucie ludności dowodzą, że zagadnienia akustyczne 
muszą być bardzo poważnie traktowane w działaniach związanych z równoważeniem 
rozwoju, którego jednym z zadań jest promocja zdrowia, życia oraz aktywności zawo-

47 



dowej i społecznej ludności, Należy również pamiętać, że ponadnormatywne oddziały-
wanie hałasu pociąga za sobą wymierne skutki ekonomiczne [10, 11]. Problematyka 
równoważenia rozwoju w budownictwie rozumianym jako planowanie przestrzenne, 
konstruowanie obiektów budowlanych oraz produkcja materiałów budowlanych powinna 
uwzględniać konieczność zapewnienia właściwej ochrony przed hałasem [12], Omawia-
jąc zagadnienia akustyczne w kontekście równoważenia rozwoju w budownictwie mie-
szkaniowym należy podkreślić, że nie jest to jedynie sprawa komfortu czy jakości 
środowiska zamieszkania, lecz poważny problem rozwoju zdrowego i aktywnego spo-
łeczeństwa [13]. 

3. Zagadnienia akustyczne w planowaniu przestrzennym 

Teren jako przedmiot planowania przestrzennego, zajmowany i kształtowany w wyniku 
planowej działalności inwestycyjnej podobnie jak inne zasoby naturalne, jest dobrem 
ograniczonym. W tym znaczeniu mówi się o konieczności oszczędnego gospodarowania 
terenem przeznaczonym pod budownictwo. W wielu przypadkach hałas związany z funkcjo-
nowaniem obiektu budowlanego wykracza poza tworzoną infrastrukturę; można powie-
dzieć, że „zajmuje przestrzeń", wyklucza ją z normalnego użytkowania na obszarze 
znacznie większym niż obrys samego obiektu. Przykładem mogą być porty lotnicze, 
wokół których ze względu na hałas są ustanawiane obszary ograniczonego użytkowania, 
obejmujące teren znacznie wykraczający poza granice samego obiektu. Takie blokowa-
nie terenów objętych oddziaływaniem hałasu wpływa na kierunki rozwoju i zagospoda-
rowanie całego otoczenia (rys. 1). 

Do typowych obiektów-źródeł można zaliczyć również autostrady i drogi szybkiego 
ruchu, linie kolejowe, obiekty i instalacje przemysłowe itp. Ich uciążliwość akustyczna 
powinna być poddana ocenie we wstępnej fazie projektowej. W Polsce obowiązują w tym 
zakresie odrębne przepisy dotyczące ochrony środowiska przed hałasem. Ogólne 
zasady są zawarte w ustawie Prawo ochrony środowiska [14], która pod względem 
akustycznym jest dostosowana do dyrektywy europejskiej [15]. Dopuszczalny poziom 
hałasu, jaki nie powinien być przekroczony na granicy terenów chronionych pod wzglę-
dem akustycznym, jest określony w rozporządzeniu [16] (rozporządzenie to jest obecnie 
w fazie kolejnej nowelizacji). Obowiązują również poziomy progowe [17], Ich przekro-
czenie powoduje zaliczenie danego obszaru do kategorii terenu zagrożonego hałasem, 
dla którego w myśl ustawy [14] przedsięwzięcia ochronne powinny być podejmowane 
w pierwszej kolejności. 

Źródłem hałasu emitowanego do środowiska mogą być również obiekty budownictwa 
ogólnego, a ściślej, urządzenia stanowiące wyposażenie techniczne takich obiektów. 
Jako przykład można podać hałaśliwe urządzenia wentylacyjne lub chłodnicze, które 
często są lokalizowane na dachu bez żadnych zabezpieczeń akustycznych. Stanowią 
one potencjalne zagrożenie dla budynków sąsiednich, zwłaszcza gdy budynki te są 
wyższe (rys. 2). W przypadku zagęszczonej zabudowy problem ten może być szczegól-
nie trudny do rozwiązania, jeżeli nie zostanie uwzględniony już podczas projektowania 
i ustalania lokalizacji hałaśliwych elementów instalacyjnych. 
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Rys. 1. Lotnisko Warszawa Okęcie - hałas wykracza poza granice obiektu i„zajmuje teren" 
Fig. 1. Warsaw airport, noise exceeds property limits and occupies the space 
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Obiekt budowlany zależnie od typu i funkcji może więc chronić użytkowników przed 
hałasem i innymi czynnikami zewnętrznymi, ale także może stanowić źródło hałasu 
emitowanego do środowiska. Obiekty kubaturowe mogą pełnić rolę ekranów akustycz-
nych, mogą też stanowić elementy odbijające fale dźwiękowe. Przez odpowiednie 
planowanie zabudowy można wpływać na rozkład pola akustycznego w środowisku 
zewnętrznym. Należy przy tym uwzględniać funkcję projektowanych budynków oraz 
przeznaczenie i układ pomieszczeń znajdujących się w ich wnętrzu. 



Pianiści zwracają uwagę na brak racjonalnego gospodarowania przestrzenią w Pol-
sce, na nowo powstające struktury zagospodarowania niezgodne z zasadą koncentracji 
funkcji, przyrost terenów budowlanych kosztem terenów rolnych. Tymczasem zgodnie 
z wieloma opiniami równoważenie rozwoju w sferze budownictwa powinno powodować 
tendencje odwrotne, tj. uszczelnianie istniejącej zabudowy, które może prowadzić do 
zabudowy parków, skwerów i zieleńców osiedlowych [18], Pojawiają się poglądy, że 
przestrzeń izolacyjna jest przeważnie bezużyteczna, a izolacja odległościowa powinna 
być zastąpiona zastosowaniem odpowiedniej przegrody lub zabezpieczeń usuwających 
groźbę negatywnego oddziaływania jednego obiektu na drugi [18]. 

Intensyfikacja zabudowy może powodować wzrost uciążliwości hałasu bytowego i sąsie-
dzkiego. Zmniejszenie dystansu pomiędzy obiektami spowoduje również większą ucią-
żliwość urządzeń wyposażenia technicznego emitujących hałas na zewnątrz, na przy-
kład wentylatorów dachowych, czerpni i wyrzutni powietrza, urządzeń chłodniczych itp. 
Przy mniejszych odległościach bardziej rozpowszechnione będą problemy pojawiające 
się już obecnie w zamkniętych przestrzeniach zabudowy patriarchalnej, gdzie warunki 
rozprzestrzeniania się hałasu są znacznie mniej korzystne niż w przypadku pola swo-
bodnego. 

