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1. Podstawa formalna opracowania
Podstawą niniejszego opracowania jest umowa nr 2830/2014 z dnia 28
listopada 2014 roku, zawarta pomiędzy Miastem Katowice, reprezentowanym przez
Wiceprezydenta Miasta Katowice Michała Lutego oraz Naczelnika Wydziału
Kształtowania Środowiska Barbarę Lampart a Konsorcjum firm:





AkustiX sp. z o.o. (lider Konsorcjum),
NATURPROJEKT Tomasz Pakuła (członek Konsorcjum),
Ewa Nicgórska-Dzierko „EQM” System i Środowisko (członek Konsorcjum),
ACESOFT Sp. z o.o. (członek Konsorcjum).

Informacje adresowe i dane kontaktowe wykonawców Programu Ochrony
Środowiska przed Hałasem (zwanego w dalszej części niniejszego dokumentu
Programem lub POŚpH) dla miasta Katowice na lata 2017-2022 oraz podmiot
odpowiedzialny za realizację tego Programu przedstawiono w Tab. 1.
Tab. 1. Dane identyfikacyjne podmiotów odpowiedzialnych za realizację POŚpH dla m.
Katowice (2017 r.)
Lp.

1.

Typ jednostki

Podmiot odpowiedzialny za
realizację POŚpH

Nazwa jednostki
Urząd Miasta
Katowice
Wydział
Kształtowania
Środowiska

Dane adresowe i kontaktowe
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice
tel. 32 2593-870
http://www.katowice.eu/
email: KS@katowice.eu

2.

AkustiX sp. z o. o.
(lider Konsorcjum)

ul. Wiosny Ludów 54
62-081 Przeźmierowo
http://www.akustix.pl
e-mail: poczta@akustix.pl
tel. +48 61 625 68 00
fax +48 61 624 37 52

3.

NATURPROJEKT
Tomasz Pakuła
(członek
Konsorcjum)

ul. Dzieci Warszawy 25B/7
02-495 Warszawa
http://www.naturprojekt.pl/
e-mail: biuro@naturprojekt.pl
tel. +48 22 290 53 83, 603 783 098

Podmiot wykonujący
POŚpH
4.

Ewa NicgórskaDzierko „EQM”
System
i Środowisko
(członek
Konsorcjum)

ul. Zamkowa 6/19
30-301 Kraków
http://www.eqm.com.pl/
e-mail: biuro@eqm.com.pl
tel. 604 916 623, 664 789 532
fax +48 12 267 36 84

5.

ACESOFT Sp.
z o.o. (członek
Konsorcjum)

ul. Kasprowicza 12
81-852 Sopot
e-mail: Czumo@aol.com
tel. +48 58 550 00 28
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2. Wprowadzenie
Cel, zakres i ogólna charakterystyka programu
Obowiązek wykonania POŚpH został nałożony na Prezydenta m. Katowice
przez art. 119 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. oraz
Dyrektywą 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r.
odnoszącą się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku.
Głównym celem Programu jest wskazanie działań mających za zadanie
ograniczenie emisji hałasu do środowiska, a tym samym polepszenie komfortu życia
społeczeństwa. W konsekwencji wykonanie wskazanych działań powinno docelowo
prowadzić do redukcji hałasu do wartości dopuszczalnych na terenach, na których
wystąpiły przekroczenia obowiązujących norm (art. 119 ust. 1 ustawy Prawo ochrony
środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r). Niniejszy dokument jest drugim opracowaniem
tego typu dla Katowic i stanowi aktualizację Programu z roku 2010.
Podstawą merytoryczną opracowania POŚpH dla m. Katowice jest Mapa
akustyczna 2015, opracowana w ramach umowy nr 2830/2014 z dnia 28 listopada
2014 roku. Materiałem wejściowym do niniejszego opracowania są mapy
(źródło: Mapa akustyczna 2015): imisyjne, różnicowe oraz mapy rozkładu wskaźnika
M, będącego miarą zagrożenia hałasem. Program został stworzony na podstawie
gruntownej analizy efektywności dostępnych środków obniżenia hałasu. Opracowując
niniejszy dokument wzięto pod uwagę nie tylko wyniki mapy akustycznej, ale także
tendencje rozwojowe miasta, skargi mieszkańców na uciążliwość akustyczną oraz
możliwości finansowe miasta. Dzięki temu dostosowano Program do polityki
ekologicznej, rozwojowej i finansowej miasta.
Biorąc pod uwagę strategiczny cel opracowania, tj. obniżenie poziomu hałasu
w środowisku, Program składa się z czterech podstawowych elementów:
 analizy aktualnego stanu środowiska akustycznego, wykonanej na podstawie
Mapy akustycznej 2015, która wskazuje obszary najbardziej narażone na
oddziaływanie poszczególnych źródeł hałasu,
 oceny realizacji poprzedniego programu, obejmującej analizę przyjętych
założeń i strategii oraz stopnia realizacji zamierzonych zadań,
 wyznaczenia podstawowych kierunków działań zmierzających do obniżenia
hałasu w środowisku,


wskazania obszarów i zakresu działań przeciwhałasowych w odniesieniu do
poszczególnych źródeł hałasu.

POŚpH dla m. Katowice po uchwaleniu przez Radę Miasta stanie się aktem prawa
miejscowego.
Niniejszy dokument odpowiada wymogom Rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 14 października 2002 r. W sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien
odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem.
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Wykorzystane wskaźniki oceny
Długookresowe poziomy hałasu - poziom LDWN definiuje się jako długookresowy
średni poziom dźwięku A, wyznaczony dla wszystkich dób w roku, wg wzoru:



 1
LDWN  10 log 12  10 0.1LD  4  10 0.1 LW 5   8  10 0.1 LN 10
 24



,

gdzie wielkość:
 LD oznacza długookresowy średni poziom dźwięku A, wyznaczony w ciągu
wszystkich pór dnia w roku (rozumianych jako przedział czasu od godz. 600 do
godz. 1800),
 LW jest długookresowym średnim poziomem dźwięku A, wyznaczonym w ciągu
wszystkich pór wieczornych w roku (rozumianych jako przedział czasu od godz.
1800 do godz. 2200),
 LN jest długookresowym średnim poziomem dźwięku A, wyznaczonym w ciągu
wszystkich pór nocy w roku (rozumianych jako przedział czasu od godz. 22 00 do
godz. 600).
Warunki akustyczne na terenie miasta można przedstawić graficznie, za pomocą map
pokazujących rozkład przestrzenny wskaźników hałasu LDWN i LN, wyznaczonych za
pomocą obliczeń kalibrowanych wynikami pomiarów (patrz Mapa akustyczna 2015).
Przekroczenie wartości dopuszczalnej, L
Dla terenów wymagających ochrony akustycznej określone są dopuszczalne wartości
poziomu dźwięku w środowisku (rozdział 2.3). Przekroczenie wartości dopuszczalnej
w danym punkcie, L [dB], oblicza się jako różnicę poziomu dźwięku w tym punkcie
i wartości dopuszczalnej na danym terenie.
Wskaźnik M
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. „w sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony przed
hałasem”, w §7 ust. 2 określa kolejność realizacji zadań programu na terenach
mieszkaniowych. Kolejność działań powinna być zdeterminowana przez wskaźnik M
wg wzoru:





M  0,1 m 10 0,1L 1 ,
gdzie m oznacza liczbę mieszkańców na danym terenie lub w budynku, dla którego
wartość dopuszczalna jest przekroczona o L decybeli.
Wskaźnik M przyjmuje wartość „0” na obszarach, na których nie ma mieszkańców
zagrożonych hałasem lub gdy nie ma przekroczeń wartości dopuszczalnych.
Wskaźnik M ma trzy istotne wady:


przepisy nie precyzują, dla jakiego obszaru należy obliczać ten wskaźnik,
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przepisy nie precyzują, w którym punkcie obszaru wyznaczyć wielkość
przekroczenia L,



wartość M nie koreluje z subiektywnym odczuciem hałasu,

dlatego jego zastosowanie jest ograniczone tylko do funkcji pomocniczej, np.
w sytuacji gdy na takich samych obszarach występuje różna liczba osób lub różna
wartość przekroczenia wartości dopuszczalnej.
Algorytm obliczania wskaźnika M
Na potrzeby tego Programu, wskaźnik M wyznaczony został dwuetapowo,
w następujący sposób:
 odrębnie dla każdego budynku – wartość Mi, gdzie „i” oznacza numer
porządkowy budynku, obliczano na podstawie liczby mieszkańców
przypisanych do danego budynku i maksymalnej wartości przekroczenia na
jego fasadach. Maksymalna wartość przekroczenia określana jest na podstawie
analizy rozkładu poziomu hałasu na fasadach budynków.
 dla każdego obszaru objętego planowanym działaniem przeciwhałasowym
(obszar analizy) – wartość M obliczono jako sumę wartości wskaźników Mi
wyznaczonych dla wszystkich budynków zlokalizowanych w obszarze analizy.
Wskaźniki techniczno – ekonomicznej skuteczności działań przeciwhałasowych
Skuteczność rozwiązania antyhałasowego, S
Skuteczność rozwiązania antyhałasowego, S, rozumiana jako miara społecznych
korzyści, wyraża się wzorem:
S = m∙L, [liczba osób x dB],
gdzie:
m - liczba osób zamieszkujących dany obszar lub budynek,
L - wielkość redukcji hałasu na tym obszarze lub budynku.
Efektywność techniczna rozwiązania antyhałasowego, E
Jeśli jako Mprzed określimy wartość wskaźnika M przed realizacją Programu, a Mpo jako
wartość wskaźnika M po zastosowaniu odpowiedniego środka redukcji hałasu, to
efektywność zastosowanego środka redukcji, E, można wyznaczyć z zależności:
E = [(Mprzed - Mpo)/Mprzed] ∙ 100 %.
Wyznaczenie efektywności E pozwala określić, które rozwiązanie antyhałasowe
jest najlepsze, przy czym nie jest brany pod uwagę koszt takiego rozwiązania.
Porównując dwa rozwiązania, bardziej efektywnym będzie to, dla którego wartość E
będzie większa. Jeśli w wyniku działań naprawczych nastąpi wyeliminowanie

str. 9/201

Program Ochrony Środowiska przed Hałasem
dla miasta Katowice na lata 2017 - 2022

przekroczeń poziomów dopuszczalnych na danym obszarze, to skuteczność
zastosowanego rozwiązania wyniesie 100%.
Kosztochłonność rozwiązania przeciwhałasowego, KCH
Kosztochłonność działania to stosunek kosztu przedsięwzięcia, k, do jego
skuteczności S,
KCH = k/S,
gdzie:
k – koszt inwestycji [PLN]
S - skuteczność rozwiązania antyhałasowego
Kosztochłonność wyrażona powyższym wzorem daje informację o tym, ile kosztować
będzie redukcja hałasu o 1 dB w przeliczeniu na jednego mieszkańca.
Wartości dopuszczalne poziomu hałasu
Dopuszczalne poziomy hałasu, wyznaczające standardy jakości środowiska dla
poszczególnych grup źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez
starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne
określone zostały w załączniku (tabela 3) do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
Dla hałasu w środowisku powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków
powietrznych oraz linie elektroenergetyczne wartości dopuszczalne określono w tabeli
4 załącznika do ww. rozporządzenia Ministra Środowiska.
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku A w środowisku, w zależności od
przeznaczenia i zagospodarowania terenu, od rodzaju źródła hałasu, dla wskaźników
długookresowych LDWN i LN, przedstawia poniższa tabela.
Tab. 2. Dopuszczalne wartości długookresowych wskaźników poziomu dźwięku dla
poszczególnych źródeł hałasu

L.p.

Dopuszczalny długotrwały średni
poziom dźwięku A [dB]
LDWN
LN
przedział czasu
przedział czasu
odniesienia
odniesienia równy
równy wszystkim wszystkim porom
dobom w roku
nocy

Rodzaj terenu

Drogi lub linie kolejowe 1)
1

Strefa ochronna „A” uzdrowiska
Tereny szpitali poza miastem

50

45

64

59

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
2

Tereny zabudowy związanej ze stałym lub
czasowym pobytem dzieci i młodzieży
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L.p.

Dopuszczalny długotrwały średni
poziom dźwięku A [dB]
LDWN
LN
przedział czasu
przedział czasu
odniesienia
odniesienia równy
równy wszystkim wszystkim porom
dobom w roku
nocy

Rodzaj terenu

Tereny domów opieki społecznej
Tereny szpitali w miastach
Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
i zamieszkania zbiorowego
3

Tereny zabudowy zagrodowej

68

59

70

65

Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe
Tereny mieszkaniowo – usługowe
4

Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100
tys. mieszkańców 2)

Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu
1

Strefa ochronna „A” uzdrowiska
Tereny szpitali poza miastem

45

40

50

40

55

45

55

45

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Tereny zabudowy związanej ze stałym lub
2

czasowym pobytem dzieci i młodzieży
Tereny domów opieki społecznej
Tereny szpitali w miastach
Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
i zamieszkania zbiorowego

3

Tereny zabudowy zagrodowej
Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe
Tereny mieszkaniowo – usługowe

4

Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100
tys. mieszkańców 2)

Starty, lądowania i przeloty statków powietrznych
Strefa ochronna „A” uzdrowiska
1

Tereny szpitali, domów, opieki społecznej
Tereny zabudowy związanej ze stałym lub

55

45

60

50

czasowym pobytem dzieci i młodzieży
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednoi wielorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej
i zamieszkania zbiorowego
2

Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe
Tereny mieszkaniowo – usługowe
Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100
tys. mieszkańców 2)
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1)
2)

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

Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku obowiązują tylko dla rodzajów terenów
wskazanych w powyższej tabeli. Przekroczenie wartości dopuszczalnych stanowi
miarę zagrożenia warunków akustycznych w środowisku.
Należy zauważyć, że zgodnie z art. 114 ust. 4 ustawy POŚ, w przypadku
zabudowy mieszkaniowej, szpitali, domów pomocy społecznej lub budynków
związanych ze stałym albo czasowym pobytem dzieci i młodzieży, zlokalizowanych na
granicy pasa drogowego lub przyległego pasa gruntu w rozumieniu ustawy z dnia 28
marca 2003 r. o transporcie kolejowym, ochrona przed hałasem nie polega na
zachowaniu standardów akustycznych w środowisku zewnętrznym, którego dotyczy
ten Program, a polega na stosowaniu rozwiązań technicznych zapewniających
właściwe warunki akustyczne w budynkach.
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3. Charakterystyka obszaru objętego programem
Charakterystyka ogólna
Charakterystyka terenów objętych programem
Zakres przestrzenny i przedmiotowy obszaru objętego POŚpH określa Mapa
akustyczna 2015. Mapa obejmuje swoim zasięgiem obszar zawarty w granicach
administracyjnych miasta.
Katowice posiadają status miasta na prawach powiatu. Podzielone są na 22
dzielnice, które dodatkowo zgrupowane zostały w 5 zespołach dzielnic. Ich
rozmieszczenie na terenie miasta przedstawione zostało na Rys. 1.

Rys. 1. Podział administracyjny miasta Katowice
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Całkowita powierzchnia Katowic wynosi 164,7 km2. Według danych z dnia
19.01.2015, otrzymanych od Urzędu Miasta Katowice, miasto zamieszkuje 292,9 tys.
osób, natomiast gęstość zaludnienia wynosi ok. 1778 osób na km2.
Dane dotyczące powierzchni i liczby ludności dla poszczególnych dzielnic
zestawiono w Tab. 3.
Tab. 3. Podział administracyjny miasta Katowice na dzielnice (stan na 19.01.2015, dane
otrzymane od Urzędu Miasta Katowice)
Lp.

Dzielnica

Powierzchnia [km2]

Ludność ogółem [osób]

1

Śródmieście

3,81

29 386

7,42

11 348

2

Osiedle Paderewskiego
– Muchowiec

3

Koszutka

1,38

11 161

4

Bogucice

2,78

14 701

5

Załęże

3,39

10 152

6

Osiedle Witosa

3,49

12 491

7

Osiedle Tysiąclecia

1,88

22 198

8

Dąb

1,86

7 563

9

Wełnowiec – Józefowiec

3,15

14 732

10

Załęska Hałda – Brynów

6,54

15 864

11

Osiedle Zgrzebnioka

4,08

5618

12

Ligota – Panewniki

12,59

30 336

13

Zawodzie

4,00

12 300

14

Dąbrówka Mała

3,68

5 305

15

Szopienice – Burowiec

8,47

15 079

16

Janów – Niszkowiec

8,65

10 293

17

Giszowiec

12,03

16 972

18

Murcki

41,53

5 243

19

Piotrowice – Ochojec

12,08

23 706

20

Zarzecze

5,08

2 412

21

Kostuchna

8,59

9 870

22

Podlesie

8,28

5 848
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Zagospodarowanie przestrzenne
Opracowana Mapa akustyczna 2015 ma za zadanie wspomagać planowanie
przestrzenne poprzez możliwość określenia poziomu hałasu, jaki wystąpił na danym
terenie i interpretację, czy jest on zgodny z dopuszczalnymi normami hałasu dla
danego typu zagospodarowania.
W ramach prac nad Mapą akustyczną 2015 dokonano przeglądu rodzajów
zagospodarowania terenów w granicach administracyjnych Katowic. Otrzymane dane
o użytkach gruntowych pozwoliły wyznaczyć powierzchnię poszczególnych typów
zagospodarowania, a także ich procentowy udział w odniesieniu do całkowitej
powierzchni miasta. Spośród wymienionych w Tab. 4 kategorii obszarów największą
część, ponad 40%, stanowią tereny leśne, zlokalizowane głównie w południowej
części Katowic. Wśród terenów zabudowanych, obejmujących przede wszystkim
północne i zachodnie dzielnice, dominuje chronione akustycznie budownictwo
mieszkaniowe, a także obszary przemysłowe, związane z górniczym charakterem
regionu.
Tab. 4. Klasyfikacja i powierzchnia użytków gruntowych w Katowicach
Rodzaj użytku gruntowego

Powierzchnia
2

Udział

[km ]

[%]

brak danych

0,1

0,1

sady

0,8

0,5

inne tereny komunikacyjne

0,9

0,6

wody powierzchniowe płynące i stojące, grunty pod stawami, rowy

1,9

1,1

zurbanizowane tereny niezabudowane

1,9

1,2

grunty zadrzewione i zakrzewione

2,4

1,5

tereny rekreacyjno - wypoczynkowe

5,2

3,2

tereny kolejowe

5,8

3,5

nieużytki i tereny różne

6,5

4,0

łąki trwałe i pastwiska trwałe

6,8

4,1

inne tereny zabudowane

8,4

5,1

grunty orne

11,6

7,0

drogi

12,7

7,7

tereny przemysłowe

13,9

8,5

tereny mieszkaniowe i użytki rolne zabudowane

18,8

11,4

lasy

66,9

40,6

Kierunki zagospodarowania przestrzennego określa się na podstawie
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku ich braku,
na
podstawie
Studium
Uwarunkowań
i Kierunków
Zagospodarowania
Przestrzennego. Analiza tych dokumentów posłużyła do sporządzenia mapy
wrażliwości dla miasta Katowice, jednego z załączników do Mapy akustycznej 2015.
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Do dnia 13 listopada 2015 r. Rada Miejska Katowic przyjęła 141 uchwał w sprawie
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przy czym 46 z nich, na
skutek uchwalenia nowszych planów, całkowicie lub częściowo straciła ważność. Na
Rys. 2
przedstawiono
obszar
obowiązywania
poszczególnych
planów
zagospodarowania przestrzennego na terenie Katowic. Na Rys. 3 i Rys. 4 wskazano
obszary chronione przed hałasem pochodzącym od poszczególnych źródeł jego
powstawania.

Rys. 2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Katowic.
Źródło: https://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2009/6/3/1449133009.pdf
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Rys. 3. Tereny chronione akustycznie w granicach miasta Katowice, wymagające ochrony
przed hałasem: drogowym, tramwajowym, kolejowym i przemysłowym
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Rys. 4. Tereny chronione akustycznie w granicach miasta Katowice, wymagające ochrony
przed hałasem lotniczym
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Sieć transportowa
Katowice, z uwagi na swoje położenie na przecięciu szlaków komunikacyjnych
oraz posiadany status głównego miasta Konurbacji Górnośląskiej, stanowią istotny
w skali kraju węzeł komunikacyjny. Miasto znajduje się na trasie dwóch spośród
dziesięciu głównych korytarzy drogowo-kolejowych (Trans-European Transport
Networks – TEN-T):
Korytarz III: Bruksela – Akwizgran – Kolonia – Drezno – Wrocław – Katowice –
Kraków – Lwów – Kijów; obejmujący:
 szlak drogowy E40
 linię kolejową E30
Korytarz VI: Gdańsk – Warszawa (Łódź) – Katowice – Ostrawa (Żylina); obejmujący:
 szlak drogowy E75
 linię kolejową E65.
Fakt ten wiąże się z przebiegiem przez miasto znaczących w skali kraju odcinków dróg
i linii kolejowych o dużym natężeniu ruchu. Uzupełnienie w postaci miejskiej sieci
drogowej oraz rozbudowanej komunikacji autobusowej i tramwajowej sprawia, że dla
wielu terenów mogą wystąpić przekroczenia dopuszczalnych norm poziomu hałasu.
Transport drogowy
W granicach administracyjnych miasta Katowice swój przebieg mają dwie drogi
krajowe o znaczeniu międzynarodowym (autostrada A4 będąca częścią korytarza
E40 oraz droga ekspresowa S1 będąca częścią korytarzy E75 i E462), trzy drogi
krajowe (DK nr 79, DK nr 81 oraz DK nr 86, posiadająca status drogi ekspresowej na
odcinku od węzła Roździeńskiego do granicy z Sosnowcem) oraz jedna droga
wojewódzka (902). Przez Katowice przebiega również Drogowa Trasa Średnicowa,
łącząca zachodnią i wschodnią część konurbacji górnośląskiej, w której skład
wchodzą DK 79 oraz droga 902.
Drogi krajowe i wojewódzkie wraz z systemem dróg powiatowych i gminnych
tworzą sieć ulic miasta Katowice, która na wielu odcinkach przebiega przez tereny
z zabudową mieszkaniową. Łączna długość dróg publicznych w Katowicach wynosi
1 118,7 km. Spośród nich analizami objęto 288,7 km w tym:


11 km autostrad



5,2 km dróg ekspresowych



39,1 km dróg krajowych



12 km dróg wojewódzkich



202,5 km dróg powiatowych
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Rys. 5. Sieć drogowa Katowic, z zaznaczonymi ulicami objętymi Mapą akustyczną 2015
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Uzupełnienie regularnego ruchu drogowego stanowi rozbudowana sieć komunikacji
autobusowej, znajdująca się pod nadzorem Komunikacyjnego Związku Komunalnego
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (KZK GOP). Siatkę linii autobusowych
Katowic, z uwzględnieniem połączeń do miejscowości ościennych, przedstawiono na
Rys. 6.

Rys. 6. Sieć linii autobusowych na terenie Katowic (źródło: http://www.kzkgop.com.pl)

Transport tramwajowy
Sieć tramwajowa w Katowicach jest elementem większej siatki połączeń,
obejmującej swoim zasięgiem większość miast Konurbacji Górnośląskiej. Całość sieci
zarządzana jest przez spółkę Tramwaje Śląskie S.A., której struktura organizacyjna
wyodrębnia cztery jednostki odpowiedzialne za obsługę poszczególnych fragmentów
sieci. W Katowicach swoją siedzibę posiada jedna z takich jednostek.
Torowiska tramwajowe w Katowicach zlokalizowane są w północnej, gęściej
zabudowanej części miasta. Możemy wyróżnić wśród nich 13 odcinków sieci, które
zestawiono w Tab. 5. Odcinki te zostały uwzględnione w Mapie akustycznej 2015.
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Tab. 5. Zestawienie odcinków linii tramwajowych w Katowicach

Nr odcinka

Początek odcinka

Koniec odcinka

1

Brynów

Plac Miarki

2

Plac Miarki

Rynek

3

Rynek

Rondo Ziętka

4

Rondo Ziętka

Słoneczna Pętla

5

Słoneczna Pętla

Plac Alfreda

6

Rondo Ziętka

Stadion Śląski

7

Rynek

Plac Wolności

8

Plac Wolności

Gałeczki

9

Rynek

Zawodzie Pętla

10

Zawodzie Pętla

Szopienice Dwór

11

Szopienice Dwór

Brynica

12

Szopienice Dwór

Szopienice Pętla

13

Szopienice Pętla

Chemiczna

W celu poprawy jakości świadczonych usług, mając także na względzie
ograniczenie hałasu tramwajowego w mieście, Tramwaje Śląskie S.A. sukcesywnie
modernizują sieć tramwajową, m.in. w ramach programu „Modernizacja infrastruktury
tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą
towarzyszącą”. Ponadto realizowane są dodatkowe działania powodujące obniżenie
hałasu, tj. szlifowanie szyn tramwajowych i eliminacja połączeń łubkowych.
Całość taboru tramwajowego wykorzystywanego przez Tramwaje Śląskie S.A.
to 317 pojazdów, z czego na region katowicki przypada 105 z nich. Większość
stanowią stare tramwaje typu 105N, pochodzące z lat 70-tych (część z nich została
zmodernizowana i unowocześniona), jednakże realizowana jest stopniowa wymiana
taboru, m.in. poprzez zakup nowoczesnych tramwajów Pesa 2012N. Tabor
tramwajowy w regionie katowickim stanowią (informacje ze strony http://www.tramsilesia.pl, stan wiedzy na 31.07.2016 r.):
- typ 105N – 59 sztuk (występujący w różnych wersjach)
- typ 116Nd – 12 sztuk
- typ PT8 – 14 sztuk
- typ 2012N – 20 sztuk
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Rys. 7. Schemat linii tramwajowych na terenie Katowic
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Transport kolejowy
Katowice stanowią ważny w skali kraju i regionu węzeł kolejowy. Przez miasto
przebiegają dwa istotne szlaki kolejowe o znaczeniu międzynarodowym, wpisane do
umów europejskich AGC i AGTC:

linia E-30: Zgorzelec – Wrocław – Katowice – Kraków – Przemyśl – Medyka

linia E-65: Gdynia – Warszawa – Zawiercie – Katowice – Zebrzydowice
Ponadto, w Katowicach swój przebieg mają także liczne linie krajowe, niektóre
wchodzące w skład wyżej wymienionych szlaków międzynarodowych. W Tab. 6
zestawiono te, które uwzględnione zostały w Mapie akustycznej 2015.
Tab. 6. Zestawienie linii kolejowych w Katowicach objętych Mapą akustyczną 2015
Nr linii

Stacja początkowa

Stacja końcowa

1

Warszawa Centralna

Katowice

137

Katowice

Legnica

138

Oświęcim

Katowice

139

Katowice

Zwardoń

140

Katowice Ligota

Nędza

141

Katowice Ligota

Gliwice

142

Katowice Ligota

Tychy

161

Katowice Szopienice Północne

Chorzów Stary

171

Dąbrowa Górnicza Towarowa

Panewnik

654

Szabelnia

Katowice Szopienice Północne

657

Katowice Szopienice Północne

Katowice Muchowiec KMA

Należy zwrócić uwagę, iż jednym z głównych źródeł wysokiego poziomu hałasu
kolejowego jest transport towarowy. Wagony wykorzystywane do przewozów
towarowych w Polsce to w przeważającej większości konstrukcje przestarzałe. Są one
wyposażone w hamulce klockowe z okładzinami żeliwnymi powodujące uszkodzenia
i nierówności w powierzchni szyn i kół. Powoduje to z kolei nie tylko hałas, ale również
wysokie koszty serwisowania torów i taboru.

str. 24/201

Program Ochrony Środowiska przed Hałasem
dla miasta Katowice na lata 2017 - 2022

Rys. 8. Linie kolejowe na terenie Katowic, z zaznaczonymi liniami objętymi Mapą akustyczną
2015
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Transport lotniczy
Na terenie Katowic zlokalizowane jest lotnisko sportowe Muchowiec (kod ICAO:
EPKM), użytkowane przez Aeroklub Śląski. Położone jest w odległości ok. 3 km od
centrum miasta. Lotnisko dysponuje 3 drogami startowymi: jedną betonową o długości
1110 metrów i szerokości 30 metrów oraz 2 mniejszymi trawiastymi, a także
lądowiskiem dla śmigłowców. Ze względu na swój charakter eksploatowane jest
przede wszystkim przez użytkowników prywatnych, zaś flotę powietrzną
wykorzystywaną na lotnisku stanowią głównie ultralekkie statki, np. DV1 Skylark,
Cessna 150, Cessna 172S czy PZL 104 Wilga.
Podstawowe informacje o lotnisku:


Współrzędne punktu ARP:
 50° 14' 17,88" N
 19° 02' 02,34" E



Wysokość lotniska nad poziomem morza: 277 m n.p.m.



