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1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 

1.1. WSTĘP 

Opracowanie strategicznej mapy akustycznej oraz udostępnienie wyników opracowania 

mieszkaocom stanowi obligatoryjny obowiązek prawny w oparciu o stosowne zapisy ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008, Nr 25, poz. 150), jak również  Dyrektywy 

Unii Europejskiej 2002/49/WE.                       

Przedstawione akty prawne podają wymagania dotyczące zakresu informacji zawartych w 

strategicznych mapach akustycznych, terminy realizacji, a także definicję wskaźników hałasu, w 

oparciu o które mapa ma zostad wykonana. Dyrektywa Unii Europejskiej 2002/49/WE wymienia 

również metody obliczeniowe, które zalecane są do wyznaczania zdefiniowanych wskaźników hałasu. 

Zgodnie z ww. Ustawą mapa akustyczna powinna składad się z części opisowej i części graficznej. 

Niniejsze opracowanie stanowi częśd opisową mapy akustycznej i wraz z częścią graficzną tworzy 

Mapę Akustyczną Miasta Legnica. 

Najistotniejsze wyniki obliczeo akustycznych uwzględnione zostały w postaci następujących 

prezentacji graficznych: 

 map imisyjnych tzn. map rozkładu poziomu hałasu powodowanego przez poszczególne 

główne źródła (ruch samochodowy, kolejowy i przemysł), 

 mapy wrażliwości hałasowej, 

 map terenów zagrożonych hałasem (tzw. mapy konfliktów), 

Na podstawie opracowanych map hałasu wykonano również analizę statystyczną stanu akustycznego 

środowiska. Wyniki analizy zawierają m.in. informacje dotyczące narażenia na hałas mieszkaoców 

miasta, które (zgodnie z wymogami Dyrektywy 2002/49/WE i Ustawy Prawo ochrony środowiska) 

należy przekazad do odpowiednich instytucji w celu opracowania krajowego raportu z procesu 

mapowania akustycznego dla potrzeb Komisji Unii Europejskiej. 

Wymienione wyżej mapy, które stanowią graficzną częśd mapy akustycznej, a także analiza 

przedstawiona w części opisowej spełniają funkcję źródła informacji o stanie akustycznym środowiska 

miasta Legnica zarówno dla społeczności, jak i władz miasta. Mapa akustyczna jest również 

materiałem wyjściowym do opracowania i uchwalenia przez Radę Miasta w określonym ustawą 

terminie, programu działao (art.119 ust. 2 z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska), 

którego celem będzie przystosowanie poziomu hałasu do poziomu dopuszczalnego dla terenów, na 

których stwierdzono przekroczenia. 



KONSORCJUM:                                                                  

                                                                     

                        
Mapa Akustyczna Miasta Legnica                                        Strona | 4 

Do realizacji mapy wykorzystano dane i informacje przekazane przez Zamawiającego oraz pozyskane 

przez Wykonawcę w ramach realizacji projektu. Ponadto do realizacji map wykorzystano 

specjalistyczne informacje i porady, zawarte w materiałach pomocniczych opublikowanych przez UE. 

Szczególnie przydatne przy realizacji projektu były informacje zamieszczone w publikacjach: 

 „Commission Recommendation of 6th 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” (notified under document number C(2003) 2807) 

 (Official Journal of the European Union L 212/49) 

 “Position Paper, Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of 

Associated Data on Noise Exposure”, Version 2, 13 January 2006 

Poza wykonanymi mapami akustycznymi oraz częścią opisową, na całośd dokumentacji koocowej 

składają się również sprawozdania z pomiarów akustycznych, zestawienie danych natężenia ruchu 

drogowego (w postaci tabelarycznej), raporty z pomiarów hałasu kolejowego, a także opracowanie z 

pomiarów hałasu przemysłowego. 

1.2. PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA 

1.2.1. UMOWA 

Niniejsze opracowanie wykonane zostało w ramach umowy nr OŚR.272.1.2012, zawartej 28 marca 

2012 roku, dotyczącej „Opracowania mapy akustycznej i programu ochrony środowiska przed 

hałasem dla miasta Legnicy”, podpisanej przez Gminę-Miasto Legnica reprezentowaną przez Z-cę 

Prezydenta Miasta Legnicy z firmą SGS EKO-PROJEKT Sp. z o.o., ul. Cieszyoska 52A mieszczącej się w 

Pszczynie. 
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1.2.2. DANE IDENTYFIKACYJNE JEDNOSTEK ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ MAPY AKUSTYCZNEJ 

Dane indentyfikacyjne i kontaktowe Zamawiającego i Wykonawcy Mapy Akustycznej Miasta Legnica 

podane zostały poniżej: 

ZAMAWIAJĄCY:  
Gmina - Miasto Legnica 
59-220 Legnica 
Plac Słowiaoski 8 
 

WYKONAWCY KONSORCJUM W SKŁADZIE:  
1. SGS Eko-Projekt Sp. z o.o. (LIDER) 
ul. Cieszyoska 52A 
43-200 Pszczyna 
2. Zakład Ochrony Środowiska DECYBEL s.c. 
ul. Wolności 150 
58-500 Jelenia Góra 
 
 

1.2.3. ZESPÓŁ AUTORSKI 

Mapa Akustyczna Legnicy opracowana została przez niżej wymieniony zespół autorski:  

SGS Eko-Projekt: 

 mgr inż. Dawid Byrdy  

 mgr inż. Wiesław Polak 

 mgr inż. Krzysztof Plukier 

 mgr Maciej Sobczyk 

Zakład Ochrony Środowiska DECYBEL: 

 inż. Mariusz Szalej 

 inż. Kamil Nieśmiała 
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2. AKTY PRAWNE 

Mapa akustyczna miasta Legnica wykonana została w oparciu o poniższe akty prawne: 

USTAWY  

 Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25,   poz. 150    

z późn. zm.).  

 Ustawa  z  dn.  27  lipca  2001  r.  o  wprowadzeniu  ustawy - Prawo ochrony środowiska,  ustawy  

o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001r. Nr 100, poz. 1085).  

 Ustawa z dn. 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw    

(Dz. U. z 2003r. Nr 7, poz. 78).  

 Ustawa  z  dnia  18  maja  2005  r.  o  zmianie  ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005r. Nr 113, poz. 954).  

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeostwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko    

(Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)  

 Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. 2010 nr 76 poz. 

489) 

ROZPORZĄDZENIA  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, nr 0, poz. 1109)  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowych 

wymagao, jakim powinien odpowiadad program ochrony środowiska przed hałasem (Dz. U. 2002, 

nr 179, poz. 1498)  

 Rozporządzenia Ministra  Środowiska z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie dróg, linii kolejowych i 

lotnisk, których eksploatacja może powodowad negatywne oddziaływania akustyczne na 

znacznych obszarach, dla których jest wymagane sporządzenie map akustycznych, oraz sposobów 

określania granic terenów objętych tymi mapami (Dz. U. z 2007 r. Nr 1, poz. 8)  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 10 listopada  2010 r. w sprawie ustalania wartości 

wskaźnika hałasu LDWN (Dz. U. 2010, nr 215, poz. 1414)  
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 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagao w zakresie 

prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. 2008, nr 

206, poz. 1291)  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji (Dz. U. z 

2007 r. Nr 187, poz. 1340)  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych 

wymagao dotyczących rejestru zawierającego informacje o stanie akustycznym środowiska.  (Dz.  

U.  z 2008 r. Nr 82, poz. 500)  

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000r. w sprawie paostwowego systemu 

odniesieo przestrzennych (Dz. U. z 2000r. Nr 70, poz. 821).  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w 

sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji 

przestrzennej (Dz. U. 2010, nr 201, poz. 1333)  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 września 2010 r. w 

sprawie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej (Dz. U. 2010, nr 183, poz. 1233)  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości 

układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o 

środowisku i jego ochronie. (Dz. U. 2010 r., nr 186, poz. 1249)  

DOKUMENTY UNII EUROPEJSKIEJ 

 Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie 

oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz. U. WE L 189 z  dnia  18  lipca  2002r.). 

 

Oprócz wymienionych aktów prawnych, do sporządzenia mapy akustycznej miasta Legnica 

wykorzystano także informacje zawarte w opracowaniu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

„Wytyczne opracowania map akustycznych”, Warszawa 2011r. 

3. WYJAŚNIENIE WAŻNIEJSZYCH TERMINÓW SPECJALISTYCZNYCH 
 
Hałas w środowisku – oznacza niepożądany lub szkodliwy dźwięk będący skutkiem działalności 

ludzkiej na zewnątrz, w tym także hałas emitowany przez obiekty (ruch drogowy, kolejowy, 

tramwajowy) lub budynki przemysłowe. Uciążliwośd tych dźwięków (hałasu) jest 

postrzegana subiektywnie (czyli indywidualnie przez każdego z nas). W przypadku ustawy 
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Prawo ochrony środowiska ogólna definicja hałasu– to dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz 

do16 000 Hz; 

 

Poziom dopuszczalny hałasu – jest to wartośd ściśle regulowana przez odpowiednie akty prawne. 

Wartości dopuszczalne poziomu hałasu w środowisku określone są ze względu na: rodzaj 

hałasu, przeznaczenie terenu i porę doby. 

 

Decybel, dB - jednostka logarytmiczna, powszechnie stosowana w pomiarach sygnałów 

dźwiękowych. Decybel nie jest sam w sobie określeniem żadnej konkretnej wartości, przez 

to różni się od jednostek takich jak metr czy kilogram. Wartośd wyrażona w decybelach 

mówi jedynie o proporcji pomiędzy dwoma wielkościami. Jednostką podstawową jest bel 

*B+, jednak powszechnie używana jest dziesiąta częśd bela, czyli decybel *dB+. 

 

Poziom dźwięku – ważona wartośd poziomu ciśnienia akustycznego rozpatrywanego dźwięku, 

zarejestrowana za pomocą miernika dźwięku o umownie przyjętych charakterystykach 

ważenia, wyrażony w decybelach *dB+. 

 

W ujęciu matematycznym, postaci uogólnionej, równoważny poziom dźwięku A                  

dla dróg, w danym punkcie obserwacji, w środowisku, określony jest wartością średnią 

poziomów dźwięku, właściwych dla każdego z reprezentatywnych okresów pomiarowych, z 

uwzględnieniem długości wyżej wymienionych i wyrażony równaniem: 

AekL
n

k

kTAeq t
T

L
1,0

1

, 10
1

lg10  [dB]  /5/ 

gdzie: 

n -   liczba reprezentatywnych okresów pomiarowych, * - ]; 

LAeq -   poziom emisji hałasu podczas k-tego okresu pomiarowego do środowiska, *dB+; 

tk -   czas trwania k-tego przedziału czasu tk (lub czas pracy danego źródła dźwięku), *s+; 

T -   normatywny czas odniesienia, [h]; 

 

Krzywa słyszenia „A” - korekcja według krzywej słyszenia „A” polega na dodaniu odpowiednich 

wartości do poziomu ciśnienia w zależności od częstotliwości. Korekcję stosuje się aby tony 

o różnej częstotliwości były słyszane z jednakową głośnością. 
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Poziomy dźwięku występujące w przykładowych sytuacjach 

 

Rodzaj dźwięku (hałasu) Wartość poziomu dźwięku (dBA) 

Próg słyszalności   0  

Powiew i szelest liści   15-20  

Rozmowa szeptem   20  

Średni hałas w mieszkaniu   40  

Spokojna ulica, zwykła rozmowa  40-45  

Głośna rozmowa  60  

Hałas uliczny, tramwaj  70  

Duży ruch uliczny, silnik motocyklowy  80-85  

Młot pneumatyczny (odl 2 m)   90  

Pociąg pośpieszny (odl. 10 m)   100  

Dyskoteka, koncert rockowy   100-120  

Samolot śmigłowy   120  

Próg bólu   130  

 

Poziom równoważny, Leq – wielkośd stosowana do scharakteryzowania dźwięku zmieniającego się w 

pewnym czasie obserwacji. Jest to uśredniony energetycznie poziom dźwięku, wyznaczony 

dla danego czasu obserwacji. Wartośd poziomu równoważnego skorygowana krzywą 

słyszenia A, LAeq zgodnie z dokonaną klasyfikacją opracowaną przez Paostwowy Zakład 

Higieny, określa uciążliwośd hałasów w środowisku: 

 

LAeq < 52 dB – mała uciążliwośd, 

52 dB <LAeq < 62 dB – średnia uciążliwośd, 

62 dB <LAeq < 70 dB – duża uciążliwośd, 

LAeq > 70 dB - bardzo duża uciążliwośd. 