Intensyfikacja zabudowy prowadzi do wzrostu hałasu komunikacyjnego, wynikające-
go z większego natężenia ruchu, Mogą występować tendencje do zbliżania tras komu-
nikacyjnych do terenów zabudowy mieszkaniowej lub innych obszarów chronionych pod 
względem akustycznym, a także tendencje do zbliżania nowych inwestycji podlegają-
cych ochronie akustycznej do istniejących źródeł hałasu. Należy pamiętać, że środki 
ochrony akustycznej, które można zastosować w takiej sytuacji, mają ograniczoną 
skuteczność. Możliwości ekranów akustycznych są zwykle oceniane zbyt optymistycz-
nie. Efekty tego łatwo zauważyć w ostatnim okresie w Polsce, gdzie ekrany akustyczne 
stanowią coraz bardziej widoczny element krajobrazu, również krajobrazu miejskiego. 
Ich lokalizacja jest często nieuzasadniona i nieprzemyślana, a w niektórych przypadkach 
powoduje wręcz kuriozalne sytuacje (rys. 3). Ten wzrost liczby ekranów akustycznych 
stosowanych ostatnio w Polsce w środowisku miejskim jest niepokojący. 

Również inne środki techniczne możliwe do zastosowania w celu zmniejszenia hałasu 
drogowego mają ograniczoną skuteczność. Stosowanie cichych nawierzchni jest skute-
czne tylko przy dużych prędkościach pojazdów (autostrady), a zmniejszenie poziomu 
hałasu w stosunku do tradycyjnego asfaltu zwykle nie przekracza 3 dB [19], W pracach 
planistycznych przy rozwiązywaniu problemów komunikacyjnych jest konieczna bardziej 
dokładna analiza akustyczna wykonana już w fazie wskazania lokalizacyjnego. Ze 
względu na hałas należy dążyć do rozwoju lokalnej infrastruktury zachęcającej do 
chodzenia pieszo oraz promującej rower jako środek komunikacji indywidualnej. Konie-
czne jest zwiększenie atrakcyjności komunikacji publicznej, zwłaszcza metra, oraz 
polityka promująca bilety rodzinne, grupowe, miesięczne szkolne itp. Szacuje się, że w przy-
padku samochodów poruszających się po mieście około 60% to samochody wiozące 
jedną osobę, tj. prowadzącego pojazd kierowcę. Zarówno w Europie, jak też na terenie 
USA były podejmowane próby tworzenia specjalnych pasów dla samochodów, w których 
jadą co najmniej dwie osoby. 
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Bardziej intensywne wykorzystanie terenu może powodować ograniczenie możliwości 
odpoczynku od miejskiego hałasu w rejonie zamieszkania. Istnieją opinie, według 
których równoważenie rozwoju w sferze budownictwa będzie skutkowało zajmowaniem 
miejskich terenów zielonych pod zabudowę. Zieleń miejska jest już obecnie pod dużą 
presją ze strony inwestorów. Można zaobserwować tendencję do wchodzenia w te 
obszary z inwestycjami budowlanymi. Istnieje niebezpieczeństwo, że idea rozwoju 
zrównoważonego będzie wykorzystywana do realizowania partykularnych interesów i wzno-
szenia ekskluzywnych obiektów lub dobrze prosperujących usług kosztem wspólnych 
terenów zielonych potrzebnych miastu. Jest to istotny problem zwłaszcza w Polsce, 
gdzie dominuje wysoka zabudowa wielorodzinna i zieleń miejska pełni znaczącą rolę, 
dając możliwość odpoczynku od hałasu mieszkańcom nie mającym do dyspozycji 
ogródków i zielonej infrastruktury towarzyszącej zabudowie jednorodzinnej. Redukcja 
terenów zielonych w mieście może prowadzić do większego wykorzystania w celach 
rekreacyjnych terenów podmiejskich, co będzie dodatkowo wpływało na zwiększenie 
hałasu komunikacyjnego w okresach weekendowych. 

Specyficzne problemy akustyczne występują przy rewitalizacji terenów przemysłowych 
oraz zagospodarowywaniu likwidowanych stref ochronnych wokół istniejących zakładów 
produkcyjnych. Coraz częściej pojawiają się również problemy związane z wykorzystaniem 
atrakcyjnych pod względem lokalizacyjnym terenów położonych w bezpośrednim otoczeniu 
działających obiektów przemysłowych i innego rodzaju źródeł hałasu (rys. 4). 

4. W kierunku jednolitych kryteriów oceny terenów 
inwestycyjnych 

Ocena akustyczna terenów przeznaczonych pod konkretne inwestycje budowlane lub 
terenów już zainwestowanych, wykonana tylko na podstawie formalnie obowiązujących 
dopuszczalnych i progowych wartości poziomu hałasu, może być mało precyzyjna. Jest 



oczywiste, że przygotowując akt prawny, każdy ustawodawca przeprowadza analizę 
wielu czynników, również skutków ekonomicznych wprowadzenia tego aktu w życie. 
Ustalony dopuszczalny poziom hałasu środowiskowego nie jest więc pojęciem uniwer-
salnym i jednoznacznym w ocenie subiektywnej. Przykładem mogą być wymagania 
obowiązujące w zakresie ochrony środowiska przed hałasem w Polsce. Relacje pomię-
dzy wartościami dopuszczalnymi hałasu przyjętymi dla różnego typu terenów mogą 
budzić pytania, podobnie jak relacje występujące pomiędzy wartościami poziomów 
dopuszczalnych i poziomów progowych dla poszczególnych kategorii terenu [20], Rów-
nież kontrowersyjna jest sprawa zróżnicowania wymagań w zależności od rodzaju 
źródła, tj. hałasu przemysłowego, komunikacyjnego i lotniczego. Wiadomo, że hałas 
pochodzący od różnych źródeł jest oceniany subiektywnie. Hałas lotniczy jest odbierany jako 
bardziej uciążliwy od hałasu drogowego o tym samym poziomie, natomiast hałas kolejowy 
jest łatwiej tolerowany niż hałas drogowy, Jednak wprowadzone do polskich przepisów 
zróżnicowanie wartości dopuszczalnych hałasu w zależności od źródła nie zawsze odpo-
wiada tym subiektywnym odczuciom [20]. W takiej sytuacji ocena jakości akustycznej 
terenów inwestycyjnych i ocena ich przydatności do danej funkcji przeprowadzona na 
podstawie istniejących wartości dopuszczalnych i progowych hałasu nie będzie w pełni 
odpowiadała rzeczywistym odczuciom. Zagadnienia związane z komfortem, sprawy ekono-
miczne, możliwości techniczne i problemy ochrony przed hałasem ze względów zdrowot-
nych powinny być rozdzielone. Stąd godna rozważenia wydaje się propozycja klasyfikacji 
akustycznej terenów inwestycyjnych opartej na niezależnych kryteriach oceny [20], 

Klasyfikacja powinna uwzględniać zróżnicowaną uciążliwość poszczególnych źródeł 
hałasu. Można w tym celu wykorzystać zależności występujące pomiędzy poziomem 

hałasu drogowego, kolejowego i lotniczego, a procentem osób odczuwających ten 
hałas jako dokuczliwy, annoyed (%A) lub wysoce dokuczliwy, higly annoyed (%HA). 
Relacje takie zostały opracowane na podstawie wyników licznych badań i przedstawione 
w pracy [21 ] wykonanej z przeznaczeniem do wykorzystania przy nowelizacji załącznika 
nr 3 dyrektywy [15j dotyczącego oceny stopnia społecznego narażenia na hałas. Według 
kryterium (%A) hałas lotniczy jest oceniany o 5 -6 dB ostrzej od drogowego, a hałas 
kolejowy o 5 -7 dB łagodniej niż drogowy. W uproszczeniu, przy ocenie terenów 
inwestycyjnych znajdujących się pod wpływem hałasu lotniczego można stosować 
poprawkę +5 dB, a kolejowego - 5 dB w stosunku do wartości wynikających na przykład 
z mapy hałasu sporządzonej dla danego obszaru. 