Kierunki dróg startowych:
 RWY 05/23 – kierunek geograficzny 50° - 230° (beton)
 RWY 05/23 – kierunek geograficzny 50° - 230° (trawa)
 RWY 07/25 – kierunek geograficzny 74° - 254° (trawa)
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Rys. 9. Plan lotniska wg dokumentu AIP
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Skala narażenia na hałas
Opracowana Mapa akustyczna 2015 pozwoliła na określenie liczby ludności narażonej
na hałas pochodzący od różnych źródeł, w przedziałach poziomów hałasu co 5 dB
(Tab. 7 – Tab. 16).
Tab. 7. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zameldowanych w tych lokalach,
narażonych na hałas pochodzący od ruchu drogowego, oceniany wskaźnikiem L DWN
Przedziały

Liczba osób narażonych

Odsetek osób narażonych

Liczba lokali

(z dokładnością do 100)

w ogólnej liczbie ludności [%]

narażonych

55-60

72 800

24,85

33 445

60-65

64 700

22,08

30 394

65-70

46 700

15,94

23 889

70-75

16 700

5,70

9 483

> 75

1 700

0,58

961

wartości
w dB

Tab. 8. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zameldowanych w tych lokalach,
narażonych na hałas pochodzący od ruchu drogowego, oceniany wskaźnikiem L N
Przedziały
wartości
w dB

Liczba osób narażonych
(z dokładnością do 100)

Odsetek osób narażonych
w ogólnej liczbie ludności
[%]

Liczba lokali
narażonych

50-55

72 700

24,82

33 587

55-60

56 700

19,35

28 396

60-65

24 900

8,50

13 957

65-70

3 100

1,06

1 663

> 70

100

0,03

52

Tab. 9. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zameldowanych w tych lokalach,
narażonych na hałas pochodzący od ruchu kolejowego, oceniany wskaźnikiem L DWN
Przedziały
wartości
w dB

Liczba osób narażonych
(z dokładnością do 100)

Odsetek osób narażonych
w ogólnej liczbie ludności
[%]

Liczba lokali
narażonych

55-60

6 900

2,36

3542

60-65

4 000

1,37

2082

65-70

1 100

0,38

733

70-75

100

0,03

30

>75

0

0,00

0
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Tab. 10. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zameldowanych w tych lokalach,
narażonych na hałas pochodzący od ruchu kolejowego, oceniany wskaźnikiem L N
Przedziały
wartości
w dB

Liczba osób narażonych
(z dokładnością do 100)

Odsetek osób narażonych
w ogólnej liczbie ludności
[%]

Liczba lokali
narażonych

50-55

5 300

1,81

2 659

55-60

3 200

1,09

1 763

60-65

400

0,14

315

65-70

0

0,00

0

>70

0

0,00

0

Tab. 11. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zameldowanych w tych lokalach,
narażonych na hałas pochodzący od ruchu tramwajowego (linie tramwajowe), oceniany
wskaźnikiem LDWN
Przedziały
wartości
w dB

Liczba osób narażonych
(z dokładnością do 100)

Odsetek osób narażonych
w ogólnej liczbie ludności
[%]

Liczba lokali
narażonych

55-60

7 800

2,66

4 529

60-65

4 800

1,64

3 285

65-70

2 700

0,92

2 107

70-75

0

0,00

0

>75

0

0,00

0

Tab. 12. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zameldowanych w tych lokalach,
narażonych na hałas pochodzący od ruchu tramwajowego (linie tramwajowe), oceniany
wskaźnikiem LN
Przedziały
wartości
w dB

Liczba osób narażonych
(z dokładnością do 100)

Odsetek osób narażonych
w ogólnej liczbie ludności
[%]

Liczba lokali
narażonych

50-55

4 600

1,57

2 753

55-60

5 600

1,91

4 192

60-65

0

0,00

28

65-70

0

0,00

0

>70

0

0,00

0

Tab. 13. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zameldowanych w tych lokalach,
narażonych na hałas przemysłowy, oceniany wskaźnikiem LDWN
Przedziały
wartości
w dB

Liczba osób narażonych
(z dokładnością do 100)

Odsetek osób narażonych
w ogólnej liczbie ludności
[%]

Liczba lokali
narażonych

55-60

1 400

0,48

614

60-65

100

0,03

49

65-70

100

0,03

41
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Przedziały
wartości
w dB

Liczba osób narażonych
(z dokładnością do 100)

Odsetek osób narażonych
w ogólnej liczbie ludności
[%]

Liczba lokali
narażonych

70-75

0

0,00

0

>75

0

0,00

0

Tab. 14. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zameldowanych w tych lokalach,
narażonych na hałas przemysłowy, oceniany wskaźnikiem LN
Przedziały
wartości
w dB

Liczba osób narażonych (z
dokładnością do 100)

Odsetek osób narażonych
w ogólnej liczbie ludności
[%]

Liczba lokali
narażonych

50-55

400

0,14

166

55-60

100

0,03

31

60-65

0

0,00

5

65-70

0

0,00

0

>70

0

0,00

0

Tab. 15. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zameldowanych w tych lokalach,
narażonych na hałas lotniczy, oceniany wskaźnikiem L DWN
Przedziały
wartości
w dB

Liczba osób
narażonych

Odsetek osób narażonych

Liczba lokali

(z dokładnością do

w ogólnej liczbie ludności

narażonych

100)

55-60

0

0,00

0

60-65

0

0,00

0

65-70

0

0,00

0

70-75

0

0,00

0

>75

0

0,00

0

Tab. 16. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zameldowanych w tych lokalach,
narażonych na hałas lotniczy, oceniany wskaźnikiem L N
Przedziały
wartości
w dB

Liczba osób
narażonych

Odsetek osób narażonych

Liczba lokali

(z dokładnością do

w ogólnej liczbie ludności

narażonych

100)

50-55

0

0,00

0

55-60

0

0,00

0

60-65

0

0,00

0

65-70

0

0,00

0

>70

0

0,00

0
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4. Naruszenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
Oceny zagrożenia warunków akustycznych w stanie aktualnym dokonano na
podstawie Mapy akustycznej 2015. Miarą tego zagrożenia są przekroczenia
dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku (Tab. 2), które w Mapie akustycznej 2015
pokazano w postaci graficznej, na mapach oznaczonych jako „Mapa terenów
zagrożonych hałasem dla wskaźnika LDWN” oraz „Mapa terenów zagrożonych hałasem
dla wskaźnika LN”, wyznaczonych dla poszczególnych typów źródeł hałasu w mieście.
Na podstawie tych map wskazano poniżej najbardziej narażone obszary, tj. takie dla
których występują największe wartości przekroczeń dopuszczalnych poziomów
hałasu.
Przywołana w następnych podrozdziałach jakościowa ocena warunków
akustycznych (stan warunków: „niedobry”, „zły” lub „bardzo zły”) została zdefiniowana
w załączniku nr 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r.
w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich
układu i sposobu prezentacji.
Stan warunków akustycznych:


„niedobry” oznacza przekroczenia dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku
do 10 dB,



„zły” - przekroczenia w przedziale 10 - 20 dB,



„bardzo zły” – przekroczenia powyżej 20 dB.

Hałas drogowy
Wyznaczone w Mapie akustycznej 2015 dane statystyczne wskazują hałas
drogowy jako dominujące źródło hałasu w mieście. Wniosek ten wynika z porównań
analizowanych źródeł pod kątem ekspozycji obszarów miasta na hałas
z poszczególnych przedziałów wartości wskaźników LDWN i LN, a także narażenia na
hałas przekraczający dopuszczalne normy. Przeważająca ilość ze wskazanych
przekroczeń reprezentuje warunki akustyczne określane jako „niedobre”, na które
narażone jest 1,635 km2 powierzchni miasta i 35,7 tys. mieszkańców według
wskaźnika LDWN, a 1,303 km2 powierzchni i 35,9 tys. mieszkańców według wskaźnika
LN. Sporadyczne, w porównaniu do poprzedniej kategorii, jest występowanie
warunków akustycznych określanych jako „złe”, tj. takich w których przekroczenia
dopuszczalnych wartości hałasu wynoszą 10 – 15 dB oraz 15 – 20 dB. Według danych
podanych w Mapie akustycznej 2015, obejmują one 0,049 km2 powierzchni i ok. 270
mieszkańców dla wskaźnika LDWN oraz 0,032 km2 powierzchni i ok. 170 mieszkańców
dla wskaźnika LN. Przekroczenia dla hałasu drogowego powyżej 20 dB, reprezentujące
stan „bardzo zły”, na podstawie wykonanych analiz nie występują na obszarze miasta
Katowice.
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Tab. 17. Szacunkowa powierzchnia terenów zagrożonych hałasem oraz liczba mieszkańców
zagrożonych hałasem w poszczególnych zakresach przekroczeń według Mapy
akustycznej 2015, hałas drogowy, wskaźnik LDWN
Przekroczenie wartości dopuszczalnej LDWN
 5 dB
Informacja

5-10 dB

10-15 dB

zakresie [km2]

> 20 dB

Stan warunków akustycznych środowiska
zły

niedobry
Powierzchnia terenów w danym

15-20 dB

bardzo zły

1,352

0,283

0,047

0,002

0,000

318,03

39,38

2,61

0,13

0,00

Szacunkowa liczba
mieszkańców w danym zakresie
[w setkach]
Tab. 18. Szacunkowa powierzchnia terenów zagrożonych hałasem oraz liczba mieszkańców
zagrożonych hałasem w poszczególnych zakresach przekroczeń według Mapy
akustycznej 2015, hałas drogowy, wskaźnik LN
Przekroczenie wartości dopuszczalnej LN
 5 dB
Informacja

5-10 dB

10-15 dB

zakresie [km2]

> 20 dB

Stan warunków akustycznych środowiska
zły

niedobry
Powierzchnia terenów w danym

15-20 dB

bardzo zły

1,056

0,247

0,031

0,001

0,000

312,7

46,78

1,72

0,00

0,00

Szacunkowa liczba
mieszkańców w danym zakresie
[w setkach]

Drogami powodującymi największe zagrożenie hałasem (największe
przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach licznie zamieszkałych)
są ulice: Panewnicka, Krucza, Kochłowicka, Bielska, Siemianowicka, Pszczyńska, Al.
Roździeńskiego,
Murckowska,
Al.
Górnośląska,
Chorzowska,
Gliwicka,
Bocheńskiego, Józefowska, Mikołowska, Brynowska, Jankego, Armii Krajowej,
Szarych Szeregów, Bagienna, Autostrada Małopolska, Oswobodzenia, Dębowa,
Agnieszki, Bytkowska.
Poniżej, na rysunku, przedstawiono obszary najbardziej zagrożone hałasem od
wymienionych wyżej ulic. Punktami oznaczono budynki, w których występują
przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu większe od 5 dB lub w których
wskaźnik M jest większy od 5. Miejsca te stanowiły podstawę do wskazania obszarów
działań przeciwhałasowych niniejszego Programu.
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Rys. 10. Obszary najbardziej zagrożone hałasem drogowym w Katowicach

Hałas tramwajowy
Komunikacja tramwajowa, według danych przedstawionych w Mapie
akustycznej 2015, nie stanowi istotnego źródła hałasu w mieście. Przy udziale tego
środka transportu publicznego generowane są przekroczenia dopuszczalnych
wartości hałasu nieprzekraczające 5 dB. Ponadto, problem ten dotyczy bardzo małego
obszaru miasta, odpowiednio 0,003 km2 według wskaźnika LDWN oraz 0,005 km2
według wskaźnika LN. Na ponadnormatywny hałas narażonych jest ok. 350 osób
według wskaźnika LDWN oraz ok. 790 mieszkańców według LN.
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Tab. 19. Szacunkowa powierzchnia terenów zagrożonych hałasem oraz liczba mieszkańców
zagrożonych hałasem w poszczególnych zakresach przekroczeń według Mapy
akustycznej 2015, hałas tramwajowy, wskaźnik LDWN
Przekroczenie wartości dopuszczalnej LDWN
 5 dB
Informacja

5-10 dB

10-15 dB

zakresie [km2]

> 20 dB

Stan warunków akustycznych środowiska
zły

niedobry
Powierzchnia terenów w danym

15-20 dB

bardzo zły

0,003

0,000

0,000

0,000

0,000

3,47

0,00

0,00

0,00

0,00

Szacunkowa liczba
mieszkańców w danym zakresie
[w setkach]
Tab. 20. Szacunkowa powierzchnia terenów zagrożonych hałasem oraz liczba mieszkańców
zagrożonych hałasem w poszczególnych zakresach przekroczeń według Mapy
akustycznej 2015, hałas tramwajowy, wskaźnik LN
Przekroczenie wartości dopuszczalnej LN
 5 dB
Informacja

5-10 dB

10-15 dB

zakresie [km2]

> 20 dB

Stan warunków akustycznych środowiska
zły

niedobry
Powierzchnia terenów w danym

15-20 dB

bardzo zły

0,005

0,000

0,000

0,000

0,000

7,86

0,00

0,00

0,00

0,00

Szacunkowa liczba
mieszkańców w danym zakresie
[w setkach]

Hałas kolejowy
Z Mapy akustycznej 2015 wynika, że transport kolejowy powoduje niewielkie
zagrożenie ponadnormatywnym hałasem na terenie Katowic. Wyniki analizy
statystycznej podane w części opisowej Mapy akustycznej 2015 pokazują, że dla
wskaźnika LDWN warunki określane jako „niedobre” występują na powierzchni ok. 0,084
km2. Na obszarach tych znajduje się 315 lokali mieszkalnych, w których
zameldowanych jest łącznie ok. 620 osób. Dla wskaźnika LN (pora nocna) warunki
określane jako „niedobre” występują na powierzchni ok. 0,081 km2. Na obszarach tych
znajduje się 614 lokali, w których zameldowanych jest łącznie ok. 910 osób. Brak jest
natomiast obszarów narażonych na hałas kolejowy, na których stan warunków
akustycznych można określić jako „zły” lub "bardzo zły".
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Tab. 21. Szacunkowa powierzchnia terenów zagrożonych hałasem oraz liczba mieszkańców
zagrożonych hałasem w poszczególnych zakresach przekroczeń według Mapy
akustycznej 2015, hałas kolejowy, wskaźnik LDWN
Przekroczenie wartości dopuszczalnej LDWN
 5 dB
Informacja

5-10 dB

10-15 dB

zakresie [km2]

> 20 dB

Stan warunków akustycznych środowiska
zły

niedobry
Powierzchnia terenów w danym

15-20 dB

bardzo zły

0,080

0,004

0,000

0,000

0,000

5,96

0,26

0,00

0,00

0,00

Szacunkowa liczba
mieszkańców w danym zakresie
[w setkach]
Tab. 22. Szacunkowa powierzchnia terenów zagrożonych hałasem oraz liczba mieszkańców
zagrożonych hałasem w poszczególnych zakresach przekroczeń według Mapy
akustycznej 2015, hałas kolejowy, wskaźnik LN
Przekroczenie wartości dopuszczalnej LN
 5 dB
Informacja

5-10 dB

10-15 dB

zakresie [km2]

> 20 dB

Stan warunków akustycznych środowiska
zły

niedobry
Powierzchnia terenów w danym

15-20 dB

bardzo zły

0,078

0,003

0,000

0,000

0,000

8,86

0,26

0,00

0,00

0,00

Szacunkowa liczba
mieszkańców w danym zakresie
[w setkach]

Hałas lotniczy
Hałas związany z eksploatacją Lotniska Muchowiec, jedynego na terenie
Katowic, w niewielkim stopniu ingeruje w warunki akustyczne panujące w mieście
w ujęciu średniorocznym, którego miarą są wskaźniki LDWN i LN. Wynika to m.in. ze
sportowego charakteru lotniska, usytuowania z dala od zabudowy chronionej, a także
niewielkiej liczby operacji lotniczych w ciągu doby (przy zupełnym ich braku w porze
nocnej). Efektem tego jest niewielki zasięg oddziaływania hałasu lotniczego
w Katowicach, niepowodującego negatywnych skutków w postaci przekroczenia
dopuszczalnych wartości wskaźników LDWN i LN.
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Hałas przemysłowy
Hałas przemysłowy stanowi drugie co do istotności, po hałasie drogowym,
źródło hałasu w mieście. Generowany jest w głównej mierze przez znajdujące się na
terenie Katowic kopalnie, a także parkingi sąsiadujące ze wielkopowierzchniowymi
obiektami handlowymi (galerie, centra handlowe, hipermarkety). Według danych
statystycznych pochodzących z Mapy akustycznej 2015, oddziaływanie tego typu
hałasu skutkuje występowaniem przekroczeń do 10 dB, tj. warunków akustycznych
„niedobrych”, na obszarze 0,199 km2 dla wskaźnika LDWN, co obejmuje ok. 1940
mieszkańców, natomiast dla wskaźnika LN obszar ten wynosi 0,389 km2, co obejmuje
ok. 2980 mieszkańców. Występowanie warunków akustycznych „złych”,
spowodowanych działalnością na terenie zakładów przemysłowych, dotyczy 0,006
km2 powierzchni i ok. 140 osób według wskaźnika LDWN oraz 0,016 km2 powierzchni
i ok. 170 mieszkańców Katowic według wskaźnika LN. Podobnie jak dla pozostałych
rodzajów źródeł, dla hałasu przemysłowego nie wystąpiły przekroczenia
dopuszczalnych wartości powyżej 20 dB.
Tab. 23. Szacunkowa powierzchnia terenów zagrożonych hałasem oraz liczba mieszkańców
zagrożonych hałasem w poszczególnych zakresach przekroczeń według Mapy
akustycznej 2015, hałas przemysłowy, wskaźnik LDWN
Przekroczenie wartości dopuszczalnej LDWN
 5 dB
Informacja

5-10 dB

10-15 dB

zakresie [km2]

> 20 dB

Stan warunków akustycznych środowiska
zły

niedobry
Powierzchnia terenów w danym

15-20 dB

bardzo zły

0,174

0,025

0,004

0,002

0,00

17,63

1,81

0,98

0,45

0,00

Szacunkowa liczba
mieszkańców w danym zakresie
[w setkach]
Tab. 24. Szacunkowa powierzchnia terenów zagrożonych hałasem oraz liczba mieszkańców
zagrożonych hałasem w poszczególnych zakresach przekroczeń według Mapy
akustycznej 2015, hałas przemysłowy, wskaźnik LN
Przekroczenie wartości dopuszczalnej LN
 5 dB
Informacja

5-10 dB

10-15 dB

zakresie [km2]

> 20 dB

Stan warunków akustycznych środowiska
zły

niedobry
Powierzchnia terenów w danym

15-20 dB

0,268

0,121
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Przekroczenie wartości dopuszczalnej LN
 5 dB
Informacja

5-10 dB

10-15 dB

15-20 dB

> 20 dB

Stan warunków akustycznych środowiska
zły

niedobry

bardzo zły

Szacunkowa liczba
mieszkańców w danym zakresie

24,10

5,68

1,31

0,43

0,30

[w setkach]

5. Metodyka realizacji programu
POŚpH tworzy się dla obszarów, na których poziom hałasu w środowisku
przekracza wartość dopuszczalną dla długookresowych wskaźników oceny hałasu,
LDWN i/lub LN. Metodyka tworzenia Programu składa się z następujących
podstawowych elementów i etapów pracy:
I. Analiza aktualnego stanu środowiska akustycznego, wykonana w tym przypadku
na podstawie Mapy akustycznej 2015. Analiza ta wskazuje obszary narażone na
oddziaływanie poszczególnych źródeł hałasu, w oparciu o wielkość przekroczenia
dopuszczalnego poziomu hałasu i wskaźnik M (który łączy wielkość przekroczenia
wartości dopuszczalnych z liczbą mieszkańców).
II. Ocena realizacji poprzedniego programu, która powinna wskazać:

III.

IV.
V.

VI.
VII.



zakres zadań zrealizowanych,



przyczyny niezrealizowania pozostałych zadań,



skuteczność akustyczną przyjętych rozwiązań.

Włączenie niezrealizowanych działań POŚpH 2010 do obecnego Programu,
w przypadku, gdy analizy, o których mowa w punkcie pierwszym wskazują na taką
konieczność.
Analiza skarg mieszkańców na hałas i uwzględnienie ich w działaniach Programu.
Wyznaczenie dostępnych metod technicznych i narzędzi planistycznych oraz
wskazanie podstawowych kierunków działań zmierzających do obniżenia hałasu
w środowisku.
Wskazanie działań przeciwhałasowych na obszarach narażonych na hałas od
poszczególnych źródeł, ze wskazaniem ich skuteczności akustycznej i kosztów.
Określenie terminu realizacji i źródeł finansowania działań przeciwhałasowych.
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Identyfikacja i kwalifikacja obszarów objętych programem
Kwalifikacja obszarów zagrożonych hałasem do tego POŚpH przebiegała
w następujących etapach:
a) Wybór obszarów, na których spełniony jest jeden lub więcej z warunków:


przekroczenia dopuszczalnego poziomu dźwięku są większe niż 5 dB;



wskaźnik M w budynkach jest większy niż 5 (co wynika z dużej liczby
narażonych mieszkańców lub dużego przekroczenia dopuszczalnego
poziomu hałasu lub jedno i drugie);



występują zasadne skargi na hałas.

Granice obszarów były wyznaczone przez zasięg hałasu od danego źródła (np.
odcinka ulicy). Wartość przekroczenia dopuszczalnego poziomu dźwięku
określana była jako wartość maksymalna ze wskaźnika LDWN i LN, liczonego na
poszczególnych kondygnacjach budynku.
b) Analiza możliwości redukcji hałasu na ww. obszarach, uwzględniając dostępne
metody i narzędzia oraz ograniczenia w ich stosowaniu w danej lokalizacji.
Należy podkreślić, że POŚpH ma charakter strategiczny i ma służyć poprawie
warunków akustycznych możliwie największej liczbie mieszkańców. Z tego powodu,
obszary z przedziałów przekroczeń wartości dopuszczalnych 5-10 dB, w których
znajdowały się tylko pojedyncze budynki (mało osób narażonych) nie są objęte
działaniami POŚpH. Obszary na których występują budynki, w których wartość
wskaźnika M jest mniejsza niż 5 (małe przekroczenia lub mała liczba mieszkańców
narażonych) również nie są objęte działaniami POŚpH.
Obszary pominięte w tym Programie, na których występują lub mogą
występować przekroczenia dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w środowisku,
czego odzwierciedleniem mogą być np. skargi na hałas, podlegają procedurom
administracyjnym właściwym dla tzw. ustalania i kontroli warunków korzystania ze
środowiska (m.in. art. 149 i art. 178 ustawy POŚ). Procedury te wykorzystują takie
narzędzia kształtowania środowiska akustycznego jak: pomiary kontrolne, decyzja
o dopuszczalnym poziomie hałasu, raport oddziaływania na środowisko, przegląd
ekologiczny, analiza porealizacyjna (rozdział 9.6).
Określenie
terminu
przeciwhałasowych

realizacji

i harmonogramu

działań

Wszystkie obszary narażone na ponadnormatywne oddziaływanie hałasu (dla
wskaźnika LDWN i/lub LN) powinny być objęte POŚpH. Jednak ze względu na:


wielkość obszaru narażonego i liczbę źródeł hałasu,



dostępność wystarczająco skutecznych technik i metod redukcji hałasu,



koszt ich stosowania,
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nie jest możliwe, aby wszystkie zadania były zrealizowane w perspektywie kilku, czy
kilkunastu lat. Dlatego niezbędny jest podział zadań na krótko-, średnioi długoterminowe, który zależny jest od:
a) wielkości narażenia na hałas,
b) liczby osób narażonych na hałas,
c) możliwości finansowania.
Podstawowym kryterium typowania kolejności realizacji zadań jest wielkość
przekroczenia dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku oraz liczba narażonych
osób (czego miarą jest wskaźnik M). Podział działań Programu ze względu na to
kryterium przedstawiono w Tab. 25.
Tab. 25. Podział działań POŚpH dla m. Katowice
Działanie

Okres realizacji
Likwidacja

możliwie

dużej

Horyzont czasowy
liczby

przypadków

przekroczeń poziomów dopuszczalnych:
Krótkoterminowy



większych niż 10 dB



z przedziału 5 – 10 dB, na obszarach w których

do 2023 r.

znajduje się największa liczba osób narażonych
na hałas (wskaźnik M na obszarze >100)
Likwidacja
Średnioterminowy

możliwie

dużej

liczby

przypadków

przekroczeń poziomów dopuszczalnych z zakresu 5 –

2023 r. – 2028 r.

10 dB
Likwidacja
Długoterminowy

możliwie

dużej

liczby

przypadków

przekroczeń poziomów dopuszczalnych z zakresu 0 – 5

po 2028 r.

dB

Poza ww. kryterium merytorycznym, decydującym czynnikiem jest możliwość
finansowania proponowanych działań, wynikająca z Wieloletniej Prognozy Finansowej
(WPF) dla m. Katowice. W niniejszym Programie ostateczną kolejność realizacji
działań ustalono z Zamawiającym, uwzględniając możliwości techniczne i finansowe.

6. Ocena realizacji poprzedniego programu
Dla miasta Katowice pierwszy program ochrony przed hałasem opracowano
w roku 2010. Program został zatwierdzony przez Radę Miasta Katowice Uchwałą nr
XV/269/11 z dnia 26 października 2011 w sprawie przyjęcia „Programu ochrony
środowiska przed hałasem dla miasta Katowice”. Programem objęto cały obszar
miasta Katowice. Analizę możliwych ograniczeń uciążliwości hałasu przeprowadzono
wtedy dla hałasu drogowego, szynowego (kolejowego i tramwajowego)
i przemysłowego.
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Zestawienie zadań zrealizowanych wraz z oceną ich skuteczności
i kosztochłonności
6.1.1. Hałas drogowy
W Tab. 26 zawarty został wykaz działań głównych wskazanych w POŚpH 2010
w obszarze hałasu drogowego oraz stopień ich realizacji. Zakres tych działań
obejmował budowę ekranów akustycznych w newralgicznych punktach w mieście oraz
ograniczenie ruchu pojazdów ciężkich w rejonach mieszkalnych. W kolejnych tabelach
przedstawiono zakres działań wspomagających ujętych w Programie, podzielonych ze
względu na zadania związane z diagnozą i remontami nawierzchni dróg w mieście
(Tab. 27) oraz zadania pozostałe (Tab. 28).
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Tab. 26. Stopień realizacji działań głównych wskazanych w POŚpH 2010 dla hałasu drogowego
Działanie

Jednostka
wdrażająca

Zrealizowane
(Tak/Nie/Zrealizowane
częściowo)

Termin
realizacji

Koszt
realizacji

Opis działania / Przyczyna braku
realizacji (dotyczy działań
niezrealizowanych)

Ograniczenie ruchu ciężkiego na
całej długości ul. Brynowskiej
poprzez zmianę organizacji ruchu
i kategorii dróg

MZUiM

TAK

2006r.

b.d.

Wprowadzono
zakaz
ruchu
dla
samochodów o masie powyżej 10 ton
na całej ul. Brynowskiej i odcinku ul.
Kościuszki (między ul. Rolną a ul.
Kolejową)

Budowa
rozpraszającoodbijających
ekranów
akustycznych Chorzowska – od
granicy
z Chorzowem
do
Wesołego Miasteczka

Miasto Katowice

NIE

-

-

Działania nie zostały podjęte z uwagi na
ograniczone środki finansowe

Budowa
pochłaniających
ekranów
akustycznych
Murckowska – od ul. 1 Maja do
mostów nad Rawą

Miasto Katowice

NIE

-

-

Działania nie zostały podjęte z uwagi na
ograniczone środki finansowe

Ograniczenie ruchu ciężkiego na
ul. Mikołowskiej na odcinku od ul.
Ligockiej do Autostrady A4
poprzez zmianę organizacji ruchu
i kategorii dróg.

