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Wykład 1: „Podstawowe pojęcia w akustyce” 

Liga Walki z Hałasem 

Hałas stał się już w XX stuleciu jednym z najniebezpieczniejszych 

wrogów człowieka. Atakuje każdy żywy organizm w dzień i w nocy.  

HAŁAS i WIBRACJE mają ujemny wpływ na zdrowie, zmniejszają 

wydajność pracy, utrudniają wypoczynek i koncentrację. 

Stałe oddziaływanie hałasu kumuluje się podobnie jak promieniowanie, 

wpływając na cały organizm - nie tylko na narząd słuchu, ale też 

na system nerwowy, powodując m.in. zaburzenia snu i trawienia, 

zmiany akcji serca, ciśnienia krwi, rytmu oddychania itp. 

Hałas jest zagrożeniem fizycznym równie niebezpiecznym 

jak zagrożenie chemiczne w powietrzu, wodzie i glebie. 
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Liga Walki z Hałasem 

Co to jest hałas? 

 

Nierozerwalną częścią naszego życia są dźwięki, które odgrywają 

dwojaką rolę: 

• jako zjawiska pożądane – czyli środek porozumiewania się 

i odbioru wrażeń słuchowych 

• jako zjawiska niepożądane – czyli dźwięki przeszkadzające, 

szkodliwie działające na zdrowie człowieka. 

 

„Hałas to dźwięk niepożądany dla danej osoby w danym miejscu i czasie” 
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Liga Walki z Hałasem 

Miarą dźwięków niepożądanych, czyli hałasu, jest poziom dźwięku A 

wyrażony w decybelach (dB): 

• poziomy dźwięku A niższe od 45 dB w dzień są dla człowieka mało 

uciążliwe; 

• hałas o poziomach dźwięku A rzędu 65-70 dB jest uciążliwy, 

i niestety – typowy dla naszego życia codziennego; 

• w polskim i międzynarodowym ustawodawstwie przyjęto, że poziom 

dźwięku A powyżej 85 dB przy 8 godzinnym działaniu 

na stanowisku pracy stwarza zagrożenie uszkodzenia słuchu. 
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Liga Walki z Hałasem 

Skąd się bierze hałas? 

Hałas dotyka nas wszędzie – zarówno w miejscu pracy, jak i w miejscu 

zamieszkania czy odpoczynku. Najbardziej powszechnymi, a jednocześnie 

najbardziej uciążliwymi źródłami hałasu są trasy drogowe i kolejowe 

oraz lotniska, a także zakłady przemysłowe, centra handlowe, miejsca 

rozrywki itp.  

Na działanie hałasu przekraczającego wielkość 85 dB narażone są osoby 

pracujące w górnictwie, w przemyśle maszynowym, hutniczym i innych.  

W naszych mieszkaniach jest hałas, którego źródłami są instalacje wodno-

kanalizacyjne i wentylacyjne, urządzenia mechaniczne zainstalowane 

w budynkach (czyli windy, hydrofory, itp.) oraz... głośni sąsiedzi. 
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ok. 1000 hPa ciśnienie
atmosferyczne
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zmiany w zakresie
0,001÷10 Pa

dźwiękcisza

ciekawostka: 

- max. Lsinus < 194,1 dB 
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cf 
 prędkość rozchodzenia się fali (prędkość dźwięku) c

- prędkość rozchodzenia się zaburzenia ośrodka (sygnału):

- w powietrzu (ok. 20C)  340 m/s
(ok. 1220 km/h = 1 Mach)

- w wodzie (ok.10C) 1450 m/s
- w betonie 3800 m/s
- w stali ok. 6000 m/s

częstotliwość f długość 
(w powietrzu)

Hz m

20 17

50 6,8

100 3,4

340 1,0

500 0,68

1000 0,34

8000 0,04

16000 0,02

Wartość skuteczna (RMS) i szczytowa (PEAK)

t, s

Tp, Pa

ARMS

Apeak

dtp
tt

A

t
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Krzywe korekcyjne
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Stałe czasowe FAST (F), SLOW (S) i IMPULS (IMP) 

t, s

p, Pa

przebieg
rzeczywisty

SLOW

IMPULS

IMPULS
FAST

FAST

1s 1s

SLOW

SLOW = 1s,  FAST = 125 ms,   
Impuls = narastanie 35 ms / spadek 1,5 s 
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Stałe czasowe FAST (F), SLOW (S) i IMPULS (IMP) 

t, s

p, Pa Apeak, max

AMAX, RMS, FAST

AMIN, RMS, FAST

AMAX, RMS, SLOW

AMIN, RMS, SLOW

Te

pśr.(RMS)

patm.
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d

6d

Lm ax -10dB Lm ax -10dB

Lm ax

ok.143
TIR

t
0 2s 4s 6s 7s 10s

d=25 m

v=55 km /h

Poziom ekspozycyjny (SEL) 