W celu ujednolicenia metod oceny hałasu środowiskowego dyrektywa [15] wprowadza 
nowe wskaźniki oceny, zobowiązując państwa członkowskie UE do ich stosowania [22], 
Ustalono dwa obowiązkowe podstawowe wskaźniki: 

a) poziom dzienno-wieczorowo-nocny - do oceny ogólnej uciążliwości hałasu: 
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b) poziom nocny - do oceny uciążliwości hałasu związanej z zaburzeniami snu. 
Wprowadzenie jednolitego kryterium oceny będzie dużym ułatwieniem. Jednak sto-

sowanie wskaźnika może być w niektórych przypadkach nieracjonalne, na przykład 



w przypadku terenów rekreacyjnych użytkowanych tylko w porze dziennej. Tereny 
zabudowy mieszkaniowej są natomiast użytkowane głównie w porze wieczornej i nocnej. 
Warto przeanalizować zależności, jakie występują pomiędzy wskaźnikami oceny stoso-
wanymi obecnie w poszczególnych państwach a nowymi wskaźnikami unijnymi. 
Wskaźnik różni się od stosowanego w Polsce dla pory dziennej wskaźnika 
zarówno w odniesieniu do hałasu komunikacyjnego, jak też hałasu pochodzącego z innych 
źródeł. Natomiast wskaźnik proponowany dla pory nocnej przy ocenie hałasu 
komunikacyjnego jest w przybliżeniu odpowiednikiem obecnego wskaźnika 

W przypadku hałasu komunikacyjnego, korzystając z wzoru (1), obliczono różnice 
dB występujące przy różnym dobowym profilu hałasu [20], Wyniki obliczeń 

pokazują, że w praktyce różnica między wartościami wskaźników dB przy 
ocenie tego samego hałasu zawiera się w granicach od 0-1 dB w przypadku lokalnych 
ulic, na których występuje znaczny spadek natężenia ruchu w nocy, do 3 -7 dB w przypadku 
ulic śródmiejskich, autostrad i linii kolejowych silnie obciążonych w godzinach nocnych. 
Zatem relacja występująca między kryteriami oceny może się zmieniać w zależności od 
konkretnej sytuacji. Relacje zachodzące pomiędzy wartościami różnych wskaźników 
oceny powinny być uwzględnione również przy klasyfikacji terenów zależnie od wynika-
jącego z funkcji okresu ich użytkowania w ciągu doby. 

5. Właściwości akustyczne budynku 

Istniejące systemy oceny budynku mieszkalnego uwzględniające potrzebę równowa-
żenia rozwoju w budownictwie traktują zagadnienia akustyczne w sposób marginesowy 
lub całkowicie je pomijają [23], Konieczność ochrony przed hałasem jest uwzględniana 
tylko w niektórych przypadkach przy ocenie komfortu wewnętrznego i odnosi się głównie 
do izolacyjności akustycznej przegród budowlanych. Zagadnienia akustyczne, jeżeli są 
uwzględnione, mają znikomy udział w ogólnej ocenie budynku, pomimo że negatywny 
wpływ oddziaływania hałasu na człowieka, na jego zdrowie i samopoczucie, jest znany 
i potwierdzony wynikami licznych badań. 

Ochrona akustyczna pomieszczeń znajdujących się w budynku obejmuje głównie 
problemy związane z przenikaniem hałasu zewnętrznego oraz hałasu pochodzącego od 
urządzeń wyposażenia technicznego, a także problem odpowiedniej izolacyjności aku-
stycznej przegród budowlanych. 

Warunki akustyczne panujące na zewnątrz wpływają na poziom hałasu przenikające-
go do pomieszczeń znajdujących się w budynku. Hałas zewnętrzny zależy od lokalizacji 
konkretnego budynku i jest kształtowany pod wpływem obiektów typu „źródło hałasu" 
oraz pojedynczych urządzeń działających w sąsiedztwie. Źródłem zakłóceń akustycz-
nych może być także hałas bytowy związany z aktywną i hałaśliwą obecnością osób. 
W ostatnim okresie można zaobserwować wzrost liczby skarg dotyczących funkcjono-
wania placów zabaw, letnich restauracji, ogródków piwnych, dyskotek, klubów muzycz-
nych itp. Zgodnie z obowiązującymi przepisami właściwa ochrona pomieszczeń znajdu-
jących się w budynku przed hałasem docierającym z zewnątrz wymaga zapewnienia 
odpowiedniej izolacyjności akustycznej zewnętrznych przegród budowlanych. Wymaga-
na izolacyjność tych przegród jest zależna od strefy uciążliwości akustycznej, w jakiej 
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jest zlokalizowany rozpatrywany budynek, oraz od funkcji znajdujących się w nim 
pomieszczeń. Stosowane w Polsce wskaźniki oceny izolacyjności są zróżnicowane 
zależnie od charakterystyki źródła hałasu, zgodnie z normą [24], 

Hałas od urządzeń wyposażenia technicznego budynku oraz hałas instalacyjny jest 
subiektywnie oceniany jako bardziej uciążliwy niż hałas przenikający z zewnątrz. Zgod-
nie z przepisami obowiązującymi w Polsce w stosunku do tego typu hałasu obowiązują 
odrębne wymagania, które są zwykle o 5 dB ostrzejsze od wymagań dotyczących hałasu 
pochodzącego z innych źródeł. Urządzenia należące do wyposażenia technicznego 
budynku znajdują się zwykle na dachu lub w wydzielonych pomieszczeniach, takich jak 
wentylatornie, maszynownie dźwigu, węzły cieplne, pomieszczenia elektryczne, stacje 
trafo, agregatornie, a także coraz częściej stosowane lokalne kotłownie. Źródłem hałasu 
mogą być również windy, zsypy na śmieci, mechanizm drzwi garażowych itp. Ochrona 
przed hałasem pochodzącym z tych źródeł polega nie tylko na zapewnieniu odpowiedniej 
izolacyjności akustycznej oddzielających je przegród budowlanych - ważne jest też 
prawidłowe posadowienie zarówno samych hałaśliwych urządzeń, jak też podłączonych 
do nich przewodów. W przeciwnym razie dźwięki materiałowe przenoszone po konstru-
kcji mogą być uciążliwe nawet w miejscach bardzo odległych od źródła. Należy również 
rozwiązać problem hałasu przedostającego się za pośrednictwem elementów instala-
cyjnych, tj. kanałów wentylacyjnych i rur. 