MZUiM

NIE

-

-

Brak zatwierdzonego projektu

-

W Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Katowice na lata 2017-2035
(Uchwała nr XXXIV/664/16 Rady Miasta
Katowice z dnia 14 grudnia 2016r.) i
w budżecie Miasta Katowice na rok
2017 (Uchwała nr XXXIV/665/16 Rady
Miasta Katowice z dnia 14 grudnia
2016r.) zapisane zostało zadanie pn.
„Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od
węzła autostrady A-4 z DK 86 do
budowanego węzła z ul. Armii Krajowej”
– etap IV – „Rozbudowa DK 81 na

Budowa
pochłaniających
ekranów
akustycznych
(przedłużenie) ul. Kościuszki – od
ul. Żurawiej do ul. Armii Krajowej

Miasto Katowice

NIE
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Działanie

Jednostka
wdrażająca

Zrealizowane
(Tak/Nie/Zrealizowane
częściowo)

Termin
realizacji

Koszt
realizacji

Opis działania / Przyczyna braku
realizacji (dotyczy działań
niezrealizowanych)
odcinku ul. Kościuszki z budową węzła
Armii
Krajowej”,
którego
zakres
obejmuje
wykonanie
ekranów
akustycznych m.in. na odcinku od ul.
Żurawiej do ul. Armii Krajowej. Dla
całego zadania (etap i i etap IV)
zabezpieczono
środki
finansowe
w wysokości 532 988 689 zł na lata
2016-2020.
Rozpoczęcie
robót
budowlanych planowane jest na rok
2017

Budowa
pochłaniających
ekranów akustycznych Bagienna
od ul. Boh. Monte Cassino do ul.
Marcinkowskiego

Miasto Katowice

NIE

-

-

Działania nie zostały podjęte z uwagi na
ograniczone środki finansowe

Tab. 27. Stopień realizacji działań wspomagających wskazanych w POŚpH 2010 dla hałasu drogowego – remonty dróg i kontrola stanu
nawierzchni**
Ulica

Jednostka
wdrażająca

Termin remontu (w przypadku
złego stanu nawierzchni)

Koszt
realizacji

Opis działania

Al. Górnośląska

GDDKiA

-

-

Brak działań ze względu na dobry stan
nawierzchni

Al. Roździeńskiego
(w granicach GDDKiA)

GDDKiA

-

-

Brak działań ze względu na dobry stan
nawierzchni

Bagienna

MZUiM

2012, 2013

1 153 138

Przebudowa wiaduktu drogowego, jezdnia
z mieszanek SMA

Bielska

MZUiM

2012, 2015

1 739 611

Przebudowa nawierzchni jezdni z mieszanek
SMA
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Ulica

Jednostka
wdrażająca

Termin remontu (w przypadku
złego stanu nawierzchni)

Koszt
realizacji

Opis działania

Bocheńskiego

MZUiM

2016

848 199

Przebudowa nawierzchni jezdni z mieszanek
SMA i chodników z kostki betonowej

Boya-Żeleńskiego

MZUiM

2013, 2016

1 960 943

Przebudowa nawierzchni jezdni z mieszanek
SMA, chodników i miejsc postojowych z kostki
betonowej

Gen. Grota Roweckiego

MZUiM

2014, 2016

269 972

Przebudowa nawierzchni chodników i wjazdów
z kostki betonowej

Graniczna

MZUiM

2012

724 098

Przebudowa nawierzchni jezdni z mieszanek
SMA i chodników z kostki betonowej

Jagiellońska

MZUiM

2011

1 096 694

Przebudowa nawierzchni jezdni z mieszanek
SMA i chodników z kostki betonowej

Kołodzieja

MZUiM

2011, 2016

2 694 460

Przebudowa nawierzchni jezdni z mieszanek
SMA i chodników z kostki betonowej

Korfantego

MZUiM

2015

629 876

Przebudowa nawierzchni jezdni z mieszanek
SMA i chodników z kostki betonowej

Kościuszki

MZUiM

2011, 2015, 2016

5 138 090

Przebudowa nawierzchni jezdni z mieszanek
SMA, przebudowa wiaduktu drogowego brak
pomiarów hałasu

Ligocka

MZUiM

2011

505 971

Przebudowa nawierzchni jezdni z mieszanek
SMA i chodników z kostki betonowej

Matejki

MZUiM

2014

793 278

Przebudowa nawierzchni jezdni z mieszanek
SMA, chodników i miejsc postojowych z kostki
betonowej

Mikołowska

MZUiM

2011

204 577

Przebudowa nawierzchni jezdni z mieszanek
SMA

Obrońców Westerplatte

MZUiM

2013

290 586

Przebudowa nawierzchni jezdni z mieszanek
SMA i wjazdów z kostki betonowej
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Ulica

Jednostka
wdrażająca

Termin remontu (w przypadku
złego stanu nawierzchni)

Koszt
realizacji

Opis działania

Owsiana

MZUiM

2012, 2013

1 766 527

Przebudowa nawierzchni jezdni z mieszanek
SMA

Panewnicka

MZUiM

2013, 2014

1 502 818

Przebudowa nawierzchni jezdni z mieszanek
SMA, chodników i miejsc postojowych. z kostki
betonowej

Pszczyńska

MZUiM

2013, 2015

2 026 354

Przebudowa nawierzchni jezdni z mieszanek
SMA

Słowackiego

MZUiM

2015

1 822 162

Przebudowa nawierzchni jezdni z mieszanek
SMA, chodników i miejsc postojowych z kostki
betonowej

Szopienicka

MZUiM

2011

2 066 918

Przebudowa wiaduktu drogowego i kładki dla
pieszych, nawierzchnia z mieszanek SMA

Trasa Reńców

MZUiM

2015

289 900

Przebudowa nawierzchni jezdni z mieszanek
SMA

Uniczowska

MZUiM

2014

299 301

Przebudowa nawierzchni jezdni z mieszanek
SMA

Witosa

MZUiM

2014

410 681

Przebudowa nawierzchni jezdni z mieszanek
SMA

Załęska

MZUiM

2013, 2015

974 240

Przebudowa nawierzchni jezdni z mieszanek
SMA, chodników i miejsc postojowych z kostki
betonowej

Złota

MZUiM

2011

579 862

Przebudowa nawierzchni jezdni z mieszanek
SMA

w tabeli uwzględniono jedynie te ulice, na których zostały podjęte działania remontowe. Pozostałe ulice wskazane do przeglądu nawierzchni i ewentualnych
remontów w POŚpH 2010 to: 1 Maja, 73 Pułku Piechoty, Agnieszki, Al. Roździeńskiego (w granicach MZUiM), Armii Krajowej, Bohaterów Monte Cassino,
Brynowska, Bytkowska, Chorzowska, Damrota, Dębowa, Dobrego Urobku, Dudy Gracza, Francuska, Gen. Hallera, Gen. Le Ronda, Gliwicka, Grundmanna,
Górniczego Stanu, Kochanowskiego, Jankego, Józefowska, Katowicka, Leopolda, Lwowska, Kłodnicka, Kolejowa, Kopernika, Ks. Piotra Ściegiennego,
Mickiewicza, Milowicka, Misjonarzy Oblatów, Morawa, Murckowska, Mysłowicka, Obroki, Piotrowicka, Plac Wolności, Pocztowa, Poniatowskiego,
Powstańców, Rolna, Rzepakowa, Sądowa, Słoneczna, Sokolska, Sołtysia, Strzelców Bytomskich, Stęślickiego, Szarych Szeregów, Szczecińska, Śląska,
Św. Jana, Warszawska, Wiosny Ludów, Wita Stwosza, Wiśniowa, Ziołowa
** -
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Tab. 28. Stopień realizacji działań wspomagających wskazanych w POŚpH 2010 dla hałasu drogowego – pozostałe zadania
Działanie

Jednostka
wdrażająca

Zrealizowane
(TAK/NIE)

Termin
realizacji

Koszt
realizacji

Opis działania / Przyczyna braku
realizacji (dotyczy działań
niezrealizowanych)

Chorzowska – dodatkowy
fotoradar na wysokości ul.
Ułańskiej

Główny Inspektorat
Transportu
Drogowego

NIE

-

-

-

Trasa Reńców – fotoradar
przed estakadą, od zachodniej
strony

Główny Inspektorat
Transportu
Drogowego

NIE

-

-

-

Mikołowska –fotoradar
pomiędzy Autostradą a ul.
Brynowską

Główny Inspektorat
Transportu
Drogowego

NIE

-

-

-

Ul. Brynowska – fotoradar

Główny Inspektorat
Transportu
Drogowego

NIE

-

-

-

Kościuszki – fotoradar
pomiędzy ul. Szpaków a ul.
Gawronów

Główny Inspektorat
Transportu
Drogowego

NIE

-

-

-

Bielska – fotoradar na
wysokości Przedszkola 72

Główny Inspektorat
Transportu
Drogowego

NIE

-

-

-

-

GITD planuje, we współpracy z Generalną
Dyrekcją Ochrony Środowiska, instalację 2
fotoradarów przy ul. Murckowskiej do końca
roku 2016. Planowane koordynaty
zainstalowanych urządzeń:
1) DK 86, km 0+727, GPS: 50.242267 N,
19.04949 E
2) DK 86, km 25+650, GPS: 50.25231 N,
19.04842 E

Murckowska – fotoradar

Główny Inspektorat
Transportu
Drogowego

NIE*

-
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Działanie

Jednostka
wdrażająca

Zrealizowane
(TAK/NIE)

Termin
realizacji

Koszt
realizacji

Opis działania / Przyczyna braku
realizacji (dotyczy działań
niezrealizowanych)

Al. Roździeńskiego – fotoradar
na wysokości Burowca

Główny Inspektorat
Transportu
Drogowego

NIE

-

-

-

b.d.

Plan transportowy został przyjęty Uchwałą
Nr CXIX/12/2013 Zgromadzenia
Komunikacyjnego Związku Komunalnego
GOP w Katowicach z dnia 25.04.2013r.
w sprawie przyjęcia planu zrównoważonego
rozwoju publicznego transportu zbiorowego
Komunikacyjnego Związku Komunalnego
GOP w Katowicach (Dz. Urz. Woj. Śląskiego
z 08.05.2013 r., poz. 3751), która weszła
w życie 23.05.2013r.

Opracowanie „Planu
Transportowego” dla Miasta
Katowice

Komunikacyjny
Związek Komunalny
Górnośląskiego
Okręgu
Przemysłowego

TAK

23.04.2013r.

*Stan wiedzy na 08.07.2016
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6.1.2. Hałas tramwajowy
W Tab. 29 zestawiono zakres oraz stopień realizacji działań określonych
w POŚpH 2010 dotyczących hałasu tramwajowego. Wszystkie wskazane czynności
dla tego źródła hałasu znalazły się w grupie zadań wspomagających POŚpH.
Należy podkreślić znaczną ilość działań wskazanych w Programie z 2010 roku, jakie
udało się zrealizować, szczególnie w zakresie modernizacji torowisk tramwajowych.
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Tab. 29. Stopień realizacji działań wskazanych w POŚpH 2010 – hałas tramwajowy
Działanie

Szlifowanie szyn tramwajowych –
10 km toru pojedynczego rocznie

Eliminacja połączeń łubkowych
szyn tramwajowych

Modernizacja torowiska w ciągu ul.
Wiosny Ludów

Jednostka
wdrażająca

Tramwaje
Śląskie
S.A.

Tramwaje
Śląskie
S.A.

Tramwaje
Śląskie
S.A.

Zrealizowane
(TAK/NIE)

TAK*

TAK**

TAK

Termin
realizacji

Koszt
realizacji

Opis działania / Przyczyna braku realizacji
(dotyczy działań niezrealizowanych)

I – XII 2015

128 660

szlifowanie szyn o długości 6433 mtp – odcinek
Pętla Zawodzie – Katowice Rynek – wzdłuż ul.
1 Maja i Warszawskiej

XII 2014

62 950

Napawanie szyn w węźle rozjazdowym Katowice
Rondo o dł. 166 mtp oraz napawanie 11 szt.
krzyżownic

XI 2016

54 720

Szlifowanie szyn w ciągu ul. Chorzowskiej
w Katowicach na odcinku od Ronda do ul.
Stęślickiego, długość 1900 mtp

IV – V 2015

11 190

Naprawa toru na odcinku Katowice Szopienice
Dwór – Szopienice pętla, długość 150 mtp

IV – V 2015

280 000

Naprawa toru na odcinku Katowice Szopienice
Dwór – ul. Ratuszowa, długość 280 mtp

VII – VIII
2015

244 251

Naprawa toru w rejonie przystanku Załęże Dwór,
długość 150 mtp

VII – IX 2016

38 760

Likwidacja połączeń łubkowych na trasie Brynów
Wełnowiec (w 2016r. zlikwidowano 26 połączeń,
zadanie będzie kontynuowane w 2017r.)

5 836 000

Przebudowa torowiska tramwajowego
w Katowicach Szopienicach na odcinku od
skrzyżowania z ul. Brynicy do skrzyżowania
z ul. Ratuszową (1102 mtp)
Technologia torowiska: torowisko wydzielone –
konstrukcja torowiska klasycznego na podkładach
strunobetonowych, torowisko wspólne z jezdnią –
konstrukcja torowiska bezpodsypkowego z zalewą
poliuretanową na prefabrykowanych płytach
żelbetowych

VIII 2014
– VI 2015
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Działanie

Jednostka
wdrażająca

Modernizacja torowiska w ciągu
ul. Obrońców Westerplatte

Tramwaje
Śląskie
S.A.

Modernizacja torowiska w ciągu
ul. Chorzowskiej

Tramwaje
Śląskie
S.A.

Zrealizowane
(TAK/NIE)

TAK

TAK

Termin
realizacji

VII 2013
– X 2014

III 2013
– III 2015

Koszt
realizacji

Opis działania / Przyczyna braku realizacji
(dotyczy działań niezrealizowanych)

8 335 490

Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię
ul. Obrońców Westerplatte w Katowicach.
Przebudowa sieci trakcyjnej (1503 mtp)
Technologia torowiska: konstrukcja bezpodsypkowa
w systemie szyny w otulinie

12 852 320

Modernizacja odcinka linii tramwajowej 6/41
w Katowicach od Wesołego Miasteczka do Pętli
Zachodniej przy Stadionie Śląskim (4500 mtp)
Technologia torowiska: torowisko tramwajowe
klasyczne na podkładach strunobetonowych,
torowisko tramwajowe w rejonie przejazdów –
podlew ciągły

Łączny koszt realizacji: 27 844 341 zł
*zrealizowane częściowo – długość szlifowanych torowisk mniejsza od wskazanej w POŚpH 2010
**zrealizowane częściowo – nie wyeliminowano wszystkich połączeń łubkowych
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6.1.3. Hałas kolejowy
W POŚpH 2010 wskazano jedno zadanie z zakresu działań głównych, tj.
budowę ekranów akustycznych wzdłuż torowiska przy ul. Tunelowej, a także dwa
działania wspomagające – szlifowanie 20 km toru pojedynczego szyn kolejowych
rocznie oraz eliminację połączeń łubkowych szyn kolejowych.
Wykaz stopnia realizacji tych działań przedstawiono w Tab. 30.
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Tab. 30. Stopień realizacji działań wskazanych w POŚpH 2010 – hałas kolejowy
Działanie

Jednostka
wdrażająca

Zrealizowane
(TAK/NIE)

Budowa obustronnie
pochłaniających ekranów
akustycznych wzdłuż torowiska
kolejowego przy ul. Tunelowej

PKP Polskie
Linie
Kolejowe S.A.

NIE

Szlifowanie szyn kolejowych – 20
km toru pojedynczego rocznie na
terenie Katowic

PKP Polskie
Linie
Kolejowe S.A.

TAK

Koszt
realizacji

Opis działania / Przyczyna braku realizacji
(dotyczy działań niezrealizowanych)

-

-

Budowy ekranu nie przeprowadzono z uwagi na
wprowadzenie innych technologii, tj. wymiana
nawierzchni na tor bezstykowy (wyeliminowane
połączenia łubkowe)

2010 – 2016

brak danych –
tajemnica
przedsiębiorcy

-

Termin
realizacji

W czasie prowadzonych prac nawierzchniowych
zabudowa toru bezstykowego:
Eliminacja połączeń łubkowych
szyn kolejowych (na podstawie
corocznych przeglądów)

PKP Polskie
Linie
Kolejowe S.A.

TAK*

2010 – 2016

*zrealizowane częściowo – nie wyeliminowano wszystkich połączeń łubkowych
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6.1.4. Hałas lotniczy
Dla Lotniska Katowice Muchowiec w POŚpH 2010 nie zaproponowano żadnych
zadań mających na celu zmniejszenie hałasu lotniczego, ze względu na brak
przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach wymagających ochrony
akustycznej w otoczeniu lotniska.
6.1.5. Hałas przemysłowy
Pomimo występowania na terenie Katowic kopalni, dużych zakładów
produkcyjnych, a także obiektów handlowych wraz z obsługującymi je parkingami,
w POŚpH 2010 nie zaproponowano szczegółowych zadań mających na celu
zmniejszenie
uciążliwości
związanych
z hałasem
przemysłowym.
Zwrócono uwagę na lokalne oddziaływanie tego typu, co skutkuje ich nieznacznym
wpływem na klimat akustyczny panujący w skali całego miasta.
6.1.6. Pozostałe działania wskazane w programie
Do kategorii działań wspomagających zaproponowanych w POŚpH 2010
zaliczono także działania z zakresu planowania przestrzennego, wiążące się
z umieszczeniem w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zapisów
uwzględniających standardy akustyczne, obowiązujące w otoczeniu poszczególnych
typów zabudowy.
Od momentu przyjęcia poprzedniego POŚpH przyjęte zostały 42 Uchwały Rady Miasta
Katowice, dotyczące miejscowych planów, w których treści zawarto zapisy z zakresu
ochrony przed hałasem. W Tab. 31 zestawiono wszystkie miejscowe plany, o których
mowa powyżej.
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Tab. 31. Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych po POŚpH 2010
Nr

Tytuł MPZP

planu
110

w

uchwalenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Bażantów
w

111

sprawie

Nr Uchwały w sprawie uchwalenia MPZP

sprawie

uchwalenia

miejscowego

planu

lutego 2011 r.
zagospodarowania

przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Asnyka, Śląskiej
i Kościuszki w Katowicach
w

112

sprawie

uchwalenia

miejscowego

planu

UCHWAŁA NR VI/55/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 28

UCHWAŁA NR VII/104/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 28
marca 2011 r.

zagospodarowania

przestrzennego dla obszaru obejmującego fragment terenu górniczego

UCHWAŁA NR X/150/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30

Katowickiego Holdingu Węglowego KWK „Murcki”, położonego w rejonie

maja 2011 r.

ulicy Leśników w Katowicach.
w
113

sprawie

uchwalenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Kijowskiej, Książęcej
i Ligockiej w Katowicach
w

114

sprawie

przestrzennego

uchwalenia
czterech

miejscowego
terenów

planu

położonych

UCHWAŁA NR X/152/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30
maja 2011 r.

zagospodarowania
w dzielnicy

Murcki

w Katowicach w rejonie ulic: Kołodzieja (teren nr 1), Ćwiklińskiej (teren nr 2),

UCHWAŁA NR X/153/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30
maja 2011 r.

Mastalerza (teren nr 3), Domeyki (teren nr 4)
115
116

w

uchwalenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

UCHWAŁA NR XI/183/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 22

przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Obroki w Katowicach

czerwca 2011 r.

w

UCHWAŁA NR XI/184/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 22

sprawie

uchwalenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego obszaru Osiedla Tysiąclecia w Katowicach
w

117

sprawie

sprawie

uchwalenia

miejscowego

planu

czerwca 2011 r.

zagospodarowania

przestrzennego obejmującego obszar ośrodka rekreacyjnego w rejonie
stawu „Janina” i ul. Pszczyńskiej w Katowicach
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Nr

Tytuł MPZP

planu
118
119

w

uchwalenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

UCHWAŁA NR XVIII/375/12 RADY MIASTA KATOWICE z dnia

przestrzennego obszaru położonego wzdłuż ul. Gliwickiej w Katowicach

25 stycznia 2012 r.

w

UCHWAŁA NR XX/442/12 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 28

sprawie

uchwalenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego obszaru w rejonie Alei Korfantego w Katowicach
w

120

sprawie

Nr Uchwały w sprawie uchwalenia MPZP

sprawie

uchwalenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Lwowskiej i Kołodziejskiej
w Katowicach
w

sprawie

uchwalenia

miejscowego

planu

marca 2012 r.
UCHWAŁA NR XXIX/658/12 RADY MIASTA KATOWICE z dnia
28 listopada 2012 r.

zagospodarowania

przestrzennego w obszarze fragmentu terenu górniczego Katowickiego
121

Holdingu Węglowego S.A. KWK „Wujek” obejmującego cztery tereny

UCHWAŁA NR XXIX/659/12 RADY MIASTA KATOWICE z dnia

położone w rejonie: ul. Ligockiej i torów PKP (teren nr 1), ul. Załęskiej

28 listopada 2012 r.

i Szadoka (teren nr 2), ul. Kormoranów (teren nr 3), ul. Kościuszki i Ceglanej
(teren nr 4) w Katowicach
w
122

sprawie

przestrzennego

uchwalenia
obszaru

miejscowego
położonego

planu
w rejonie

zagospodarowania
ulicy

Bytkowskiej

w Katowicach
w
123

sprawie

uchwalenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego dla terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Kochłowicką i ul.
Bocheńskiego w Katowicach
w

124

sprawie

uchwalenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego dla terenu zlokalizowanego pomiędzy Al. Górnośląską, ul.
Francuską i ul. Damrota w Katowicach
w

125

sprawie

uchwalenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Załęskiej, Wincentego
Pola i Ligockiej w Katowicach – część wschodnia

str. 54/201

UCHWAŁA NR XXXIII/731/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia
30 stycznia 2013 r.
UCHWAŁA NR XXXVI/825/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia
24 kwietnia 2013 r.
UCHWAŁA NR XXXVII/844/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia
29 maja 2013 r.
UCHWAŁA NR XXXIX/888/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia
30 lipca 2013 r.

Program Ochrony Środowiska przed Hałasem
dla miasta Katowice, rok 2017

Nr

Tytuł MPZP

planu
w
126

sprawie

uchwalenia

miejscowego

Nr Uchwały w sprawie uchwalenia MPZP
planu

zagospodarowania

przestrzennego w obszarze fragmentu terenu górniczego Katowickiego

UCHWAŁA NR XXXIX/897/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia

Holdingu

30 lipca 2013 r.

Węglowego

S.A.

KWK

„Wieczorek”

obejmującego

teren

zlokalizowany w rejonie ulicy 73 Pułku Piechoty w Katowicach
w
127

sprawie

uchwalenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego w obszarze fragmentu terenu górniczego Katowickiego

UCHWAŁA NR XLIII/1024/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia

Holdingu Węglowego S.A. KWK „Murcki - Staszic”, obejmującego teren

18 grudnia 2013 r.

zlokalizowany w rejonie ulic Barbórki i Adama w Katowicach
w
128

sprawie

uchwalenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Załęskiej, Wincentego
Pola i Ligockiej w Katowicach – część zachodnia

UCHWAŁA NR XLIII/1025/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia
18 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru położonego w rejonie Al. Górnośląskiej – ul.
129

Granicznej – ul. Francuskiej w Katowicach, przyjętego uchwałą Nr XL/823/05
Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2005 r., w zakresie terenów

UCHWAŁA NR XLV/1060/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 5
lutego 2014 r.

położonych w rejonie Al. Górnośląskiej i ul. Francuskiej
w
130

sprawie

uchwalenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego dla terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Krasińskiego i ul.
Równoległą w Katowicach

UCHWAŁA NR XLV/1061/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 5
lutego 2014 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
131

przestrzennego obszaru Osiedla Tysiąclecia w Katowicach, przyjętego

UCHWAŁA NR XLV/1062/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 5

uchwałą nr XI/184/11 Rady Miasta Katowice z dnia 22 czerwca 2011 r.,

lutego 2014 r.

w zakresie terenu położonego w rejonie ulicy Chorzowskiej i ulicy Piastów
132

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

UCHWAŁA NR XLV/1063/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 5

przestrzennego

lutego 2014 r.

czterech

terenów

położonych

w dzielnicy

Murcki
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Nr

Tytuł MPZP

planu

Nr Uchwały w sprawie uchwalenia MPZP

w Katowicach w rejonie ulic: Kołodzieja (teren nr 1), Ćwiklińskiej (teren nr 2),
Mastalerza (teren nr 3), Domeyki (teren nr 4), przyjętego uchwałą nr X/153/11
Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2011 r., w zakresie terenów
położonych w rejonie ulic: Zubera, Bielskiej i Szebesty
133
134

w

uchwalenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

UCHWAŁA NR XLIX/1151/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia

przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Tartacznej w Katowicach

30 kwietnia 2014 r.

w

UCHWAŁA NR XLIX/1169/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia

sprawie

uchwalenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego dla terenu położonego w rejonie stawu Bolina w Katowicach
w

135

sprawie

sprawie

uchwalenia

miejscowego

planu

30 kwietnia 2014 r.

zagospodarowania

przestrzennego fragmentu Śródmieścia Katowic w rejonie ulic Kościuszki

UCHWAŁA NR L/1181/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 28

i Francuskiej, w obszarze fragmentu terenu górniczego Katowickiego

maja 2014 r.

Holdingu Węglowego KWK „Wujek”
w
136

sprawie

uchwalenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego fragmentu Śródmieścia Katowic w rejonie ulic Kościuszki
i Mikołowskiej
w

137

sprawie

przestrzennego

uchwalenia
dla

terenu

miejscowego
położonego

planu
w rejonie

zagospodarowania
ulicy

Owsianej

w Katowicach
w
138

sprawie

uchwalenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Bocheńskiego i Żeliwnej
w Katowicach
w

139

sprawie

uchwalenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w Katowicach - część
obejmująca obszar w rejonie skrzyżowania ulic Kościuszki i Kolejowej
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Nr

Tytuł MPZP

planu

Nr Uchwały w sprawie uchwalenia MPZP

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
140

przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Asnyka, Śląskiej
i Kościuszki w Katowicach
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla

141

obszaru położonego w rejonie ul. Dudy-Gracza, ul. 1 Maja i ul. Bogucickiej
w Katowicach
w

142

sprawie

uchwalenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego dla terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Damrota i ul.
Graniczną w Katowicach
w

sprawie

uchwalenia

miejscowego

planu

UCHWAŁA NR XIII/241/15 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30
lipca 2015 r.
UCHWAŁA NR XVII/294/15 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 29
października 2015 r.
UCHWAŁA NR XXIV/501/16 RADY MIASTA KATOWICE z dnia
27 kwietnia 2016 r.

zagospodarowania

przestrzennego obszaru położonego w rejonie Alei Roździeńskiego i ul.
143

Zakopiańskiej w Katowicach – część obejmująca obszar z wyłączeniem

UCHWAŁA NR XXIV/502/16 RADY MIASTA KATOWICE z dnia

fragmentu drogi ekspresowej w rejonie skrzyżowania Alei Roździeńskiego

27 kwietnia 2016 r.

i ul. Bohaterów
Monte Cassino
sprawie
144

uchwalenia

zmiany

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego obszaru Katowickiego Parku Leśnego położonego po

UCHWAŁA NR XXIV/503/16 RADY MIASTA KATOWICE z dnia

północnej stronie Alei Górnośląskiej – rejon „Doliny Trzech Stawów”

27 kwietnia 2016 r.

w Katowicach
w
145

sprawie

uchwalenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Krakowskiej i Lwowskiej
w Katowicach

146

w

sprawie

uchwalenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Gliwickiej, Brackiej i Grundmanna
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Nr

Tytuł MPZP

planu

Nr Uchwały w sprawie uchwalenia MPZP

w Katowicach, z wyłączeniem części wschodniej obszaru dawnej Huty
Baildon
w

sprawie

przestrzennego
147

uchwalenia

miejscowego

południowych

dzielnic

planu

miasta

zagospodarowania

Katowice,

w obszarze

fragmentów terenów górniczych Murcki i i Giszowiec i - KWK „Murcki –
Staszic” – część obejmująca przebieg drogi od rejonu ul. Sandacza do ul.

UCHWAŁA NR XXVIII/585/16 RADY MIASTA KATOWICE z dnia
27 lipca 2016 r.

Rolniczej
w

sprawie

przestrzennego
148

uchwalenia

miejscowego

południowych

dzielnic

planu

miasta

zagospodarowania

Katowice,

w obszarze

fragmentów terenów górniczych Murcki i i Giszowiec i - KWK „Murcki –
Staszic” - część obejmująca przebieg drogi od ul. Kościuszki do ul. Armii

UCHWAŁA NR XXVIII/586/16 RADY MIASTA KATOWICE z dnia
27 lipca 2016 r.

Krajowej
w
149

sprawie

uchwalenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Murckowskiej i Bagiennej
w Katowicach

150

w

uchwalenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego dla obszaru w rejonie lotniska Muchowiec w Katowicach
w

151

sprawie
sprawie

przestrzennego

uchwalenia

miejscowego

południowych

dzielnic

planu

miasta

UCHWAŁA NR XXX/607/16 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 14
września 2016 r.
UCHWAŁA NR XXX/608/16 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 14
września 2016 r.

zagospodarowania

Katowice,

w obszarze

fragmentów terenów górniczych Murcki i i Giszowiec i - KWK „Murcki –
Staszic” – teren doliny rzeki Mlecznej wraz z jej dopływami
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Ocena skuteczności zrealizowanych środków ochrony przed hałasem
Najbardziej wiarygodnym sposobem oceny skuteczności podjętych działań
z zakresu ochrony przed hałasem jest wykonanie pomiarów hałasu przed i po
zastosowaniu poszczególnych rozwiązań. W przypadku inwestycji poczynionych
w ramach POŚpH 2010 dla miasta Katowice, tego typu analizy zostały
przeprowadzone dla modernizacji torowiska tramwajowego w ciągu ul. Chorzowskiej.
Wykonane pomiary akustyczne wykazały, na podstawie metody rejestracji poziomów
dźwięku pojedynczych przejazdów, obniżenie hałasu tramwajowego na skutek
przeprowadzonej inwestycji. W Tab. 32 przedstawiono rezultaty pomiarów hałasu
tramwajowego przy ul. Chorzowskiej w Katowicach przed i po wykonaniu
modernizacji. Należy zaznaczyć, że badania te obejmowały również fragment tej
samej trasy znajdujący się w Chorzowie, gdzie zlokalizowano 2 punkty pomiarowe,
jednakże, ze względu na zakres tego opracowania, zostały w porównaniu pominięte.
Tab. 32. Wyniki pomiarów hałasu tramwajowego przy ul. Chorzowskiej, wykonane przed i po
modernizacji torowiska. Pomiary wykonane przez firmę SGS Eko-Projekt Sp. z o.o.
z Pszczyny
Nr
punktu

Współrzędne
geograficzne punktu

Odległość
punktu od
torowiska [m]

Wartość przed
remontem
LAeq [dB]

Wartość po
remoncie
LAeq [dB]

1

50°16'28,7" N
18°59'16,4" E

10

77,2

70,9

2

50°16'41,1" N
18°58'57,5" E

15

77,1

70,6

Dla pozostałych podjętych w ramach POŚpH 2010 działań podobnych analiz
nie przeprowadzono. Z powodu braku pomiarów akustycznych nie można
w obiektywny sposób ocenić skuteczności zrealizowanych inwestycji pod kątem
obniżenia poziomu hałasu. W tej sytuacji możliwe jest jedynie przybliżone określenie
uzyskanego efektu na podstawie wcześniej wykonanych badań. W rozdziale 8.1,
zwrócono uwagę na potencjalną korzyść płynącą z podjęcia różnych działań z zakresu
ochrony przed hałasem. Wśród tych podjętych w ramach realizacji POŚpH 2010
można spodziewać się redukcji hałasu:





do 3 dB w przypadku użycia mieszanek SMA na potrzeby wymiany nawierzchni
jezdni;
do 4 dB w przypadku ograniczenia ruchu pojazdów ciężkich (w zależności od
procentowego udziału pojazdów ciężkich w całkowitym potoku ruchu);
do 4 dB w przypadku szlifowania szyn tramwajowych (w zależności od prędkości
ruchu);
do 8 dB w przypadku szlifowania szyn kolejowych (w zależności od prędkości
ruchu);
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do 5 dB w przypadku modernizacji torowiska dla małych prędkości i do 10 dB
w przypadku dużych prędkości.
Analiza niezrealizowanych części programu wraz z przyczynami braku
realizacji

Najczęściej podawaną przyczyną niezrealizowania pozycji zawartych w POŚpH
2010 jest niewystarczający stan finansów poszczególnych podmiotów w kontekście
nakładów na inwestycje infrastrukturalne. Działania o których tu mowa, poddane
zostały analizie, mającej na celu ustalenie możliwości ponownego ich przywołania
w niniejszym Programie. Działania na obszarach, dla których nadal występuje
zagrożenie hałasem włączono do tego Programu, a przypadku braku przekroczeń
dopuszczalnych poziomów hałasu zrezygnowano z nich.
W tabeli poniżej przedstawiono niezrealizowane działania główne, ze
wskazaniem, czy zostały włączone do aktualnej edycji Programu.
Tab. 33. Działanie niezrealizowane z POŚpH 2010
Działanie niezrealizowane z POŚpH 2010

Ocena aktualności w POŚpH 2017

Ograniczenie ruchu ciężkiego na ul. Mikołowskiej

Obszar ten został uwzględniony w obecnym
wydaniu POŚpH, jednak, ze względu na małą
skuteczność
wprowadzania
tego
typu
ograniczeń, zaproponowano inne rozwiązanie.