 

Wskaźnik hałasu – wielkośd fizyczna, służąca do opisu poziomu hałasu w środowisku. Jest to 

parametr hałasu skorygowany krzywą słyszenia A i wyrażony w decybelach (dB). 
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             Zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 

25, poz. 150 z późn. zm.), obowiązują dwa typy wskaźników hałasu w zależności od ich 

zastosowania: 

 

a) Długookresowe wskaźniki hałasu w odniesieniu do roku, służące do sporządzania map 

akustycznych: 

 

LDWN – długookresowy średni poziom dźwięku A, z uwzględnieniem: pory dnia(6:00 – 18:00), pory 

wieczoru (18:00 – 22:00) i pory nocy (22:00 – 6:00) w ciągu roku, wyrażony w decybelach; 

 

LN – długookresowy średni poziom dźwięku A, wyznaczony dla wszystkich pór nocy (22:00 – 6:00) w 

ciągu roku, wyrażony w decybelach. 

 

b) Wskaźniki hałasu służące w celach kontrolnych: 

 

LAeqD – równoważny poziom hałasu wyznaczony dla pory dnia (6:00 – 22:00),wyrażony w decybelach; 

 

LAeqN – równoważny poziom hałasu wyznaczony dla pory nocy (22:00 – 6:00),wyrażony w decybelach. 

 

Relacje między skalą logarytmiczna a liniową – zakres zmienności ciśnienia akustycznego  

Względem, którego reaguje ucho ludzkie jest stosunkowo szeroki (- próg słyszenia 20 μPa 

20×10−6 Pa – próg bólu  200 Pa). Stosowanie skali o tak dużym zakresie zastąpione zostało 

skalą logarytmiczną (decybele) Podstawową wielkością fizyczną charakteryzującą 

intensywnośd zjawisk akustycznych jest więc poziom ciśnienia akustycznego L (w skrócie: 

poziom dźwięku) opisany wzorem: 

 

L = 10 lg (p/p0)
2 

gdzie: 

L – poziom ciśnienia akustycznego *dB+, 

p – wartośd ciśnienia akustycznego *Pa+, 

po – wartośd ciśnienia akustycznego odniesienia po = 20 μPa. 
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Mapa hałasu – oznacza prezentację danych dotyczących obecnego lub prognozowanego stanu hałasu 

wyrażonego w odniesieniu do wskaźnika poziomu dźwięku, przekroczenia wartości 

dopuszczalnej, liczby osób odczuwających skutki nadmiernego hałasu na danym obszarze, 

liczby budynków mieszkalnych narażonych na działanie pewnych wartości wskaźnika hałasu 

lub danych kosztów i korzyści związanych z metodami ograniczenia negatywnych skutków. 

 

Planowanie akustyczne – oznacza kontrolowanie hałasu poprzez wykorzystywanie planowanych 

środków, takich jak planowanie przestrzenne, inżynieria systemów dla komunikacji, 

planowanie komunikacji, zmniejszanie poziomu hałasu poprzez stosowanie środków 

bezpośrednich i pośrednich z zakresu redukcji hałasu u źródeł lub na jego drodze propagacji 

(ekrany akustyczne, strefowanie obszarów o różnych stopniach wrażliwości ze względu na 

standardy akustyczne terenów). 

 

4. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU PODLEGAJĄCEGO OCENIE 
 

4.1. INFORMACJE OGÓLNE 

 

Zasięg  terytorialny zamówienia obejmował obszar zawarty w granicach administracyjnych miasta 

Legnicy o powierzchni 5629 ha.  

Stworzenie mapy akustycznej miasta Legnica umożliwi ocenę  zagrożenia  hałasem  obszarów  pobytu  

ludzi,  w miejscu  zamieszkania,  pracy  czy  też  odpoczynku.  Mapa akustyczna stanowi materiał  

wyjściowy  do tworzenia programów naprawczych ochrony środowiska przed hałasem.   

 

POŁOŻENIE I CHARAKTER MIASTA: 

Legnica jest miastem na prawach powiatu położonym w południowo-zachodniej Polsce, w środkowej 

części województwa dolnośląskiego. Miasto leży na równinie legnickiej nad rzekami: Kaczawą i 

Czarną Wodą. Na dzieo 31 grudnia 2010 roku miasto Legnica liczyło ogółem 103,9 tyś mieszkaoców, a 

jego powierzchnia wynosiła 56 km2. Legnica jest trzecim co do wielkości miastem województwa 

dolnośląskiego, ponadto stanowi ważny Ośrodek Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. W jej 

obrębie znajdują się zakłady należące do KGHM Polska Miedź S.A. oraz rozwijający się Legnicki Park 

Technologiczny.  

 

KLIMAT: 
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Średnia roczna temperatura w Legnicy wynosi +8,5oC. Z tego powodu klimat Legnicy zaliczany jest do 

najcieplejszych w kraju. Średnia roczna suma opadów wynosi ok. 400mm, a okres wegetacyjny trwa 

ok. 225 dni i należy do najdłuższych w kraju, co pozytywnie wpływa na środowisko w Legnicy.  
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PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY: 

Miasto Legnica nie jest podzielona na osiedla ani dzielnice. Jedyną istniejącą systematyką miasta jest 

podział na 41 obrębów: Bartniki, Bartoszów, Białka, Bielany, Czarny Dwór, Fabryczna, Glinki, Huta, 

Kartuzy, Kąpielisko, Ludwikowo, Nowa Wieś, Nowe Osiedle, Nowiny, Nowy Dwór, Ochota, Ogrody, 

Osiedle Mikołaja Kopernika, Osiedle Piekary, Osiedle Sudeckie, Pawice, Pawłowice, Pątnów, Piaski, 

Piątnica, Górka, Piekary, Piekary Stare, Piekary Wielkie, Przybków, Rybaki, Domki, Rzeszotary, 

Smokowice, Stare Miasto, Tarninów, Ulesie, Winiary, Wrocławskie Przedmieście, Zabłocie, Zosinek. 

Wymienione obręby pokrywają się z obrębami geodezyjnymi.  

 

HISTORIA: 

Prawa miejskie miasto Legnica uzyskało w 1264 roku. Najstarsze ślady działalności ludzkiej na terenie 

obecnej Legnicy datowane są na ok. 4000 lat p.n.e. Dzięki usytuowaniu na skrzyżowaniu szlaków 

handlowych z Niemiec, poprzez Wrocław i Kraków aż do Kijowa oraz z Wielkopolski na południe, w 

Legnicy nastąpił intensywny rozwój handlu i rzemiosła. Ponadto w okresie średniowiecza miasto 

czerpało zyski z wydobycia złota w kopalni w Mikołajowicach.  

W okresie II wojny światowej nastąpiła militaryzacja części zakładów przemysłowych oraz ogólne 

pogorszenie warunków bytowych ludności cywilnej.  

Okres powojenny przyniósł intensywny rozwój miasta oraz przemysłu. W 1946 roku podjęto decyzję 

o zmianie nazwy miasta z dotychczas używanej – Lignica na – Legnica.  

W 1999 roku Legnica straciła statut miasta wojewódzkiego – została miastem na prawach powiatu i 

stolicą powiatu ziemskiego w województwie dolnośląskim.  

 

 

4.2. UWARUNKOWANIA AKUSTYCZNE WYNIKAJĄCE Z MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 

Uwarunkowania akustyczne wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

zostały uwzględnione w trakcie opracowywania tzw. mapy wrażliwości hałasowej. Przez mapę 

wrażliwości hałasowej rozumie się mapę, która przedstawia rozkład dopuszczalnych poziomów 

hałasu na rozpatrywanym obszarze, w zależności od sposobu zagospodarowania terenu i jego funkcji, 

z odniesieniem do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub, w przypadku jego 

braku, do innych dokumentów planistycznych, w tym do opracowao ekofizjograficznych lub studiów 

zagospodarowania przestrzennego (patrz Rozporządzenie  Ministra Środowiska z dnia 1 października 
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2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i 

sposobu prezentacji). W Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 113, 114 

oraz 115. W szczególności art. 113 zawiera wykaz terenów, dla których obowiązują dopuszczalne 

poziomy hałasu w środowisku. 

Są to tereny przeznaczone: 

a) pod zabudowę mieszkaniową, 

b) pod szpitale i domy opieki społecznej, 

c) pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, 

d) na cele uzdrowiskowe, 

e) na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

f) na cele mieszkaniowo-usługowe. 

Nieco rozszerzony wykaz terenów chronionych przed hałasem oraz poziomy dopuszczalne, 

stanowiące podstawowe kryterium oceny stanu akustycznego środowiska, podane zostały w 

załączniku do Rozporządzeniu Ministra z dnia 1 października 2012r. zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, Nr 0, poz. 1109). Wartości 

aktualnie obowiązujących poziomów dopuszczalnych zostały przedstawione w tabeli poniżej. 

Lp. Rodzaj terenu 

Dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A w dB 

Drogi lub linie kolejowe 
Pozostałe obiekty i działalnośd 

będąca źródłem hałasu 

LDWN LN LDWN LN 

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 

c) Tereny domów opieki 

społecznej 

d) Tereny szpitali w miastach 

64 59 50 40 
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3 

a) Tereny zabudowy 

mieszkaniowej 

wielorodzinnej i 

zamieszkania zbiorowego 

b) Tereny zabudowy 

zagrodowej 

c) Tereny mieszkaniowo-

usługowe 

68 59 55 45 

4 

Tereny w strefie śródmiejskiej 

miast powyżej 100 tyś. 

mieszkaoców 

70 65 55 45 

Tabela 4-1 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku wyrażone wskaźnikami LDWN i LN, które to 
wskaźniki mają zastosowanie do prowadzenie długookresowej polityki w zakresie ochrony przed 
hałasem 

 

Dodatkowo przy klasyfikowaniu terenów wg podziału zawartego ww. Rozporządzeniu skorzystano z 

następujących zapisów Prawa Ochrony Środowiska (Poś): 

 „Art. 114.  

1. Przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, różnicując tereny o 

różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania, wskazuje się, które z nich należą do 

poszczególnych rodzajów terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1. 

2. Jeżeli teren może byd zaliczony do kilku rodzajów  terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1, 

uznaje się, że dopuszczalne poziomy hałasu powinny byd ustalone jak dla przeważającego rodzaju 

terenu” 

oraz 

„Art. 115.  

W razie braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oceny czy teren należy do 

rodzajów terenów, o których mowa w art.113 ust. 2 pkt 1, właściwy organ dokonuje na podstawie 

faktycznego zagospodarowania i wykorzystania tego i sąsiednich terenów: przepis art. 114 stosuje się 

odpowiednio”. 