Poziom dźwięku wyrażony w decybelach

to 

10 logarytmów dziesiętnych

ze stosunku

kwadratu ciśnienia akustycznego

do 

kwadratu ciśnienia odniesienia równego 2*10-5 Pa:

2

0

2

lg10
p

p
Lp 

gdzie: p0 - ciśnienie odniesienia 2*10
-5

 Pa (próg słyszenia dla 1000 Hz)
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Sumowanie logarytmiczne poziomów akustycznych

Poniższy wzór jest konsekwencją faktu, że wielkością addytywną z fizycznego punktu widzenia jest

energia, a zatem wielkość proporcjonalna do p
2
 - czyli suma ekspozycji względnych:









 



i

L

eq
iL

1.0
10lg10

gdzie : Li - sumowane poziomy hałasu

UWAGA: sumowane poziomy muszą być tego samego rodzaju !!!
   - np. poziomy równoważne muszą być określone dla tego samego czasu obserwacji !

stąd: 

50 dB  50 dB = 53 dB 



a także: 

0 dB  0 dB = 3 dB 
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Wielokrotność takich samych poziomów
(np. kilku identycznych źródeł)

)log(10 xLL ieq 

krotność x 1 1,26 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6 7 8 9 10 razy

10logx 0 1 1,8 3 4 4,8 5,5 6 6,5 7 7,8 8,5 9 9,5 10 ±dB

Wyciszenie

o wartość w %:

Tzn. wyciszenie

do % wartości

początkowej

Wyciszenie

o wartość

wyrażoną w dB

10% 90% -0,5 dB

20,6% 79,4% -1 dB

33% (o 
1
/3) 66% -1,8 dB

50% (o połowę) 50% -3 dB

90% 10% -10 dB

99% 1% -20 dB

99,9% 0,1% -30 dB

99,99% 0,01% -40 dB

...a dalej zastanówmy się czy wiemy o czym mówimy...
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ZJAWISKA 

pojęcia i terminologia 
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pojęcia i terminologia 
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pojęcia i terminologia 
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pojęcia i terminologia 
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Poziomy dopuszczalne 

i inne normy 
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Liga Walki z Hałasem 

Przepisy: 

• PN-N-01307 (grudzień 1994)  

pt :"Hałas. Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy. 

Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów":  

określa dopuszczalne poziomy hałasu na stanowiskach pracy. 

• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 

2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń 

czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy  

(Dz. U. Nr 217, poz. 1833) 

27 

Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 

r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia 

w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833), dopuszczalne wartości wynoszą: 

 

 poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8 godzinnego dnia pracy LEX, 8h lub poziom 

ekspozycji odniesiony do tygodnia pracy  

nie może przekraczać 85 dB  

(detektor RMS, korekcja częstotliwościowa wg charakterystyki A),  

 maksymalny poziom dźwięku A, LA max   

nie może przekraczać 115 dB  

(detektor RMS, charakterystyka dynamiczna SLOW, korekcja częstotliwościowa wg charakterystyki A),  

 szczytowy poziom dźwięku C, LC peak   

nie może przekraczać 135 dB   

(detektor PEAK, korekcja częstotliwościowa wg charakterystyki C). 