Odrębne zagadnienie stanowi hałas powstający w wyniku użytkowania przyborów 
sanitarnych, takich jak umywalka, wanna, prysznic, miska sedesowa, spłuczka itp, Hałas 
tego typu jest bardzo uciążliwy, zwłaszcza gdy przenika z sąsiedniego mieszkania, a do-
bowy cykl aktywności sąsiada różni się od naszego planu dnia. Pewne problemy 
występują przy ocenie hałasu instalacyjnego przenikającego do pomieszczeń. Istotne 
jest ustalenie przyjmowanego do oceny cyklu, na przykład przy napełnianiu wodą wanny 
czy spłukiwaniu wody w sąsiedniej łazience. Są w tym zakresie przygotowywane nowe 
normy europejskie: prEN ISO 16032 i prEN ISO 10052. 

Przegrody oddzielające pomieszczenia techniczne oraz inne pomieszczenia zawie-
rające źródła hałasu od pomieszczeń przeznaczonych dla ludzi powinny zagwarantować 
właściwą ochronę tych pomieszczeń od dźwięków o charakterze mechanicznym lub 
instalacyjnym. Natomiast pozostałe przegrody wewnętrzne mają za zadanie ochronę 
przed hałasem bytowym związanym z obecnością i działaniem osób w sąsiednim 
pomieszczeniu. W budynkach mieszkalnych i hotelowych przegrody te powinny zapew-
niać należytą intymność i prywatność w użytkowanym wnętrzu, W budynkach użytecz-
ności publicznej parametry akustyczne przegród wewnętrznych powinny dawać możli-
wość skupienia i pracy, zapewniać poufność prowadzonych rozmów, możliwość prowa-
dzenia lekcji w szkołach, a także stwarzać odpowiednie warunki dla chorych i personelu 
w szpitalach, przychodniach zdrowia itp. Przegrody są oceniane pod względem akusty-
cznym w odniesieniu do dźwięków powietrznych (ściany i stropy) i uderzeniowych (tylko 
stropy). Dźwięki te powstają w różny sposób, różne są metody pobudzania konstrukcji 
i różne środki służą do uzyskania odpowiedniej izolacyjności akustycznej. Wymagania 
dotyczą izolacyjności całego układu przegród, jaki został zastosowany w konkretnym 
obiekcie, z uwzględnieniem przenoszenia dźwięku wszystkimi drogami bocznymi. Obo-
wiązująca obecnie polska norma podaje dopuszczalne wartości wskaźników izolacyjno-
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ści akustycznej dla ścian i stropów zależnie od przeznaczenia budynku 
i funkcji sąsiadujących ze sobą pomieszczeń. 

Budynek, a zwłaszcza budynek mieszkalny, nie powinien być rozpatrywany pod 
względem akustycznym w oderwaniu od warunków panujących w jego otoczeniu. 
Otoczenie budynku i związana z nim infrastruktura, a także balkony i loggie, stanowią 
również środowisko zamieszkania. Ochrona pomieszczeń przed hałasem zewnętrznym 
jest często rozumiana jedynie jako kwestia zastosowania okien o odpowiednio wysokiej 
izolacyjności akustycznej. Natomiast szczelne odizolowanie budynku od wpływów zew-
nętrznych polegające na zamknięciu znajdujących się wewnątrz pomieszczeń może 
powodować efekt „akwarium", w którym człowiek obserwuje przez szybę bezdźwięczny 
zewnętrzny ruch. Pełna ocena akustyczna budynku powinna uwzględniać również 
warunki panujące w jego wnętrzu przy otwartych lub uchylonych oknach. Jest to 
szczególnie istotne w warunkach występujących w Polsce, gdzie większość budynków 
jest wyposażona w wentylację grawitacyjną. Otwieranie okien, szczególnie w okresie 
letnim, jest konieczne i powszechnie stosowane. Natomiast obowiązujące wymagania 
akustyczne dotyczą warunków występujących przy zamkniętych oknach i drzwiach. 

Przy wentylacji grawitacyjnej istotna jest również możliwość zapewnienia napływu 
powietrza wówczas, gdy okna pozostają całkowicie zamknięte. Obowiązują w tym 
zakresie odrębne przepisy. W praktyce powinny być stosowane okna rozszczelnione lub 
wyposażone w dodatkowe nawiewniki powietrza. Oba rozwiązania powodują zwykle 
obniżenie izolacyjności akustycznej okna - uzyskanie dobrych parametrów akustycz-
nych okna rozszczepionego jest bardzo trudne [25], 

6. Przewidywane zmiany rozwiązań materiałowo-
-konstrukcyjnych budynku a zagadnienia ochrony 
przed hałasem 

W związku z wprowadzaniem idei równoważenia rozwoju do sektora budowlanego 
oprócz dotychczasowych kryteriów oceny budynku pod względem konstrukcyjnym, 
użytkowym czy ekonomicznym coraz większego znaczenia nabierają nowe systemy 
oceny oparte na nowych kryteriach [26], Takim kryterium jest na przykład bilans 
energetyczny budynku obejmujący cały okres jego eksploatacji lub ilość energii zużywa-
nej w procesie produkcji elementów budowlanych danego rodzaju czy danego systemu. 
Brana jest pod uwagę możliwość ograniczenia zastosowania ciężkiego sprzętu w procesie 
wznoszenia obiektu, a także możliwość zaangażowania w ten proces małych i średnich 
przedsiębiorstw (SME). Oceniana jest również możliwość zastosowania zaawansowa-
nych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych oraz adaptacji najnowszych tech-
nologii stosowanych w innych dziedzinach - na przykład w przemyśle samochodowym 
czy lotniczym - d o przemysłu budowlanego. Istotne są również zagadnienia ekologiczne, 
możliwość rozbiórki i recyklingu obiektu lub jego elementów po określonym czasie 
eksploatacji. Równie ważny jest wpływ zastosowanych produktów budowlanych na 
emisję substancji szkodliwych i na klimat wewnętrzny. Uwzględniana jest możliwość 
zmiany funkcji, modernizacji i modyfikacji budynku w miarę ewoluowania potrzeb i oczekiwań 
użytkowników. 
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Biorąc poci uwagę powyższe kryteria należy przypuszczać, że dalszy rozwój budow-
nictwa mieszkaniowego będzie ukierunkowany na lekką konstrukcję i lekkie elementy 
budowlane. Ocena lekkich konstrukcji w tym kontekście wypada korzystniej w porówna-
niu z tradycyjnymi masywnymi przegrodami. W przypadku budynków biurowych i innego 
typu obiektów użyteczności publicznej lekkie konstrukcje budowlane są już stosowane. 
Jednak często występują tam poważne problemy akustyczne, które w budynkach 
mieszkalnych nie są możliwe do zaakceptowania. 