Wyjściowymi danymi służącymi do wykonania mapy wrażliwości hałasowej obszarów były materiały 

planistyczne, szczególnie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium 

uwarunkowao i kierunków zagospodarowania przestrzennego, udostępnione przez Zamawiającego.  
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Zawarte w wymienionych materiałach informacje pozwalają na określenie funkcji urbanistycznych 

terenów, które aktualnie wymagają ochrony przed hałasem, jak również tych terenów, dla których 

ochronę przed hałasem należy uwzględnid ze względu na ich prognozowane przeznaczenie. 

Korzystając z podanego przyporządkowania oraz z cytowanych wcześniej zapisów art. 114 i art. 115 

Prawa Ochrony Środowiska, dokonano pogrupowania terenów, zgodnie z podaną wyżej klasyfikacją. 

Zawiera ona zapis w formie graficznej informacji o sposobach użytkowania gruntów w mieście i 

dopuszczalnych wartościach poziomu w zależności od rodzaju źródła hałasu. Mapa wrażliwości 

hałasowej terenów opracowana została w oprogramowaniu CadnaA. Informacje geometryczne 

dotyczące obszarów, sklasyfikowanych zgodnie z art. 113, ust. 2 ustawy P.o.ś., powiązane są z tabelą 

atrybutów, która zawiera m.in. aktualnie obowiązujące wartości dopuszczalne dla wskaźników 

hałasowych (LDWN, LN,). W oparciu o opracowaną mapę wrażliwości terenów na hałas wykonanych 

zostało w ramach realizacji Mapy Akustycznej Legnicy szereg map oraz obliczeo i analiz, do których 

niezbędna była znajomośd dopuszczalnych poziomów hałasu na całym obszarze objętym 

opracowaniem. W szczególności, w oparciu o mapy wrażliwości hałasowej i mapy imisyjne 

opracowane zostały tzw. mapy przekroczeo tzn. mapy pokazujące obszary, na których 

zidentyfikowano przekroczenia poziomów dopuszczalnych. Mapy wrażliwości terenów na hałas 

zostały opracowane i przekazane Zamawiającemu w skali 1:10 000.  
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4-1 Studium Uwarunkowao i Kierunków Zagospodarowania miasta Legnica 

W celu przeprowadzenia jednolitej oceny zagrożeo akustycznych w środowisku, klimat akustyczny 

badanych miejsc określono na podstawie analizy akustycznej (bazującej na pomiarach hałasu) 

względem przeznaczenia danego rejonu określonego w Miejscowym Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego. 

5. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH I NARZĘDZI 
DO ICH STOSOWANIA 

 

Podstawą analizy oraz zapisów  danych przestrzennych do realizacji map był Systemu Informacji 

Geograficznej (GIS, ang. Geografic Information System).  

GIS - zorganizowany zbiór: sprzętu, oprogramowania i danych, zaprojektowany w celu efektywnego 

gromadzenia, przechowywania, przetwarzania, aktualizacji, wizualizacji i analizowania informacji 

zlokalizowanych i powiązanych geograficznie. 
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W GIS wykorzystywane są dwa podstawowe rodzaje danych przestrzennych, określają one  sposób 

reprezentacji obiektów świata rzeczywistego w aspekcie ich położenia przestrzennego, kształtu oraz 

istniejących między nimi relacji przestrzennych.: 

 - dane geometryczne – wykorzystane zostały do reprezentacji obiektów świata 

rzeczywistego, czyli do budowania ich numerycznego przestrzennego modelu w systemie, 

zawierające obiekty o charakterze punktowym, liniowym i powierzchniowym oraz informację o 

topologii obiektów, 

 - atrybuty obiektów – stanowią bazę danych, opisującą ich różne cechy ilościowe  

i jakościowe (np. liczbę mieszkaoców, powierzchnię obiektów, ilośd kondygnacji, itp.).  

Dzięki możliwości kierowania zapytao do bazy danych GIS możliwe jest uzyskiwanie dodatkowych 

informacji, danych o charakterze przestrzennym i atrybutowym oraz obrazów. Do wykonania analiz, 

opartych na danych przestrzennych, wykorzystano oprogramowanie komercyjne ArcGIS firmy ESRI, 

(zgodnie z posiadaną Umową Ramową Licencyjną dla firmy SGS Eko-Projekt Sp. z o.o.) w 

szczególności: 

- stanowiskowe oprogramowanie operacyjne (grupa ArcGIS Destop): ArcView i Arcinfo 

(oprogramowanie analityczne GIS, o zróżnicowanym poziomie zaawansowania funkcjonalności). 

Podstawowym formatem wymiany danych w środowisku ArcGIS jest format SHAPEFILE (*.shp) a 

wykorzystywanym układem odniesienia jest układ współrzędnych płaskich prostokątnych PUWG 

2000. 

Numeryczny Model Terenu (ang. Digital Terrain Model – DTM)  był bazą systemu danych o 

przestrzeni, został sporządzony w 2009r. przy opracowywaniu ortofotomapy.  

Numeryczny Model Terenu (NMT) jest numeryczną dyskretną reprezentacją wysokości topograficznej 

powierzchni terenu, wraz z algorytmem interpolacyjnym umożliwiającym odtworzenie jej kształtu w 

danym obszarze.  

Numeryczny Model Terenu (NMT) został uzupełniony o warstwę dróg, linii kolejowych, linii 

tramwajowych oraz obiektów kubaturowych (którym przypisano parametry emisji źródeł), granice 

administracyjne oraz punkty pomiarów hałasu. System ten wzbogacono o dodatkowe dane, w tym 

m.in.: 

- nazewnictwo miejscowe, 

- lokalizację ważniejszych obiektów użyteczności publicznej,  

- atrybuty budynków (m. in.: adresy, ilośd kondygnacji, typ użytkowania, liczbę mieszkao i 

mieszkaoców). 
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Model wysokościowy składa się z modelu powierzchni terenu (punkty wysokościowe  

i linie szkieletowe) a także obiektów powierzchniowych kubaturowych mających znaczenie ze 

względu na propagację hałasu, w tym m. in. budynków oraz obszarów zadrzewionych  

i zakrzewionych. Powyższe elementy NMT tworzą zwartą powierzchnię i pokrywają 100% obszaru 

analiz. Dokładnośd pozioma modelu (X,Y) jest nie mniejsza niż 2,0 m. Za skalę bazową opracowania 

przyjęto 1:10 000. 

W badaniach użyto oprogramowanie IMMI oraz CadnaA, które umożliwia analizę propagacji hałasów 

kolejowego, tramwajowego i drogowego. Program ten zapewnia pełną współpracę z systemami 

zarządzania środowiskiem GIS (ang. Geographic Information Systems – System Informacji 

Geograficznej). W  programie  IMMI  2011 wykorzystując w obliczeniach tzw. warstwy obejmujące 

ciągi komunikacji samochodowej, kolejowej i tramwajowej z warstwami zawierającymi zabudowę, 

zieleo wysoką oraz numeryczny model terenu stworzono mapę akustyczną Miasta Legnica. 

Skalę w metrach przyjęto - 10 x 10 [m]. 

Procent powierzchni analizowanego obszaru – 100%.  

Data ostatniej aktualizacji danych: 2011 

Oprogramowanie: 

IMMI 2011 Wölfel Group, 

licencja wydana dla: SGS Eko-Projekt sp z .o.o  nr S001/00469-1 2011/01 

CADNA A firmy Dataakustik GmbH. 86926 Greifenberg, Gewerbering 5, Niemcy. 

Licencja nr L43092 wydana dla SGS Eko-Projekt Sp. z o.o. 

 

6. DANE UDOSTĘPNIONE WYKONAWCY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DO 
REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 
Dla potrzeb wykonywania map akustycznych wykorzystano materiały pochodzące z zasobów baz 

danych ośrodków dokumentacyjnych, jednostek administracyjnych i samorządowych, jak również baz 

danych powstałych na podstawie pomiarów własnych. 
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Dane dysponenta bazy wyjściowej: Dane Wykonawcy: 

 

Urząd Miasta Legnica 

pl. Słowiaoski 8, 59-220 Legnica 

tel. (+48 76) 721 21 99 

fax (+48 76) 721 21 15 

e-mail: kancelaria@.legnica.eu  

http://www.portal.legnica.eu/ 

 

SGS EKO-PROJEKT Sp. z o.o. 

ul. Cieszyoska 52A, 43-200 Pszczyna 

tel. (+48 32) 449 25 00 

fax (+48 32) 447 20 72 

e-mail: biuro@sgs.com 

www.eko-projekt.com.pl 

 

W zakresie danych o terenie wykorzystano:: 

a) mapę zasadniczą w postaci numerycznej – w układzie współrzędnych PUWG-2000, 

b) cyfrową ortofotomapę  – w układzie współrzędnych PUWG-2000, 

c) numeryczny model terenu NMT 

d) numeryczny model zabudowy miasta 

e) bazę adresową budynków  - powiązana  z  ulicami,  obejmuje  wszystkie  budynki,  którym  

nadano  numer   porządkowy.  

 drogi  publiczne  w  mieście  Legnica,   

 wykaz dróg publicznych znajdujących się na terenie miasta Legnica wraz z 

oznaczeniem drogi, kategorią, nazwą ulicy, długością odcinka oraz rodzajem 

nawierzchni  

 osie dróg publicznych w skali 1: 10 000, 

 Miejscowy Plan  Zagospodarowania  Przestrzennego  dla  całego  obszaru  miasta  w  

postaci  wektorowej,     

 wykaz punktów pomiaru hałasu i natężenia ruchu przy głównych drogach na terenie 

Miasta,  

 wykaz zakładów przemysłowych do uwzględnienia na mapie akustycznej  

 dane  z ewidencji  ludności  (jednostka adresowa,  liczba  ludności  zameldowana pod 

danym adresem  z podziałem na kobiety, mężczyzn i dzieci)  

 dane  dotyczące  żłobków,  przedszkoli  i  szkół  z  adresami  oraz   

z  informacją  dotyczącą  ilości  osób    przebywających w tych placówkach,   

 listę  szpitali  z  adresami  oraz  z  informacją  dotyczącą  ilości  łóżek  i  osób  

przebywających  w  tych  placówkach ,   
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 wykaz centrów handlowych, ważniejszych obiektów użyteczności publicznej  

i parkingów. 

 

W zakresie danych o hałasie wykorzystano (dane Wykonawcy/dysponent bazy): 

a) Weryfikacyjno-kalibracyjne pomiary poziomu hałasu przeprowadzone przez Wykonawcę 

opracowania map akustycznych w sąsiedztwie wytypowanych do analiz odcinków dróg (ulic), 

linii kolejowych, linii tramwajowych oraz ustalonych zakładów przemysłowych znajdujących 

się na terenie miasta Legnica. Dane te są w posiadaniu Wykonawcy przedmiotowego 

opracowania oraz w posiadaniu Urzędu Miasta Legnica i mają formę kompleksowych 

indywidualnych opracowao. 

 

W zakresie danych meteorologicznych wykorzystano (dane Wykonawcy/dysponent bazy): 

a) Informacje na temat zależności wpływu prędkości i kierunku wiatru oraz temperatury, 

wilgotności i ciśnienia atmosferycznego na propagację hałasu uzyskano z badao własnych 

Wykonawcy przedmiotowego opracowania. Dane te Wykonawca posiada w zasobach 

własnych i wykorzystał tą bazę danych do udziału korzystnych warunków meteorologicznych 

sprzyjających propagacji dźwięku w poszczególnych porach doby. 