28 
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Liga Walki z Hałasem 

Przepisy: 

• Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 14 czerwca 

2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 

w środowisku (Dz.U. Nr 120, poz.826): 

Terenami chronionymi pod względem akustycznym w środowisku są: 

tereny zabudowy mieszkalnej, szkół, szpitali i rekreacyjno-wypoczynkowe. 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (Dz. U. z dn. 08.10.2012 r., poz.1109) - 

obowiązuje od 23 października 2012 r. 
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Liga Walki z Hałasem 

Przepisy: 

Natomiast rezerwaty, parki narodowe i inne obiekty chronione przyrodniczo 

są chronione pod względem akustycznym w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz.880): 

Art. 15 ust.1 W parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody zabrania 

się m.in.: 

[...] 

pkt.20 - zakłócania ciszy 

[...] 

pkt. 27 - organizacji imprez rekreacyjno-sportowych - w parku narodowym 

bez zgody dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody bez zgody 

organu uznającego obszar za rezerwat przyrody 
30 
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Tabela 1 / Tabela 3 
 

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu 
powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LAeq D 
i LAeq N, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej 
doby  
 

Lp. Rodzaj terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] 

Drogi lub linie kolejowe
1)

 
Pozostałe obiekty i działalność  

będąca źródłem hałasu 

LAeq D 
przedział czasu 

odniesienia równy 
16 godzinom 

 
LDWN 

LAeq N 
przedział czasu 

odniesienia równy 8 
godzinom 

 
LN 

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 50 45 45 40 

2 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

b) Tereny zabudowy związanej 
ze stałym lub czasowym pobytem 
dzieci i młodzieży

2)
 

c) Tereny domów opieki społecznej 
d) Tereny szpitali w miastach 

61 
64 

(było 55) 

56 
59 

(było 50) 
50 40 

3 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania 
zbiorowego 

b) Tereny zabudowy zagrodowej 
c) Tereny rekreacyjno-

wypoczynkowe
2)

 
d) Tereny mieszkaniowo-usługowe 

65 
68 

 (było 60) 

56 
59 

 (było 50) 
55 45 

4 
Tereny w strefie śródmiejskiej miast 
powyżej 100 tys. mieszkańców

3)
 

68 
70 

 (było 65) 

60 
65 

 (było 55) 
55 45 

Objaśnienia:  
1)

 Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych.  

2)
 W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu 

w porze nocy.  

3)
 Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów 

administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys., można 
wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów 
administracyjnych, handlowych i usługowych. 

31 

Tabela 2

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez starty, lądowania i przeloty
statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne wyrażone wskaźnikami LAeq D i LAeq N, które to
wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska,
w odniesieniu do jednej doby

Dopuszczalny poziom hałasu w dB

Starty, lądowania i przeloty
statków powietrznych

Linie elektroenergetyczne

Lp. Rodzaj terenu
LAeq D

przedział
czasu

odniesienia
równy 16
godzinom

LAeq N

przedział
czasu

odniesienia
równy 8

godzinom

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, domów opieki

społecznej
c) Tereny zabudowy związanej ze stałym

lub czasowym pobytem dzieci
i młodzieży

1)

55 45 45 40

2

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
jedno- i wielorodzinnej oraz zabudowy
zagrodowej i zamieszkania
zbiorowego

b) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
1)

c) Tereny mieszkaniowo-usługowe
d) Tereny w strefie śródmiejskiej miast

powyżej 100 tys. mieszkańców
2)

60 50 50 45

Objaśnienia:

1)
 W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje

na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy.

2)
 Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej

z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których

występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę

śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów

administracyjnych, handlowych i usługowych.
32 



2012-12-09 

17 

Liga Walki z Hałasem 

Przepisy: 

PN-87/B-02151/02 - m.in. godziny pory nocnej oraz dopuszczalne poziomy 

hałasu w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi  

w zależności od rodzaju źródła hałasu. 

Uwaga 1: Norma obowiązująca na podstawie §326 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) 

Uwaga 2: Norma dotyczy m.in. "...instalacji stanowiących techniczne wyposażenie 

budynku..." ORAZ "...urządzeń i instalacji działających w pomieszczeniach  

nie związanych funkcjonalnie z danym budynkiem LUB ZLOKALIZOWANYCH  

NA ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW W TERENIE LUB INNYCH OBIEKTACH....". 

Polska Norma dotyczy tylko hałasów występujących niezależnie od prawidłowego 

zachowania ludzi (tzn. tylko: hałasy instalacyjne, komunikacyjne, hałasy od urządzeń 

i prowadzonej działalności)  

- nie dotyczy przypadków wybryków chuligańskich, wobec których należy stosować 

Kodeks Wykroczeń. 