Lekkie konstrukcje budowlane mogą uzyskiwać bardzo dobre parametry akustyczne. 
Przykładem są ściany szkieletowe z płyt gipsowo-kartonowych, ale także innego typu 
lekkie przegrody. Na rysunku 5 pokazano dwie charakterystyki izolacyjności akustycznej 
dwóch lekkich ścian o różnej konstrukcji, uzyskane w warunkach laboratoryjnych. Każda 
ze ścian ma grubość około 15 cm, a ich ciężar wynosi od 70 kg/m2 do 100 kg/m2, jest 
więc kilkakrotnie mniejszy od ciężaru ściany żelbetowej o takiej samej grubości. Pierwsza 
krzywa izolacyjności akustycznej charakteryzuje ścianę szkieletową z płyt gipsowo-kar-
tonowych, natomiast druga krzywa innego typu przegrodę podwójną (lecz nie szkieleto-
wą) skonstruowaną na bazie wełny drzewnej. Wartości wskaźników jednoliczbowych 
omawianych ścian lekkich wynoszą =61 dB, = 58-59 dB, = 52-54 dB. Jednak 
aby przegrody te uzyskały wysokie wartości wskaźników izolacyjności akustycznej w bu-
dynku, konieczne jest ograniczenie przenoszenia bocznego oraz właściwe i precyzyjne 
zaprojektowanie wszystkich szczegółów, a także odpowiedzialne wykonawstwo. Na 
rysunku 5 pokazano również wynik laboratoryjny uzyskany w przypadku ściany 
masywnej o mieszanej konstrukcji ceramiczno-żelbetowej, która uzyskiwała podobne 
wartości wskaźników jednoliczbowych, tj. = 60 dB, i - 58 dB, = 53 dB, jednak 
masa tej ściany wynosi ponad 630 kg/m2, jest więc ponad sześciokrotnie większa. 
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Lekkie przegrody uzyskują wysoką izolacyjność akustyczną w warunkach laborato-
ryjnych, ale w budynku są one pod względem akustycznym bardzo wrażliwe na wiele 
czynników, takich jak sposób rozwiązania szczegółów, połączeń, węzłów, powiązanie 
z układem pozostałych elementów budynku, a także jakość wykonania [27]. W przypadku 
lekkich przegród istotną rolę odgrywają także różnego rodzaju zjawiska rezonansowe 
występujące zwykle w zakresie niskich i średnich częstotliwości [28], Z wykresów 
przedstawionych na rysunku 5 wynika, że właśnie ten zakres ma decydujący wpływ na 
uzyskiwane wartości wskaźników jednoliczbowych. Ponadto właściwości akustyczne prze-
gród w zakresie niskich i średnich częstotliwości odgrywają coraz większą rolę w ocenie 
budynków mieszkalnych między innymi ze względu na powszechne stosowanie sprzętu 
nagłaśniającego nowej generacji, wyposażonego w głośniki niskoczęstotliwościowe. 

Wobec przewidywanych tendencji w budownictwie mieszkaniowym poszukiwanie i wpro-
wadzanie nowych koncepcji zmniejszających ciężar budynku wydaje się nieuniknione, 
a zatem będą wymagały rozwiązania problemy akustyczne związane ze stosowaniem 
lekkich konstrukcji. Rozwiązania pośrednie, polegające na wykorzystaniu poryzowanej 
ceramiki drążonej lub betonu komórkowego, nie dają zadowalających efektów. Można 
również przewidywać, że wymagania związane z równoważeniem rozwoju będą powo-
dowały poszukiwanie nowych materiałów i wyrobów budowlanych. Podstawowym kry-
terium tych poszukiwań będą zagadnienia ekologiczne, zużycie energii w procesie 
wytwarzania, możliwość recyklingu itp. W pracach tych nie można jednak pomijać 
zagadnień związanych z ochroną przed hałasem. Należy podkreślić, że wiele rozwiązań 
możliwych do zastosowania pod względem konstrukcyjnym nie znajduje zastosowania 
w budownictwie mieszkaniowym ze względów akustycznych. 

7. Rewitalizacja istniejącej struktury 

W strategii równoważenia rozwoju w sektorze budowlanym wiele uwagi poświęca się 
problemom związanym z rewitalizacją środowiska miejskiego w odniesieniu do całej 
infrastruktury oraz poszczególnych obiektów budowlanych [29], Prace zmierzające do 
poprawy jakości tych obiektów powinny obejmować również zagadnienia akustyczne. 
Rozwiązanie problemu ochrony przed hałasem w przypadku budynku o istniejącej 
strukturze, zrealizowanego często w okresie, w którym nie obowiązywały jeszcze żadne 
wymagania akustyczne, jest szczególnie trudne. Podobnie jak zmiana funkcji pomiesz-
czeń mających pierwotnie inne przeznaczenie, nie wymagające szczególnej ochrony 
przed hałasem. Przykładem może być adaptacja strychu na cele mieszkaniowe lub 
przystosowanie pomieszczeń znajdujących się na parterze budynków wielorodzinnych 
do funkcji usługowych, jak handel czy gastronomia. 

W Polsce jest to problem bardzo istotny [30]. Dotyczy zarówno starej przedwojennej 
zabudowy, jak też budynków wznoszonych znacznie później tzw. metodami uprzemysło-
wionymi. W budynkach starych prace modernizacyjno-remontowe podejmowane są 
najczęściej ze względu na ich zły stan techniczny. W jednej tylko warszawskiej dzielnicy 
Praga Północ jest ponad sto kamienic sprzed 1900 r„ których stan techniczny wymaga 
natychmiastowego remontu. Na rysunku 6 pokazano przykładowe obiekty tego typu, 
objęte pracami modernizacyjnymi. 
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Zakres tych prac jest zwykle bar-
dzo obszerny, obejmuje całkowitą 
zmianę układu funkcjonalnego po-
mieszczeń, wymianę stropów i części 
ścian wewnętrznych, wprowadzenie 
pomieszczeń usługowych na parte-
rze oraz - co jest widoczne na rysun-
ku 6 - adaptację poddasza na cele 
mieszkaniowe (6a), konstrukcję szy-
bu i maszynowni windy (6b). Ponadto 
następuje wymiana instalacji, są 
montowane urządzenia wyposaże-
nia technicznego budynku, nowe 
okna, drzwi i inne elementy. Wszy-
stkie prace odbywają się w obrębie 
istniejącej struktury, ze wszystkimi 
ograniczeniami wynikającymi z uk-
ładu konstrukcyjnego, limitu obcią-
żeń, możliwości rozwinięcia robót itp. 