 

Zebrane i wyżej wyspecyfikowane dane zasiliły zbiorczą bazę danych map akustycznych, wykonanych 

w programach  ArcGIS, IMMI. Jej aktualnym dysponentem jest Urząd Miasta Legnica. Udostępnienie 

bazy leży w gestii jej aktualnego dysponenta. 

 

 

7. ZESTAWIENIE WYNIKÓW POMIARÓW WYKONANYCH DLA POTRZEB 
MAPY AKUSTYCZNEJ LUB WYKONANYCH W INNYM CELU, A 
WYKORZYSTANYCH W OPRACOWANIU MAPY 

W celu weryfikacji i kalibracji modelu obliczeniowego w programie IMMI 2011 Wykonawca 

opracowania wykonał całodobowe pomiary równoważnego poziomu dźwięku oraz natężenia i 

struktury ruchu pojazdów. Pomiary równoważnego poziomu dźwięku wykonywano za pomocą 

metody bezpośredniej (hałas samochodowy) jak i pośredniej (hałas kolejowy) jako metody pomiarów 

pojedynczych zdarzeo akustycznych, zgodnie z przywołanym rozporządzeniem Ministra Środowiska z 

dnia 16 czerwca 2011 r., w sprawie wymagao w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów 
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substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, 

lotniskiem lub portem (Dz. U. z 2011 r., Nr 140, poz. 824). 

Szczegółowośd technik pomiarowych, oprzyrządowania, lokalizacji receptorów, warunków meteo i 

topografii terenu zawarto w kompleksowych opracowaniach obejmujących pomiary hałasu 

samochodowego, kolejowego oraz  przemysłowego. 

8. IDENTYFIKACJA I CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDEŁ HAŁASU 
 
Mapy imisyjne to mapy przedstawiające rozkład poziomu hałasu powodowanego przez poszczególne 

źródła (ruch drogowy, kolejowy, przemysł). Są one podstawowym źródłem informacji o stanie 

akustycznym środowiska na danym obszarze. Mapy imisyjne zostały opracowane metodą 

obliczeniową z uwzględnieniem parametrów źródła hałasu, cyfrowego modelu terenu i infrastruktury 

oraz innych wielkości wpływających na propagację hałasu. Informacje zawarte w imisyjnych mapach 

hałasu są punktem wyjścia do obliczeo map pochodnych, a w szczególności pokazujących tereny 

zagrożeo hałasowych. 

W niniejszym rozdziale przedstawiono opis oraz charakterystykę poszczególnych grup źródeł hałasu 

objętych mapą akustyczną miasta Legnica. 

8.1. HAŁAS SAMOCHODOWY 

 
Podstawę drogowych arterii komunikacyjnych przebiegających przez teren miasta Legnica 

jest autostrada A4. Ważnymi elementami w ocenie hałasu drogowego są drogi krajowe, wojewódzkie 

i powiatowe, które przyjmują mniejsze  natężenia  ruchu. Drogi gminne o znaczeniu lokalnym, 

stanowiące uzupełniającą części sieci dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg 

wewnętrznych, mają również znaczenie przy opracowaniu mapy akustycznej Miasta Legnica. 

Na węzeł komunikacyjny miasta Legnica składają się następujące drogi: 

- Droga krajowa nr 94 – będąca bezpłatną alternatywą dla autostrady A4, przebiega przez 

województwa: dolnośląskie, opolskie, śląskie oraz małopolskie 

- Droga krajowa nr 3 (E65) – która stanowi fragment trasy europejskiej E65 

- Autostrada A4 – biegnąca na południu miasta 

- Droga wojewódzka nr 364 – między Legnica a Gryfowem Śląskim o długości 63km.  

 

W celu prognozowania wielkości hałasu samochodowego należy dysponowad wiedzą na temat: 

 struktury i natężenia ruchu pojazdów (liczby pojazdów lekkich oraz ciężkich); 

 prędkośd jazdy, 
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 rodzaju jazdy (postój  z włączonym silnikiem, jazda ze stałą prędkością, przyspieszenie, 

hamowanie, itp.),  

 rodzaju i stanu nawierzchni jezdni. 

Niektóre z wymienionych czynników zależne są od pory dnia, tygodnia, miesiąca oraz od pory roku. 

Ponadto duże znaczenie ma również pogoda oraz inne przypadkowe zdarzenia.   

Dla celów weryfikacji modelu obliczeniowego z zakresu hałasu drogowego, przeprowadzono (w 35 

punktach referencyjnych – przekrojach pomiarowych) całodobowe pomiary hałasu drogowego 

połączone z równoczesnymi pomiarami natężenia i struktury ruchu pojazdów na drodze. Całośd 

raportów pomiarowych zamieszczono ww. dokumentacji.  

Dane o natężeniu ruchu na poszczególnych odcinkach dróg określono na podstawie pomiarów 

rzeczywistych dróg mieszczących się w Legnicy. Dane te zawierają również informacje o 

procentowym udziale pojazdów ciężkich w potoku ruchu, prędkości ruchu pojazdów lekkich i 

ciężkich.  

W obliczeniach hałasu samochodowego wykorzystano średnie natężenie ruchu samochodowego w 

poszczególnych porach doby. Porównanie wyników badao uzyskanych na drodze prognostycznej (z 

wykorzystaniem algorytmu obliczeniowego „metody francuskiej”) z wynikami uzyskanymi na drodze 

rzeczywistych pomiarów dźwięku, pozwoliło zwalidowad przyjętą procedurę obliczeniową. 

 

8.2. HAŁAS KOLEJOWY 

 
Na rysunku nr 8-1 zamieszczono lokalizację punktów pomiarowych hałasu kolejowego. 
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8-1 Lokalizacja punktów pomiarowych hałasu kolejowego 

W Legnicy znajduje się jeden, główny pasażerski dworzec kolejowy PKP, wchodzący w skład węzła 

kolejowego o znaczeniu paostwowym. Większośd pociągów towarowych kursujących trasą kolejowa 

E30 omija miasto obwodnicą kolejową, nie przejeżdżając tym samym przez dworzec główny.  

Wielkośd hałasu kolejowego zależy od wielu czynników: 

- typu i rodzaju hamulców,  

- typu wagonów,  

- typu lokomotyw  

- konstrukcji i stanu torowiska, 

- rodzaju jazdy (ruszanie i zatrzymywanie się pociągów). 

W celu określenia emisji hałasu generowanego przez tabor kolejowy przeprowadzono badania 

akustyczne hałasu kolejowego oraz zebrano niezbędne dane na drodze pomiarowej. Uzyskane dane 

zostały przedstawione w sprawozdaniach z pomiarów hałasu kolejowego. 

 

8.3. Hałas przemysłowy 

Hałas przemysłowy emitowany jest przez źródła znajdujące się na terenie zakładów przemysłowych, 

wytwórczych i rzemieślniczych. Źródłami hałasu przemysłowego są maszyny i urządzenia 

przemysłowe, procesy technologiczne, a także różnego rodzaju instalacje oraz transport 

wewnątrzzakładowy. 

Na potrzeby mapy akustycznej miasta Legnica zebrano dane o następujących zakładach 

przemysłowych: 
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Centrum handlowe Auchan 
Miejscowośd: Legnica 
Kod pocztowy: 59-220 
Ulica: Schumana 
Województwo: Dolnośląskie 

Centrum handlowe Carrefour 
Miejscowośd: Legnica 
Kod pocztowy: 59-220 
Ulica: ul. Piłsudskiego 84 
Województwo: Dolnośląskie 

Centrum Handlowe Leroy Merlin 
Miejscowośd: Legnica 
Kod pocztowy: 59-220 
Ulica: Objazdowa 6 
Województwo: Dolnośląskie 

Brugman 
Miejscowośd: Legnica 
Kod pocztowy: 59-220 
Ulica: Jaworzyoska 295 
Województwo: Dolnośląskie 

 Producent grzejników 

Faurecia 
Miejscowośd: Legnica 
Kod pocztowy: 59-220 
Ulica: Jaworzyoska 297 
Województwo: Dolnośląskie 
Charakterystyka 
prowadzonej działalności 

Branża motoryzacyjna – producent akcesoriów, części zamiennych 

Wezi-tec 
Miejscowośd: Legnica 
Kod pocztowy: 59-220 
Ulica: Jaworzyoska 299 
Województwo: Dolnośląskie 
Charakterystyka 
prowadzonej działalności 

Produkcja komponentów z tworzyw sztucznych  

Uzin 
Miejscowośd: Legnica 
Kod pocztowy: 59-220 
Ulica: Jaworzyoska 287 
Województwo: Dolnośląskie 
Charakterystyka Rozwiązania do klejenia oraz montowania podłóg i parkietów  

Majhen 
Miejscowośd: Legnica 
Kod pocztowy: 59-220 
Ulica: Szwoleżerów 4 
Województwo: Dolnośląskie 
Charakterystyka Handel i przerób metali żelaznych i nieżelaznych oraz innych 
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prowadzonej działalności 
 

materiałów wtórnych 

KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Legnica” 
Miejscowośd: Legnica 
Kod pocztowy: 59-220 
Ulica: Złotoryjska 194 
Województwo: Dolnośląskie 
Charakterystyka Produkcja miedzi elektrolitycznej 

WPEC Legnica S.A. 
Miejscowośd: Legnica 
Kod pocztowy: 59-220 
Ulica: Dobrzejowska 
Województwo: Dolnośląskie 

PKS „Trans-Pol” 
Miejscowośd: Legnica 
Kod pocztowy: 59-220 
Ulica: Rzeczypospolitej 24 
Województwo: Dolnośląskie 

8-1 Zestawienie zakładów przemysłowych uwzględnionych w Mapie Akustycznej miasta Legnica 

Dane zamieszczone w tabeli 8-1 zamieszczono w poszerzonej formie w sprawozdaniach z pomiarów 

hałasu przemysłowego. Dodatkowo jako źródło hałasu przemysłowego zakwalifikowano również 

parkingi.  

 

9. WSKAŹNIKI OCENY HAŁASU 
 
Mapę akustyczną miasta Legnica wykonano w oparciu o długookresowy średni poziom dźwięku A, 

LDWN, wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku *1]: 

101.051.01.0
1081041012

24

1
log10 NWD LLL

DWNL  (1) 

gdzie:  

LDWN – długookresowy średni poziom dźwięku A  wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony 

w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem: 

- pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 06:00 do godz. 18:00), 

- pory wieczoru (rozumianej jako przedział czasu od godz. 18:00 do godz. 22:00), 

- pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22:00 do godz. 6:00), 

wyznaczony, zgodnie z normą ISO 1996-1:2003, 

                                                 
[1] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalania wartości wskaźnika hałasu LDWN (Dz. U. z 2010 r., 

Nr 215, poz. 1414) 
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LD- długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony,  

w ciągu wszystkich pór dnia w roku, rozumianych jako przedział czasu od godz. 6:00 do godz. 18:00, 

wyznaczony, zgodnie z normą ISO 1996- 2:1987, 

LW - długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony 

w ciągu wszystkich pór wieczoru w roku, rozumianych jako  przedział czasu od godz. 18:00 do godz. 

22:00, 

wyznaczony, zgodnie z normą ISO 1996- 2:1987, 

LN - długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony,  

w ciągu wszystkich pór nocy w roku, rozumianych jako przedział czasu od godz. 22:00 do godz. 6:00. 

wyznaczony, zgodnie z normą ISO 1996- 2:1987, 

Należy zauważyd, iż drugi z wymienionych wskaźników, długookresowy średni poziom dźwięku A – LN, 

stanowiąc jeden z parametrów wejściowych do obliczeo LDWN, jest równocześnie samodzielnie 

występującym wskaźnikiem, w oparciu o który opracowywane są mapy akustyczne dla pory nocnej. 