33 

lp  przeznaczenie pomieszczenia  dop.równ.     dop.od wyp.techn.

od wszyst. średni/równ. maks.d>5dB

dzien. noc dzień noc dzień noc

 1 pomieszczenia mieszkalne w budynkach mieszkalnych,
internatach, domach  rencistów, dziecka, hotelach
kategorii S i I, hotelach robotniczych

40 30 35 25 40 30

 2 kuchnie i pom.sanitarne w mieszkaniach 45 40 40 40 45 45
 3 pokoje w hotelach kat.II i niższych 45 35 40 30 45 35
 4 pokoje w domach wczasowych 40-45 30-35
 5 pokoje chorych w szpitalach i sanatoriach za wyjątkiem

pokoi w oddziałach intensywnej opieki medycznej
35 30 30 25 35 30

 6 pomieszczenia łóżkowe w oddziałach  intensywnej opieki
medycznej

30 30 25 25 30 30

 7 sale operacyjne, pokoje przygotowania  chorych
do operacji +

35 - 30 - 35 -

 8 gabinety badań lekarskich w przychodniach i szpitalach,
pom. psychoterapii

35 - 30 - 35 -

 9 pokoje lekarskie, pielęgniarskie oraz inne pomieszczenia
szpitalne (za wyjątkiem  działów technicznych
i gospodarczych)

40 30 35 25 40 35

10 laboratoria medyczne, pokoje recepturowe w aptekach 40 - 35 - 40 -
11 pokoje dla dzieci w żłobkach, klasy  w przedszkolach 35 - 30 - 35 -
12 klasy i pracownie szkolne, sale wykładowe audytoria + 40 - 35 - 40 -
13 sale konferencyjne 40 - 35 - 40 -
14 pomieszczenia do pracy umysłowej wymagającej silnej

koncentracji uwagi
35 - 30 - 35 -

15 pomieszczenia administracyjne bez wewnętrznych źródeł
hałasu

40 - 35 - 40 -

16 pomieszczenia administracyjne z wewnętrznymi źródłami
hałasu, pomieszczenia administracyjne w obiektach
tymczas.

45 - 40 - 45 -

17 sale zajęć w domach kultury 35-45 - 30-40 - 40-50 -
18 sale kawiarniane i restauracyjne 50 - 45 - brak norm
19 sale sklepowe 50 - 45 - brak norm

Dopuszczalne poziomy dźwięku A  

w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi: 

34 
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Uwagi:  

 powyższe wartości są normowane dla pomieszczeń przy drzwiach i oknach zamkniętych, 

ale przy zapewnieniu prawidłowej wentylacji pomieszczenia (§147 rozp. du.2002.75.690)!

 wartości w tabeli obowiązują dla pomieszczeń umeblowanych i wyposażonych zgodnie

z ich przeznaczeniem.

 wartości dla wyposażenia technicznego 

- oddzielnie dla każdej instalacji,

 wartości dla wyposażenia technicznego 

- dla instalacji nie regulowanej i nie włączanej z danego pomieszczenia,

 również: instalacji i urządzeń - „nie związanych funkcjonalnie z danym budynkiem lub

zlokalizowanych na zewnątrz budynku w terenie lub w innych obiektach”,

 wartości z kolumn 5 i 6 mają zastosowanie do hałasu ustalonego - m.in. hałas od instalacji

wodnej, grzewczej, wentylacyjnej, hydrowęzła, transformatorni.

 wartości z kolumn 7 i 8 mają zastosowanie do hałasu nieustalonego (o zmienności powyżej

5 dB) - m.in. hałas windy, drzwi garażowych, wentylacji garażowej (załączanej

automatycznie).
35 

Rw ( C; Ctr ) = 30 (-2; -8) dB 

RA1 = Rw + C = 30 +(-2) = 28 dB 

RA2 = Rw + Ctr = 30 +(-8) = 22 dB 

oznacza: 

dźwiękoizolacyjność : 

- hałas od komunikacji w mieście, muzyka dyskotekowa, hałas lotniczy 

- pomiędzy pomieszczeniami (hałasy bytowe), hałas od dróg (>80 km/h),  

dźwiękoizolacyjność : 