Należy przy tym pamiętać, że postanowienia obowiązującej obecnie PN-B-02151 -3;1999 
stosuje się także podczas przebudowy budynków, które były realizowane w różnych 
okresach, a więc przy ich projektowaniu obowiązywały inne wymagania. Zestawienie 
norm określających wymagania akustyczne w budynkach mieszkalnych obowiązujące 
w różnych okresach przedstawiono w tablicy 1. 

W wyniku modernizacji wprowadzane są zwykle do budynku dodatkowe źródła 
hałasu. Niektóre z nich mogą wpływać na warunki akustyczne w środowisku zewnętrz-
nym, na przykład urządzenia klimatyzacyjne lub wentylacyjne mogą być uciążliwe dla 
budynków sąsiednich. Zainstalowanie tego typu urządzeń w modernizowanym budynku 
może być głównym celem prac lub celem dodatkowym, umożliwiającym sprawne 



funkcjonowanie obiektu lub podnoszącym jego standard. Najczęściej problemy akusty-
czne są spowodowane działaniem urządzeń usytuowanych w nieodpowiednio zaproje-
ktowanych lub źle wykonanych pomieszczeniach technicznych, albo urządzeń zamon-
towanych na zewnątrz budynku, na przykład na dachu, elewacji, czy na wewnętrznym 
podwórzu, 

Tablica 1. Zestawienie norm określających wymagania akustyczne w budynkach mieszkalnych 
obowiązujące w różnych okresach 
Table 1. Polish acoustic requirements tor residential buildings valid in different periods 

Norma 
Obowiązuje od roku: 

Norma 
w zakresie projektowania w zakresie wykonawstwa 

PN-63/B-02151 1964 1966 

PN-70/B-02151 1972 1974 

PN-87/B-02151* 1990 1992 

PN-B-02151-3 1999 -

* W zakresie projektowania obowiązywała do 1 stycznia 2000 równoległa z PN-B-02151-3:1999 

W wielu przypadkach poważne ograniczenie stanowi limit obciążenia istniejących 
elementów konstrukcyjnych. W takiej sytuacji wykluczone jest stosowanie ciężkich ścian, 
stropów i układów podłogowych oraz masywnych stropodachów. Obecnie najczęściej 
używa się w takich przypadkach materiałów tradycyjnych, a w celu ograniczenia obcią-
żeń jest zmniejszana grubość przegród, stosowana ceramika drążona lub beton komór-
kowy, co pod względem akustycznym często prowadzi do złych skutków. Również 
w pracach modernizacyjnych jest miejsce na stosowanie lekkich konstrukcji, jednak bez 
kompleksowych rozwiązań systemowych uzyskanie prawidłowego efektu akustycznego 
może być problematyczne. 

Rewitalizacja obiektów wznoszonych w okresie powojennym metodami uprzemysło-
wionymi to bardzo poważny problem, dotyczący głównie krajów Europy Wschodniej. 
Pewne próby w tym zakresie są podejmowane zwłaszcza na terenie byłej NRD. 
Obejmują one przebudowę wnętrza budynku, wyposażenie oraz zmiany architektonicz-
ne. Zakres zagadnień akustycznych przy tego typu pracach jest bardzo rozległy. W Polsce 
takich działań nie podejmuje się obecnie głównie ze względów finansowych, jednak w pew-
nej perspektywie są one nieuniknione. 

Odrębny problem to budynki wielorodzinne wznoszone obecnie. W celu zmniejszenia 
ciężaru budynku - co pozwala na ograniczenie kosztów - stosuje się często rozwiązania, 
które nie spełniają wymagań akustycznych. Niedobór izolacyjności akustycznej jest w nie-
których przypadkach bardzo duży. Na rysunku 7 pokazano przykładowe wykresy izola-
cyjności akustycznej ścian międzymieszkaniowych zastosowanych w „wysokiej klasy" 
budynku apartamentowym, które zostały uzyskane w wyniku pomiarów akustycznych 
wykonanych przed jego zasiedleniem. W przypadku ścian nr 1 i nr 2, które stanowią 
ponad 80% przegród międzymieszkaniowych w tym budynku, wskaźnik R' , = 45 dB. 
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Jest więc o 5 dB mniejszy od wymaganej wartości, co praktycznie deklasuje budynek 
pod względem użytkowym. Obserwowana obecnie sytuacja na rynku mieszkaniowym 
jest niepokojąca. Należy stwierdzić, że wprowadzenie obowiązkowych kontrolnych 
badań akustycznych przy odbiorze budynków jest pilną koniecznością. W przeciwnym 
wypadku w niedługim czasie pojawi się problem akustycznej rewitalizacji budynków 
wznoszonych współcześnie. 

8. Ocena akustyczna budynku 

Jedną z podstawowych potrzeb uwzględnianych w programach równoważenia roz-
woju jest powszechnie dostępne i tanie budownictwo mieszkaniowe. Dążenie do obni-
żania ceny mieszkań nie powinno jednak odbywać się kosztem pogorszenia ich jakości 
akustycznej, co może nastąpić przy obserwowanym obecnie marginalizowaniu zagad-
nień związanych z ochroną przed hałasem. Zmiana punktu ciężkości przy ocenie 
budynku nie powinna ujemnie wpływać na jego właściwości użytkowe. Należy pamiętać, 
że zgodnie z dyrektywą [31] ochrona budynku przed hałasem jest jednym z sześciu 
wymagań podstawowych - obok bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa użytko-
wania czy bezpieczeństwa pożarowego. Izolacyjność akustyczna wewnętrznych prze-
gród budowlanych decyduje o jakości budynku. Wymagania w tym zakresie występują 
we wszystkich państwach europejskich. Poziom tych wymagań jest jednak zróżnicowa-
ny. Zróżnicowane są również stosowane w poszczególnych państwach kryteria oceny [32], 
Wskaźniki oceny izolacyjności akustycznej przegród budowlanych są zdefiniowane w nor-
mie EN ISO 717, która jednak uwzględnia możliwość wyboru kryterium oceny spośród 
kilku różnych wskaźników. Taka dowolność utrudnia porównanie poziomu wymagań 
obowiązujących w różnych państwach i wprowadzenie jednolitej klasyfikacji akustycznej 



akustycznej budynków. Przykładowe zestawienie wskaźników stosowanych w kilku 
państwach europejskich przy ocenie izolacyjności akustycznej ścian między mieszka-
niami w budynkach wielorodzinnych oraz wymagane wartości zamieszczono w tablicy 2. 