Należy również dodad, iż jeden ze sposobów wyznaczania wartości poziomów długookresowych, w 

szczególności wskaźnika LDWN zawarto w normie międzynarodowej ISO 1996- 2:2007. Norma ta jest 

szczególnie przydatna wtedy, gdy wartości wskaźnika LDWN są wyznaczane przy pomocy pomiarów. 

Tego typu działania są najczęściej podejmowane w celu walidacji kalibracji modeli obliczeniowych jak 

również są wyznaczane z wykorzystaniem pomiarów podczas badao monitoringowych prowadzonych 

przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska. W celu wyznaczenia map emisyjnych od 

poszczególnych źródeł hałasu wykorzystano pojęcie długotrwałego średniego poziomu mocy 

akustycznej, w porze dzienno – wieczorno – nocnej oraz porze nocnej (w dB).  

  

Aby określid wartośd LD, LW oraz LN należy znad średnią (w ciągu całego roku) liczbę wydarzeo 

akustycznych (np. w przypadku hałasu samochodowego – liczbę przejazdów samochodów) oraz 

akustyczną charakterystykę pojedynczego wydarzenia. Na przykład, wielkośd LD, w pobliżu kilku-

pasmowej ulicy (indeks i), po której porusza się k kategorii pojazdów samochodowych: 

i k

Lki

D

D

o
D

ki
AEN

T

t
L

,1.0, 10log10 , to = 1 s, (2) 

gdzie: TD jest czasem oceny (dla pory dziennej TD = 12 3600 s), liczba ki

DN ,  jest liczbą przejazdów 

samochodów k-tej kategorii, na i-tym pasie jezdni. Wielkośd ki

AEL ,  jest poziomem ekspozycji hałasu dla 

k-tej kategorii pojazdów, poruszających się po i-tym pasie jezdni.  

 Poziom ekspozycji hałasu definiuje się jako: 
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ooAAE tpEL 2log10 ,   po = 2 10-5 Pa, (3) 

gdzie EA jest ekspozycją hałasu, która jest całką postaci, 

dttpE AA

2 . (4) 

gdzie 2

Ap  oznacza średni kwadrat ciśnienia akustycznego, skorygowany częstotliwościowo zgodnie z 

krzywą A.  

 Z powyższych zależności wynika, że zagadnienie obliczenia wartości średniorocznego 

równoważnego poziomu dźwięku (w odpowiedniej porze dnia) sprowadza się do wyznaczenia 

poziomu ekspozycji hałasu. Przedstawione w następnych rozdziałach modele generacji i propagacji 

hałasu, dla źródeł hałasu szynowego, pozwalają na wyznaczenie wielkości LAE.  
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10. DOPUSZCZALNE POZIOMY HAŁASU W ŚRODOWISKU 
 

Akustyczne standardy jakości środowiska, tj. dopuszczalne poziomy hałasu, są rezultatem 

wieloletnich badao oraz analiz. Stanowią one standard jakości środowiska, który określony został w 

rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniającym rozporządzenie w 

sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012r., Nr 0, poz. 1109). 

Dopuszczalne poziomy hałasu w Środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu 

zostały zróżnicowane ze względu na rodzaj terenu, oraz porę doby. Wartości dopuszczalnych 

poziomów hałasu w zależności od zagospodarowania terenu, rodzaju przeznaczenia oraz rodzaju 

źródła hałasu zawiera tabela 10-1. 

Lp. Rodzaj terenu 

Dopuszczalny długookresowy średni poziom 

dźwięku A w dB 

Drogi lub linie 

kolejowe 

Pozostałe obiekty i 

działalnośd będąca źródłem 

hałasu 

LDWN LN LDWN LN 

1 
c) Strefa ochronna „A” uzdrowiska 

d) Tereny szpitali poza miastem 
50 45 45 40 

2 

e) Tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

f) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub 

czasowym pobytem dzieci i młodzieży 

g) Tereny domów opieki społecznej 

h) Tereny szpitali w miastach 

64 59 50 40 

3 

d) Tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego 

e) Tereny zabudowy zagrodowej 

f) Tereny mieszkaniowo-usługowe 

68 59 55 45 

4 
Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 

tyś. mieszkaoców 
70 65 55 45 

10-1 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku wyrażone wskaźnikami LDWN i LN, które to wskaźniki mają 
zastosowanie do prowadzenie długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem 
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11. UWARUNKOWANIA AKUSTYCZNE WYNIKAJĄCE Z 
ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW 

 
Akustyczne uwarunkowania jakie wynikają z zagospodarowania i użytkowania terenów, 

podlegających ocenie zagrożeo akustycznych w środowisku zostały przedstawione na mapie 

wrażliwości hałasowej. Zastosowana gama kolorów różnicuje tereny o różnych dopuszczalnych 

poziomach dźwięku w środowisku – wyrażonych wskaźnikami stosowanymi do prowadzenia 

długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem, tj. LDWN i LN. 

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obejmują zabudowę, która na mocy Ustawy „Prawo 

budowlane” (tekst jednolity – Dz. U. z 2007 r., Nr 88, poz. 587) dopuszcza przeznaczenie do 30 % 

powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego – wolno stojącego albo w zabudowie bliźniaczej, 

szeregowej lub grupowej – na cele niemieszkalne, czyli np. na cele usług (nieuciążliwych). 

Granice strefy śródmiejskiej wyznacza zabudowa śródmiejska w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami). 

12. METODY WYKORZYSTANE DO OBLICZEO HAŁASU 
 
W Dyrektywie 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. 

„odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku” oraz w innych aktach prawa 

unijnego zostały wprowadzone do polskiego prawa poprzez: 

 ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, 

poz. 150 z późniejszymi zmianami),  

 ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, 

ustawy o odpadach,  

 zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z późniejszymi zmianami),  

wymienione zostały cele oraz kierunki działao w zakresie ochrony przed hałasem:  

 dla aglomeracji o liczbie mieszkaoców większej niż 100 tysięcy istnieje obowiązek 

tworzenia map akustycznych, które powinny zostad wykonane do dnia 30 

czerwca 2012 r.,   

 obowiązek  opracowania  map  akustycznych  leży  również  na  zarządzającym  

drogą,  linią kolejową lub lotniskiem, których eksploatacja może powodowad 

negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, 
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 dla  terenów  zagrożonych  hałasem, gdzie występują  przekroczenia  poziomów 

dopuszczalnych hałasu wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 

2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, 

poz. 826) muszą powstawad Programy ochrony przed hałasem, których celem 

jest dostosowanie poziomów hałasu do dopuszczalnego.   

Zgodnie z Dyrektywą 2002/49/WE przy realizacji mapy akustycznej miasta Legnica 

wykorzystano następujące metody obliczeo: 

 

Dla hałasu samochodowego:  

Francuska krajowa metoda obliczeo „NMPB-Routes - 96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)”, 

określona w „Arrètè du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, Journal 

Officiel du 10 mai 1995, art. 6” i francuskiej normie „XPS 31-133”. 

 

Dla hałasu przemysłowego: 

PN ISO 9613-2 "Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. 

Ogólna metoda obliczenia", 

Odpowiednie dane wejściowe dotyczące emisji hałasu uzyskane zostały z metody: 

PN-EN ISO 3746:2011 „Akustyka -- Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej  

i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia 

akustycznego -- Metoda orientacyjna z zastosowaniem otaczającej powierzchni 

pomiarowej nad płaszczyzną odbijającą dźwięk” 

 

Dla hałasu szynowego (hałas kolejowy): 

Niderlandzka krajowa metoda obliczania opublikowana w „Reken-en Meetvoorschrift 

Railverkeerslawaai ’96. Ministerie Volkshuisvesting. Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer, 20 listopad 1996, 

 

Obliczenia akustyczne na potrzeby mapy akustycznej miasta Legnica wykonano w oparciu o 

procedurę pomiarową-obliczeniową. W kolejnych podrozdziałach przedstawiono główne założenia 

poszczególnych metod obliczeniowych, przy uwzględnieniu specyfiki poszczególnych źródeł hałasu. 

Następnie, poprzez porównanie wyników obliczeo z wynikami pomiarów, wykazano równoważnośd 

przyjętego modelu z metodami rekomendowanymi. 

  

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=569166&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=569166&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=569166&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=569166&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=569166&page=1


KONSORCJUM:                                                                  

                                                                     

                        
Mapa Akustyczna Miasta Legnica                                        Strona | 32 

  



KONSORCJUM:                                                                  

                                                                     

                        
Mapa Akustyczna Miasta Legnica                                        Strona | 33 

12.1. HAŁAS SAMOCHODOWY 

Hałas emitowany przez samochód będący w ruchu pochodzi od: 

- Pracy silnika i zespołów napędowych, 

- Układ wydechowy, 

- Hałas powstający na styku opona/nawierzchnia jezdni, tzw. hałas toczenia, 

- Innych czynników (hałas aerodynamiczny pochodzący od zawirowao powietrza w czasie 

ruchu samochodu). 

Poziom hałasu samochodu jest zależny głównie od:  

- Typu samochodu, co związane jest z mocą silnika, 

- Rodzaju jazdy (postój z włączonym silnikiem, przyspieszenie, jazda ze stała prędkością itp.), 

- Prędkośd jazdy. 

Poziom hałasu emitowanego przez samochód jest tym większy, im większy jest sam pojazd. Na jego 

poziom wpływają różnice w rozwiązaniach konstrukcyjnych samochodów osobowych w porównaniu z 

ciężarowymi.  

Poziom  hałasu  samochodowego  rośnie wraz  ze  wzrostem prędkości  jazdy.  Przy  prędkościach  

niższych,  podczas  jazdy  na  niższych  biegach,  dominujący  jest  hałas  pochodzący  od  zespołu  

napędowego.  Natomiast przy prędkościach  wyższych  głównym  źródłem  hałasu jest opór toczenia  

kół  po nawierzchni drogi. Wielkośd hałasu toczenia zależy m.in. od rodzaju opon oraz rodzaju i stanu 

jezdni. Im bardziej nawierzchnia drogi jest zniszczona, tym większy hałas. 

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dyrektywie 2002/49/WE dla potrzeb obliczania  

i generowania mapy hałasu samochodowego zalecana jest francuska krajowa metoda obliczania 

„NBPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB), o której mowa w Arrètè du 5 mai 1995 relatif au bruit 

des infrastructures routières, Journal Officiel du 10 mai 1995, Article 6. Regulacje wynikające z ww. 

Dyrektywy zostały przeniesione do polskiego ustawodawstwa ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2008 r. Nr 25, pz.150) zwana dalej Poś wraz z rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagao w zakresie prowadzenia 

pomiarów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią 

tramwajową, lotniskiem, portem, (Dz.U. z 2011 r., Nr 140, poz. 824), wg referencyjnej metodyki 

wykonywania okresowych pomiarów poziomów hałasu wprowadzonego do środowiska w związku z 

eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych oraz kryteria lokalizacji punktów 
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pomiarowych, wg procedury ciągłej rejestracji hałasu wprowadzanego do środowiska w związku z 

eksploatacją dróg publicznych w czasie odniesienia T. 