36 
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Ściany zewnętrzne z oknami 

minimalny wskaźnik R’A1 lub R’A2 w zależności
od miarodajnego poziomu dźwięku A (dzień / noc)

na zewnątrz budynku

do 45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75

rodzaj
budynku

pomieszczenie

do 35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

pokoje
1) 20 20 23 23 28 33 38

kuchnie 20 20 20 20 23 28 33mieszkalny

klatki schodowe,
piwnice

nie stawia się wymagań

pokoje
1) 20 20 23 23 28 33 38hotel >***

internat pom.gospod.,
klatki schodowe

nie stawia się wymagań

szpital
gabinety lekarskie,
pokoje chorych

1)

szkoła sale lekcyjne

placówka
naukowa

pokoje do pracy

20 23 23 28 33 38 2)

pokoje do pracy
wym. koncentracji 20 20 23 23 28 33 38administra-

cyjny pokoje do pracy
administracyjnej 20 20 20 20 23 28 33

UWAGA: dla ścian zewnętrznych określa się pomiarowo wskaźnik R’45 

37 

1) w obrębie pom. sanitarnych dozwolone -4 dB
2) dla pom. sanitarnych - w kierunku poziomym i ukośnym
3) ustalenia indywidualne
4) dla budynków o układzie korytarzowym - w kierunku poziomym i ukośnym
5) dla budynków o układzie korytarzowym - zaleca się >25 dB
6) jeżeli widmo hałasu źródła jest zbliżone do Ctr - wymaganie dla wskaźnika R’A2

7) z podłogi pom. hałaśliwego do mieszkania bez względu na kierunek
8) jeżeli mieszkanie nad pom. hałaśliwym - do innych mieszkań w kierunku poziomym

i ukośnym
9) dobrać indywidualnie w granicach podanych w tabeli
10) brak wymagań
11) dotyczy mieszkań dwupoziomowych
12) dotyczy mieszkań dwupoziomowych - do innych mieszkań przyległych
13) zalecana większa wartość

Budynki wielorodzinne - przegrody wewnętrzne 

Stropy Ściany
(bez drzwi)

drzwiFunkcje pomieszczeń rozdzielonych
przegrodą

R’A1 L’n,w R’A1 R’A1

wszystkie pomieszczenia przyległego
mieszkania

511) 582) 50 3)

korytarz, klatka schodowa 3) 534) 50 255)

pomieszczenia techniczne
wyposażenia instalacyjnego budynku

556) 587),8) 556) 3)

sklepy, punkty usługowe
o LpA < 70 dB

556) 537)

588) 556) 3)

punkty usługowe o LpA 70-75 dB 55-606), 9) 48-537),9)

588) 55-606), 9) 3)

W
s

z
y
s

tk
ie

 p
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m
ie

s
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c

z
e
n
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m
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s

z
k
a
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e

kawiarnie, restauracje, klubu
(z wyłączeniem dyskotek)

55-609) 48-537),9)

588) 57-679) 3)

pomieszczenia sanitarne
w tym samym mieszkaniu

3) 3) 35 brak10)

p
o

k
ó

j

wszystkie pozostałe pomieszczenia
poza sanitarnymi

45-5111) 5812) 30-3513) brak 10)

38 
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Liga Walki z Hałasem 

Przepisy: 

Kodeks Wykroczeń  

w zakresie zakłócania spokoju, porządku lub spoczynku nocnego:  

Art. 51 k.w.: "Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca 

spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w 

miejscu publicznym podlega karze aresztu do 2 miesięcy, grzywny albo karze 

nagany. Jeżeli czyn ten ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza się 

go, będąc pod wpływem alkoholu, podlega karze aresztu, ograniczenia 

wolności albo grzywny".  

W takim przypadku należy wezwać policję lub straż miejską, która może 

nałożyć mandat lub skierować sprawę do sądu. 

39 

Liga Walki z Hałasem 

Przepisy: 
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Kodeks Cywilny:  

Art.144 k.c.: "Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego 

prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie 

z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą 

ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków 

miejscowych."  

Zgodnie z art. 222 2 k.c., przeciwko osobie, która narusza własność w inny 

sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad 

rzeczą (np. poprzez wywoływanie hałasu), właścicielowi przysługuje 

roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie 

naruszeń. Obok tego przepisu istnieje art. 23 i 24 k.c. odnoszące się 

do ochrony dóbr osobistych. Również te przepisy można w takiej sytuacji 

zastosować.  