Budowa rozpraszająco-odbijających ekranów
akustycznych Chorzowska – od granicy
z Chorzowem do Wesołego Miasteczka

Spośród proponowanych w POŚpH 2010 pięciu
ekranów, budowa tylko jednego z nich pozostaje
zasadna (na pozostałych obszarach brak
przekroczeń dopuszczalnych wartości poziomu
hałasu). Jednak ze względu na małą wielkość
przekroczenia, zaproponowano inne rozwiązanie
przeciwhałasowe.

Budowa pochłaniających ekranów akustycznych
Murckowska – od ul. 1 Maja do mostów nad
Rawą

Działanie w dalszym ciągu zasadne, włączono do
niniejszej edycji Programu.

Budowa pochłaniających ekranów akustycznych
(przedłużenie) Kościuszki – od ul. Żurawiej do ul.
Armii Krajowej

Brak przekroczeń na wskazanym obszarze.
Działania nie włączono do aktualnej edycji
Programu.

Budowa pochłaniających ekranów akustycznych
Bagienna od ul. Boh. Monte Cassino do
ul. Marcinkowskiego

Ze względu na planowane inwestycje drogowe
w tym obszarze, obszar wyłączono z niniejszej
edycji Programu, a zasadność ochrony
akustycznej zostanie zweryfikowana po realizacji
tej inwestycji.

Budowa ekranów akustycznych wzdłuż torowiska
kolejowego przy ul. Tunelowej

Niewielkie przekroczenia (mniejsze niż 5 dB) na
tym obszarze. Działania nie włączono do
aktualnej edycji Programu.
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Spośród działań dodatkowych, do aktualnej edycji Programu włączono
przeglądy i remonty nawierzchni ulic. Ze względu
na brak przekroczeń
dopuszczalnych wartości poziomu hałasu, z listy dróg przeznaczonych do przeglądów
usunięto następujące ulice: 73 Pułku Piechoty, Damrota, Dobrego Urobku, Dudy
Gracza, Francuska, Gen. Le Ronda, Grundmanna, Górniczego Stanu, Jagiellońska,
Kochanowskiego, Leopolda, Kolejowa, Kopernika, Ligocka, Matejki, Mickiewicza,
Milowicka, Obroki, Owsiana, Plac Wolności, Pocztowa, Poniatowskiego, Powstańców,
Rolna, Rzepakowa, Słowackiego, Sokolska, Sołtysia, Strzelców Bytomskich,
Stęślickiego, Szczecińska, Śląska, Św. Jana, Wita Stwosza, Witosa, Wiśniowa,
Załęska, Złota.
Zadanie polegające na eliminacji połączeń łubkowych szyn oraz szlifowaniu
szyn, zostało zrealizowane częściowo. Mimo niewielkich przekroczeń dla hałasu
kolejowego i tramwajowego, jest to działanie niezbędne do utrzymania dobrego stanu
akustycznego środowiska, i z tego powodu podtrzymuje się jego aktualność w bieżącej
edycji Programu.
W Programie 2010 zalecono również montaż fotoradarów na wskazanych
odcinkach ulic. W niniejszym Programie, jako główne działanie przeciwhałasowe
wskazuje się ograniczanie prędkości jazdy. Z tego powodu, montaż radarów lub inne
sposoby na egzekwowanie dopuszczalnych prędkości jazdy, staje się niezbędne do
osiągnięcia deklarowanej skuteczności tego rodzaju działania przeciwhałasowego.
Spośród fotoradarów wskazanych w Programie 2010, ze względu na brak
występowania przekroczeń wartości dopuszczalnych, zrezygnowano z radaru na
ul. Chorzowskiej (na wysokości ul. Ułańskiej) oraz ul. Kościuszki (pomiędzy ul.
Szpaków a ul. Gawronów). Na ul. Bielskiej i Murckowskiej ograniczenie prędkości
byłoby niewystarczające – w tych obszarach wskazano budowę ekranów
akustycznych.
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7. Analiza trendów zmian klimatu akustycznego
Jedną z głównych funkcji Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem jest
wskazanie zmian w klimacie akustycznym miasta, jakie dokonały się na przestrzeni lat
pomiędzy kolejnymi edycjami Programu. Analiza dostępnych danych dotyczących
oddziaływania poszczególnych typów źródeł hałasu pozwala ustalić, czy podjęte
czynności w tym obszarze były prawidłowe i jaki przyniosły skutek, a także umożliwia
zdefiniować kierunek działań w przyszłości.
W celu zobrazowania trendów zmian warunków akustycznych dla miasta
Katowice, zestawiono wyniki obliczeń w obrębie hałasu drogowego i szynowego (tj.
zsumowanych oddziaływań hałasu kolejowego i tramwajowego) wykonanych dla
dwóch ostatnich wydań mapy akustycznej, opracowanych w 2008 i 2015 roku.
Porównania dokonano na podstawie powierzchni obszarów eksponowanych na hałas
w określonych przedziałach poziomów, uznając ten parametr za najbardziej
obiektywny. W przeciwieństwie do pozostałych wielkości, jest on nieczuły na
możliwość wykorzystania różnych algorytmów wyznaczania ludności, a także zmianę
dopuszczalnych wartości hałasu, jaka dokonała się pomiędzy wspomnianymi
wydaniami map akustycznych. Jednakże, również w tym przypadku należy zachować
ostrożność przy wyciąganiu ostatecznych wniosków, z racji przyjęcia różnych
ustawień w programach obliczeniowych, a także ze względu na zakres opracowania,
m.in. niejednakową listę dróg uwzględnioną w obliczeniach.
Porównanie obszarów eksponowanych na hałas, według wskaźników L DWN i LN,
dla hałasu drogowego i szynowego przedstawiają Tab. 34 - Tab. 37, a także Rys. 11,
Rys. 12, Rys. 15. Ponadto, na Rys. 13, Rys. 14, Rys. 17 oraz Rys. 18 zobrazowano
przykłady wpływu zastosowanych środków redukcji hałasu na obniżenie zasięgu ich
odziaływania.
Tab. 34. Porównanie powierzchni obszarów eksponowanych na hałas według wskaźnika L DWN –
dane dla hałasu drogowego
Wartość wskaźnika LDWN

55-60 dB

60 - 65 dB

65 - 70 dB

70 - 75 dB

> 75 dB

Powierzchnia
obszarów
eksponowanych
w danym
zakresie [km2] – rok 2008

34,52

22,69

12,90

6,82

4,66

Powierzchnia
obszarów
eksponowanych
w danym
zakresie [km2] – rok 2015

29,94

20,01

12,56

6,68

4,95
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Tab. 35. Porównanie powierzchni obszarów eksponowanych na hałas według wskaźnika L N –
dane dla hałasu drogowego
Wartość wskaźnika LN

50-55 dB

55-60 dB

60 - 65 dB

65 - 70 dB

> 70 dB

Powierzchnia
obszarów
eksponowanych
w danym
zakresie [km2] – rok 2008

23,62

13,39

7,17

3,34

1,68

Powierzchnia
obszarów
eksponowanych
w danym
zakresie [km2] – rok 2015

25,34

15,06

9,05

3,86

2,69

Rys. 11. Porównanie powierzchni obszarów eksponowanych na hałas według wskaźnika L DWN –
dane dla hałasu drogowego

Rys. 12. Porównanie powierzchni obszarów eksponowanych na hałas według wskaźnika L N –
dane dla hałasu drogowego
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Przedstawione porównanie dla hałasu drogowego w przypadku wskaźnika LDWN
odzwierciedla poprawę stanu akustycznego w obszarze najniższych analizowanych
zakresów, dla których stwierdzono spadek o 4,58 km2 powierzchni eksponowanej na
średni, długookresowy hałas rzędu 55 – 60 dB, a także o 2,68 km2 w przypadku
zakresu 60 – 65 dB. Analiza map imisyjnych z lat 2008 i 2015 obrazuje obniżenie
hałasu w tym przedziale poziomów m.in. w obszarze ulic objętych wymianą
nawierzchni (np. ul. Kościuszki - Rys. 13 i Rys. 14), co potwierdza skuteczność
stosowania tego typu rozwiązań. W obrębie wyższych wartości LDWN, tj. powyżej 65
dB, obserwowane różnice są minimalne, co pozwala stwierdzić zachowanie statusu
z 2008 roku w tym obszarze.
W przypadku pory nocnej, wyrażanej według wskaźnika L N, nastąpiło
zwiększenie powierzchni narażonej na hałas drogowy w każdym z porównywanych
przedziałów wartości. Największy procentowo wzrost, aż o 62%, nastąpił w przypadku
najwyższej z rozpatrywanych kategorii, tj. LN > 70 dB, co ma swoje odwzorowanie
także przy porównaniu map imisyjnych (np. zwiększenie hałasu w porze nocnej
w obszarze Drogowej Trasy Średnicowej).

Rys. 13. Zasięg oddziaływania hałasu drogowego dla wskaźnika LDWN od ul. Kościuszki
w Katowicach, mapa imisyjna z 2008 roku
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Rys. 14. Zasięg oddziaływania hałasu drogowego dla wskaźnika LDWN od ul. Kościuszki
w Katowicach, mapa imisyjna z 2015 roku

Tab. 36 Porównanie powierzchni obszarów eksponowanych na hałas według wskaźnika L DWN –
dane dla hałasu szynowego
Wartość wskaźnika LDWN

55-60 dB

60 - 65 dB

65 - 70 dB

70 - 75 dB

> 75 dB

Powierzchnia
obszarów
eksponowanych
w danym
zakresie [km2] – rok 2008

3,59

2,88

2,59

0,69

0,00

Powierzchnia
obszarów
eksponowanych
w danym
zakresie [km2] – rok 2015

3,50

2,53

1,69

0,81

0,20
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Tab. 37 Porównanie powierzchni obszarów eksponowanych na hałas według wskaźnika L N –
dane dla hałasu szynowego
Wartość wskaźnika LN

50-55 dB

55-60 dB

60 - 65 dB

65 - 70 dB

> 70 dB

Powierzchnia
obszarów
eksponowanych
w danym
zakresie [km2] – rok 2008

5,72

1,98

0,80

0,01

0,00

Powierzchnia
obszarów
eksponowanych
w danym
zakresie [km2] – rok 2015

3,08

2,19

1,26

0,61

0,06

Rys. 15. Porównanie powierzchni obszarów eksponowanych na hałas według wskaźnika L DWN –
dane dla hałasu szynowego

Rys. 16. Porównanie powierzchni obszarów eksponowanych na hałas według wskaźnika LN –
dane dla hałasu szynowego

W obszarze hałasu szynowego dla obu typów wskaźników, to jest L DWN i LN,
zaobserwowano spadek całkowitej powierzchni narażonej na ten rodzaj
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oddziaływania. Trend ten widoczny jest szczególnie w przypadku najniższych
analizowanych przedziałów (poniżej 70 dB w przypadku LDWN oraz poniżej 55 dB dla
LN). Wyniki te, a także analiza map imisyjnych w obszarze przeprowadzonych
modernizacji torowisk (np. torowisko w ciągu ul. Obrońców Westerplatte - Rys. 17
i Rys. 18) potwierdzają wymierny wpływ podjętych działań na obniżenie hałasu.
Jednocześnie, wśród wyższych wartości obu wskaźników obserwowany jest,
najczęściej nieznaczny, wzrost oddziaływania hałasu szynowego.

Rys. 17. Zasięg oddziaływania hałasu tramwajowego dla wskaźnika LDWN od torowiska
wbudowanego w ul. Obrońców Westerplatte w Katowicach, mapa imisyjna z 2008 roku
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Rys. 18. Zasięg oddziaływania hałasu tramwajowego dla wskaźnika L DWN od torowiska
wbudowanego w ul. Obrońców Westerplatte w Katowicach, mapa imisyjna z 2015 roku
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8. Dostępne metody redukcji hałasu
Techniczne metody redukcji hałasu
Wybór technicznej metody redukcji hałasu zależy m.in. od:


rodzaju hałasu,



wielkości przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu,



możliwości terenowych (w tym lokalizacji odbiorcy względem źródła hałasu),



wysokości zabudowy wymagającej ochrony akustycznej,



możliwości technicznych i wymagań bezpieczeństwa,



opinii mieszkańców (mieszkańcy mogą negatywnie zaopiniować określone
działania/metody przeciwhałasowe, np. budowę ekranu akustycznego).

W niniejszym rozdziale wymieniono i krótko scharakteryzowano wybrane metody
redukcji hałasu drogowego (rozdz. 8.1.1.) oraz szynowego (rozdz. 8.1.2.).
W rozdziałach tych przedstawiono opis i skuteczność akustyczną niektórych metod
redukcji hałasu, z podziałem na metody redukcji hałasu „u źródła” (redukcja emisji
hałasu) oraz „na drodze propagacji” hałasu (zmniejszenie imisji hałasu).
8.1.1. Hałas drogowy
Poziom hałasu drogowego, który powstaje podczas ruchu, zależy m.in. od:


prędkości ruchu,



rodzaju i stanu technicznego nawierzchni jezdni,



temperatury nawierzchni jezdni,



rodzaju (kategorii) pojazdu,



liczby pojazdów,



stanu technicznego pojazdów,



rodzaju napędu.

Do głównych metod redukcji hałasu drogowego zalicza się:
 metody „u źródła”:


redukcja prędkości ruchu,



zmiana natężenia ruchu,



stosowanie tzw. cichych opon,



stosowanie cichych nawierzchni drogowych,



zmiana stylu jazdy

 metody „na drodze propagacji”:


zmiana organizacji ruchu, w tym ograniczenie liczby pasów ruchu,
zamiana tradycyjnych skrzyżowań na skrzyżowania o ruchu okrężnym,
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ekrany przeciwhałasowe, półtunele,



odpowiednie kształtowanie zabudowy oraz terenu w pobliżu źródeł
hałasu.

Redukcja prędkości ruchu
Hałas drogowy zależy od prędkości ruchu pojazdów. Hałas rośnie wraz
z prędkością ruchu, przy czym wzrost ten zależy od:
a) kategorii pojazdu (lekki lub ciężki),
b) rodzaju nawierzchni jezdni
c) pochylenia podłużnego niwelety drogi.
Z empirycznych zależności (np. metody francuskiej NMPB-Routes-08) można
określić zmianę poziomu hałasu generowanego przez pojazdy lekkie i ciężkie na
skutek zmiany prędkości ruchu. Wartość redukcji hałasu zależy od zakresu zmiany
prędkości oraz od prędkości wyjściowej. Otrzymane wyniki przedstawia Tab. 38 oraz
Rys. 19. Przedstawione wartości odnoszą się do pojazdów poruszających się ruchem
jednostajnym, po nawierzchni referencyjnej, wykonanej z asfaltobetonu.
Tab. 38. Redukcja hałasu pojazdów lekkich i ciężkich w zależności od zmiany prędkości ruchu
Zmiana prędkości ruchu [km/godz.]

Redukcja hałasu [dB]

Prędkość początkowa

Prędkość końcowa

Pojazdy lekkie

Pojazdy ciężkie

90

80

1,0

1,0

90

70

2,1

2,1

90

60

3,3

3,3

70

60

1,2

1,2

70

50

2,7

2,5

70

40

4,4

3,9

60

50

1,4

1,3

60

40

3,1

2,7

60

30

5,1

3,9

50

40

1,7

1,4

50

30

3,7

2,6

40

30

2,0

1,2

str. 70/201

Program Ochrony Środowiska przed Hałasem
dla miasta Katowice, rok 2017

Pojazdy lekkie

Pojazdy ciężkie

6,0

Redukcja hałasu [dB]

5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

od 90
do 80

od 90
do 70

od 90
do 60

od 70
do 60

od 70
do 50

od 70
do 40

od 60
do 50

od 60
do 40

od 60
do 30

od 50
do 40

od 50
do 30

od 40
do 30

Zmiana prędkości ruchu [km/godz.]
Rys. 19. Redukcja hałasu pojazdów lekkich i ciężkich zależna od zakresu prędkości ruchu

Porównując redukcję hałasu pojazdów lekkich i ciężkich, w zależności od
zmiany prędkości ruchu widać, że najczęściej przy takiej samej zmianie prędkości
ruchu, większą redukcję hałasu otrzymuje się dla pojazdów lekkich.
Jak widać z przedstawionych wyników, redukcja prędkości zmniejsza poziom
hałasu generowany przez pojedynczy pojazd. Oznacza to, że zmniejszenie prędkości
ruchu jest jednocześnie efektywną metodą redukcji hałasu drogowego. Niestety,
dużym problemem jest skuteczna egzekucja prędkości ruchu samochodów. W tym
celu stosuje się urządzenia elektronicznego pomiaru prędkości, progi spowalniające,
ronda, wyniesione skrzyżowania, przewężenia jezdni (np. wysepki), fragmenty ulic
z nawierzchnią w innym kolorze lub innym rodzajem nawierzchni (np. z kostki
brukowej). Rozwiązania te przedstawiono poniżej na Rys. 20 – Rys. 22.
W przypadku progów spowalniających istotny jest ich kształt i wymiar oraz
odległość pomiędzy kolejnymi progami. W wielu przypadkach nieprawidłowy dobór
tych parametrów powoduje wzrost emisji hałasu, spowodowany hałasem impulsowym
wywołanym przejazdem przez próg o nieprawidłowym profilu lub agresywnym
przyspieszaniem na odcinku pomiędzy progami zlokalizowanymi w niewłaściwych
odstępach.
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Rys. 20. Progi spowalniające na drodze – ograniczenie prędkości ruchu (http://www.silenceip.org/site/fileadmin/SP_H/SILENCE_H .D1_20070105_DRI_Final.pdf)

Rys. 21. Przewężenie na drodze – ograniczenie prędkości ruchu (http://www.silenceip.org/site/fileadmin/SP_H/SILENCE_H .D1_20070105_DRI_Final.pdf
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Rys. 22. Urządzenie elektronicznego pomiaru prędkości przy drodze – ograniczenie prędkości
ruchu (zdjęcie J. Lechowska)

Zmiana natężenia ruchu
Poziom hałasu drogowego zależy od natężenia ruchu pojazdów. Na Rys. 23
przedstawiono redukcję hałasu powodowaną zmniejszeniem natężenia ruchu.

Rys. 23. Redukcja poziomu hałasu drogowego przy zmianie natężenia ruchu
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Z porównania Rys. 23 z Rys. 19 wynika, że ok. 2 - 3 dB efekt ograniczenia prędkości
o 20 km/godz. jest równoważny zmniejszeniu natężenia ruchu (bez ograniczenia
prędkości) o 35-50 %.
Poziom hałasu drogowego można również kształtować poprzez zmianę
struktury natężenia ruchu, tj. przez zmianę procentowego udziału pojazdów ciężkich
w całkowitym potoku ruchu. Należy jednak podkreślić, że redukcja hałasu na skutek
zmiany procentu udziału pojazdów ciężkich, zależy również od prędkości ruchu.
Dlatego skutecznym działaniem jest wyprowadzanie ruchu pojazdów ciężkich poza
miast. W każdym przypadku obwodnice miast znacznie zmniejszają liczbę pojazdów
ciężkich w mieście, co wpływa korzystnie na klimat akustyczny.
Ciche nawierzchnie drogowe
Jednym z podstawowych mechanizmów generacji hałasu drogowego jest
oddziaływanie kół samochodu z nawierzchnią jezdni (tzw. hałas toczenia). Jest on
dominujący powyżej pewnej prędkości granicznej, której wartość zależy przede
wszystkim od rodzaju pojazdu (lekki, ciężki). Na wielkość hałasu toczenia wpływa,
obok prędkości ruchu, rodzaj nawierzchni jezdni oraz rodzaj opony.
Bardzo skuteczną metodą redukcji hałasu toczenia są nawierzchnie o obniżonej
emisji, tzw. ciche nawierzchnie drogowe. Właściwości absorpcyjne zawdzięczają tzw.
porom – niewielkim kanałom wypełnionych powietrzem, które występują w górnej
warstwie powierzchni jezdni (warstwie ścieralnej o grubości ok. 3 – 4 cm). Im więcej
jest tych kanałów oraz im większa jest ich objętość – tym tłumienie hałasu jest większe.
Największą zawartością wolnej przestrzeni charakteryzują się tzw. nawierzchnie
porowate, do ok. 20-25 %. Skuteczność takich nawierzchni, w porównaniu z innymi
nawierzchniami, jest bardzo duża. Niestety, z uwagi na liczne wady, które zostały
przedstawione w kolejnym rozdziale, nie są powszechnie stosowane.
W Europie i na świecie stosowanych jest wiele typów i rodzajów cichych
nawierzchni. Wyróżnia się nawierzchnie jedno- i dwuwarstwowe (Rys. 24, Rys. 25),
o różnej wielkości uziarnienia.
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Rys. 24. Budowa nawierzchni dwuwarstwowej (Evaluation of U.S. and European Concrete
Pavement Noise Reduction Methods, National Concrete Pavement Technology Center,
2006)

Rys. 25. Nawierzchnia jednowarstwowa (DVS-DRI Super Quiet Traffic International search for
pavement providing 10 dB noise reduction, Danish Road Institute Report nr 178, 2009)

Nawierzchnie porowate nie są jedynym sposobem zmniejszenia emisji hałasu.
Nawierzchniami o obniżonej hałaśliwości (do 3 dB, w zależności od prędkości
pojazdów) są nawierzchnie wykonane z mastyksu grysowego i betony asfaltowe
o odpowiednim stopniu uziarnienia (poniżej 10 mm), np. SMA 5, SMA 8, AC 5, AC 8,
a także nawierzchnie z bardzo cienką warstwą bitumiczną, o uziarnieniu kruszywa
poniżej 10 mm (np. BBTM 8). Większą redukcją hałasu (powyżej 3 dB, w zależności
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od prędkości i rodzaju pojazdów) uzyskuje się jednak dla nawierzchni porowatych
i poroelastycznych (np. z domieszką gumy).
Skuteczność akustyczna cichych nawierzchni drogowych zależy przede
wszystkim od jej budowy, prędkości ruchu oraz kategorii pojazdów samochodowych
(dla pojazdów lekkich skuteczność akustyczna jest większa niż dla pojazdów ciężkich).
Im większa prędkość ruchu, tym tłumienie hałasu jest większe. Wynika stąd, że
stosowanie cichych nawierzchni drogowych jest szczególnie uzasadnione na drogach
szybkiego ruchu.
W zależności od rodzaju nawierzchni, prędkości ruchu oraz rodzaju pojazdów
samochodowych, skuteczność akustyczna cichych nawierzchni może wynosić nawet
kilka decybeli.
W przeciwieństwie do innych metod redukcji hałasu, np. ekranów akustycznych
czy ograniczeń prędkości ruchu, ciche nawierzchnie nie są negatywnie odbierane
przez mieszkańców. Przeprowadzone w tym zakresie badania ankietowe (Mapa
akustyczna m. Poznania, FUAM 2007) pokazały dobry subiektywny odbiór takich
nawierzchni.
Dodatkową zaletą cichych nawierzchni jest większe bezpieczeństwo ruchu. Ze
względu na zwiększoną zawartość wolnej przestrzeni, woda nie zbiera się na
powierzchni jezdni, ale zostaje bardzo szybko odprowadzona w głąb – w stronę
niższych warstw.
Na wybór określonego rodzaju nawierzchni wpływ będą miały nie tylko
właściwości tłumiące, ale również warunki klimatyczne – przede wszystkim
w kontekście utrzymania tych nawierzchni w okresie zimowym.
W związku z większą emisją hałasu nawierzchni wykonanych z:


klasycznego betonu cementowego,



betonowej kostki brukowej przy optymalnych układach połączeń,



betonowej kostki brukowej bez optymalizacji połączeń,



kostki kamiennej,



betonu cementowego poprzecznie rowkowanego,

nie zaleca się stosowania powyższych nawierzchni na drogach lokalnych
i osiedlowych, usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.
Skrzyżowanie o ruchu okrężnym
Hałas drogowy generowany w ruchu przyspieszonym (np. odjazd ze
skrzyżowania) jest większy niż w ruchu opóźnionym (dojazd do skrzyżowania). Poniżej
w Tab. 39 przedstawiono wpływ ruchu przyspieszonego i opóźnionego na wielkość
generowanego hałasu drogowego w porównaniu z hałasem generowanym przez
poruszające się samochody lekkie i ciężkie ruchem jednostajnym z prędkością
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50 km/godz. Jak widać, w wyniku ostrego przyspieszania poziom hałasu może
wzrosnąć do 4,5 dB w stosunku do hałasu generowanego w ruchu jednostajnym.
Tab. 39. Wpływ ruchu opóźnionego i przyspieszonego na hałas drogowy (źródło: Traffic
management and noise, Hans Bendtsen, Lars Ellebjerg Larsen, Inter-Noise 2006,
Honolulu, USA)
Przyspieszenie /
opóźnienie [m/s ]
2

Typ pojazdu

Wzrost hałasu
[dB]

Opis ruchu

1

Lekki

+ 1.7

Średnie przyspieszenie

2

Lekki

+ 4.5

Ostre przyspieszenie

0.5

Ciężki

+2.1

Średnie przyspieszenie

1

Ciężki

+4.5

Ostre przyspieszenie

-1

Lekki

-0.8

Słabe hamowanie

-2

Lekki

-1.2

Ostre hamowanie

-4.5

Średnie hamowanie

-1.5

Ciężki (dwie
osie)

Z uwagi na wzrost hałasu w wyniku przyspieszania w rejonie skrzyżowań,
budowa rond zamiast skrzyżowań jest korzystna. Działanie to stosuje się w celu
uspokojenia ruchu i zwiększenia płynności ruchu, co przy okazji skutkuje też
zmniejszeniem emisji hałasu drogowego. Przebudowa skrzyżowania na rondo jest
również korzystna pod względem bezpieczeństwa ruchu.
Wielkość redukcji hałasu zależy od kilku czynników: promienia ronda, prędkości
ruchu na dojeździe i odjeździe oraz od lokalizacji obserwatora w stosunku do ronda.
Spodziewany spadek emisji hałasu w wyniku budowy ronda wynosi do ok. 3-4 dB.
Ronda, zwłaszcza te o małym promieniu, są jednak znacznym utrudnieniem dla
pojazdów o dużych gabarytach, przede wszystkim dla autobusów komunikacji
miejskiej, wielokrotnie pokonujących daną trasę. Z tego względu ronda, a zwłaszcza
mini-ronda, sprawdzają się tam, gdzie ruch tych pojazdów jest sporadyczny, czy też
pojazdy te wykonują przede wszystkim operację prawoskrętu.
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Rys. 26. Rondo, jako metoda redukcji hałasu drogowego (http://www.silenceip.org/site/fileadmin/SP_H/SILENCE_H .D1_20070105_DRI_Final.pdf)

Ekrany przeciwhałasowe
Kolejną metodą redukcji hałasu są ekrany przeciwhałasowe. Ich skuteczność
akustyczna zależy od wysokości i długości ekranu, odległości ekranu od źródła hałasu
oraz od lokalizacji punktu obserwacji. Poniżej w Tab. 40 przedstawiono, dla przykładu,
skuteczność akustyczną ekranu o różnych wysokościach (przy założeniu, że ekran jest
nieskończenie długi) dla kilku wybranych lokalizacji punktu obserwacji.
Tab. 40. Skuteczność akustyczna ekranu (odległość ekranu od źródła dźwięku: 4 m, odległość
punktu obserwacji od ekranu: 10 m, obliczenia własne na podstawie normy PN-ISO
9613-2)
Wysokość ekranu
akustycznego [m]

2

3

4

Wysokość punktu
obserwacji [m]

Skuteczność akustyczna
ekranu [dB]

4

5,0

3

6,8

2

9,1

4

11,8

3

13,5

2

15,0

4

16,3

3

17,5

2

18,5
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20
18.5
17.5

18

16.3

Skuteczność akustyczna [dB]

16

15.0

15.0
13.5

14
12
10

9.1

8

6.8

6

5.0

4
2
0
4

3

2

Wysokość obserwatora [m]
H=2m

H=3m

H=4m

Rys. 27. Skuteczność akustyczna ekranu (odległość ekranu od źródła dźwięku: 4,0 m,
odległość punktu obserwacji od ekranu: 10,0 m)

W zależności od potrzeb stosuje się wiele typów ekranów akustycznych,
o różnych własnościach powierzchni, m.in.: ekrany odbijające (szklane lub z tworzyw
sztucznych) oraz pochłaniające (trocinobeton, kasety stalowe perforowane, itp.).
Ekrany wykonuje się z różnych materiałów również ze względu na wymaganą
izolacyjność akustyczną i trwałość (ekrany betonowe, drewniane, szklane, itd.).
Poniżej, na kolejnych rysunkach przedstawiono kilka przykładowych ekranów
przeciwhałasowych, wykonanych w różnej technologii.