12.2. HAŁAS SZYNOWY - KOLEJOWY 

 

Głównym źródłem hałasu szynowego jest oddziaływanie kół z szyną, tzw. hałas toczenia. Jest on tym 

większy im większe zużycie faliste toru. Przy ruchu pociągów z prędkością mniejszą niż 250 km/h ten 

rodzaj hałasu jest dominujący. Przy wyższych prędkościach (powyżej 250 km/h) dominującym staje 

się hałas aerodynamiczny. Jego emisja jest związana z nieregularnym opływem powietrza podczas 

ruchu pociągu. Strumieo powietrza ulega zaburzeniu, co prowadzi do generowania dodatkowego 

hałasu. Ten rodzaj hałasu jest szczególnie znaczący w przypadków pociągów, których wagony 

utrzymywane są w powietrzu poprzez lewitację magnetyczną. W celu zmniejszenia nierówności, na 

górnej powierzchni szyny stosuje się cykliczne szlifowanie tej powierzchni. Przyczyną tych 

nierówności są najczęściej hamulce. Podczas ostrego hamowania koła pojazdu szynowego zostają 

zablokowane, co w efekcie prowadzi do powstania zniekształceo powierzchni kół  

i szyn. W przypadku pociągów wykorzystuje się najczęściej dwa rodzaje hamulców: klockowe i 

tarczowe. Klocki tarczowe pod względem akustycznym są cichsze o 10 dB w porównaniu z hamulcami 

klockowymi.  

Na wielkośd hałasu toczenia wpływ ma również: 

- Rodzaj taboru kolejowego, 

- Rodzaj podsypki oraz nieciągłości szyn, 

- Występowanie łączeo pomiędzy szynami, 

- Warunki otoczenia linii kolejowych, 

- Warunki meteorologiczne, 

- Długośd składów. 

Hałas uderzeniowy powstaje, gdy koocówki szyn nie są położone na tej samej wysokości. Wielkośd 

tego hałasu rośnie wraz ze wzrostem prędkości ruchu. Hałas uderzeniowy generują również płaskie 

fragmenty na wieocu koła, zwrotnice, rozjazdy oraz stacje węzłowe. Obecnie, oprócz szyn stykowych, 

stosuje się również szyny bezstykowe (brak styków, szyny połączone za pomocą zgrzewania lub 

spawania).  

Do pozostałych źródeł hałasu szynowego zalicza się tzw. squeal noise – hałas skowyczący (powstaje 

na krzywoliniowym odcinku toru) oraz hałas aerodynamiczny, który powstaje na skutek 

nieregularnego opływu powietrza wokół pociągu (hałas ten powstaje dużych prędkościach).  
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Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dyrektywie 2002/49/WE dla potrzeb obliczania  

i generowania mapy hałasu szynowego zalecana jest holenderska metoda obliczania opublikowana w 

„Reken-en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai ’96. Ministerie Volkshuisvesting. Ruimtelijke Ordening 

en Milieubeheer, 20 listopad 1996. Regulacje wynikające z ww. Dyrektywy zostały przeniesione do 

polskiego ustawodawstwa ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2008 r. 

Nr 25, pz.150) zwana dalej Poś wraz z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 

r. w sprawie wymagao w zakresie prowadzenia pomiarów substancji lub energii w środowisku przez 

zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem, (Dz.U. z 2011 r., Nr 140, 

poz. 824), wg referencyjnej metodyki wykonywania okresowych pomiarów poziomów hałasu 

wprowadzonego do środowiska w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych 

oraz kryteria lokalizacji punktów pomiarowych, wg procedury pomiarów poziomów ekspozycyjnych 

dźwięku w odniesieniu do pojedynczych zdarzeo akustycznych z interwałem pomiarowym 10 ms. 

 

12.3. HAŁAS PRZEMYSŁOWY 

 
W rozumieniu Ustawodawcy pod pojęciem hałas przemysłowy należy rozumied hałas generowany z 

zakładów przemysłowych, warsztatów, parkingów. W ogólnym przypadku, na terenie przemysłowym 

może występowad kilka rodzajów źródeł hałasu: 

- Źródła punktowe, nieruchome (np. wentylatory), 

- Źródła ruchome (np. samochody, wózki widłowe), 

- Źródła powierzchniowe (np. Halas przenikający przez drzwi, okna). 

Hałas przemysłowy obejmuje zarówno dźwięki emitowane przez różnego rodzaju urządzenia, 

maszyny, a także części procesów technologicznych oraz instalacje. Dźwięki, które emitowane są 

przez urządzenia obiektów handlowych, gastronomicznych (urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia 

nagłaśniające, itp.) zaliczane są również do hałasu przemysłowego.  

Regulacje wynikające z Dyrektywy 2002/49/WE zostały przeniesione do polskiego ustawodawstwa tj. 

Dziennik Ustaw 2008 r. Nr 206, poz. 1291 – Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 4 listopada 

2008r.„w sprawie wymagao w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości 

pobieranej wody”. 

Dodatkowo dla określenia mocy akustycznych zastosowane zostaną w zależności od specyfiki 

badanego obiektu: 

- PN-ISO 9613-2 „Akustyka-Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. 

Ogólna metoda obliczeniowa”.  
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- PN-EN ISO 3746 – „Akustyka -- Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej  

i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia 

akustycznego - Metoda orientacyjna z zastosowaniem otaczającej powierzchni pomiarowej 

nad płaszczyzną odbijającą dźwięk”. 

 

13.  WERYFIKACJA MODELI OBLICZENIOWYCH 
 

W rozdziale 5 „Charakterystyka systemów danych przestrzennych i narzędzi do ich stosowania” 

przedstawiono spis metod obliczeniowych, które zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej należy 

wykorzystywad przy tworzeniu map akustycznych. Dyrektywa Unii Europejskiej, która narzuca 

obowiązek korzystania z tych metod, dopuszcza jednak możliwośd stosowania innych metod, pod 

warunkiem, że metody te są równoważne.  

W ramach podjętych prac monitoringowych związanych z opracowaniem  „Mapy akustycznej miasta 

Legnica” kalibrację przeprowadzono w oparciu o „Wytyczne opracowania Map Akustycznych” GIOŚ 

2011.  

Model uproszczony (szczegółowo opisany w tomie „Kalibracja") został wybrany, ponieważ posiada 

podstawową przewagę nad rekomendowanymi metodami prognozowania hałasu – charakteryzuje 

się znacznie mniejszymi czasami obliczeo (m.in. w porównaniu z modelami rekomendowanymi przez 

EU). W odniesieniu do bardzo długich czasów obliczeo na potrzeby mapy akustycznej (duży obszar, 

wiele źródeł, wiele przeszkód na drodze propagacji) jest to czynnikiem niezwykle istotnym.  

Nie istnieją wciąż szczegółowe procedury wykonywania badao kalibracyjnych. Każdy przypadek musi 

byd rozpatrywany indywidualnie. Kryterium minimum oceny wyników porównao badao hałasu i 

obliczeo to odniesienie się do ograniczenia różnicy między wynikami badao teoretycznych a 

rezultatami obliczeo modelowych poziomów dźwięku w wybranych punktach dla  konkretnego 

charakteru źródła hałasu. Przyjmując za wielkośd kryterialną odchylenie standardowe tej różnicy, 

proponowane kryterium można opisad w postaci zależności: 

 

5,2)(
1

1

2

..

n

i

AzmAobl LL
n

dB    (5) 

gdzie: 

n – liczba wykonanych obliczeo i pomiarów porównawczych, 

LAobli – wartości i-tego poziomu obliczeniowego, dB, 

LAzm - wartości i-tego poziomu zmierzonego, dB. 
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Odchylenie standardowe przedstawionej powyżej różnicy poziomów zmierzonych oraz obliczonych 

występuje w odniesieniu do poszczególnych krótko lub długookresowych wskaźników hałasu w 

środowisku. 

Przeprowadzone w ramach niniejszej pracy analizy pozwalają stwierdzid, iż uproszczony model 

prognozowania hałasu jest równoważny, a w wielu przypadkach lepszy od modelu zalecanego przez 

dyrektywę Unii Europejskiej. W związku z tym w myśl art. 12, ust. 2 punkt 1 Ustawy Prawo Ochrony 

Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (z późn. zm.), model ten wykorzystano na potrzeby 

tworzenia mapy akustycznej.  

W przypadku hałasu kolejowego mamy do czynienia z tego samego rodzaju źródłami hałasu na 

terenie całego kraju. Dotyczy to zarówno eksploatowanego taboru, jak i konstrukcji oraz procedur 

utrzymania torowisk. 

14. ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAO 
 
W rozdziale omówiono wyniki pomiarów akustycznych dla poszczególnych źródeł hałasu: 

- Hałasu samochodowego, 

- Hałasu kolejowego, 

- Hałasu przemysłowego. 

Pomiary zostały wykonane na potrzeby projektu „Utworzenie mapy akustycznej i programu ochrony 

środowiska przed hałasem dla miasta Legnicy”. 

14.1. HAŁAS SAMOCHODOWY 

 
Na terenie miasta  Legnica wykonano 24h pomiary hałasu drogowego na wybranych odcinkach dróg 

tj. 35 punktów pomiarowych, w otoczeniu dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i 

lokalnych. Wykonując pomiary hałasu drogowego przeprowadzono badania struktury oraz natężenia 

ruchu pojazdów. 

Pomiar prędkości wykonano metodą manualną polegającą na pomiarze czasu przejazdu oddzielnie 

dla pojazdów lekkich jak i ciężkich na zadanym odcinku. Pomiary wykonano przy użyciu stopera w 

każdej godzinie doby, na podstawie uzyskanych danych wyznaczono prędkośd pojazdów. Metoda 

zgodna z wytycznymi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad opisującymi pomiary natężenia 

i struktury ruchu oraz wytycznymi opracowania map Głównego Instytutu Ochrony Środowiska 2011r. 

Wyniki wykorzystano w modelowaniu hałasu drogowego, jako dane wejściowe do warstwy 

tematycznej. 
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Dla wszystkich punktów, w których wykonano pomiary hałasu drogowego na terenie miasta Legnica, 

wygenerowano sprawozdania z pomiarów hałasu drogowego. 

W opracowaniu tym znajdują się następujące zbiory danych: 

- Charakterystyka terenu, na którym wykonano pomiary, 

- Charakterystyka lokalizacji punktów pomiarowych, 

- Rodzaj najbliższej zabudowy mieszkaniowej, 

- Charakterystyka źródła hałasu, 

- Charakterystyka otoczenia źródła hałasu, 

- Wyniki pomiarów z oszacowaniem natężenia ruchu samochodowego z podziałem na pory 

doby oraz kategorie pojazdów, 

- Prędkośd ruchu. 

14.2. HAŁAS KOLEJOWY 

 

Na potrzeby weryfikacji modeli obliczeniowych modelu zalecanego przez Dyrektywę Unii Europejskiej 

oraz modelu uproszczonego pomiarowo – obliczeniowego wykorzystanego do przygotowania mapy 

hałasu kolejowego, wykonano pomiary akustyczne w pobliżu wytypowanych linii kolejowych.  

Dane zebrane w punkcie obserwacji zlokalizowanym w bliskiej odległości od osi torowiska (d = 25 m) 

wykorzystano do wyznaczenia wartości efektywnego poziomu emisji dźwięku LE(A), dB. Wykorzystując 

wartości poziomu emisji dźwięku dla poszczególnych zdarzeo szynowych obliczono ekspozycyjny 

poziom dźwięku w odległości d i porównano wyżej wymieniony z wartościami zmierzonymi. Średni 

błąd (różnica pomiędzy wartościami zmierzonymi i obliczonymi) nie przekroczył 2,5 dB.  

Na podstawie przeprowadzonych obliczeo stwierdza się, że przyjęty na potrzeby mapy akustycznej 

model pomiarowo-obliczeniowy hałasu kolejowego jest wiarygodny.  