Tablica 2. Wskaźniki izolacyjności akustycznej stosowane do oceny akustycznej ścian 
międzymieszkaniowych w budynkach wielorodzinnych 
Table 2. Sound insulation indicators used in different European countries for the assess-
ment of dividing wall between dwellings in multifamily buildings 

Zróżnicowanie kryteriów oceny występuje również przy określaniu wymaganej izola-
cyjności akustycznej przegród zewnętrznych. Różne wskaźniki są stosowane zarówno 
do oceny poziomu hałasu zewnętrznego, jak też do oceny izolacyjności akustycznej 
ściany. Jest to szczególnie widoczne w przypadku hałasu lotniczego, który w praktyce 
zależnie od lokalnych przepisów może być oceniany za pomocą równoważnego pozio-
mu dźwięku poziomu maksymalnego, średniego poziomu długotrwałego oraz pozio-
mu ekspozycyjnego SEL. W różnych państwach są stosowane różne wskaźniki izola-
cyjności akustycznej ściany zewnętrznej. Ponadto wybór wskaźnika może być zależny 
od konkretnej ocenianej sytuacji, tj. źródła hałasu, na przykład stosując kryterium 
uwzględniające widmowy wskaźnik adaptacyjny według PN EN ISO 717, inny wskaźnik 
powinno się przyjąć dla hałasu pochodzącego od samolotów odrzutowych, a inny dla 
hałasu od samolotów śmigłowych. 

To zróżnicowanie wymagań i kryteriów oceny jest prawdopodobnie jedną z przyczyn 
marginesowego traktowania zagadnień akustycznych w systemach oceny związanych 
ze zrównoważonym rozwojem. Szersze uwzględnienie problemu ochrony przed hała-
sem będzie możliwe tylko po opracowaniu globalnego jednolitego wskaźnika oceny 
budynku pod względem akustycznym, uwzględniającego również warunki panujące w je-
go otoczeniu [20], Jednak wykorzystanie obowiązujących przepisów krajowych jako 
punktu wyjścia do takiego ujednolicenia może być trudne ze względu na zróżnicowane 
uwarunkowania i interesy występujące w różnych państwach. Możliwe jest natomiast 
przygotowanie niezależnej klasyfikacji akustycznej budynków opartej o wybrane kryteria 
oceny. Klasa budynku byłaby związana z jakością i komfortem akustycznym. Takie 
rozwiązanie umożliwiłoby potencjalnemu nabywcy czy użytkownikowi świadomy wybór, 
oparty na kompromisie pomiędzy oczekiwaniami i możliwościami finansowymi. Upo-
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wszechnienie klasyfikacji jako narzędzia obiektywnej oceny budynku mogłoby w przy-
szłości doprowadzić również do ujednolicenia kryteriów oceny stosowanych w poszcze-
gólnych państwach, z możliwością ustalania wymagań na różnym poziomie przez 
określenie minimalnej klasy obowiązującej w danym państwie, zależnie od wewnętrz-
nych uwarunkowań, na przykład finansowych, kulturowych, klimatycznych itp. 

Możliwość uzyskania odpowiednich parametrów akustycznych budynku jest zależna 
od zastosowanych materiałów i wyrobów budowlanych, a także w dużym stopniu od 
rozwiązań szczegółów konstrukcyjnych samego budynku oraz zamontowanych w nim 
urządzeń i instalacji. Stąd przykłada się dużą wagę do właściwości akustycznych elemen-
tów budowlanych, umożliwiającą ocenę ich przydatności do zastosowania w konkretnym 
obiekcie. Określanie parametrów akustycznych budynku na podstawie właściwości za-
stosowanych elementów budowlanych jest przedmiotem norm serii PN EN 12354. Jako 
dane wejściowe do obliczeń są stosowane charakterystyki akustyczne materiałów i produ-
któw budowlanych uzyskiwane w wyniku akustycznych badań laboratoryjnych. Takie 
badania są prowadzone w ramach procesu aprobacyjnego oraz przy certyfikacji mate-
riałów i wyrobów budowlanych, a następnie przedstawiane jako jedna z podstawowych 
cech technicznych danego wyrobu. Badania są wykonywane na stanowiskach zgodnych 
z normami serii PN ISO 140 według ustalonych procedur. 

9. Podsumowanie 

Równoważenie rozwoju to między innymi tworzenie odpowiednich warunków do kształ-
towania zdrowego i aktywnego społeczeństwa. Istotnym elementem jest tu zapewnienie 
właściwego klimatu akustycznego w środowisku zamieszkania, odpoczynku i przebywania 
ludzi. To środowisko jest kształtowane głównie przez działania podejmowane w szeroko 
pojętym sektorze budowlanym. Odpowiednie warunki akustyczne panujące na zewnątrz 
oraz w budynku nie są tylko sprawą komfortu czy jakości środowiska zamieszkania, nie 
można lekceważyć zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych skutków działania hałasu. 

Opracowanie zasad klasyfikacji akustycznej terenów przeznaczonych pod inwestycje 
oraz zasad klasyfikacji akustycznej budynków mieszkalnych pomogłoby stworzyć odpo-
wiednie narzędzia do właściwego kształtowania środowiska przebywania człowieka, 
zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Klasyfikacja oparta na obiektywnych 
kryteriach umożliwiałaby jasną ocenę konkretnej sytuacji i podejmowanie zarówno 
odpowiednich działań przez indywidualnych mieszkańców i użytkowników, jak też 
decyzji w zakresie planowania, projektowania i realizacji różnego typu obiektów budow-
lanych. Ocena oparta na obowiązujących przepisach i wymaganiach nie zawsze daje 
taką możliwość, ponieważ zwykłe są one uwarunkowane różnymi czynnikami zewnętrz-
nymi: ekonomicznymi, formalnymi, prawnymi itp. 

Niektóre tendencje wynikające z równoważenia rozwoju w sektorze budowlanym 
rozumianym jako planowanie przestrzenne, wznoszenie obiektów budowlanych oraz 
produkcję materiałów i wyrobów budowlanych mogą powodować niekorzystne skutki 
akustyczne. Szczegółowa analiza w zakresie ochrony przed hałasem podejmowana już 
we wstępnych fazach procesu projektowania i realizacji obiektów budowlanych pozwoli 
na wyeliminowanie lub ograniczenie tych negatywnych skutków, 

63 



Bibliografia 

[1] Noise and health, Document WHO Regional Office for Europe, 2000 
[2] Raque G.: EU environmental noise policy: an integrated approach. Euronoise, Naples 

2003, ID:521-PLp. 1-13 
[3] European Commission Green Paper on the Future noise policy - COM{1996)540flnal 

http://europa.eu.int/comm/environment/noise/geenpap.htm 
[4] Malecki I., Engel Z., Lipowczan A., Sadowski J.: Problems of noise control in Poland on 

the way to European integration. Proceedings of NOISE CONTROL'95, 1-9, Warsaw 
1995 

[5] Sadowski J., Szudrowicz B.: Ochrona przed hałasem i drganiami w budownictwie. Stan 
zagadnienia w Polsce w roku wstąpienia Polski do UE. Materiały konferencyjne NOISE 
CONTROL'04, Warszawa-Gdynia, 6 -9 czerwca 2004 r. 