Rys. 28. Ekran przeciwhałasowy (betonowy) (zdjęcie własne)
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Rys. 29. Ekran przeciwhałasowy (drewniany) (zdjęcie własne)

Rys. 30. Ekran przeciwhałasowy (przezroczysty, porośnięty roślinnością) (zdjęcie własne)

Rys. 31. Ekran przeciwhałasowy (dźwiękochłonny) (zdjęcie własne)

W poniższej tabeli zestawiono skuteczności akustyczne wybranych metod redukcji
hałasu drogowego.
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Tab. 41. Maksymalna skuteczność akustyczna wybranych metod redukcji hałasu drogowego
Lp.

Metoda redukcji hałasu

Skuteczność [dB]

Uwagi

1

Redukcja prędkości ruchu

ok. 2-4 dB

skuteczność zależna od rodzaju
pojazdów samochodowych
i wielkości ograniczenia prędkości;

2

Upłynnienie ruchu

do ok. 4 dB

skuteczność zależna od prędkości
ruchu, udziału pojazdów ciężkich
oraz procentowego udziału
pojazdów poruszających się
ruchem niejednostajnym

3

Budowa ronda

do ok. 4 dB

skuteczność zależna od lokalizacji
obserwatora oraz od prędkości na
drogach dojazdowych

4

Ciche nawierzchnie drogowe

do ok. 5-8 dB

skuteczność zależna od rodzaju
nawierzchni drogi, prędkości ruchu
oraz rodzaju pojazdów
samochodowych

5

Ekran przeciwhałasowy

do kilkunastu
decybeli

skuteczność zależna od lokalizacji
i wymiarów ekranu
przeciwhałasowego

6

Ograniczenie ruchu pojazdów
ciężkich

do ok. 3-4 dB

skuteczność zależna od procentu
udziału pojazdów ciężkich

8.1.2. Hałas szynowy
Redukcję hałasu szynowego (kolejowego i tramwajowego) należy rozpatrywać
w kontekście mechanizmów generacji tego hałasu. Głównym źródłem hałasu
szynowego jest oddziaływanie kół z szynami, które generuje tzw. hałas toczenia. Hałas
ten dominuje przy prędkościach ruchu mniejszych niż ok. 160 km/godz.
(Transportation noise reference book, ed. P. M. Nelson, Butterworts, London, 1987).
Poziom hałasu toczenia zależy od prędkości ruchu (im wyższa prędkość tym hałas
większy) oraz od nierówności powierzchni tocznych kół i szyn. Nierówności te
powodują drgania kół i szyn. Amplituda tych drgań rośnie wraz ze stopniem zużycia
falistego szyn. Podczas ostrego hamowania koła pociągu/tramwaju zostają
zablokowane. Prowadzi to do powstania zniekształceń powierzchni kół i szyn.
W pociągach stosuje się najczęściej dwa rodzaje hamulców: tarczowe i klockowe, przy
czym nowe pojazdy są wyposażane w hamulce tarczowe. Pod względem akustycznym
hamulce tarczowe są cichsze o ok. 10 dB w porównaniu z hamulcami klockowymi.
W celu zmniejszenia nierówności na górnej powierzchni szyn stosuje się cykliczne
szlifowanie.
Na wielkość hałasu toczenia wpływ ma również rodzaj podparcia szyn
(punktowe podkłady betonowe lub drewniane, ciągłe – płyta betonowa), rodzaj
podbudowy (podsypka – tłuczeń, bezpodsypkowa – płyta betonowa) oraz sposób
łączeń pomiędzy szynami (stykowy – bezstykowy). Stosowanie szyn stykowych jest
przyczyną „hałasu uderzeniowego”. Hałas ten powstaje, gdy końcówki szyn nie są
położone na tej samej wysokości. Poziom „hałasu uderzeniowego” rośnie ze wzrostem
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prędkości ruchu. Hałas ten generują również płaskie fragmenty na powierzchni tocznej
koła, węzły rozjazdowe. Obecnie, w celu zmniejszenia tego rodzaju hałasu, stosuje się
przede wszystkim tory bezstykowe, poprzez zgrzewanie lub spawanie końców szyn.
Do pozostałych źródeł hałasu szynowego zalicza się tzw. squeal noise – hałas
„piszczący” (charakterystyczny pisk, który powstaje podczas ruchu pojazdów
szynowych na krzywoliniowym odcinku toru). W celu uniknięcia hałasu typu „squeal
noise”, krzywizna torów powinna być odpowiednio duża. Inną metodą redukcji tego
typu hałasu jest stosowanie smarownic do smarowania szyn i kół wagonów.
Do głównych metod redukcji hałasu szynowego zalicza się:


modernizacja torowiska,



szlifowanie szyn,



osłony szyn,



tłumiki drgań,



toczenie kół,



ekrany akustyczne,



wymiana taboru kolejowego i tramwajowego,



stosowanie smarownic torowych.

Jako działanie prewencyjne, w zależności od rodzaju linii oraz od prędkości
kursowania pociągów, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wprowadza urządzenia
służące do detekcji stanów awaryjnych taboru. Urządzenia te służą m.in. do
wykrywania w taborze deformacji powierzchni tocznej kół powodujących deformacje,
pęknięcia szyn i rozjazdów oraz wykrywanie taboru z uszkodzonymi hamulcami.
Celem działania jest osłona infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A.
Modernizacja torowiska
Rodzaj torowiska (rodzaj szyn, podkładów, podsypki) bardzo silnie wpływają na
generację hałasu szynowego. W celu obniżenia hałasu należy stosować tory
bezstykowe, ze sprężystym mocowaniem szyn do podkładów. Dodatkowo, szyna
powinna być przymocowana do szyny na specjalnej podkładce elastycznej. Redukcja
hałasu kolejowego w wyniku przeprowadzenia modernizacji torowiska zależy od
prędkości ruchu – zwykle nie jest większa niż 5 dB, przy czym dla dużych prędkości
ruchu skuteczność może wynosić nawet do 10 dB (Transportation noise reference
book, ed. P.M.Nelson, Butterworts, London, 1987).
W celu zmniejszenia emisji hałasu szynowego zmniejsza się amplitudę drgań
przez zastosowanie mat antywibracyjnych o konstrukcji typu „sandwich”. Rozwiązanie
te pozwalają zmniejszyć emisję hałasu o kilka decybeli.
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Rys. 32. Torowisko kolejowe. Szyny stykowe, mocowanie szyn do podkładów „na sztywno”
(zdjęcie własne)

Rys. 33. Torowisko kolejowe. Szyny bezstykowe, mocowanie szyn do podkładów kolejowych
z wykorzystaniem sprężystych podkładek (zdjęcie własne)
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Szlifowanie szyn
Jak wynika z przeprowadzonej powyżej analizy, głównym źródłem hałasu
szynowego są nierówności powierzchni toczonych kół i szyn. Powodują one drgania
kół, szyn i podkładów. Aby obniżyć tego typu hałas, przy użyciu specjalistycznego
sprzętu wykonuje się cykliczne szlifowanie szyny. Otrzymany w ten sposób spadek
poziomu hałasu może osiągnąć, w zależności od prędkości ruchu, od ok. 3-4 dB dla
hałasu tramwajowego do ok. 8 dB dla hałasu kolejowego.

Rys. 34. Szlifowanie szyn metodą HSG - High Speed Grinding (DB Netze: Innovative
Maßnahmen zum Lärm- und Erschütterungsschutz am Fahrweg, Schlussbericht, 15.06
2012)

Osłony szyn, tłumiki drgań
W przypadku hałasu szynowego redukcję hałasu można również osiągnąć
poprzez zastosowanie specjalnych osłon na szyny oraz tłumików drgań. Redukcja
hałasu wynosi wówczas do 3 dB (osłony szyn) oraz do 2 dB (tłumiki drgań).

Rys. 35. Osłony szyn (DB Netze: Innovative Maßnahmen zum Lärm- und Erschütterungsschutz
am Fahrweg, Schlussbericht, 15.06 2012)
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Rys. 36. Tłumiki drgań (DB Netze: Innovative Maßnahmen zum Lärm- und Erschütterungsschutz
am Fahrweg, Schlussbericht, 15.06 2012)

Ekrany akustyczne
Skuteczną metodą redukcji hałasu (nie tylko szynowego) jest stosowanie
ekranów akustycznych – przeszkód na drodze propagacji dźwięku od źródła do
obserwatora. Dwie poprzednie metody redukcji hałasu (modernizacja torowiska oraz
szlifowanie szyn) pozwalają osiągnąć zmniejszenie emisji hałasu o kilka decybeli.
Zastosowanie ekranów akustycznych pozwala obniżyć poziom hałasu (w zależności
od parametrów ekranu - wysokości i długości oraz odległości od źródła hałasu oraz
lokalizacji punktu obserwacji) nawet o kilkanaście decybeli.
W przypadku hałasu szynowego, dużą skutecznością charakteryzują się
również niskie ekrany przeciwhałasowe (o wysokości do 1,5 m nad główką szyny),
które umieszcza się bardzo blisko torowiska. Duża skuteczność tak niskich ekranów
związana jest z nisko położonym źródłem – stykiem powierzchni koła z szyną.

Rys. 37. Niski ekran przeciwhałasowy (wysokość 0,75 m) (DB Netze: Innovative Maßnahmen
zum Lärm- und Erschütterungsschutz am Fahrweg, Schlussbericht, 15.06 2012)
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Rys. 38. Niski ekran przeciwhałasowy, nieodchylany (DB Netze: Innovative Maßnahmen zum
Lärm- und Erschütterungsschutz am Fahrweg, Schlussbericht, 15.06 2012)

Rys. 39. Niski ekran przeciwhałasowy, odchylany (DB Netze: Innovative Maßnahmen zum Lärmund Erschütterungsschutz am Fahrweg, Schlussbericht, 15.06 2012)

Rys. 40. Ekran przeciwhałasowy (DB Netze: Innovative Maßnahmen zum Lärm- und
Erschütterungsschutz am Fahrweg, Schlussbericht, 15.06 2012)

Wymiana taboru
Poziom hałasu szynowego bardzo silnie zależy od rodzaju pojazdu (wagonu
pociągu lub tramwaju). Przy takiej samej prędkości ruchu, na identycznym torowisku,
dla kilku wagonów tego samego typu różnice zmierzonych poziomów hałasu mogą
sięgać kilkunastu decybeli. Przyczyną jest różny stopień zużycia.
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Oczywiście różnice te rosną, kiedy dla tej samej prędkości ruchu i tego samego
toru mierzy się hałas wagonów, które należą do innych typów. Zagadnienie to jest
niezwykle złożone i nie może być, w przypadku linii kolejowych w granicach miasta,
rozwiązane w skali regionu. Niemniej warto dołożyć wszelkich starań, aby na
analizowanych liniach kolejowych oraz tramwajowych poruszały się pociągi w dobrym
stanie technicznym.
Tab. 42. Skuteczność akustyczna wybranych metod redukcji hałasu szynowego
Lp.

1

Metoda redukcji hałasu
Remont

i modernizacja

torowiska

Skuteczność

Uwagi

[dB]

skuteczność zależna od prędkości ruchu
do 10

dB*)

– dla dużych prędkości skuteczność
może wynieść nawet do 10 dB

2

Szlifowanie szyn

do ok. 8 dB

skuteczność zależna od prędkości ruchu

3

Toczenie kół

do ok. 5 dB

skuteczność zależna od prędkości ruchu

4
5

Ograniczenie

prędkości

ruchu
Ekran przeciwhałasowy

do ok. 3-6 dB**)
do kilkunastu

decybeli
*) – efekt niezależny od pozostałych pozycji w tej tabeli
**) – przy redukcji prędkości o 10 km/godz.

skuteczność zależna od rodzaju taboru
skuteczność

zależna

od

lokalizacji

i wymiarów ekranu przeciwhałasowego

Inicjatywy UE dotyczące redukcji hałasu kolejowego
Kluczowy dla redukcji hałasu kolejowego jest problem transportu towarowego,
który może zostać rozwiązany tylko w skali UE.
Z uwagi na prognozowany wzrost ilości i roli towarowych przewozów kolejowych
panuje przekonanie, że społeczna akceptacja dla dalszego rozwoju transportu
kolejowego zależy w dużej mierze od tego, czy uda się osiągnąć istotne zmniejszenie
uciążliwości hałasu kolejowego. Z tego powodu w ostatnim czasie podjęto szereg
inicjatyw w sąsiednich krajach oraz na forum UE, dotyczących jego redukcji 1.

1

Źródło:
Raport CER: "Commission proposal COM(2011)665 establishing the Connecting Europe Facility Funding
for rail freight noise must be addressed now" (CER - Community of European Railway and Infrastructure
Companies, jest organizacją europejską zrzeszającą ponad 80 instytucji i przedsiębiorstw z branży
transportu kolejowego. PKP jest członkiem CER).
Raport CER: "Swiss federal law on railway noise CER – UIP – ERFA comments on the consultation, 29
August 2012".
Raport CER: "Rail Freight Noise Abatement. A report on the state of the art", Version July, 2006
Dr. Jens Klocksin: "Zur Einführung eines lärmabhängigen Trassenpreissystems" 2. VDEI-Symposium
Lärmschutz / Berlin 26.06.2012.

str. 87/201

Program Ochrony Środowiska przed Hałasem
dla miasta Katowice, rok 2017

Celem tych inicjatyw, które z pewnością obejmą również Polskę, jest stworzenie
ekologicznego europejskiego systemu transportu opartego na kolei.
Do najciekawszych inicjatyw należą:
1. Spowodowanie produkcji nowych wagonów towarowych wyposażonych tylko
w hamulce "ciche" klockowe z okładzinami z odpowiedniego tworzywa
(okładziny kompozytowe).
2. Wymiana w istniejących wagonach do przewozów towarowych hamulców
klockowych z okładzinami z żeliwa na hamulce klockowe z okładzinami
z kompozytów.
3. Wprowadzenie systemu opłat za kolejowe przewozy towarowe, których
wysokość uzależniona byłaby od rodzaju taboru. W tym systemie preferowany
byłby tabor cichy, tzn. wyposażony w hamulce tarczowe albo klockowe
z okładzinami z materiałów kompozytowych.
4. Część opłat za przewozy towarowe byłaby przekazywana na specjalny fundusz
finansujący wymianę hamulców klockowych z okładzinami żeliwnymi
w wagonach istniejących na hamulce z okładzinami z kompozytów.
Ponadto preferowane są środki ograniczenia hałasu "u źródła" obejmujące całą
sieć kolejową np. szlifowanie szyn z dużą prędkością, nawet 80 km/godz. (High Speed
Grinding - HSG). Wymieniona metoda szlifowania szyn pozwala na jej stosowanie bez
konieczności zamykania torów na okres pracy. Można ją więc stosować bez zmiany
rozkładu jazdy pociągów czy zamykania linii kolejowych, co jest konieczne przy innych
metodach szlifowania szyn.
Kształtowanie klimatu akustycznego w ujęciu strategicznym
Klimat akustyczny może być kształtowany poprzez podejmowanie działań
mających na celu redukcję hałasu z konkretnego źródła i w określonym miejscu oraz
przez podejmowanie działań, których głównym celem nie jest redukcja hałasu, ale
które mogą również korzystnie wpływać na klimat akustyczny. Działania te mają
charakter globalny – ich zasięg przestrzenny jest duży, a czas trwania bardzo długi.
Wśród takich przedsięwzięć, wyróżnia się:


planowanie i gospodarkę
akustycznych;



politykę transportową w tym: budowa obwodnic, wspieranie i popularyzacja
cichej komunikacji miejskiej, zmniejszanie natężenia ruchu w porze dziennej
i nocnej, ograniczanie prędkości, zakaz ruchu pojazdów ciężkich na wybranych
drogach lub w wytypowanych obszarach miasta, poprawa płynności ruchu
z wykorzystaniem tzw. „zielonej fali”, wprowadzenie w sterowaniu ruchem
priorytetów dla komunikacji autobusowej i tramwajowej, wprowadzenie stref
płatnego parkowania;

przestrzenną
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szeroko pojętą edukację ekologiczną.

8.2.1. Planowanie przestrzenne
Przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska wskazują obowiązek
uwzględnienia potrzeb ochrony środowiska, w tym problemu hałasu, w trakcie
sporządzania koncepcji polityki zagospodarowania przestrzennego kraju, planów
zagospodarowania przestrzennego województw, studiów uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
gmin
oraz
miejscowych
planów
zagospodarowania przestrzennego.
Bezdyskusyjny jest zatem fakt wzajemnej zależności pomiędzy ochroną przed
hałasem i planowaniem przestrzennym. Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego jest dokumentem, który poprzez swoje zapisy powinien chronić przed
nadmiernymi skutkami hałasu, który poprzez strefowanie funkcji powinien dążyć do
minimalizowania konfliktów związanych z tą uciążliwością. Powinien też poprzez
swoje zapisy eliminować źródła hałasu z miejsc do tego nieprzewidzianych.
W ustawie Prawo ochrony środowiska zamieszczone zostały dyspozycje dla
sporządzających studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z tymi
dyspozycjami samorząd lokalny zapewnia warunki utrzymania równowagi
przyrodniczej i racjonalną gospodarkę zasobami środowiska, uwzględniając również
potrzeby w zakresie ochrony przed hałasem.
W studium odpowiednio wyznaczone funkcje powodują, iż na etapie
sporządzania miejscowego planu można wykluczyć poważniejsze konflikty pomiędzy
kierunkowym przeznaczeniem różnych terenów.
W planie miejscowym określa się w zależności od potrzeb: sposób usytuowania
obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych
oraz do granic przyległych nieruchomości. Daje to możliwość z poziomu planowania
przestrzennego racjonalnego programowania przestrzeni.
Poprzez zasady (określone w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym) kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu,
maksymalną i minimalną intensywność zabudowy, minimalny udział procentowy
powierzchni biologicznie czynnej, maksymalną wysokość zabudowy oraz linie
zabudowy i gabaryty obiektów tworzy się możliwość planowania zabudowy
i zagospodarowania terenu w taki sposób, aby ograniczyć ponadnormatywne
oddziaływania hałasu.
Wspomniana ustawa przewiduje też szczególne warunki zagospodarowania
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.
W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego określa się równocześnie
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury
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technicznej oraz sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania
i użytkowania terenów.
Rozporządzenie wykonawcze do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
ustala m.in. wymogi dotyczące stosowania standardów przy zapisywaniu ustaleń
projektu tekstu planu miejscowego. W szczególności ustalenia dotyczące zasad
ochrony i kształtowania ładu przestrzennego powinny zawierać określenie cech
elementów zagospodarowania przestrzennego, które wymagają ochrony, określenie
cech elementów zagospodarowania przestrzennego, które wymagają ukształtowania
lub rewaloryzacji oraz określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń
w zagospodarowaniu terenów. Równocześnie ustalenia dotyczące zasad
modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
powinny zawierać określenie układu komunikacyjnego i sieci infrastruktury technicznej
wraz z ich parametrami oraz klasyfikacją ulic i innych szlaków komunikacyjnych,
określenie warunków powiązań układu komunikacyjnego i sieci infrastruktury
technicznej z układem zewnętrznym.
Sporządzając miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wymagane jest
różnicowanie terenów o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,
przy uwzględnieniu wymagań określonych dla terenów:
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,
g) w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców.
Przystępując do sporządzenia projektu planu miejscowego należy
przeprowadzić inwentaryzację urbanistyczną polegającą na udokumentowaniu stanu
zagospodarowania i przekształceń w obszarze opracowania, w tym również analizę
wydanych pozwoleń na budowę. Częścią tej dokumentacji są opracowania opisujące
stan i zagrożenia dla środowiska.
Narzędziem bardzo przydatnym dla celów planowania przestrzennego są mapy
zagrożenia warunków akustycznych, które dostarczają informacji o tym, na których
obszarach występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
Informacje takie muszą być brane pod uwagę przy przebudowie istniejących tras
komunikacyjnych, dzięki czemu organizacja ruchu, parametry ulic oraz ewentualna
zmiana ich lokalizacji mogłyby zostać tak dobrane, aby zmniejszyć ich niekorzystne
oddziaływanie na klimat akustyczny. Mapy przedstawiające konflikty akustyczne
występujące wzdłuż ulic są źródłem cennych informacji w przypadku rozważania
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możliwości doboru właściwych zabezpieczeń: ekranów akustycznych, strefowania
zabudowy, zmiany przeznaczenia terenów na niewymagające ochrony akustycznej,
wprowadzenia strefy śródmiejskiej miast, itp.
Wykorzystując informacje o wartości poziomu hałasu należy w planowaniu
przestrzennym określać możliwość lokalizowania konkretnego rodzaju zabudowy,
spełniając tym samym wymóg ochrony środowiska oraz ochrony zdrowia. Minimalne
informacje o charakterze akustycznym, jakie powinny zawierać się w materiałach
planistycznych (takich jak miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studia
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) to zestaw poziomów
dopuszczalnych
dla
odpowiednich
wskaźników
hałasu
oraz
zasięg
ponadnormatywnego hałasu.
W podejmowanych działaniach należy przestrzegać kilku podstawowych zasad,
mających wpływ na klimat akustyczny.
W sąsiedztwie źródła hałasu, np. drogi, w pierwszej linii zabudowy należy dążyć do
lokalizacji zabudowy usługowej (z wyłączeniem zdrowia i oświaty), która pełni funkcję
buforową (ekranującą hałas z drogi). Dodatkowo, należy oddzielać tereny zabudowy
mieszkaniowej od drogi terenami zieleni. Nie wpływają one znacząco na obniżenie
poziomu hałasu, ale obniżają subiektywne odczucie dokuczliwości hałasu.
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Rys. 41. Zasady strefowania zabudowy względem źródła hałasu (opracowanie własne)
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Nowe,
duże
skupiska
mieszkaniowe
zmieniają
strukturę
ruchu
samochodowego. Na etapie planowania osiedli należy projektować tak budynki oraz
układ drogowy (w tym również sieć dróg dojazdowych do osiedli), aby nie pogarszały
one nadmiernie stanu istniejącego. Jednakże w uzasadnionych uwarunkowaniach, na
poziomie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
należy rozpatrywać zmiany strukturalne, włącznie z przyjęciem obniżonych
standardów w ramach strefy śródmiejskiej.
Przy planowaniu nowych osiedli mieszkaniowych należy pamiętać o:


odpowiednim kształcie budynków oraz ich wzajemnej lokalizacji: nie powinno być
odbić wielokrotnych (Rys. 42);



odpowiedniej izolacyjności ścian i okien budynków w pobliżu źródła hałasu. Uwaga
ta dotyczy przede wszystkim inwestorów, którzy chcą lokalizować budynki
w bliskich odległościach od punktowych źródeł hałasu oraz w strefach uciążliwości
akustycznej powodowanej bliskością drogi, linii tramwajowej lub kolejowej oraz tras
przelotów statków powietrznych, stąd ważne jest kreowanie odpowiednich
nakazów na poziomie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;



odpowiednim
rozmieszczeniu
pomieszczeń
w lokalach
mieszkalnych.
Pomieszczenia wymagające większego komfortu akustycznego, np. sypialnie,
gabinety, powinny być lokalizowane po przeciwległej stronie budynku w stosunku
do drogi, linii tramwajowej lub kolejowej. Od strony źródła hałasu należy planować
łazienki, kuchnie – czyli pomieszczenia wymagające mniejszego komfortu
akustycznego.

Rys. 42. Prawidłowe i nieprawidłowe orientacje budynków zlokalizowanych w pobliżu drogi, ze
względu na wymagania akustyczne
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Elementy ochrony akustycznej w planowaniu przestrzennym:


Obudowa ulic. Zwarta, w tym zabudowa pierzejowa, zlokalizowana w bliskiej
odległości drogi powoduje zwiększenie poziomu hałasu w stosunku do poziomu
w terenie otwartym. Należy zatem przy nowoprojektowanych drogach w terenie
jeszcze niezabudowanym, gdzie przewiduje się duże obciążenie ruchu
lokalizować zabudowę w możliwie największej odległości.



Wnętrza urbanistyczne. Stosować należy odpowiednie kształty, gabaryty
i proporcje niektórych wnętrz urbanistycznych, takich jak: ulice, place i tunele.



Ekrany urbanistyczne. Ustawienie między arterią a zabudową mieszkalną
budynku, który nie wymaga ciszy, zmniejsza poziom hałasów komunikacyjnych
dla budynków tej ciszy wymagających, znajdujących się w drugiej linii zabudowy.
Jako przykład można wymienić tworzenie ciągłych pierzei z zabudowy np.
usługowej, w celu ochrony zabudowy wrażliwej.



Eliminowania niekorzystnych czynników potęgujących hałas, np. dużych
powierzchni odbijających fale dźwiękowe takich jak beton czy kostka brukowa.



Zieleń izolacyjna. Bardzo często stosowane rozwiązanie przy projektowaniu
urbanistycznym. Przy wyznaczaniu tego typu terenu należy pamiętać o: doborze
odpowiednich, zimozielonych gatunków roślin gwarantujących ochronę o każdej
porze roku, odpowiedniej jej szerokości i że ekranujące działanie zieleni jest
skuteczne jedynie wówczas, jeżeli jest ona wysoka, gęsta od dołu do góry. Zieleń
może również zwiększyć efektywność działania ekranującego np. wału ziemnego,
który byłby nią obsadzony.



Właściwa lokalizacja. Obiekty uciążliwe pod kątem hałasu lokalizować należy
w odpowiedniej części akustycznej miasta, z uwzględnieniem przeważającego
kierunku wiatru.



Sytuowanie budynków. Przy projektowaniu nowych osiedli mieszkaniowych
należy dążyć do zamknięcia terenu osiedla budynkami usługowymi, które by
ekranowały budynki mieszkalne przed hałasem. Jeśli nie jest to możliwe, budynki
należy sytuować szczytem do kierunku ruchu. Skutecznym sposobem
eliminowania powstawania dudnienia między budynkami jest ustawienie ich
równolegle względem siebie oraz stosowania zieleni wewnątrzosiedlowej.



Strefowanie. W ujęciu modelowym właściwego strefowania urbanistycznego
wokół tras komunikacyjnych przyjąć można podział na strefy od najbardziej
zagrożonej hałasem do strefy, gdzie wymagania dotyczące ochrony akustycznej
są najwyższe ze strefami pośrednimi.
W strefie I (najbardziej zagrożonej hałasem) plany zagospodarowania
przestrzennego, prócz strefowania zabudowy, winny uwzględniać odpowiednie
przekroje dróg umożliwiające realizację rozwiązań zmierzających do
ograniczenia szkodliwego ich oddziaływania: zwartej zieleni izolacyjnej, nasypów
ziemnych oraz zagłębiania tras komunikacyjnych w stosunku do otaczającego
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terenu. W strefach pośrednich lokalizować można elementy komunikacji
dojazdowej, tereny wraz z budynkami o niższych wymaganiach, jeżeli chodzi
o ochronę przed hałasem (np. teren mieszkaniowo-usługowy) oraz dużym
udziałem zieleni towarzyszącej. Strefy zamieszkania, strefy wypoczynku
i rekreacji wraz z terenami cennymi przyrodniczo lokalizować należy w strefach
gwarantujących najwyższe standardy akustyczne.

8.2.2. Polityka transportowa
Zmniejszanie oddziaływania transportu samochodowego na środowisko oraz
mieszkańców może być realizowane m.in. poprzez zapewnienie większego udziału
alternatywnych (przyjaznych dla środowiska) środków transportu osób i towarów oraz
zmiany organizacji ruchu. Przy planowaniu nowych i modernizacji istniejących dróg
należy eliminować istniejące i potencjalne zagrożenia dla środowiska akustycznego.
Istotną rolę spełniają tu istniejące obwodnice drogowe.
Do przedsięwzięć strategicznych, które korzystnie wpłyną na klimat akustyczny,
należą również alternatywne środki transportu, jakim niewątpliwie jest ruch rowerowy.
Do jego prawidłowego rozwoju konieczna jest budowa tras rowerowych i wypożyczalni
rowerów.
Również promowanie i wspieranie transportu zbiorowego, które może być
realizowane poprzez zwiększanie atrakcyjności taboru (pojazdy cichsze, bardziej
komfortowe, czystsze, większa częstotliwość kursów, krótszy czas przejazdu)
w dłuższej perspektywie wpłynie na zmniejszenie oddziaływania transportu
samochodowego na środowisko.
Zalecane działania w tym zakresie obejmują:
1. Integrację przestrzenną i funkcjonalną miejskiego podsystemu transportu
zbiorowego z innymi podsystemami (w tym parkingi przesiadkowe oraz
umożliwienie wykorzystania środków transportu zbiorowego do przewozu
rowerów).
2. Racjonalizację układu linii i rozkładów jazdy w dostosowaniu do aktualnych
i potencjalnych potrzeb, uwzględniającą między innymi lepsze wykorzystanie
konkurencyjności z indywidualnym transportem samochodowym.
3. Wspieranie wymiany taboru autobusowego i tramwajowego na pojazdy
ekologiczne.
4. Wprowadzenie na najbardziej zatłoczonych ciągach o znaczeniu podstawowym dla
komunikacji autobusowej wydzielonych pasów oraz wprowadzanie dla nich na
skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną priorytetów w ruchu.
5. Wprowadzenie dla linii tramwajowych o znaczeniu podstawowym priorytetów
w ruchu na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną, a tym samym zwiększenia
atrakcyjności komunikacji tramwajowej poprzez skrócenie czasu podróży.
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6. Lepsze dostosowanie transportu zbiorowego do potrzeb pasażerów, poprzez
dostosowywanie usług do indywidualnych potrzeb podróżnych w wybranych
obszarach miasta (z wykorzystaniem pojazdów o małej pojemności).
7. Wprowadzenie zaawansowanych systemów informowania pasażerów, w tym
o nadjeżdżających pojazdach, aktualnych warunkach ruchu, możliwości
przesiadek, czasie przejazdu oraz łatwodostępnego systemu sprzedawania
biletów.
8. Zwiększenie atrakcyjności komunikacji kolejowej m.in. poprzez poszerzenie
zasięgu działania wspólnej taryfy biletowej oraz rozwój parkingów przesiadkowych
(system B+R, czyli Bike & Ride i P+R, czyli Park & Ride oznaczające odpowiednio
parking dla rowerów i parking dla samochodów zlokalizowany w pobliżu
peryferyjnych przystanków transportu publicznego) w sąsiedztwie przystanków
kolejowych.