Wyniki całodobowych pomiarów hałasu szynowego (kolejowego) wykonanych na terenie miasta 

Legnica zestawiono w sprawozdaniach z pomiarów hałasu szynowego. 

Wyszczególnione opracowanie zawiera następujące informacje: 

 Charakterystyka lokalizacji punktów pomiarowych, 

 Sprzęt wykorzystany do pomiarów, 

 Specyfikacja techniczna, w tym: 

o Rodzaj podłoża, 

o Sposób mocowania szyn, 

o Nachylenie (niweleta), 

o Przebieg arterii, 
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o Rodzaj podkładów, 

o Stan torowiska, 

o Rodzaj łączenia szyn, 

o Liczba połączeo szyn w odcinku długości, 

o Liczba zwrotnic/100m, 

o Geometria arterii, 

o Klasa toru, 

o Rodzaj torowiska. 

 Charakterystyka otoczenia, 

 Wyniki pomiarów: 

o Z podziałem na porę doby LD,12h, LE,4h, LN,8h, LD,16h, 

o Równoważny poziom dźwięku w czasie TLAeqT [dB], 

o Liczba pojazdów z podziałem na typ pociągu (pociąg pasażerski dalekobieżny, pociąg 

pasażerski lokalny, pociąg towarowy), 

o Prędkośd średnia, średnia hamująca oraz maksymalna typu pociągu. 

14.3. HAŁAS PRZEMYSŁOWY 

 

W niniejszym rozdziale przedstawiono wyniki pomiarów równoważnego poziomu dźwięku 

przeprowadzone w bliskim sąsiedztwie instalacji i obiektów przemysłowych.  

Realizacja badao kalibracyjnych hałasu przemysłowego przenikającego do środowiska potwierdziła 

zgodnośd wyników uzyskanych na drodze obliczeo metodą referencyjną z metodą pomiarowo – 

obliczeniową zastosowaną do oceny hałasu przemysłowego przenikającego do środowiska. Różnica 

pomiędzy zmierzonymi i obliczonymi wartościami poziomów dźwięku nie przekroczyła 2,5 dB.  

Wyniki pomiarów hałasu przemysłowego zestawione zostały w sprawozdaniach z pomiarów hałasu 

przemysłowego.  

Wyszczególnione opracowanie zawiera następujące informacje: 

 Dane dotyczące punktów pomiarowych, 

 Sprzęt wykorzystany do pomiarów, 

 Charakterystyka prowadzonej działalności, 

 Eksploatowane w trakcie pomiarów źródła hałasu i stopieo ich obciążenia, 

 Wyniki pomiarów: 

o Z podziałem na emisję: LD,12h, LE,4h, LN,8h, 

o Źródła punktowe, źródła liniowe. 
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Hałasem przemysłowym są również parkingi, wyniki z pomiarów zamieszczono stosownych 

sprawozdaniach.  

 

Wyszczególnione opracowanie zawiera następujące informacje: 

 Współrzędne punktów pomiarowych, 

 Wyniki pomiarów: 

o Czas pomiaru, 

o Ilośd samochodów wjeżdżających oraz wyjeżdżających, 

o Ilośd miejsc parkingowych, 

o Podłoże parkingu oraz rodzaj. 
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15. WYNIKI OBLICZEO STATYSTYCZNYCH 

 

15.1. HAŁAS DROGOWY 

 
Poniżej przedstawiono wyniki obliczeo statystycznych wskaźników LDWN oraz LN dla hałasu drogowego 
wraz z danymi tabelarycznymi. 
 
 

 

Liczba osób narażonych na hałas drogowy 

Lp. Przedziały 
Liczba osób Liczba osób dokładnośd do 100 

LDWN LN LDWN LN 

1 50 - 55 20103 20532 201 205 

2 55 - 60 23477 11137 235 111 

3 60 - 65 17558 8098 176 81 

4 65 - 70 11216 2165 112 22 

5 70 - 75 7024 0 70 0 

6 >75 100 0 1 0 

Tabela 15-1 Liczba osób narażonych na hałas drogowy 

 

 

Rysunek 15-1 Liczba osób narażonych na hałas drogowy 
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Liczba osób narażonych na hałas drogowy – cicha elewacja 

Lp. Przedziały 
Liczba osób Liczba osób dokładnośd do 100 

LDWN LN LDWN LN 

1 50 - 55 156 1776 2 18 

2 55 - 60 528 3776 5 38 

3 60 - 65 1712 5650 17 57 

4 65 - 70 5470 2017 55 20 

5 70 - 75 5557 0 56 0 

6 >75 77 0 1 0 

Tabela 15-2 Liczba osób narażonych na hałas drogowy - cicha elewacja 

 

 

 

 

Rysunek 15-2 Liczba osób narażonych na hałas drogowy - cicha elewacja 
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Powierzchnia eksponowana na hałas drogowy w km
2
 

Lp. Przedziały 
Powierzchnia 

LDWN LN 

1 < 50 28,85 47,95 

2 50 - 55 13,46 5,63 

3 55 - 60 8,07 2,78 

4 60 - 65 4,29 1,37 

5 65 - 70 2,22 0,54 

6 70 - 75 1,19 0,03 

7 > 75 0,28 0,00 

Tabela 15-3 Powierzchnia eksponowana na hałas drogowy w km
2 

 

 

 

Rysunek 15-3 Powierzchnia eksponowana na hałas drogowy w km
2
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Liczba obiektów służby zdrowia narażona na hałas drogowy 

Lp. Przedziały 
Liczba obiektów 

LDWN LN 

1 50 - 55 19 24 

2 55 - 60 29 14 

3 60 - 65 24 3 

4 65 - 70 9 1 

5 70 - 75 3 0 

6 >75 0 0 

Tabela 15-4 Liczba obiektów służby zdrowia narażona na hałas drogowy 

 
 

 

 

Rysunek 15-4 Liczba obiektów służby zdrowia narażona na hałas drogowy 
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Liczba lokali narażona na hałas drogowy 

Lp. Przedziały 
Liczba lokali 

LDWN LN 

1 50 - 55 7180 7333 

2 55 - 60 8385 3977 

3 60 - 65 6271 2892 

4 65 - 70 4006 773 

5 70 - 75 2508 0 

6 >75 36 0 

Tabela 15-5 Liczba lokali narażona na hałas drogowy 

 

 

 

 

Rysunek 15-5 Liczba lokali narażona na hałas drogowy 
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Liczba lokali narażona na hałas drogowy – cicha elewacja 

Lp. Przedziały 
Liczba lokali 

LDWN LN 

1 50 - 55 56 634 

2 55 - 60 188 1349 

3 60 - 65 611 2018 

4 65 - 70 1954 720 

5 70 - 75 1985 0 

6 >75 28 0 

Tabela 15-6 Liczba lokali narażona na hałas drogowy - cicha elewacja 

 

 

 

 

Rysunek 15-6 Liczba lokali narażona na hałas drogowy - cicha elewacja 
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Liczba obiektów oświaty narażona na hałas drogowy 

Lp. Przedziały 
Liczba obiektów 

LDWN LN 

1 50 - 55 9 93 

2 55 - 60 71 46 

3 60 - 65 80 11 

4 65 - 70 32 1 

5 70 - 75 6 0 

6 >75 0 0 

Tabela 15-7 Liczba obiektów oświaty narażona na hałas drogowy 

 

 

 

 

Rysunek 15-7 Liczba obiektów oświaty narażona na hałas drogowy 
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Liczba mieszkaoców w przedziałach przekroczeo narażonych  
na hałas drogowy 

Lp. Przedziały 
Liczba osób 

LDWN LN 

1 0,01 – 5 675 1174 

2 5 – 10 20 0 

3 10 – 15 0 0 

4 15 – 20 0 0 

5 20 - 25 0 0 

Tabela 15-8 Liczba mieszkaoców w przedziałach przekroczeo narażonych na hałas drogowy 

 

 

 

 

Rysunek 15-8 Liczba mieszkaoców w przedziałach przekroczeo narażonych na hałas drogowy 
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Liczba osób w przedziałach przekroczeo narażona na hałas 
drogowy – cicha elewacja 

Lp. Przedziały 
Liczba osób 

LDWN LN 

1 0,01 – 5 434 755 

2 5 – 10 4 0 

3 10 – 15 0 0 

4 15 – 20 0 0 

5 20 - 25 0 0 

Tabela 15-9 Liczba osób w przedziałach przekroczeo narażona na hałas drogowy - cicha elewacja 

 
 
 

 

Rysunek 15-9 Liczba osób w przedziałach przekroczeo narażona na hałas drogowy - cicha elewacja 
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Powierzchnia w przedziałach przekroczeo eksponowana na 
hałas drogowy w km

2
 

Lp. Przedziały 
Powierzchnia 

LDWN LN 

1 0,01 – 5 0,27 0,25 

2 5 – 10 0,03 0,03 

3 10 – 15 0 0 

4 15 – 20 0 0 

5 20 - 25 0 0 

Tabela 15-10 Powierzchnia w przedziałach przekroczeo eksponowana na hałas drogowy w km
2 

 

 

 

 

Rysunek 15-10 Powierzchnia w przedziałach przekroczeo eksponowana na hałas drogowy 
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Liczba lokali w przedziałach przekroczeo narażona na hałas 

drogowy 

Lp. Przedziały 
Liczba lokali 

LDWN LN 

1 0,01 – 5 241 419 

2 5 – 10 7 0 

3 10 – 15 0 0 

4 15 – 20 0 0 

5 20 - 25 0 0 

Tabela 15-11 Liczba lokali w przedziałach przekroczeo narażona na hałas drogowy 

 

 

 

 

Rysunek 15-11 Liczba lokali w przedziałach przekroczeo narażona na hałas drogowy 

  



KONSORCJUM:                                                                  

                                                                     

                        
Mapa Akustyczna Miasta Legnica                                        Strona | 52 

 
 
 
 
 

Liczba lokali w przedziałach przekroczeo narażonych na hałas 
drogowy – cicha elewacja 

Lp. Przedziały 
Liczba lokali 

LDWN LN 

1 0,01 – 5 155 270 

2 5 – 10 1 0 

3 10 – 15 0 0 

4 15 – 20 0 0 

5 20 - 25 0 0 

Tabela 15-12 Liczba lokali w przedziałach przekroczeo narażonych na hałas drogowy - cicha elewacja 

 
 

 

 

Rysunek 15-12 Liczba lokali w przedziałach przekroczeo narażonych na hałas drogowy - cicha elewacja 
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Liczba obiektów oświaty w przedziałach przekroczeo 
narażona na hałas drogowy 

Lp. Przedziały 
Liczba osób 

LDWN LN 

1 0,01 – 5 1 0 

2 5 – 10 0 0 

3 10 – 15 0 0 

4 15 – 20 0 0 

5 20 - 25 0 0 

Tabela 15-13 Liczba obiektów oświaty w przedziałach przekroczeo narażona na hałas drogowy 

 

 

 

 

Rysunek 15-13 Liczba obiektów oświaty w przedziałach przekroczeo narażona na hałas drogowy 
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15.2. HAŁAS KOLEJOWY 

 
Poniżej przedstawiono wyniki obliczeo statystycznych wskaźników LDWN oraz LN dla hałasu kolejowego 
wraz z danymi tabelarycznymi. Obliczenia statystyczne pokazały, że zarówno dla wskaźnika LDWN jak i 
LN nie ma przekroczeo dopuszczalnych poziomów hałasu.  