[6] Mróz E., Kopczyński J., Szudrowicz B., Sadowski J.: Uciążliwość i skutki zdrowotne 
hałasu mieszkaniowego w Warszawie. Rocznik PZH, t. XXIX, nr 2,1978 

[7] Sadowski J., Szudrowicz B.: The influence of materials and construction on the acoustic 
climate in dwellings and its effect on residents' health. Final report (Project No 05-202-2, 
cooperation PI-USA). Building Research Institute, Warsaw 1975 

[8] Koszarny Z.: Wpływ intensywnego hałasu ulicznego na samopoczucie i samoocenę 
sianu zdrowia mieszkańców. Rocznik PZH, t. 51, nr 2, 2000, s. 191-201 

[9] Koszarny Z.: Ocena stanu zdrowia i samopoczucia ludności zamieszkałej w zróżnicowa-
nych warunkach akustycznych. Rocznik PZH, t. 52, nr 2, 2002, s. 165-178 

[10] Vainio M., Paque G , Baarsma B., Bradburn P., Nijland H., Rasmussen S , Lambert J.: 
A million euro question: how much would we pay for the noise control, and how much is 
it worth? Final report - December 2001. Inter-noise 2001 

[11 ] Navrud S.: The state of the art on economic valuation of noise. Final report to European 
Commission DG Environment, 2002 

[12] Nurzyński J.: Sustainability and the protection against noise in a building and its 
surroundings. Sustainable Building: Regional Central and Eastern European Conferen-
ce. SB04 Warsaw, 27-29 October 2004. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2004 
-CD-ROM 

[13] Szudrowicz B., Nurzyński J., Sadowski J,: Aspekty ochrony przed hałasem i drganiami 
w zagadnieniach rozwoju zrównoważonego w budownictwie. Konf. nauk.-techn., Mrą-
gowo, 27-29 listopada 2002 r. Materiały konferencyjne. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2002, s. 113-129 

[14] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Dz. U. nr 62, poz. 627, z póź-
niejszymi zmianami 

[15] Directive 2002/49/EC of the European Parliament and of the Council of 25 June 2002 
relating to the assessment and management of environmental noise. Official Journal of 
the European Communities, L 189/12 

[16] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku, Dz. U. nr 66, poz. 436 

[17] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartości 
progowych poziomów hałasu, Dz. U. nr 66, poz. 436 

[18] Chmielewski J. M.: Ład przestrzenny warunkiem równoważenia rozwoju. Konf. nauk.-techa, 
Mrągowo, 27-29 listopada 2002 r. Materiały konferencyjne. Instytut Techniki Budowla-
nej, Warszawa 2002, s. 45-54 

64 

http://europa.eu.int/comm/environment/noise/geenpap.htm


[19] Commission recommendation of 6 August 2003 concerning the guidelines on the revised 
interim computation methods for industrial noise, aircraft noise, road traffic noise and 
railway noise, and related emission data. Official Journal of the European Communities 
L 212/49 

[20] Nurzyński J.: Zrównoważony rozwój a ocena akustyczna terenów inwestycyjnych. Prace 
Instytutu Techniki Budowlanej - Kwartalnik, 2(130) , 2004, s. 2 7 - 4 2 

[21] Position paper on dose-response relationships between transportation noise and 
annoyance, European Commission, Office for Officiai Publications of the European 
Communities, 2002 

[22] lżewska A., Nurzyński J.: Nowe wskaźniki oceny hatasów środowiskowych. 50. Konf. 
Nauk. Komit. Inż. Ląd. I Wod. PAN i Komit. Nauki PZITB „Problemy naukowo-badawcze 
budownictwa", Krynica 2004, Warszawa-Krynica, 12-17 września 2004 r. Materiały 
budowlane. Geotechnika, t. 4, s. 77-78. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 
Warszawa 2004 

[23] Pogorzelski J., Panek A.: Kompleksowy system oceny oddziaływania budynku na 
środowisko w świetle dyrektywy „On energy performance of buildings". Materiały Konf, 
„Budownictwo spełniające wymagania zrównoważonego rozwoju". ITB-NAPE, Mrągowo 
2002 

[24] PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izo-
lacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powie-
trznych 

[25] Nurzyński J.: Influence of sealing on the acoustic performance of windows, in Carmeliet, 
Hens, Vermeir, Research in building physics. A. A. Balkema Publishers 2003, s. 595-604 

[26] Sadowski J.: Akustyka środowiska i architektury a rozwój zrównoważony. Materiały 
51. Otwartego Seminarium z Akustyki, Gdańsk 2004, s. 95-102 

[27] Nurzyński J.: Akustyczne zalety i wady lekkich ścian szkieletowych. 51. Otwarte semi-
narium z akustyki. OSA 2004, Gdańsk-Sobieszewo, 6 września 2004 r., s. 351-354. 
Polskie Towarzystwo Akustyczne Oddział Gdański, Gdańsk 2004 

[28] Nurzyński J.: Wpływ zjawisk rezonansowych na właściwości akustyczne lekkich prze-
gród szkieletowych z płyt gipsowo-kartonowych. 50. Konf. Nauk. Komit. Inż. Ląd. i Wod. 
PAN i Komit. Nauki PZITB „Problemy naukowo-badawcze budownictwa", Krynica 2004, 
W a r s z a w a - K r y n i c a , 1 2 - 1 7 wrześn ia 2 0 0 4 r. Konstrukcje Betonowe. Materiały budow-
lane. Geotechnika, t. 4, s. 109-116. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 
Warszawa 2004 

[29] W stronę strategii tematycznej w zakresie środowiska miejskiego. Komunikat Komisji dla 
Rady Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Gospodarczo-Społecznego 
oraz Komitetu do Spraw Regionów. COM(2004)60 

[30] Nurzyński J.: Modernizowane budynki mieszkalne, problemy ochrony przed hałasem 
w świetle wymagań akustycznych. Materiały VII Konferencji Nauk.-Techn. „Problemy 
remontowe w budownictwie ogólnym", Szklarska Poręba 1996 

[31] Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich w sprawie zbliżenia ustaw i aktów wykonaw-
czych państw członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych (89/106/EEC). Doku-
menty Wspólnoty Europejskiej dotyczące Budownictwa, Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 1994 

[32] Rasmussen B.: Sound insulation of dwellings - over view of classification schemes in 
Europe. Euronoise, Naples 2003, ID:547-IP 

65 



ACOUSTIC PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
IN CONSTRUCTION INDUSTRY AND SPATIAL PLANNING 

Summary 

Implementation of sustainable development principles into the construction sector embraces also 
problems of protection against noise. Proper acoustic conditions prevailing in the external environ-
ment as well as in the interior of a building are not only a question of comfort or quality but the real 
problem of creating healthy and active society. The paper presents acoustic issues connected with 
sustainable development in construction industry, some tendencies may brink about unfavorable 
acoustic effects. Introduction of uniform acoustical classification of development areas and classi-
fication of residential buildings would help to create proper tools for adequate human environment 
assessment and shaping. 
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