8.2.3. Edukacja ekologiczna
Oprócz zaleconych do realizacji w niniejszym POŚpH (i innych planach
i strategiach sektorowych) działań o charakterze inwestycyjnym, zarządczym,
prawnym i organizacyjnym, których efektem ma stać się poprawa stanu środowiska
akustycznego, za ważny element wzmacniający walkę z hałasem uznać należy
prowadzenie edukacji ekologicznej.
Doświadczenia światowe, zwłaszcza europejskie, szczególnie sprawdzone
w takich krajach jak Dania, Szwecja czy Holandia, sposoby i środki zmiany zachowań
kierowców i kształtowania proekologicznych postaw ogółu ludności, wskazują na
potrzebę podjęcia podobnych działań także w polskich warunkach. Z uwagi na
powyższe za konieczne uznać należy prowadzenie, przez jednostki odpowiedzialne
za zarządzanie i realizację ustaleń niniejszego Programu, akcji edukacyjnych
w zakresie ochrony przed hałasem.
Jako punkt wyjścia dla przedmiotowych działań uznać należy podjęcie
odpowiedniej akcji informacyjnej społeczeństwa na temat dokonanej diagnozy stanu
środowiska akustycznego (szeroka informacja o wykonanej mapie akustycznej, prosty
i swobodny dostęp do niej) i przyjętej polityki walki z hałasem w mieście. Społeczne
zrozumienie takich pojęć jak hałas, decybel czy mapa akustyczna, stanowi warunek
skuteczności całej polityki informacyjno-edukacyjnej i daje podstawę kształtowania
proekologicznych postaw i zachowań społecznych oraz włączania społeczeństwa
w proces poprawy klimatu akustycznego.
W polityce edukacyjnej należy zatem:
 prowadzić akcję informacyjną na temat zjawiska hałasu, jego przyczyn, sposobów
kontroli, oceny i ograniczania (promocja wiedzy o Mapie akustycznej 2015 oraz
POŚpH);
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 na bieżąco informować o podejmowanych działaniach na rzecz ochrony przed
negatywnymi oddziaływaniami hałasu, w tym o postępach w realizacji niniejszego
Programu;
 edukować społeczeństwo o sposobach, w jakich każdy z obywateli może
samodzielnie wpływać na klimat akustyczny środowiska, którego jest
najważniejszym elementem; dotyczy to np. przestrzegania:
 dopuszczalnej prędkości jazdy (uświadomienie wpływu prędkości jazdy
na wielkość emisji hałasu i związany z tym stan warunków akustycznych,
zwłaszcza w porze nocnej);
 łagodnego stylu jazdy, bez agresywnego hamowania i przyspieszania, co
jest istotne zwłaszcza w przypadku motocykli;
 promować proekologiczne postawy i zachowania społeczne, w tym zwłaszcza
rezygnację z indywidualnych podróży samochodowych na rzecz komunikacji
zbiorowej, rowerowej czy pieszej;
 propagować i promować proekologiczne trendy komunikacyjne, w tym:
 carpooling (intencjonalne i permanentne udostępnianie wolnego miejsca
we własnym samochodzie lub wykorzystanie wolnych miejsc
w samochodach innych użytkowników w ramach cyklicznych podróży, np.
dojazdów do pracy i miejsc nauki);
 carsharing (system wspólnego użytkowania samochodów osobowych,
wynajmowanych za opłatą różnym użytkownikom);
 ECO-driving (styl i technika kierowania pojazdami, poprawiająca
ekonomikę ich użytkowania, bezpieczeństwo podróżowania oraz
ograniczająca negatywny wpływ na środowisko);
 przestrzeganie prędkości dopuszczalnych.
Wyżej zarysowana tematycznie akcja powinna być prowadzona licznymi metodami
i kanałami, w tym poprzez:
 strony internetowe miasta, jego wydziałów i zarządców infrastruktury;
 dystrybucję ulotek i broszur informacyjnych;
 prowadzenie akcji i spotkań edukacyjnych w przedszkolach, szkołach, szkołach
nauki jazdy, firmach i instytucjach oraz w czasie imprez masowych o tematyce
edukacyjnej, przyrodniczej, komunikacyjnej;
 organizację
i współudział
w konferencjach
prasowych,
imprezach
wystawienniczych i targowych oraz innych wydarzeniach związanych z ochroną
środowiska;
 współpracę z instytucjami i stowarzyszeniami społecznymi, obejmującymi
zakresem swego działania tematykę ochrony środowiska i kształtowania
odpowiedzialnych postaw społecznych.
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Przedstawione wyżej sposoby i środki edukacji w zakresie ochrony przed hałasem,
często niedoceniane, stanowią poważny czynnik polityki ekologicznej
o długofalowym oddziaływaniu.
Należy przy tym wskazać na inne korzyści społeczne, które mogą zostać osiągnięte
dzięki ww. działaniom i powinny być uświadamiane odbiorcom akcji edukacyjnych:
 poprawa stanu zdrowia poprzez: ograniczenie emisji i propagacji hałasu,
zwiększenie mobilności osobistej (ruchu fizycznego) związane z jazdą rowerem
lub spacerem,
 korzyści finansowe - w wymiernej postaci dla każdego indywidualnie (np. dzięki
udostępnianiu miejsc w swoich samochodach).
Ograniczenia w stosowaniu środków redukcji hałasu
Skuteczność określonej metody redukcji hałasu w dużej mierze zależy od tego
czy jest ona właściwie zastosowana. Wybór metody redukcji zależy m.in. od
przekroczeń dopuszczalnych wartości poziomów hałasu, rodzaju źródła hałasu,
odległości od źródła hałasu, wysokości zabudowy wymagającej ochrony akustycznej.
Tylko właściwie zastosowana metoda redukcji hałasu zapewni oczekiwaną
skuteczność akustyczną.
Poniżej przeprowadzono analizę – przedstawiono zasady, które należy
stosować przy ekranach akustycznych i cichej nawierzchni asfaltowej, aby ich
skuteczność akustyczna była duża.
Ekrany akustyczne
Stosowanie ekranów akustycznych zależy od:


wartości przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu,



odległości od źródła hałasu,



warunków terenowych,



wysokości zabudowy wymagającej ochrony akustycznej,



rodzaju źródła hałasu,



ekonomicznego uzasadnienia.

Ekrany akustyczne stosuje się wtedy, gdy zastosowanie innych metod redukcji
hałasu okazuje się niewystarczające. Niemniej należy pamiętać, że skuteczność
akustyczna tej metody jest również ograniczona i w praktyce nie przekracza kilkunastu
decybeli.
Aby zapewnić wysoką efektywność należy lokalizować ekrany blisko źródła
hałasu, przy czym ograniczenia w lokalizacji mogą wynikać z istniejącej infrastruktury,
uzbrojenia terenu czy lokalizacji zabudowy uniemożliwiającej budowę ekranu.
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Budowa ekranów przeciwhałasowych nie rzadko wzbudza wiele kontrowersji
wśród mieszkańców. Sporządzając projekt ekranów należy uwzględnić ich odbiór
psychoakustyczny, minimalizując skutki „wizualnej degradacji” przestrzeni, tak by nie
były one postrzegane, jako elementy obce i nie pasujące, obniżające walory otoczenia.
Negatywna percepcja wizualna ekranów znacznie pogarsza ich skuteczność
psychoakustyczną. Nawet wtedy, kiedy ekrany zapewniają wymagany przepisami
dopuszczalny poziom dźwięku, mieszkańcy mogą odczuwać dyskomfort akustyczny –
jeżeli wysokość, kształt, charakter, faktura czy kolor ekranów nie harmonizują
z otoczeniem. Z kolei, przy pozytywnym nastawieniu, zwiększa się psychoakustyczną
skuteczność ekranów (ekran jest postrzegany, jako bardziej skuteczny niż to wynika
z obiektywnych wskaźników).
Ciche nawierzchnie
Ciche nawierzchnie stosuje się zwykle w połączeniu z innymi metodami, gdy
występuje większe przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu. Skuteczność
akustyczna cichych nawierzchni zależy nie tylko od jej budowy, ale również od rodzaju
pojazdów samochodowych oraz od prędkości ruchu. Skuteczność akustyczną rzędu
kilku decybeli otrzymuje się tylko dla pojazdów lekkich (osobowych, dostawczych),
natomiast dla pojazdów ciężkich jest ona zdecydowanie mniejsza.
Jeśli zatem procent udziału pojazdów ciężkich w potoku ruchu jest duży,
wypadkowa redukcja hałasu (od pojazdów lekkich i ciężkich łącznie) będzie
zdecydowanie mniejsza niż skuteczność akustyczna dla pojazdów lekkich.
Dodatkowym czynnikiem, który wpływa na wypadkową redukcję hałasu po wymianie
nawierzchni jezdni na cichą, są wzajemne relacje, przed i po wymianie nawierzchni,
prędkości ruchu oraz procentu udziału pojazdów ciężkich w potoku ruchu.
Poniżej na Rys. 43 przedstawiono zmianę poziomu hałasu przy założeniu takiej
samej prędkości ruchu (dla obu kategorii pojazdów) przed i po wymianie nawierzchni
oraz dodatkowo przy takim samym procencie udziału pojazdów ciężkich. Dla prędkości
ruchu V = 50 km/godz. przyjęto, że skuteczność akustyczna, dla pojazdów lekkich,
wynosi 6 dB, natomiast dla pojazdów ciężkich – 2 dB. Jak widać, gdy procent udziału
pojazdów ciężkich wynosi 0% – wówczas, zgodnie z oczekiwaniami, redukcja hałasu
równa jest skuteczności nawierzchni dla pojazdów lekkich. Im większy udział pojazdów
ciężkich w potoku ruchu, tym redukcja hałasu drogowego mniejsza.
Na kolejnym rysunku (Rys. 44) przedstawiono również zmianę poziomu hałasu
drogowego po wymianie nawierzchni drogi na cichą, przy czym założono, że w obu
przedziałach inny jest udział procentowy pojazdów ciężkich. Przed wymianą
nawierzchni jezdni, udział tych pojazdów wynosił 10, 20 i 30%, natomiast po wymianie
zmieniał się od wartości sprzed wymiany (odpowiednio 10, 20 i 30%) do 0%.
Otrzymane wyniki pozwoliły określić zmianę poziomu hałasu na skutek wymiany
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nawierzchni drogi na nową – cichą oraz zmniejszeniem liczby pojazdów ciężkich. Jeśli
przed wymianą nawierzchni drogi, procent udziału pojazdów ciężkich wynosił 10%,
a po wymianie – 0%, to efektywna zmiana poziomu hałasu drogowego wynosi 9,5 dB.
Im większy procent udziału pojazdów ciężkich przed wymianą i jednocześnie mniejszy
– po wymianie, to wówczas spadek poziomu hałasu jest większy.
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Rys. 43. Redukcja hałasu drogowego na skutek wymiany nawierzchni drogi na cichą (materiały
własne)

14.0

Redukcja hałasu [dB]

12.0

10.0

8.0

6.0

4.0

2.0

0.0
0

5

10

15

20

25

30

Procent pojazdów ciężkich, po wymianie nawierzchni [%]
Procent pojazdów ciężkich, przed wymianą nawierzchni = 10%
Procent pojazdów ciężkich, przed wymianą nawierzchni = 20%
Procent pojazdów ciężkich, przed wymianą nawierzchni = 30%

Rys. 44. Redukcja hałasu drogowego na skutek wymiany nawierzchni drogi na cichą (materiały
własne)
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Największą wadą cichych nawierzchni drogowych jest spadek ich efektywności
(skuteczności akustycznej) z czasem. Jest to spowodowane przez ścieranie lub
zanieczyszczenia, które wypełniają pory na powierzchni jezdni. Zmniejszenie ich
objętości powoduje zmniejszenie właściwości absorpcyjnych. W warunkach miejskich,
ciche nawierzchnie tracą swoje właściwości tłumiące już po upływie 2-3 lat od
położenia. Aby utrzymać skuteczność akustyczną w długim okresie czasu zalecane
jest czyszczenie cichych nawierzchni w celu usunięcia zanieczyszczeń z wnęk. Zaleca
się czyszczenie cykliczne, 2 razy w ciągu roku, przy czym częstość tej operacji zależy
od prędkości ruchu na drodze oraz natężenia ruchu (zalecenia stosowane w Holandii).
Im wyższa prędkość ruchu i większe natężenie ruchu tym rzadziej trzeba czyścić ciche
nawierzchnie. Pierwsze czyszczenie powinno odbyć się najdalej pół roku po położeniu
nawierzchni. Jeśli doprowadzi się do całkowitego wypełnienia wnęk na powierzchni
jezdni – nie będzie możliwe skuteczne wyczyszczenie takiej nawierzchni.
Obecnie stosuje się różne metody czyszczenia. Najczęściej wykorzystuje się
strumień wody pod bardzo dużym ciśnieniem (ok. 100 bar), a następnie, przy
wykorzystaniu specjalnej rury ssącej, wyciąga się wodę razem z zanieczyszczeniami
(Rys. 45). Po odfiltrowaniu, wodę można wykorzystać do dalszych operacji
czyszczenia. Ciche nawierzchnie czyści się również przy wykorzystaniu powietrza pod
bardzo dużym ciśnieniem (Rys. 46). Wybór określonej metody czyszczenia jest
uzależniony od jej skuteczności – określonej jako ilość zgromadzonych
zanieczyszczeń oraz kosztów. Jeśli określona metoda czyszczenia pozwala
zgromadzić stosunkowo niewielką ilość zanieczyszczeń – należy ją stosować częściej,
jeśli natomiast metoda cechuje się większą efektywnością – stosuje się ją rzadziej.
Z danych literaturowych 2 wynika, że najbardziej skuteczną metodą, stosowaną m.in.
w Holandii, jest metoda wykorzystująca wodę. Niestety jest ona również najdroższa
(z tego powodu wykorzystuje się takie urządzenia, które pozwalają na odzyskiwanie
wody do dalszych operacji). Najtańszym sposobem jest czyszczenie przy
wykorzystaniu powietrza, przy czym jest to metoda mniej efektywna, przez co należy
ją stosować bardzo często w ciągu roku.
Dodatkową wadą cichych nawierzchni są koszty związane z zimowym
utrzymaniem. Jak wynika z danych literaturowych 2 nawierzchnie takie, wymagają
„wcześniejszej reakcji” w okresie zimowym. Temperatura tych nawierzchni spada
szybciej niż nawierzchni tradycyjnych i nie można doprowadzić do sytuacji, gdy woda

2

- Quiet pavement systems in Europe. Chapter two: maintenance, http://international.fhwa.dot.gov;
- Clogging of porous pavements – International experiences, Danish Road Institute, Technical note 55, 2007
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znajdująca się w porach zamarznie – prowadzi to bowiem do zniszczenia struktury
górnej warstwy nawierzchni jezdni. W okresie zimowym, w celu zapobiegnięcia
zamarznięciu wody na powierzchni jezdni stosuje się sól lub solanki. Nie zaleca się
natomiast stosowania piasku. Na nawierzchniach tradycyjnych sól miesza się z wodą
na powierzchni jezdni, natomiast w przypadku nawierzchni ze zwiększoną zawartością
wolnej przestrzeni, proces ten dokonuje się wewnątrz por. Z tego powodu
„zapotrzebowanie” na sól tych nawierzchni jest większe. Ocenia się, że może być ono
o 25-100% większe niż dla nawierzchni tradycyjnych. W Holandii szacuje się, że
w okresie zimowym, na cichych nawierzchniach, w stosunku do nawierzchni
tradycyjnych, zużywa się o 50% więcej soli.

Rys. 45. Samochód do czyszczenia cichych nawierzchni drogowych (źródło: Noise reducing
pavements in Japan - study tour report, Danish Road Institute, 2005, DRI-DWW noise
abatement program)
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Rys. 46. Czyszczenie cichej nawierzchni drogowej przy wykorzystaniu sprężonego powietrza
(źródło: j.w.)
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9. Analiza dokumentów potencjalnie lub faktycznie wpływających na
realizację programu
Niniejsza aktualizacja Programu ochrony przed hałasem dla miasta Katowic
opracowana została z wykorzystaniem szeregu materiałów, dokumentów i publikacji,
określających założenia i uwarunkowania polityki kształtowania klimatu akustycznego.
Poniżej przedstawiono syntetyczną analizę głównych tez przedmiotowych opracowań,
wpływających na kształt i zakres aktualizacji Programu (zagadnienia szczególnie
istotne podkreślono), przechodząc od poziomu krajowego do regionalnego i lokalnego.
Polityki, strategie, plany i programy, o których mowa w art. 40 ust. 11
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

Strategia Rozwoju Kraju 2020
Strategia Rozwoju Kraju 2020 (zwana dalej SRK), przyjęta uchwałą Rady
Ministrów w dniu 25 września 2012 r.3, jest podstawowym dokumentem strategicznym
określającym średniookresowe cele i priorytety rozwoju społeczno-gospodarczego
Polski oraz warunki, które powinny ten rozwój zapewnić. Wraz z 9 zintegrowanymi
strategiami sektorowymi, strategia ta wyznacza cele oraz identyfikuje obszary uznane
za najważniejsze z punktu widzenia osiągnięcia tych celów, na których koncentrowane
będą działania państwa. Uwzględnia jednocześnie najważniejsze trendy rozwoju
światowej gospodarki oraz cele, jakie stawia Unia Europejska w odnowionej Strategii
Lizbońskiej. SRK nadaje priorytet działaniom, jakie będą podejmowane
w perspektywie roku 2020 w celu realizacji wizji Polski, określonej w długookresowej
strategii rozwoju kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności4.
Celem głównym strategii średniookresowej staje się wzmocnienie i wykorzystanie
gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy
i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę jakości życia ludności. Przez podniesienie
jakości życia rozumie się istotną poprawę stanu i wzrost poczucia bezpieczeństwa
wśród obywateli, m.in. możliwość korzystania z funkcjonalnej i łatwo dostępnej
infrastruktury technicznej i społecznej, życie w czystym, zdrowym i sprzyjającym
środowisku przyrodniczym.

Uchwała Nr 157 Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kraju 2020
(M.P. 2012 poz. 882)
4 Uchwała Nr 16 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Długookresowej Strategii Rozwoju
Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności (M.P. 2013 poz. 121)
3
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Osiągnięcie celu głównego strategii następować powinno poprzez dążenie do
realizacji nakreślonych priorytetów rozwojowych i celów szczegółowych, wśród
których wymieniono m.in. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko (Cel II.6).
Realizacja ww. celu priorytetowego SRK wiąże się pośrednio z zagadnieniami
ochrony przed hałasem, co ujęto w celu szczegółowym II.6.4 Poprawa stanu
środowiska. Zakłada się tu m.in. prowadzenie polityki chroniącej przed hałasem, w tym
ograniczenie oddziaływania źródeł hałasu, budowę ekranów akustycznych, rozwój
systemu monitorującego hałas, budowę obwodnic miejskich, stosowanie cichych
nawierzchni dróg.
Głównym celem wspierania inwestycji w infrastrukturę transportową powinna być
natomiast optymalizacja i podniesienie jakości systemu transportowego kraju,
z uwzględnieniem kosztów zewnętrznych działalności transportowej, w tym kosztów
związanych z oddziaływaniem transportu na środowisko i zdrowie. Zmniejszanie
uciążliwości transportu dla środowiska ma być uzyskiwane poprzez wspieranie
alternatywnych form transportu wobec transportu drogowego i lotniczego, jak również
wyprowadzanie ruchu pojazdów poza tereny gęsto zamieszkane, realizację
towarzyszących obiektów i urządzeń ochronnych oraz, w przypadku nowych obiektów
infrastrukturalnych, poprzez dobór najmniej kolidujących z potrzebą ochrony
środowiska miejsc ich lokalizacji i tras przebiegu.
Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”
Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” 5
stanowi plan samorządu województwa określający wizję rozwoju, cele oraz główne
sposoby ich osiągania w kontekście występujących uwarunkowań w perspektywie
2020 roku.
Przeprowadzona we wstępnej części dokumentu diagnoza strategiczna,
w części dotyczącej stanu środowiska stwierdza, iż województwo śląskie jest regionem
zagrożonym oddziaływaniem hałasu na zdrowie i jakość życia mieszkańców.
Zauważono, że stałe zwiększanie się poziomu i zasięgu hałasu wynika z postępującej
urbanizacji i rozwoju komunikacji, a głównymi źródłami uciążliwości akustycznej dla
środowiska zewnętrznego są przede wszystkim: ruch drogowy, kolejowy, lotniczy oraz
działalność prowadzona na terenie obiektów przemysłowych.
W dalszej części Strategii, w oparciu o przeprowadzoną analizę pozycji zasobów
i problemów województwa śląskiego oraz trendów i prognoz rozwoju, wskazano
4 podstawowe grupy wyzwań stojących przed polityką regionu, determinujących cele
i kierunki jego rozwoju. Wśród nich wskazano wyzwania związane z równoważeniem

Aktualizacja dokumentu pn. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020”, przyjętej Uchwałą
Sejmiku Województwa Śląskiego Nr III/47/1/2010 w dniu 17.02.2010 r.
5
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procesów rozwoju regionu, a w ich ramach zmniejszenie uciążliwości związanych
z hałasem pochodzącym z przemysłu i komunikacji.
Odpowiedzią Strategii na zidentyfikowane wyzwania rozwojowe jest koncentracja
działań na 4 obszarach priorytetowych, dla których sformułowano cele strategiczne
polityki rozwoju województwa śląskiego w perspektywie do roku 2020.
Za jeden z obszarów priorytetowych rozwoju województwa uznano „Przestrzeń”
(obszar priorytetowy C) a jako cel strategiczny w ramach tego priorytetu określono
„Województwo śląskie regionem atrakcyjnej i funkcjonalnej przestrzeni”. Dla
osiągnięcia takiego celu strategicznego ustalonych zostało szereg celów
operacyjnych, wśród których wskazać należy na cel operacyjny C.1. Zrównoważone
wykorzystanie zasobów środowiska i jeden z kierunków działań koniecznych do
osiągnięcia ww. celu, tj. „Wspieranie działań na rzecz zmniejszenia uciążliwości
hałasu”.
Program Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2019
z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024
Program Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego 6 (zwany dalej
Programem) jest dokumentem określającym cele strategiczne, kierunki oraz priorytety
w obszarze poprawy stanu środowiska województwa.
Zagadnienia klimatu akustycznego uznano w dokumencie jako jeden z 10
najważniejszych komponentów środowiska. Skupiono się na głównych źródłach
hałasu wśród których istotną rolę przypisano komunikacji, w tym hałasowi drogowemu.
Za cel Programu uznano dążenie do poprawy stanu środowiska
w województwie oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko źródeł
zanieczyszczeń, ochrona i rozwój walorów środowiska oraz racjonalne
gospodarowanie jego zasobami.
W zgodzie z założeniami Strategii „Śląskie 2020+” sformułowano cel nadrzędny
Programu, który brzmi: „Województwo Śląskie regionem innowacyjnej gospodarki
i wysokiej jakości życia przy zachowaniu dobrego stanu środowiska przyrodniczego”.
Wyznaczony cel nadrzędny, przekłada się w dalszej konsekwencji również na
zestaw wyzwań programowych, wśród których wskazano szereg celów
długoterminowych, niezbędnych do osiągnięcia w perspektywie roku 2024. Za jeden
z nich uznano „poprawę i utrzymanie dobrego stanu akustycznego środowiska.
W obrębie zagadnień związanych z ochroną i kształtowaniem klimatu akustycznego
określono nadto dwa cele krótkoterminowe (do roku 2019):

Program Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2019 z uwzględnieniem perspektywy do roku
2024, przyjęty przez Sejmik Województwa Śląskiego Uchwałą Nr V/11/8/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r.
6
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 H1. Zmniejszenie liczby mieszkańców województwa narażonych na
ponadnormatywny hałas,
 H2. Rozwój sieci monitoringu poziomu emisji hałasu do środowiska oraz
narażenia mieszkańców na ponadnormatywny hałas.
Należy tu zaznaczyć, że w analizowanym Programie hałas uznano za jeden
z czołowych czynników środowiskowych powodujących istotną uciążliwość dla ludzi.
Na podstawie analizy zgromadzonego materiału stwierdzono również, że standardy
jakości hałasu w województwie śląskim nie są dotrzymywane, a głównymi źródłami
emisji hałasu do środowiska są transport i przemysł. Przekroczenia wywoływane są
przez ruch drogowy, w znacznej mierze przez ruch kolejowy oraz przez zakłady
przemysłowe. Hałas lotniczy ma charakter lokalny. W przypadku hałasu drogowego,
na który narażona jest największa liczba mieszkańców, przekroczenia wystąpiły przy
drogach o dużym natężeniu ruchu. Czynnikami wpływającymi na zwiększającą się
emisję hałasu drogowego są zły stan techniczny infrastruktury drogowej,
niewystarczająca ilość obwodnic, a przede wszystkim zwiększająca się liczba
pojazdów, ich stan techniczny oraz wiek. Głównym problemem jest dysproporcja
między wzrastającą liczbą pojazdów a tempem modernizacji i budowy nowych dróg.
W celu poprawy sytuacji należy podejmować działania zapobiegające
rozprzestrzenianiu się problemu, wśród których wskazano m.in.:
 w zakresie polityki krótkookresowej:
 zabezpieczenie w postaci ekranów akustycznych (w miejscach, w których
jest to możliwe z uwagi na bezpieczeństwo ruchu drogowego),
 stosowanie rozwiązań projektowych w celu poprawy klimatu akustycznego
na terenach podlegających ochronie akustycznej, w tym np. tłumików
szynowych, tzw. niskich ekranów dla linii kolejowych i tramwajowych,
ekranów na budynkach etc.,
 stosowanie zasad projektowania głównych elementów ochrony
przeciwdźwiękowej w zakładach przemysłowych (fundamentowanie
poszczególnych części budynku, fundamentowanie maszyn i urządzeń,
amortyzacja maszyn i urządzeń, izolowanie poszczególnych pomieszczeń
od siebie, stosowanie przegród o wymaganych własnościach akustycznych,
obudowy dźwiękochłonno- izolacyjne maszyn i urządzeń, ekrany
dźwiękochłonno- izolacyjne, materiały i ustroje dźwiękochłonne do
wytłumienia hali, zabezpieczenia przeciwdźwiękowe i przeciwdrganiowe
w urządzeniach, maszynach i instalacjach),
 tworzenie pasów zwartej zieleni ochronnej,
 ustanawianie obszarów ograniczonego użytkowania,
 tworzenie Zintegrowanych
obszarze miast,

Systemów Zarządzania
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 skuteczne i konsekwentne egzekwowanie ograniczeń ruchu (strefy ruchu
uspokojonego), prędkości (szczególnie w porze nocy), tonażu,
 stosowanie nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych,
 rozwój systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszych (w miastach, w miarę
możliwości, nie powinny być prowadzone bezpośrednio wzdłuż ulic o dużym
natężeniu ruchu pojazdów samochodowych),
 zmniejszenie prędkości przejazdu pociągów, stosowanie hamulców
tarczowych względnie hamulców z okładzinami z tworzyw sztucznych,
szlifowanie szyn, toczenie kół, wymiana taboru, eliminacja połączeń
łubkowych szyn, remonty torowisk;
 w zakresie polityki długookresowej:
 dążenie do utrzymania lub polepszenia warunków akustycznych na
terenach podlegających ochronie,
 prawidłowe zabezpieczenie terenów zlokalizowanych w otoczeniu nowych
dróg,
 ograniczanie ruchu pojazdów samochodowych w centrach miast,
 promocję pojazdów o napędzie elektrycznym lub hybrydowym poprzez ich
wyłączenie z części ograniczeń dostępu do centrów miast, zwolnienie
z opłat parkingowych itp.,
 konieczność spełniania prawa
w przypadku nowych inwestycji,

w zakresie

ochrony przed

hałasem

 stosowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych w celu ograniczania
negatywnego oddziaływania na środowisko hałasu przemysłowego,
 właściwe planowanie przestrzenne w sąsiedztwie dróg i linii kolejowych oraz
zakładów przemysłowych (lokalizacja zakładów przemysłowych z dala od
osiedli mieszkaniowych),
 wykorzystywanie systemu mapy akustycznej w pracach planistycznych,
 edukację ekologiczną (promocja komunikacji zbiorowej, promocja
i edukacja w zakresie proekologicznego korzystania z samochodów,
promocja pojazdów cichych, promocja właściwego planowania
przestrzennego).
Strategia Rozwoju Miasta „Katowice 2030”
Przyjęta w roku 2015 Strategia Rozwoju Miasta Katowice „Katowice 2030”7
zbudowana została wokół 4 punktów ciężkości, zdefiniowanych w formie wzajemnie

Strategia Rozwoju Miasta ”Katowice 2030”, przyjęta Uchwałą Nr XIX/365/15 Rady Miasta Katowice z dnia 17
grudnia 2015 r.
7

str. 108/201

Program Ochrony Środowiska przed Hałasem
dla miasta Katowice, rok 2017

powiązanych ze sobą pól strategicznych: „Jakość życia” (uznanego w Strategii za pole
wiodące), „Metropolitalność i obszar śródmiejski”, „Przedsiębiorczość i rozwój
gospodarczy”, „Transport i logistyka miejska”.
W obrębie pola strategicznego „Jakość życia” wyznaczono z kolei trzy składowe
strategiczne, wśród których jako istotne z punktu widzenia niniejszego Programu
wskazać należy składową pn. „Społeczno-przyrodnicze środowisko życia”.
W kolejnym kroku Strategii wskazano wizję rozwoju miasta opartą na 4 wartościach
(strategia „4i”): inteligencji, innowacji, integracji oraz internacjonalizacji.
Jako składową wizji w obrębie pola „Jakość życia” wskazano „wysokie i wyrównane
standardy mieszkaniowe, usługowe i środowiskowe”, przy czym w wizji tej określono
Katowice jako „miasto sprzyjające aktywności obywatelskiej, zapewniające
bezpieczeństwo publiczne i ekologiczne oraz ciągle poprawiające środowiskową
i techniczną jakość przestrzeni publicznych”. Za priorytet strategiczny w tym zakresie
uznano „wzrost atrakcyjności środowiska zamieszkania”.
Na bazie ww. założeń o charakterze nadrzędnym, zbudowano w konsekwencji cele
strategiczne, do których w obrębie pola „Jakość życia” zaliczono cel CJ5 „Wysoka
jakość i różnorodność miejskiego środowiska przyrodniczego”.
Ostatecznie w Strategii określono również szereg wymaganych przedsięwzięć
strategicznych, spośród których następujące przedsięwzięcia wymienić należy jako
mogące w największym stopniu rzutować na kształtowanie klimatu akustycznego
w mieście:
 PJ11: Stworzenie katowickiego systemu monitorowania i poprawy jakości
powietrza i wód,
 PT2: Budowa
Przesiadkowych,

Katowickiego

Systemu

Zintegrowanych

Węzłów

 PT3: Rozbudowa Drogi Krajowej 81 od węzła autostrady A4 z Drogą
Krajową 86 do budowanego węzła z ul. Armii,
 PT4: Budowa dróg na kierunku północ – południe dla odciążenia obszaru
śródmiejskiego,
 PT5: Budowa inteligentnego systemu zarządzania ruchem,
 PT8: Budowa katowickiego szybkiego tramwaju na południe do Piotrowic
i Kostuchny,
 PT9: Rozbudowa wewnątrzmiejskiej sieci tramwajowej,
 PT10: Rozwój systemu transportu i rekreacji rowerowej.
Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2016 – 2035
Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice (zwana dalej WPF) przyjęta
została uchwałą nr XIX/359/15 Rady Miasta Katowice z dnia 17 grudnia 2015 r.
Obowiązek jej sporządzania przez jednostki samorządu terytorialnego został
wprowadzony ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
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WPF wytycza długookresowe ramy finansowe działalności miasta ustalając m.in.
możliwości finansowania nowych zadań, dając podstawę do zaciągania
długoterminowych zobowiązań. WPF umożliwia również dokonanie weryfikacji
możliwości sfinansowania długoterminowych przedsięwzięć.
Ponieważ wnikliwa analiza zamierzeń inwestycyjnych stanowi podstawę
właściwego prognozowania działań w programie ochrony środowiska przed hałasem,
w jego niniejszej aktualizacji wykorzystano wykaz wieloletnich przedsięwzięć
bieżących i majątkowych, w tym realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych
bezzwrotnych źródeł zagranicznych, który stanowi załącznik 8 do uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2016 – 2035.