 

 

 
Liczba osób narażonych na hałas kolejowy 

Lp. Przedziały 
Liczba osób Liczba osób dokładnośd do 100 

LDWN LN LDWN LN 

1 50 - 55 4777 1637 48 16 

2 55 - 60 2610 1265 26 13 

3 60 - 65 1137 492 11 5 

4 65 - 70 878 40 9 0 

5 70 - 75 152 0 2 0 

6 >75 0 0 0 0 

Tabela 15-14 Liczba osób narażonych na hałas kolejowy 

 

 

Rysunek 15-14 Liczba osób narażonych na hałas kolejowy 

 
  



KONSORCJUM:                                                                  

                                                                     

                        
Mapa Akustyczna Miasta Legnica                                        Strona | 55 

 
 
 
 
 
 
 
 

Liczba osób narażonych na hałas drogowy – cicha elewacja 

Lp. Przedziały 
Liczba osób Liczba osób dokładnośd do 100 

LDWN LN LDWN LN 

1 50 - 55 1615 869 16 9 

2 55 - 60 1322 998 13 10 

3 60 - 65 698 406 7 4 

4 65 - 70 777 27 8 0 

5 70 - 75 108 0 1 0 

6 >75 0 0 0 0 

Tabela 15-15 Liczba osób narażonych na hałas drogowy - cicha elewacja 

 

 

Rysunek 15-15 Liczba osób narażonych na hałas drogowy – cicha elewacja 
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Powierzchnia eksponowana na hałas kolejowy w km

2
 

Lp. Przedziały 
Powierzchnia 

LDWN LN 

1 50 - 55 2,48 1,12 

2 55 - 60 1,45 0,67 

3 60 - 65 0,81 0,45 

4 65 - 70 0,57 0,14 

5 70 - 75 0,25 0 

6 >75 0,03 0 

Tabela 15-16 Powierzchnia eksponowana na hałas kolejowy w km
2 

 

 

Rysunek 15-16 Powierzchnia eksponowana na hałas kolejowy w km
2 
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Liczba obiektów służby zdrowia narażona na hałas kolejowy 

Lp. Przedziały 
Liczba obiektów 

LDWN LN 

1 50 - 55 7 1 

2 55 - 60 0 0 

3 60 - 65 0 0 

4 65 - 70 0 0 

5 70 - 75 0 0 

6 >75 0 0 

Tabela 15-17 Liczba obiektów służby zdrowia narażona na hałas kolejowy 

 

 

Rysunek 15-17 Liczba obiektów służby zdrowia narażona na hałas kolejowy 
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Liczba lokali narażona na hałas kolejowy 

Lp. Przedziały 
Liczba lokali 

LDWN LN 

1 50 - 55 1706 584 

2 55 - 60 932 452 

3 60 - 65 406 176 

4 65 - 70 314 14 

5 70 - 75 54 0 

6 >75 0 0 

Tabela 15-18 Liczba lokali narażona na hałas kolejowy 

 

 

Rysunek 15-18 Liczba lokali narażona na hałas kolejowy 
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Liczba lokali narażona na hałas kolejowy – cicha elewacja 

Lp. Przedziały 
Liczba lokali 

LDWN LN 

1 50 - 55 577 311 

2 55 - 60 472 357 

3 60 - 65 249 145 

4 65 - 70 278 10 

5 70 - 75 39 0 

6 >75 0 0 

Tabela 15-19 Liczba lokali narażona na hałas kolejowy - cicha elewacja 

 

 

Rysunek 15-19 Liczba lokali narażona na hałas kolejowy - cicha elewacja 
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Liczba obiektów oświaty narażona na hałas kolejowy 

Lp. Przedziały 
Liczba obiektów 

LDWN LN 

1 50 - 55 27 0 

2 55 - 60 4 1 

3 60 - 65 1 0 

4 65 - 70 0 0 

5 70 - 75 0 0 

6 >75 0 0 

Tabela 15-20 Liczba obiektów oświaty narażona na hałas kolejowy 

 

 

 

Rysunek 15-20 Liczba obiektów oświaty narażona na hałas kolejowy 
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15.3. HAŁAS PRZEMYSŁOWY 

 
Poniżej przedstawiono wyniki obliczeo statystycznych wskaźników LDWN oraz LN dla hałasu 
przemysłowego wraz z danymi tabelarycznymi. Obliczenia statystyczne pokazały, że zarówno dla 
wskaźnika LDWN jak i LN nie ma przekroczeo dopuszczalnych poziomów hałasu.  

 

 
 

Liczba osób narażonych na hałas przemysłowy 

Lp. Przedziały 
Liczba osób Liczba osób dokładnośd do 100 

LDWN LN LDWN LN 

1 50 - 55 84 39 1 0 

2 55 - 60 0 3 0 0 

3 60 - 65 3 0 0 0 

4 65 - 70 0 0 0 0 

5 70 - 75 0 0 0 0 

6 >75 0 0 0 0 

Tabela 15-21 Liczba osób narażonych na hałas przemysłowy 

 

 

Rysunek 15-21 Liczba osób narażonych na hałas przemysłowy 
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Liczba osób narażonych na hałas przemysłowy – cicha elewacja 

Lp. Przedziały 
Liczba osób Liczba osób dokładnośd do 100 

LDWN LN LDWN LN 

1 50 - 55 58 0 1 0 

2 55 - 60 0 2 0 0 

3 60 - 65 2 0 0 0 

4 65 - 70 0 0 0 0 

5 70 - 75 0 0 0 0 

6 >75 0 0 0 0 

Tabela 15-22 Liczba osób narażonych na hałas przemysłowy - cicha elewacja 

 

 

Rysunek 15-22 Liczba osób narażonych na hałas przemysłowy - cicha elewacja 
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Powierzchnia eksponowana na hałas przemysłowy w km

2
 

Lp. Przedziały 
Liczba osób 

LDWN LN 

1 50 - 55 0,82 0,54 

2 55 - 60 0,60 0,31 

3 60 - 65 0,35 0,44 

4 65 - 70 0,42 0,08 

5 70 - 75 0,17 0,04 

6 >75 0,05 0 

Tabela 15-23 Powierzchnia eksponowana na hałas przemysłowy w km
2
 

 

 

Rysunek 15-23 Powierzchnia eksponowana na hałas przemysłowy w km
2 
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Liczba obiektów służby zdrowia narażona na hałas 
przemysłowy 

Lp. Przedziały 
Liczba osób 

LDWN LN 

1 50 - 55 7 1 

2 55 - 60 0 0 

3 60 - 65 0 0 

4 65 - 70 0 0 

5 70 - 75 0 0 

6 >75 0 0 

Tabela 15-24 Liczba obiektów służby zdrowia narażona na hałas przemysłowy 

 

 

Rysunek 15-24 Liczba obiektów służby zdrowia narażona na hałas przemysłowy 
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Liczba lokali narażona na hałas przemysłowy 

Lp. Przedziały 
Liczba osób 

LDWN LN 

1 50 - 55 30 14 

2 55 - 60 0 1 

3 60 - 65 1 0 

4 65 - 70 0 0 

5 70 - 75 0 0 

6 >75 0 0 

Tabela 15-25 Liczba lokali narażona na hałas przemysłowy 

 

 

Rysunek 15-25 Liczba lokali narażona na hałas przemysłowy 
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Liczba lokali narażona na hałas przemysłowy – cicha 

elewacja 

Lp. Przedziały 
Liczba osób 

LDWN LN 

1 50 - 55 21 0 

2 55 - 60 0 1 

3 60 - 65 1 0 

4 65 - 70 0 0 

5 70 - 75 0 0 

6 >75 0 0 

Tabela 15-26 Liczba lokali narażona na hałas przemysłowy - cicha elewacja 

 

 

Rysunek 15-26 Liczba lokali narażona na hałas przemysłowy - cicha elewacja 
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16. MAPA EMISYJNA 
 

Mapa emisyjna - mapa rozkładu poziomu hałasu emitowanego przez źródło liczona na wysokości 0m 

nie uwzględniająca ukształtowania terenu, budynków, tłumienności gruntu oraz innych obiektów 

stanowiących przeszkodę dla rozchodzenia się fali dźwiękowej. Mapy emisyjne dla poszczególnych 

źródeł hałasu przygotowano na podstawie długookresowego średniego poziomu emisji dźwięku LE 

(A) dB, będącego miarą hałasu emitowanego przez źródło, a więc niezależne od warunków propagacji 

(w tym odległości od obserwatora). Z uwagi na to, poziom mocy akustycznej pozwala na 

bezpośrednie porównanie różnych źródeł dźwięku.  

Mapę emisyjną przygotowano dla hałasu: 

 samochodowego,  

 kolejowego, 

 przemysłowego. 

17. MAPA IMISYJNA 
Mapy imisyjne - mapy stanu akustycznego środowiska kształtowanego przez dany rodzaj źródła 

hałasu: drogowego, kolejowego i przemysłowego – rozkład poziomu dźwięku A wyrażony 

wskaźnikami LDWN i LN, uwzględniającego ukształtowanie terenu, budynki i inne obiekty stanowiące 

przeszkodę dla rozchodzenia się fali dźwiękowej oraz tłumienie przez grunt. 

Mapy imisyjne wyznaczono dla długookresowych średnich wskaźników oceny hałasu LDWN oraz LN. 

Mapy imisyjne przygotowano dla hałasu: 

 Samochodowego, 

 Kolejowego, 

 Przemysłowego. 
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18. WNIOSKI 
 
Przeprowadzone w trakcie prac obliczenia i analizy pozwoliły na wskazanie miejsc i obszarów 

zagrożonych ponadnormatywnym poziomem hałasu, od poszczególnych źródeł hałasu. Dla każdej 

grupy źródeł hałasu wyznaczono zasięgi hałasu określone parametrem LDWN oraz LN. Przekroczenia 

występują tylko dla hałasu drogowego. W przypadku analiz hałasu kolejowego i przemysłowego nie 

stwierdzono przekroczeo poziomów dopuszczalnych. Otrzymane wyniki są podstawą do dalszych 

prac w ramach Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem. 

 

Docelowo, w Programie Ochrony Środowiska przed Hałasem proponuje się zastosowanie 

przedstawionych poniżej metod redukcji hałasu. 

W celu zmniejszenia poziomu hałasu samochodowego: 

- ekrany akustyczne 

- zmiana typu autobusów eksploatowanych przez MPK w porze nocnej, 

- zastąpienie skrzyżowania rondem, 

- wprowadzenia stref ograniczonego ruchu, 

- poprawienia organizacji ruchu gwarantującej płynnośd jazdy, 

- zakaz ruchu pojazdów ciężkich w porze nocnej, 

- zmniejszenie prędkości ruchu (oczekiwana zmiana poziomu hałasu ok. 2-3 dB –  

w zależności od procentu udziału pojazdów ciężkich), 

- wymiana nawierzchni asfaltowej na porowatą (oczekiwana zmiana poziomu hałasu ok. 3-

4 dB – w zależności od procentu udziału pojazdów ciężkich). 

 

W celu zmniejszenia emisji hałasu kolejowego proponuje się: 

- zmniejszenie prędkości ruchu pociągów, 

- poprawę / zmianę rodzaju torowiska oraz taboru kolejowego, 

- zastąpienie szyn stykowych szynami bezstykowymi, 

- szlifowanie szyn 

- niskie ekrany akustyczne (budowane bezpośrednio przy torowisku). 

 

Hałas źródeł przemysłowych objętych mapą akustyczną w porównaniu z innymi źródłami hałasu ma 

bardzo ograniczony zasięg i nie stanowi zagrożenia warunków akustycznych w środowisku. W 

przypadku hałasu przemysłowego nie wykazano przekroczeo wartości dopuszczalnych.  