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice na lata 2014-2017
z perspektywą do roku 2021
Uchwałą nr LVI/1318/2014 Rady Miasta Katowice z dnia 29 października 2014
r. przyjęty został aktualny „Program Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice na lata
2014-2017 z perspektywą do roku 2021” (zwany dalej POŚ).
Program ten jest dokumentem planowania strategicznego, zawierającym cele
i kierunki polityki prowadzonej przez miasto i określającym wynikające z nich
działania, dlatego jego ustalenia mają bezpośredni i podstawowy wpływ na wszelkie
programy operacyjne, które obejmują zagadnienia ekologii miejskiej (w tym niniejszą
aktualizację Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice).
Program przedstawia aktualny stan środowiska, określa hierarchię niezbędnych
działań zmierzających do poprawy tego stanu oraz umożliwia podejmowanie decyzji
administracyjnych przez różne podmioty i instytucje działające na terenie miasta
Katowice. Jako jego cel nadrzędny wskazano „Wielowymiarowy i zrównoważony
rozwój miasta Katowice przy poprawie stanu środowiska naturalnego”.
W oparciu o diagnozę stanu poszczególnych komponentów środowiska na
terenie miasta, uwarunkowania zewnętrzne (obowiązujące akty prawne) i wewnętrzne,
a także inne wymagania w zakresie jakości środowiska, określono listę problemów
i zagrożeń poszczególnych komponentów środowiska, wśród których znalazł się także
klimat akustyczny. W tym względzie stwierdzono w dokumencie, że „w mieście

8

Załącznik Nr 1 do Uchwały XIX/359/15 Rady Miasta Katowice z dnia 17 grudnia 2015 r.
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Katowice klimat akustyczny kształtowany jest głównie przez ruch drogowy oraz
szynowy, w małym stopniu przez działalność przemysłową”.
W odpowiedzi na tak zdefiniowane zagrożenia, w dalszej części dokumentu
określono katalog priorytetów środowiskowych, a wśród nich Priorytet II, w obrębie
którego zapisano „ograniczenie uciążliwości hałasu komunikacyjnego” jako
podstawowe zagadnienie z zakresu oddziaływania hałasu.
W konsekwencji tematyka ochrony klimatu akustycznego znalazła
odzwierciedlenie w zapisach strategii krótkoterminowej, określonej na lata 2014-2017,
gdzie w zakresie ochrony hałasu wskazano dwa cele krótkookresowe:
 H1. Monitoring narażenia mieszkańców na ponadnormatywny hałas
 H2. Ograniczenie uciążliwości akustycznej dla mieszkańców
Dla określenia efektów realizacji celu H2 wyznaczono również zestaw miar, wśród
których umieszczono:
 obniżenie oddziaływania hałasu na środowisko w miejscach naruszenia
standardów akustycznych,
 uwzględnienie zagrożenia
przestrzennego,

hałasem

w planach

zagospodarowania

 zwiększenie ilości nowego i zmodernizowanego taboru,
 wzrost długości wyremontowanych nawierzchni dróg w km,
 wzrost długości wyremontowanych torowisk komunikacji miejskiej,
 zwiększenie długości ścieżek rowerowych.
Określając kierunki działań systemowych, jako jeden z celów długoterminowych do
2021 r. sformułowano konieczność „zmniejszenia uciążliwości hałasu dla
mieszkańców i środowiska, poprzez obniżenie jego natężenia do wartości
dopuszczalnych”. Zagadnienia te ujęto również w opracowanym Planie operacyjnym,
zamykającym POŚ. W planie tym zawarto szereg konkretnych zaleceń do realizacji
w okresie krótkoterminowym, wśród których w odniesieniu do celu H2 wskazano
działania:
 H2.1. - Podejmowanie działań w stosunku do podmiotów, których
działalność skutkuje przekroczeniem dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku
 H2.2. - Eliminacja narażenia mieszkańców na hałas poprzez następujące
działania:
 budowę obwodnic i dróg alternatywnych do istniejących (wraz ze
skutecznymi zabezpieczeniami akustycznymi),
 prowadzenie remontu nawierzchni odcinków dróg,
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 opracowanie i wdrożenie zasad organizacji
obniżeniu emisji hałasu do środowiska,

ruchu

sprzyjających

 utworzenie obszarów ograniczonego użytkowania (w przypadku braku
technicznych możliwości).
 H2.3. - Ograniczenie uciążliwości akustycznej w miejscach występowania
szczególnych uciążliwości akustycznych dla mieszkańców (szczególnie
w okolicach takich budynków jak: szpitale, szkoły, przedszkola, internaty,
domy
opieki
społecznej
itp.)
poprzez
budowę
ekranów
przeciwakustycznych, tworzenie pasów zieleni przy głównych trasach
komunikacyjnych
 H2.4. - Opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego
z uwzględnieniem poziomu hałasu, zwłaszcza ze szczególnym
uwzględnieniem lokalizacji nowych dróg, jak i lokalizacji centrów
handlowych oraz lokalizacji budownictwa mieszkaniowego w sąsiedztwie
już istniejących tras komunikacyjnych oraz wprowadzenie zapisów odnośnie
standardów akustycznych dla poszczególnych terenów
 H2.5. - Interwencyjna działalność organów kontroli środowiska w przypadku
stwierdzenia poważnych naruszeń zasad przestrzegania emisji hałasu
przemysłowego do środowiska
 H2.6. - Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice
 H2.7. - Rozbudowa ścieżek rowerowych
 H2.8. - Obniżenie poziomu hałasu o ok. 10 dB poprzez „Modernizację wraz
z zabudową urządzeń płynnej regulacji wentylatora szybu V”.
Przepisy prawa, w tym prawa miejscowego, wpływające na stan
akustyczny środowiska
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) jest aktem prawa
miejscowego, przyjmowanym w formie uchwały rady gminy. W Katowicach za
uchwalanie MPZP odpowiedzialna jest Rada Miasta Katowice. Wg stanu
z 12.01.2016 r., łączna liczba obowiązujących planów wynosi 126 a powierzchnia
pokryta planami w stosunku do całkowitej powierzchni wynosi ok. 22,0% (ok. 3 608 ha
spośród 16 450 ha powierzchni ogólnej)9.

Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca analizy pokrycia miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice (…) z dnia 12.01.2016 r. – źródło:
https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20ROZWOJU%20MIASTA/R
MR%2019.1.2016%20pkt%203,4.pdf
9
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Miejscowe

plany

zagospodarowania

przestrzennego

mają

duży

wpływ

na

kształtowanie klimatu akustycznego miasta, ponieważ określają:
 przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające terenów o różnym
przeznaczeniu, jak również zasady zagospodarowania,
 zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
 zasady kształtowania zabudowy (maksymalna wysokość zabudowy,
minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób realizacji, linia zabudowy),
 szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich
użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.
Zgodnie z art. 114, ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001
r., przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
różnicuje się tereny o odmiennych funkcjach lub zasadach zagospodarowania.
Następnie wskazuje się, które z nich należą do poszczególnych rodzajów terenów, dla
których (w drodze rozporządzenia) określono dopuszczalne poziomy hałasu.
Podczas określania funkcji terenu w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego należy dokładnie przeanalizować możliwość wystąpienia konfliktów
związanych z różnymi standardami akustycznymi dla terenów o różnym
przeznaczeniu.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
miasta Katowice, jako dokument mający wpływ na stan akustyczny
środowiska
Przyjęte uchwałą Rady Miasta Katowice nr XXI/483/12 z dnia 25 kwietnia 2012
r. Studium (II edycja) jest dokumentem planistycznym określającym politykę
zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice, sporządzanym dla jego całego
obszaru i zawierającym wytyczne do planowania miejscowego.
Studium nie jest przepisem prawa miejscowego, a zatem nie stanowi podstawy
do podejmowania decyzji administracyjnych związanych z realizacją inwestycji
w mieście. Pełni ono jednak rolę koordynacyjną w programowaniu rozwoju miasta
(ustalonym w Strategii Rozwoju Miasta), a także przy sporządzaniu długookresowych
planów inwestycyjnych. Jest zatem dokumentem odgrywającym istotną rolę
w kształtowaniu polityki przestrzennej i rozwojowej miasta. Oznacza to, iż jest
dokumentem, który wpływa na wiele działań decydujących o klimacie akustycznym
miasta. Z tego względu zapisy „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Katowice” ujęto w analizach niniejszej aktualizacji Programu
ochrony środowiska przed hałasem. Studium składa się z dwóch części:
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 Część I - Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego (Załącznik Nr
1 do Uchwały), która ma charakter opisowy i nie zawiera ustaleń wiążących
przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 Część II - Kierunki zagospodarowania przestrzennego (Załącznik Nr 2 do
Uchwały), która ma charakter ustaleń studium.
Za cel generalny polityki przestrzennej przyjęto ukształtowanie zrównoważonej,
efektywnej i czytelnej struktury przestrzennej miasta, tworzącej m.in. zdrowe,
bezpieczne i estetyczne środowisko zamieszkania, a wśród celów składowych
wymieniono „4. Wysoką jakość przestrzeni miejskiej i środowiska”. Na realizację tego
celu składa się szereg zaproponowanych działań organizacyjnych i inwestycyjnych,
jednak z punktu widzenia niniejszego Programu, wskazać należy na następujące cele
szczegółowe:
 Stworzenie nowoczesnego i przyjaznego dla środowiska system transportu
zbiorowego, obejmującego (4.3):


dogodne i sprawne powiązania śródmieścia z dzielnicami i aglomeracją,
stanowiące atrakcyjną alternatywę dla dojazdów samochodowym
transportem indywidualnym (4.3.1)



sieć punktów i węzłów przesiadkowych z autobusów na tramwaj i kolej
(4.3.2)



sieć parkingów "park & ride" powiązanych z węzłami przesiadkowymi na
obrzeżach miasta i przystankami kolejowymi (4.3.3)



sieć parkingów "park & walk" na obrzeżach centrum, zapewniająca
możliwość ograniczenia ruchu samochodowego w ścisłym centrum
miasta (4.3.4)

 Upowszechnienie zrównoważonych i przyjaznych dla środowiska rozwiązań
z zakresu inżynierii środowiska (4.10), w tym m.in. budowy dróg w osiedlach
mieszkaniowych z zastosowaniem rozwiązań zmniejszających uciążliwość
hałasu (4.10.3)
 Osiągnięcie wymaganych
środowiska (4.11).

standardów

jakości

wszystkich

elementów

Należy również zaznaczyć, że zagadnienia ochrony akustycznej ujęto
w wytycznych co do kierunków przeznaczenia oraz dopuszczalnego zakresu
i ograniczenia zmian w zagospodarowaniu terenów (Rozdz. 2. Kierunki zmian
w przeznaczeniu terenów). W odniesieniu do obszaru Centralnego Ośrodka
Usługowego (symbol CU) wskazano, iż nie należy lokalizować tu obiektów o niższych
dopuszczalnych poziomach hałasu, niż określone dla terenów zabudowy w strefie
śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców, jeżeli powodowałoby to
konieczność budowy ekranów akustycznych; zaś dla pozostałych terenów
o dopuszczonej zabudowie mieszkaniowej i zabudowie pełniącej inne funkcje
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chronione przed hałasem w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska –
dopuszczono jej lokalizację wyłącznie pod warunkiem możliwości spełnienia
standardów akustycznych bez potrzeby zastosowania ekranów akustycznych.
Dodatkowy wpływ na ustalenia niniejszego opracowania mają zapisy Rozdz. VII
części II Studium (Obszary i zasady ochrony środowiska, jego zasobów, ochrony
przyrody i krajobrazu kulturowego), w którym określono uwarunkowania lokalizacyjne
nowych form zabudowy w celu ochrony przed hałasem, a w przypadku zabudowy już
ukształtowanej ochronę przed hałasem zalecono prowadzić zgodnie z programem
ochrony przed hałasem. W przypadku konieczności budowy ekranów akustycznych
zalecono wprowadzać obudowę biologiczną wokół ekranów w celu poprawy ich
estetyki (§6.).
Inne przepisy prawa miejscowego, wpływające na kształtowanie klimatu
akustycznego miasta Katowice
Do innych przepisów prawa miejscowego, które mają wpływ na kształtowanie
klimatu akustycznego w mieście należą m.in. uchwały o utworzeniu Obszaru
Ograniczonego Użytkowania (OOU), związane głównie z funkcjonowaniem portów
lotniczych.
Na obszarze miasta Katowice funkcjonuje lotnisko Muchowiec, dla którego nie
został utworzony OOU, a przeznaczenie terenów go otaczających oraz zasady
kształtowania środowiska w ich obrębie określa obowiązujący „Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie lotniska Muchowiec
w Katowicach”, przyjęty uchwałą nr XXX/608/16 Rady Miasta Katowice z dnia
14 września 2016 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2016 r., poz.
4768).
Dokumenty i materiały wykorzystane dla potrzeb postępowań
administracyjnych prowadzonych w stosunku do podmiotów korzystających
ze środowiska, których działalność ma negatywny wpływ na stan akustyczny
środowiska
Obowiązujące przepisy prawa kreują narzędzia pozwalające właściwym
organom na podjęcie działań zapobiegających negatywnemu wpływowi na stan
akustyczny środowiska. Organy te w przypadku stwierdzenia negatywnych
oddziaływań, mogą reagować zarówno na wczesnym etapie projektowania
przedsięwzięć, jak i na etapie eksploatacji.
Instrumentem prawnym pozwalającym na ograniczenie emisji hałasu do
poziomów dopuszczalnych przed rozpoczęciem eksploatacji przedsięwzięcia jest
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Uzyskanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach jest wymagane m.in. dla przedsięwzięć mogących zawsze lub
potencjalnie oddziaływać na środowisko. Lista decyzji, których uzyskanie musi być
poprzedzone wydaniem decyzji środowiskowej jest przedstawiona w art. 72 ust. 1 i 1 a
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ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko. Organem właściwym do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia zlokalizowanego
w obszarze m. Katowice jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
(w przypadku przedsięwzięć wymienionych w art. 75 ust. 1. pkt 1), Dyrektor
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach (w przypadku zmiany lasu,
stanowiącego własność Skarbu Państwa, na użytek rolny) oraz Prezydent miasta
Katowice – w przypadku pozostałych przedsięwzięć. W decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach właściwy organ określa wymagania dotyczące ochrony środowiska,
w tym ograniczenia emisji hałasu do poziomów dopuszczalnych, konieczne do
uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa
w art. 72 ust. 1, w szczególności w projekcie budowlanym.
W przypadku podmiotów korzystających ze środowiska, których działalność ma
negatywny wpływ na stan akustyczny środowiska, instrumentami prawnymi
wykorzystywanymi w postępowaniach w stosunku do tych podmiotów, są:
 analiza porealizacyjna,
 przegląd ekologiczny,
 obszar ograniczonego użytkowania,
 decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu,
 pozwolenie zintegrowane,
 decyzje podejmowane na mocy art. 362 ustawy Prawo ochrony środowiska.
Analiza porealizacyjna jest opracowaniem, którego obowiązek wykonania może
zostać określony w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydawanej po
przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Analizę
porealizacyjną przeprowadza się jednorazowo, w decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach określa się jej zakres i termin przedstawienia. Celem wykonania
analizy porealizacyjnej jest porównanie ustaleń zawartych w raporcie o oddziaływaniu
na środowisko oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z rzeczywistym
oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko i działaniami podjętymi dla jego
ograniczenia. Z analizy porealizacyjnej może wynikać potrzeba budowy nowych lub
dodatkowych urządzeń ograniczających emisję hałasu lub konieczność ustanowienia
obszaru ograniczonego użytkowania. Analizę przedkłada się w organie wydającym
decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
Innym instrumentem prawnym, który może być stosowany w przypadku
stwierdzenia negatywnego wpływu na stan akustyczny środowiska jest przegląd
ekologiczny (art. 237 – 242 Prawo ochrony środowiska). Prezydent miasta Katowice,
może wówczas w drodze decyzji, zobowiązać podmiot korzystający ze środowiska do
sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego. Na negatywne oddziaływanie
mogą wskazywać wyniki np. pomiarów hałasu. Przegląd ekologiczny zawiera między
innymi opis działań mających na celu zapobieganie i ograniczanie oddziaływania na
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środowisko. W myśl art. 135 ustawy Prawo ochrony środowiska, jeżeli z przeglądu
ekologicznego, z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub analizy
porealizacyjnej wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych,
technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości
środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu, to dla oczyszczalni ścieków,
składowiska odpadów komunalnych, kompostowni, trasy komunikacyjnej, lotniska, linii
i stacji elektroenergetycznej oraz instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej
i radiolokacyjnej tworzy się obszar ograniczonego użytkowania.
Właściwy organ ochrony środowiska tworząc obszar ograniczonego
użytkowania określa jego granice, ograniczenia w zakresie przeznaczenia terenu,
wymagania techniczne dotyczące budynków oraz sposób korzystania z terenów
wynikające z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko lub analizy
porealizacyjnej albo przeglądu ekologicznego. Z chwilą utworzenia obszaru
ograniczonego użytkowania wydawana jest zgoda na przekraczanie dopuszczalnych
poziomów hałasu także na terenach, do których prowadzący przedsięwzięcie nie
posiada tytułu prawnego, a które znalazły się w granicach obszaru.
W zależności od rodzaju i charakteru czynnika, którego oddziaływanie
wykracza poza teren instalacji, na terenie obszaru ograniczonego użytkowania można
spodziewać się ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych
dotyczących budynków oraz sposobów korzystania z terenów i korzystania ze
środowiska (ograniczenia te mogą dotyczyć np. lokalizowania określonych typów
budynków, np. szkół lub szpitali lub zmiany przeznaczenia istniejących już budynków
na szkoły, przedszkola itp.). Wszystkie ograniczenia oraz wymagania powinny wynikać
z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko lub analizy
porealizacyjnej. W przypadku nieruchomości położonych na terenie obszaru
ograniczonego użytkowania należy spodziewać się obciążenia w postaci szkodliwego
oddziaływania oraz ograniczenia praw związanych z wykonywaniem prawa własności.
Jeżeli obowiązek utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wynika
z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (prowadzonego
w odniesieniu do nowoprojektowanego przedsięwzięcia), to przed utworzeniem tego
obszaru nie rozpoczyna się użytkowania obiektu budowlanego. Natomiast
w przypadku przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi krajowej obszar
ograniczonego użytkowania wyznacza się na podstawie analizy porealizacyjnej.
Wówczas w zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej nakłada się obowiązek
sporządzenia analizy porealizacyjnej po upływie 1 roku od dnia oddania obiektu do
użytkowania i jej przedstawienia w terminie 18 miesięcy od dnia oddania do
użytkowania – (art. 135 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska).
Jeżeli już w trakcie przygotowywania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko można przypuszczać, że zachodzić będzie konieczność utworzenia
obszaru ograniczonego użytkowania należy przedstawić jego zasięg i podać dokładną
lokalizację. Zgodnie z art. 135 ust. 3b ustawy Prawo ochrony środowiska, w przypadku
przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej nie jest to wymagane, niemniej
jednak założenia te powinny zostać zaprezentowane w formie graficznej na mapie
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ewidencyjnej z zaznaczeniem budynków, które znajdą się w przewidywanym
obszarze. W raporcie powinny się również znaleźć wyraźne stwierdzenia dotyczące
zakresu analizy porealizacyjnej ze wskazaniem parametrów, jakie należy kontrolować
oraz charakterystycznych miejsc i terminów, w których powinny być dokonywane
pomiary lub pobory próbek.
Zgodnie z art. 115a ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, w przypadku
stwierdzenia przez organ ochrony środowiska, na podstawie pomiarów własnych,
pomiarów dokonanych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska lub
pomiarów podmiotu obowiązanego do ich prowadzenia, że poza zakładem, w wyniku
jego działalności, przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu, organ ten wydaje
decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu; za przekroczenie dopuszczalnego
poziomu hałasu uważa się przekroczenie wskaźnika hałasu LAeqD lub LAeqN.
Innym dokumentem, który może zawierać informacje dotyczące emisji hałasu
są pozwolenia zintegrowane, które zostały wprowadzone Dyrektywą Unii Europejskiej
nr 96/61/WE - w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczenia zanieczyszczeń
(wersja skodyfikowana: 2008/1/WE). Pozwoleń zintegrowanych wymagają instalacje
mogące powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów
przyrodniczych albo środowiska, jako całości. Zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 6 ustawy
Prawo ochrony środowiska, pozwolenie zintegrowane powinno określać wielkość
emisji hałasu wyznaczoną dopuszczalnymi poziomami hałasu poza zakładem,
wyrażonymi wskaźnikami hałasu LAeqD i LAeqN, w odniesieniu do rodzajów terenów,
o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, oraz rozkład
czasu pracy źródeł hałasu dla doby, wraz z przewidywanymi wariantami.
Przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska na mocy art. 362 oraz art. 375
nadają Prezydentowi miasta Katowice kompetencje do podejmowania postępowań
z urzędu, w związku z informacjami o przekroczeniu dopuszczalnego poziomu hałasu.
Zgodnie z art. 362 ustawy Prawo ochrony środowiska, organ ochrony środowiska
może nałożyć w drodze decyzji na podmiot korzystający ze środowiska, obowiązek
ograniczenia emisji hałasu oraz określić czynności zmierzające do tego ograniczenia
i termin wykonania obowiązku.
Przepisy dotyczące emisji hałasu z instalacji i urządzeń, w tym
pojazdów, których funkcjonowanie ma negatywny wpływ na stan akustyczny
środowiska
Dla instalacji, urządzeń oraz pojazdów, które mogą negatywnie wpłynąć na klimat
akustyczny mają zastosowanie następujące przepisy prawne:
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń
w zakresie emisji hałasu do środowiska.
Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 9 ustawy o systemie oceny
zgodności. Rozporządzenie określa rodzaje urządzeń podlegających ograniczeniu
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emisji hałasu, wartości dopuszczalne gwarantowanego poziomu mocy akustycznej
urządzeń, co oznacza, że wielkość mocy akustycznej określona w dokumentacji
technicznej nie została przekroczona, rodzaje urządzeń podlegających tylko
oznaczeniu gwarantowanego poziomu mocy akustycznej, metody pomiaru hałasu
emitowanego przez urządzenia.
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie
zakazów lotów dla statków powietrznych niespełniających wymogów
ochrony środowiska w zakresie ochrony przed hałasem.
Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 119 ust. 5 ustawy Prawo lotnicze
w celu zapobiegania oddziaływaniu lotnictwa cywilnego na środowisko oraz
uwzględnienia
wymagań
wynikających
z przepisów
międzynarodowych.
Rozporządzenie wprowadza zakazy lub ograniczenia dla samolotów cywilnych
niespełniających wymagań ochrony środowiska w zakresie ochrony przed hałasem, a
także określa warunki i sposoby wprowadzania wyłączeń od tych zakazów.
 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać statki
powietrzne ze względu na ochronę środowiska.
Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy Prawo lotnicze.
Rozporządzenie określa wzór świadectwa zdatności statku powietrznego w zakresie
hałasu, które jest wydawane przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
Szczegółowe przepisy prawne dotyczące pojazdów drogowych:
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego
wyposażenia.
 Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy Prawo
o ruchu drogowym. Rozporządzenie to określa dopuszczalne poziomy
hałasu na zewnątrz pojazdu podczas postoju mierzone w odległości 0,5 m.
Zapewnienie właściwych warunków
przylegających do pasa drogowego

akustycznych

w budynkach

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo ochrony środowiska, która weszła w życie 12
listopada 2015 roku, w myśl nowego zapisu - art. 114 ust. 4, zamiast ochrony
akustycznej w środowisku, wprowadza się ochronę akustyczną wewnątrz pomieszczeń
w budynkach. W tym przypadku „ochrona przed hałasem polega na stosowaniu
rozwiązań technicznych zapewniających właściwe warunki akustyczne w budynkach”.
Zapewnienie właściwych warunków akustycznych w budynkach, wiąże się z ochroną
pomieszczeń przed hałasem zewnętrznym, a więc z zapewnieniem właściwej
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izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych. Zgodnie z normą PN-B-021513:2015 wymaganą wypadkową izolacyjność przegród zewnętrznych określa się na
podstawie miarodajnego poziomu hałasu oraz tzw. poziomu odniesienia. Poziom
odniesienia zależny jest od przeznaczenia pomieszczenia oraz pory doby (dzień i noc).
Wymagana wypadkowa izolacyjność określona jest jako większa z wartości
wyznaczonych dla pory dnia i nocy. Dla pomieszczeń o jednej przegrodzie
zewnętrznej, wartość wskaźnika oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej
właściwej przegrody, R’A,2, wyznacza się według wzoru:
𝑆
𝑅′𝐴,2 = 𝐿𝐴,𝑧𝑒𝑤 − 𝐿𝐴,𝑤𝑒𝑤 + 10 log ( ) + 3
𝐴
gdzie: R'A2 - wskaźnik oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej przegrody zewnętrznej
LA,zew – miarodajny poziom hałasu zewnętrznego przy danej przegrodzie
LA,wew – poziom odniesienia

S [m2] to całkowite pole powierzchni fasady (część pełna + okno) od strony pomieszczenia,
A [m2] oznacza chłonność akustyczną pomieszczenia mieszkalnego.

W Tab. 43 podano poziomy odniesienia dla pomieszczeń chronionych w budynkach
mieszkalnych.
Tab. 43. Poziom odniesienia dla pomieszczeń chronionych w mieszkaniach
Rodzaj pomieszczenia

Poziom odniesienia, dB A
Dzień

Noc

Pokój

35

25

Wydzielona kuchnia

40

-

Przykładowo, dla przegrody o powierzchni 12 m2, chłonności akustycznej
umeblowanego pokoju na standardowym poziomie A  10 m2 i miarodajnym poziomie
hałasu zewnętrznego LA,zew = 67 dB A (co odpowiada przekroczeniu dopuszczalnego
poziomu hałasu o 8 dB w porze nocy), otrzymuje się wymaganą izolacyjność
akustyczną R'A2  46 dB. Izolacyjność przegrody zależna jest od izolacyjności jej części
składowych - w najprostszym przypadku – od okien i części pełnej. W praktyce
zapewnienie wymaganej izolacyjności przegrody, będzie wiązało się z wymianą okien.
Dla opisanego przypadku, przyjmując typową izolacyjność przegrody z cegły pełnej,
R'A2  50 dB, okno zajmujące 1/6 powierzchni fasady musiałoby mieć izolacyjność R'A2
 39 dB. Dla porównania, typowa izolacyjność okien bez podwyższonych standardów
akustycznych wynosi ok. 25 dB.
Wyznaczenie wymaganej izolacyjności dla wszystkich pomieszczeń wymagających
ochrony wiąże się z wykonaniem szczegółowego opracowania obejmującego
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inwentaryzację architektoniczną pomieszczeń oraz przeprowadzenie obliczeń
w modelach akustycznych. Należy podkreślić, że postępując zgodnie z powyższą
procedurą, właściwe warunki akustyczne wewnątrz pomieszczeń zapewnione będą
tylko przy oknach zamkniętych.
Podsumowanie analizy dokumentów
Przytoczone wyżej strategie, plany, programy i studia dowodzą w swych
ustaleniach, iż ponadnormatywne oddziaływanie hałasu stawiane jest wśród
najważniejszych obecnie problemów ekologicznych, mających ważne znaczenie dla
funkcjonowania środowiska oraz zdrowia i jakości życia ludzi. Problem ten nabiera
szczególnych rozmiarów w dużych aglomeracjach miejskich, a więc i w Katowicach.
Wymaga on podjęcia kompleksowych działań prewencyjnych i naprawczych, w tym
zwłaszcza skierowanych na ograniczenie wpływu hałasu komunikacyjnego – zarówno
działań „miękkich” (takich jak edukacja ekologiczna skierowana na zmianę
negatywnych zachowań uczestników ruchu) jak i szeregu działań inwestycyjnych
zmierzających do poprawy stanu infrastruktury transportowej. Do najistotniejszych
spośród nich, pod względem wpływu na rozprzestrzeniania się hałasu drogowego,
należą:


Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł
"Brynów Pętla" , węzeł „Ligota”, węzeł "Zawodzie", węzeł "Sadowa", węzeł
"Podlesie", węzeł "Piotrowice";



Budowa dróg na kierunku północ – południe dla odciążenia obszaru
śródmiejskiego;



Budowa inteligentnego systemu zarządzania ruchem na obszarze KZK
GOP;



Przebudowa strefy śródmiejskiej Katowice;



Rozbudowa DK nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego
węzła z ul. Armii Krajowej.
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10.

Analiza wniosków mieszkańców na uciążliwości akustyczne

W niniejszym rozdziale zestawiono wnioski mieszkańców Katowic
poruszających problem uciążliwości akustycznych na poszczególne rodzaje hałasu.
Przeanalizowano zasadność tych wniosków, sprawdzając czy na obszarach ich
występowania występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu.
W poniższych tabelach przedstawiono ustosunkowanie się do danego wniosku
w niniejszym Programie. Lokalizację występowania skarg przedstawiono na
rysunkach.
Hałas drogowy

Rys. 47. Miejsca występowania skarg na hałas drogowy
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Tab. 44. Zestawienie skarg mieszkańców na uciążliwość hałasu drogowego

ID

SD1

SD2*

Data wpływu

Treść wystąpienia

28.04.2014

Prośba o wybudowanie ekranów dźwiękoszczelnych
lub zadrzewienia pasa drogi od DTŚ od
skrzyżowania ul. Jana Pawła II do ul. Bocheńskiego.
Mieszkańcy ul. Gliwickiej skarżą się na nadmierny
hałas szczególnie w okresie letnim.

27.05.2014

Szum dochodzący od ul. Murckowskiej do osiedla
Paderewskiego uniemożliwia uchylenie okna
(zwłaszcza wieczorem i nad ranem). Brakuje
ekranów w miejscach, gdzie trzeba chronić
mieszkańców oraz przy parku „Trzy Stawy”. Prośba
o informacje, kto mógłby zlecić postawienie ekranów
dźwiękochłonnych na całej długości parku przy ul.
Murckowskiej.

Wniosek dotyczy
budowy ekranów
dźwiękochłonnych
wzdłuż ul.
Murckowskiej

11.06.2014

W opracowanej w 2008 r. Mapie Akustycznej
Katowic i późniejszym „Programie ochrony
środowiska przed hałasem dla miasta Katowic”
uwzględniono wnioski odnośnie ograniczenia emisji
hałasu i spalin przy budynkach SM „Górnik” głównie
w rejonie osiedla „Centrum”. Zasadność montażu
ekranów ze względu na przekroczenia
dopuszczalnych poziomów hałasu uznano dla
budynków: Brynowska 51, 53a-55-55a, 56-58;
Ligocka 2, 4, 4a, 6a; Lisieckiego 25-25a, 27-29-31,
33-33a; Mikołowska 104-116, 113; Ligocka 5,5a,7
oraz przedszkole wolnostojące z terminem
wykonania zaleceń w latach 2011-2013. Ponadto
zapowiedziano ograniczenie ruchu ciężkiego,
zmiany nawierzchni na nowe o dobrych parametrach

Wniosek dotyczy
ograniczenia emisji
hałasu i spalin przy
budynkach
Spółdzielni
w wybranych
rejonach ulic:
Brynowskiej,
Ligockiej,
Lisieckiego,
Mikołowskiej
i Wincentego Poła

SD3a
(Brynowska
51, 53a-5555a, 56-58)

SD3b
(Ligocka 2, 4,
4a, 6a,5,5a,7)
SD3c
(Lisieckiego
25-25a, 27-

str. 123/201

Wnioski

Wniosek dotyczy
budowy ekranów
dźwiękoszczelnych
od DTŚ

Odpowiedzi i komentarze autorów oraz
ustosunkowanie się do wniosków wg kodu: Uwniosek uwzględniony, N-wniosek
nieuwzględniony
U/N
Odpowiedzi i komentarze

U

Przekroczenia dopuszczalnego poziomu
hałasu w tym rejonie są złożeniem
oddziaływania DTŚ oraz ulicy Gliwickiej.
W tym Programie działaniem
przeciwhałasowym objęto ulicę Gliwicką
(obszar HD 5)

U

Według Mapy akustycznej 2015 na osiedlu
Paderewskiego nie występują
przekroczenia dopuszczalnych wartości
poziomu hałasu. W aktualnym Programie
zaproponowano budowę ekranów
akustycznych chroniących park "Trzy
Stawy" (obszar HD 10), w którym występują
przekroczenia dopuszczalnych wartości
poziomu hałasu.

U

Uwzględniono w obszarze działań
Programu HD 4

N

Brak przekroczeń dopuszczalnego poziomu
hałasu w miejscu występowania skargi

N

Ze względu na założenia Programu (brak
działań dla obszarów na których wskaźnik
M w budynkach jest mniejszy od 5), nie

Program Ochrony Środowiska przed Hałasem
dla miasta Katowice, rok 2017

ID

Data wpływu

29-31, 3333a)

Treść wystąpienia

Wnioski

akustycznych oraz zmiany organizacji ruchu przy
budynkach: całej ul. Mikołowskiej, od ul. Ligockiej do
A4, całej ul. Brynowskiej, ul. W. Pola 87-95
z terminem wykonania 2011-2015. Prośba
o informację dotyczącą realizacji programu
w zakresie budynków spółdzielni oraz o podanie
informacji i terminów dotyczących zadań
czekających na realizację.

SD3d
(Mikołowska
104-116)

U

Uwzględniono w obszarze działań
Programu HD16

U

Uwzględniono w obszarze działań
Programu HD16

18.06.2014

Park murckowski jest jedynym parkiem w okolicy,
wykorzystywanym nie tylko przez mieszkańców
dzielnicy. Coraz częściej pojawiają się sygnały
o niedogodnościach wynikających z permanentnego
hałasu wywołanego zwiększeniem natężenia ruchu
na ul. Bielskiej i Kołodzieja. Prośba o przeniesienie
tego działania na listę priorytetów w perspektywie
finansowej 2016-2020. Wychowankowie
przedszkola nr 72, zlokalizowanego przy drodze
staliby się również beneficjentami tego rozwiązania.

Wniosek w sprawie
rozważenia
przeniesienia
zadania
inwestycyjnego,
polegającego na
wybudowaniu
ekranów
akustycznych wzdłuż
ulicy Bielskiej na
wysokości Parku
Murcki na aktualna
listę priorytetów

U

Uwzględniono w obszarze działań
Programu HD17

27.06.2014

Administrator Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Wita
Stwosza 30b, 30c w Katowicach zwraca się z prośbą
o montaż ekranów akustycznych, które chroniłyby
mieszkańców przed nadmiernym hałasem od strony
ul. Biskupa Czesława Domina.

Wniosek
o zainstalowanie
ekranów
akustycznych przy ul.
Wita Stwosza 30b
i 30c

N

Brak przekroczeń dopuszczalnego poziomu
hałasu w miejscu występowania skargi

SD3e
(Mikołowska
113)

SD4

SD5

Odpowiedzi i komentarze autorów oraz
ustosunkowanie się do wniosków wg kodu: Uwniosek uwzględniony, N-wniosek
nieuwzględniony
U/N
Odpowiedzi i komentarze
zostały wskazane działania główne
programu. Zostały wskazane działania
wspomagające polegające na utrzymaniu
dobrej nawierzchni drogi

str. 124/201
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ID

SD6*

SD7

Odpowiedzi i komentarze autorów oraz
ustosunkowanie się do wniosków wg kodu: Uwniosek uwzględniony, N-wniosek
nieuwzględniony
U/N
Odpowiedzi i komentarze

Data wpływu

Treść wystąpienia

Wnioski

23.07.2014

Redakcja Portalu Szopienice.org oraz mieszkańcy
bloku przy ul. Pogodnej 8, 8a i 8 b zwracają się
z propozycją rozpatrzenia możliwości budowy
ekranów akustycznych pomiędzy przystankiem
autobusowym Katowice Dąbrówka Mała
Skrzyżowanie, a wiaduktem w ciągu alei Walentego
Roździeńskiego nad linią kolejową oraz ujęcia tej
inwestycji w budżecie miasta na rok 2015.
Obecnie wzdłuż alei Walentego Roździeńskiego (po
południowej stronie alei) znajdują się ekrany
akustyczne, ciągnące się od osiedla domów
jednorodzinnych przy ul. Deszczowej i ul. Zimowej,
w kierunku zachodnim, aż do rejonu na wysokości
bloku mieszkalnego ul. Pogodna 6-6a-6b. Ekrany te
zostały wybudowane kilka lat temu, jednak nie
uwzględniono oczekiwań mieszkańców bloku ul.
Pogodna 8-8a-8b, bezpośrednio narażonych na
działanie hałasu od strony al. W. Roździeńskiego,
jak i od strony torów kolejowych. Mieszkańcy bloku
są przekonani, iż normy hałasu są wielokrotnie
przekroczone, a budowa niewielkiego odcinka
ekranów dźwiękowych znacząco polepszyłaby
jakość życia w tym miejscu.

Wniosek Redakcji
Portalu
Szopienice.org
w sprawie ujęcia
w budżecie miasta
na 2015 rok budowy
ekranu dla budynku
przy ul. Pogodnej 88a-8b

U

Uwzględniono w obszarze działań
Programu HD23

29.07.2014

Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej pn. "Montaż ekranów
akustycznych w okolicy Przedszkola nr 72
w Katowicach". Inicjatywa ta ma na celu
zamontowanie ekranów akustycznych
oddzielających przedszkole od ul. Bielskiej.
Przedszkole znajduje się w okolicach drogi nr 96,
posiadającej jedno z największych natężeń ruchu

Wniosek o realizację
zadania publicznego
w ramach inicjatywy
lokalnej pn. "Montaż
ekranów
akustycznych
w okolicy
Przedszkola nr 72
w Katowicach"

U

Uwzględniono w obszarze działań
Programu HD17

str. 125/201
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ID

Data wpływu

Treść wystąpienia

Wnioski

Odpowiedzi i komentarze autorów oraz
ustosunkowanie się do wniosków wg kodu: Uwniosek uwzględniony, N-wniosek
nieuwzględniony
U/N
Odpowiedzi i komentarze

w Polsce. Odległość od drogi do placu zabaw
stanowi kilka metrów.
SD8a
(Hałubki)

SD8b
(Łączna)

SD9

SD10

21.08.2014

Natężenie ruchu na ulicy Murckowskiej i związany
z nim hałas jest bardzo uciążliwy dla mieszkańców
budynków zlokalizowanych w pobliżu drogi
publicznej. Prośba o informację, czy w związku
z opracowaniem programu ochrony przed hałasem,
planowane jest zabezpieczenie przez montaż
ekranów akustycznych, budynków mieszkalnych
zlokalizowanych przy ulicy Hałubki, najbardziej
narażonych na występowanie hałasu.
W nawiązaniu do korespondencji z 2008r.
dotyczącej budowy ekranów akustycznych od strony
ulicy Bagiennej, w celu ochrony przed hałasem
mieszkańców budynków przy ulicy Łączna, prośba
o informację, czy zabezpieczenie przeciwhałasowe
w tej części dzielnicy Zawodzie będzie realizowane.

Wniosek w sprawie
budowy ekranów
akustycznych
w dzielnicy
Zawodzie, w rejonie
ul. Bagiennej,
z uwzględnieniem
budynków
mieszkalnych przy ul.
Hałubki i Łącznej

29.08.2014

Prośba o wybudowanie ekranów akustycznych od
strony autostrady (tak jak zrobiono to przy ul. W.
Pola 32 oraz ul. E. Bugli). Mieszkańcy podnoszą
kwestię dyskomfortu mieszkania w tej okolicy
spowodowaną szumem i hałasem dobiegającym od
strony autostrady. Hałas uniemożliwia odpoczynek
mieszkańcom pobliskich bloków.

Wniosek o budowę
ekranów
akustycznych przy ul.
Wincentego Pola 2

09.10.2014

Prośba o budowę ekranów akustycznych wzdłuż ul.
Chorzowskiej na Osiedlu Tysiąclecia – hałas i szum
generowany przez pojazdy poruszające się tą ulicą
powodują znaczny dyskomfort mieszkania w tej
okolicy.

Wniosek dotyczący
budowy ekranów
akustycznych przy ul.
Chorzowskiej na
Osiedlu Tysiąclecia

str. 126/201

U

Uwzględniono w obszarze działań
Programu HD13

N

Nie stwierdzono przekroczeń
dopuszczalnego poziomu hałasu w miejscu
występowania skargi

U/N

Przekroczenia dopuszczalnego poziomu
hałasu we wskazanym miejscu są mniejsze
niż 5 dB. Ze względu na strategiczny
charakter Programu, nie uwzględniono
ochrony od strony autostrady. Dla tego
budynku zaproponowano działanie
ograniczające hałas od ul. Mikołowskiej
w obszarze HD 16

N

Przekroczenie dopuszczalnego poziomu
hałasu występuję tylko w jednym budynku
i jest mniejsze <1 dB. Ze względu na
założenia Programu, wniosek nie został
uwzględniony.
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ID

SD11

SD12

SD13

SD14

Data wpływu

Treść wystąpienia

Wnioski

05.11.2014

Prośba o rozpatrzenie wniosku mieszkańców ul.
Waleriana oraz ul. Hałubki w sprawie ograniczenia
hałasu od ul. Murckowskiej oraz ul. Bagiennej.
Natężenie ruchu, prędkość i ilość przejeżdżających
samochodów, w tym wielko tonażowych uległa
w ciągu ostatnich lat zwiększeniu, natężenie hałasu
jest nie do zaakceptowania przez lokatorów
budynków ww. ulic. Pomimo wielu obietnic nie
przeprowadzono pomiarów hałasu w sąsiedztwie
bloków.

Wniosek dotyczący
budowy ekranów
akustycznych
w rejonie ul.
Waleriana 9

27.11.2014

Prośba o montaż ekranów akustycznych od strony
ulicy M. Goeppert-Mayer. Lokalizacja budynku
uniemożliwia korzystanie z możliwości otwierania
okien zarówno od strony Gliwickiej - spaliny aut/jak
i od ul. M. Goeppert- Mayer-hałas powodowany
przez przejeżdżające samochody. Prośba
o dokonanie pomiaru hałasu i stężenia spalin na obu
ulicach przy tym budynku.

Odpowiedzi i komentarze autorów oraz
ustosunkowanie się do wniosków wg kodu: Uwniosek uwzględniony, N-wniosek
nieuwzględniony
U/N
Odpowiedzi i komentarze

U

Uwzględniono w obszarze działań
Programu HD13

Wniosek o montaż
ekranów
akustycznych od
strony ul. M.
Goeppert-Mayer,
prośba o dokonanie
pomiarów hałasu
i stężenia spalin po
obu stronach
budynku

N

Przekroczenie dopuszczalnego poziomu
hałasu występuję tylko w jednym budynku
i wynosi ok. 1 dB. Ze względu na założenia
Programu, wniosek nie został
uwzględniony.

08.12.2014

Prośba o wymianę lub generalną naprawę ekranu
dźwiękochłonnego postawionego pomiędzy ulicą
Kościuszki, linią tramwajową i ulicą Łabędzią
(numery parzyste), który jest obiektem wandalizmu
(wybite szyby, pseudograffiti). Ekran ten nie spełnia
funkcji dźwiękochłonnej z powodu ilości wybitych
szyb.

Wniosek dotyczący
wymiany lub
naprawy ekranu
akustycznego
w Katowicach Brynowie

N

Brak przekroczeń dopuszczalnego poziomu
hałasu w miejscu występowania skargi.
Wniosek wykracza poza zakres Programu.

22.12.2014

W związku z wycinką drzew przy pasie Chorzowska
/ Ułańska prośba o informację jakie kroki są
przewidziane dla ochrony mieszkańców ul. Ułańska
przed hałasem, zanieczyszczeniem etc Czy są

Wniosek dotyczący
wycinki drzew
i informacji na temat
kroków

N

Brak przekroczeń dopuszczalnego poziomu
hałasu w miejscu występowania skargi.

str. 127/201
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ID

Data wpływu

Treść wystąpienia
planowane pomiary natężenia hałasu, budowy
ekranów..

SD15*

SD16*

10.02.2015

Dotyczy natężenia hałasu w Parku Kościuszki, który
w swej płn. części przylega do Alei Górnośląskiej,
która jest częścią autostrady A4. W Parku
Kościuszki na granicy z autostradą w odległości
około 60 m od niej znajduje się plac zabaw dla
dzieci, a w odległości ok. 70 m równolegle do
autostrady znajduje się aleja spacerowa. Dokonane
przez wnioskodawcę (15.01.205 r.) wyrywkowe
pomiary hałasu wykazały znaczny jego poziom
emisji w ww. miejscach.

04.05.2015

Prośba o przyśpieszenie i monitorowanie zadań
zaplanowanych przez Generalną Dyrekcją Dróg
i Autostrad oraz Urząd Miasta Katowice:
1. Zasadzenie drzew w miejscu wyciętych
2. Posadzenie żywopłotów przy metalowych
barierkach
3. Pomiar poziomu hałasu na osiedlu po wycięciu
drzew, (przez całą dobę)
4. Pomiar poziomu hałasu w Parku Kościuszki
5. Większą kontrolę prędkości pojazdów na ulicy
Mikołowskiej
6. Wyciszenie autostrady przebiegającej przez
miasto, obok bloków i Parku Kościuszki.
7. Stałe monitorowanie przez Policję i Straż Miejską
Skweru Księdza Jana Machy

str. 128/201

Wnioski

Odpowiedzi i komentarze autorów oraz
ustosunkowanie się do wniosków wg kodu: Uwniosek uwzględniony, N-wniosek
nieuwzględniony
U/N
Odpowiedzi i komentarze

przewidzianych
w związku z tym dla
ochrony
mieszkańców ul.
Ułańskiej przed
hałasem

Wniosek o budowę
ekranu akustycznego
przy autostradzie A4
w rejonie Parku
Kościuszki

Wniosek
o przyśpieszenie
i monitorowanie
działań GDDKiA oraz
UM Katowice

U

U/N

Uwzględniono w obszarze działań
Programu HD11.

Przekroczenia dopuszczalnego poziomu
hałasu w budynkach po zachodniej stronie
ul. Mikołowskiej w pobliżu autostrady są
mniejsze niż 5 dB. Ze względu na
strategiczny charakter Programu, nie
uwzględniono ochrony od strony autostrady,
a tylko od strony ul. Mikołowskiej
w obszarze HD 16. Ochrona Parku
Kościuszki została uwzględniona
w obszarze HD11

Program Ochrony Środowiska przed Hałasem
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Data wpływu

Treść wystąpienia

04.05.2015

Prośba mieszkańców o wykonanie nasadzeń
wyciętych w tym rejonie drzew. Z informacji, jakie
zostały przekazane w tym zakresie wynika, że
drzewa zostaną zasadzone dopiero w przyszłym
roku. Zdaniem mieszkańców to zbyt późno. Drzewa
chroniły osiedla przed dobiegającym z autostrady
oraz ul. Mikołowskiej szumem i hałasem, jaki
generują pojazdy, ich wycinka spowodowała
dyskomfort zamieszkiwania tym rejonie.

Wniosek
o nasadzenie drzew
w pobliżu ul.
Mikołowskiej

07.05.2015

Prośba o poprawę warunków życia i bezpieczeństwa
mieszkańców przy ul. W. Pola: zasadzenie drzew
w miejsce usuniętych, wyciszenie przestrzeni
między autostradą a blokami przy ul. W. Pola
a także monitorowanie przez Policję i Straż Miejską
miejsc trudnodostępnych przy ul. Mikołowskiej oraz
W. Pola a także Skweru ks. Jana Machy w celu
zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców (ze
względu na przebywanie w ww. miejscach osób
spożywających alkohol, wszczynających awantury
i dewastujących elewacje budynków).

Wniosek
o przyśpieszenie
zadań
zaplanowanych
przez GDDKiA,
nasadzenie drzew
oraz monitoring
Policji i Straży
Miejskiej w celu
poprawy warunków
życia mieszkańców.

SD19

25.06.2015

Wniosek o zamontowanie ekranów
dźwiękochłonnych, których zadaniem będzie
dostateczna izolacja budynków Wspólnoty od hałasu
komunikacyjnego na odcinku od skrętu w ulicę
Warzywną do świateł.
Informacja, iż korespondencja kierowana od roku
2008 w przedmiotowej sprawie pozostaje bez
odpowiedzi.

SD20

29.06.2015

Interpelacja w sprawie uwzględnienia
w opracowywanej mapie akustycznej, ul. Bagiennej
i budynków mieszkalnych przy ul. Saint-Etienne.

ID

SD17

SD18

str. 129/201

Wnioski

Odpowiedzi i komentarze autorów oraz
ustosunkowanie się do wniosków wg kodu: Uwniosek uwzględniony, N-wniosek
nieuwzględniony
U/N
Odpowiedzi i komentarze

U/N

W Programie, ze względu na jego
strategiczny charakter, proponuje się
działania przeciwhałasowe w perspektywie
pięcioletniej. W związku z tym,
przyspieszenie zaplanowanego nasadzenia
wyciętych drzew wykracza poza zakres
Programu. W obszarze wniosku
zaproponowano dodatkowe działanie
uwzględnione w obszarze HD16.

U/N

Przekroczenia dopuszczalnego poziomu
hałasu we wskazanym budynku są mniejsze
niż 5 dB. Ze względu na strategiczny
charakter Programu, nie uwzględniono
ochrony od strony autostrady. Dla tego
budynku zaproponowano działanie
ograniczające hałas od ul. Mikołowskiej
w obszarze HD 16

Wniosek
o zamontowanie
ekranów
dźwiękochłonnych
w rejonie
ul. Warzywnej

N

Nie stwierdzono przekroczeń
dopuszczalnego poziomu hałasu w miejscu
występowania skargi

Wniosek
o uwzględnienie
wzdłuż Bulwarów

U

Ze względu na planowane inwestycje
drogowe w tym obszarze, konieczność
zapewnienia środków ochrony akustycznej

Program Ochrony Środowiska przed Hałasem
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ID

SD21

SD22*

Data wpływu

Treść wystąpienia

Wnioski

Mieszkańcy ul. Saint-Etienne zwracają uwagę na
uciążliwości związane z wysokim poziomem hałasu
wynikające z dużego ruchu samochodów
przejeżdżających ul. Bagienną. Wniosek
o przeanalizowanie zasadności budowy ekranów
akustycznych wzdłuż Bulwarów Rawy na wysokości
osiedla Saint-Etienne.

Rawy na wysokości
osiedla SaintEtienne,
przeanalizowanie
zasadności budowy
ekranów
akustycznych wzdłuż
Bulwarów Rawy na
wysokości osiedla
Saint-Etienne.

Odpowiedzi i komentarze autorów oraz
ustosunkowanie się do wniosków wg kodu: Uwniosek uwzględniony, N-wniosek
nieuwzględniony
U/N
Odpowiedzi i komentarze
zostanie przeanalizowana ponownie po
realizacji tych inwestycji.

12.08.2015

Wniosek o natychmiastowe podjęcie działań
mających na celu poprawę komfortu życia
mieszkańców m.in. budynków zlokalizowanych przy
ul. Mikołowskiej 113, 119 oraz 129, w związku ze
stałym przekraczaniem norm hałasu w tym rejonie
(wśród propozycji: montaż ekranów akustycznych,
egzekwowanie dopuszczalnych prędkości, czy też
finansowanie/współfinansowanie wymiany okien).

Wniosek o podjęcie
działań ochrony
akustycznej
w związku
z przekroczeniem
norm hałasu

U

Uwzględniono w obszarze działań
Programu HD16

03.09.2015

Propozycja, by w budżecie miasta Katowice na rok
2016 ująć możliwość zabezpieczenia środków
finansowych na wymienione poniżej zadania i cele,
zebrane podczas spotkań grupy „Burowiec Inicjatywa Mieszkańców”, spotkań z mieszkańcami
dzielnicy oraz poprzez przygotowany elektroniczny
plik, w którym mieszkańcy dzielnicy Burowiec mogli
wpisywać propozycje:
1. przedłużenie istniejących ekranów akustycznych,
położonych wzdłuż alei Walentego Roździeńskiego
(po południowej stronie alei), ciągnących się od
osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Deszczowej
i ul. Zimowej, w kierunku zachodnim, aż do rejonu
na wysokości bloku mieszkalnego ul. Pogodna 6-6a-

Wniosek
o przedłużenie
istniejących ekranów
po południowej
stronie alei
Walentego
Roździeńskiego,
pomiędzy
przystankiem
kolejowym
a wiaduktem nad
linią kolejową.

U

Uwzględniono w obszarze działań
Programu HD23.

str. 130/201

Program Ochrony Środowiska przed Hałasem
dla miasta Katowice, rok 2017

ID

Data wpływu

Treść wystąpienia

Wnioski

Odpowiedzi i komentarze autorów oraz
ustosunkowanie się do wniosków wg kodu: Uwniosek uwzględniony, N-wniosek
nieuwzględniony
U/N
Odpowiedzi i komentarze

6b. Ekrany te zostały wybudowane kilka lat temu,
nie uwzględniono oczekiwań mieszkańców bloku ul.
Pogodna 8-8a-8b, narażonych na działanie zarówno
hałasu od strony al. Walentego Roździeńskiego, jak
od strony torów kolejowych. Budowa niewielkiego
odcinka ekranów dźwiękowych między przystankiem
autobusowym a wiaduktem nad linią kolejową
znacząco polepszyłaby jakość życia w tym miejscu
i przyczyniła się do spadku natężenia hałasu.
2. Przejście pod wiaduktem łączącym osiedle
Przedwiośnie z Dąbrówką Małą (wzdłuż torów
kolejowych, po wschodniej stronie). Obecnie istnieje
tu jedynie nieutwardzona ścieżka (poruszają się tędy
m.in. dzieci, zmierzające do Szkoły Podstawowej

SD23*

SD24*

29.09.2015

Prośba o wykonanie ekranów dźwiękochłonnych
wzdłuż Al. Roździeńskiego (DK-86) na odcinku
obejmującym omawiane dzielnice oraz o ujęcie
dzielnic Dąbrówka Mała i Burowiec w aktualnie
opracowywanym „Planie ochrony środowiska przed
hałasem dla miasta Katowice”.

Wniosek
o wykonanie
ekranów
dźwiękochłonnych
wzdłuż Al.
Roździeńskiego (DK86)

02.12.2015

Prośba o pomoc w sprawie ograniczenia hałasu
ulicznego pochodzącego od ulicy Murckowskiej
i autostrady A4 na odcinkach graniczących
z osiedlem Paderewskiego.
Przebudowa węzła Murkowskiego spowodowała
znaczy wzrost ruchu samochodowego w rejonie
osiedla Paderewskiego co bezpośrednio przełożyło
się na wzrost hałasu ulicznego. Na odcinku
autostrady powstały ekrany akustyczne [które tylko
częściowo ograniczyły hałas pochodzący
z autostrady], natomiast na odcinku ul Murckowskiej

Wniosek
o interwencję
w sprawie
ograniczenia hałasu
ulicznego
pochodzącego od
ulicy Murckowskiej
i autostrady A4 na
odcinkach
graniczących

str. 131/201

U

Uwzględniono w obszarze działań
Programu HD23

U

Według Mapy akustycznej 2015 na osiedlu
Paderewskiego nie występują
przekroczenia dopuszczalnych wartości
poziomu hałasu. W aktualnym Programie
zaproponowano budowę ekranów
akustycznych chroniących park "Trzy
Stawy" (obszar HD 10), w którym występują
przekroczenia dopuszczalnych wartości
poziomu hałasu.

Program Ochrony Środowiska przed Hałasem
dla miasta Katowice, rok 2017

ID

Data wpływu

Treść wystąpienia
tylko wycięto bardzo szeroki pas zieleni/drzew
i żadnych ekranów nie założono.
Wzrost natężenia ruchu na tym odcinku i wycięty
szeroki pas zieleni spowodował, że hałas na „Dolinie
Trzech Stawów” jest coraz bardziej uciążliwy.
Pomimo pewnej odległości ul. Murckowskiej od
osiedla Paderewskiego hałas niesie się również na
tereny zamieszkałe i jest bardzo uciążliwy dla
mieszkańców zarówno w dzień jak i w nocy. Według
wstępnych informacji i przeprowadzonych testów
[nieautoryzowanych] poziom hałasu ulicznego
przekracza dopuszczalne normy. Konieczne jest
wykonanie profesjonalnych, autoryzowanych badań
w tym zakresie.
Prośba o interwencję i zajęcie się tą sprawą
z ramienia instytucji jaką jest Spółdzielnia
Mieszkaniowa.

SD25

17.12.2015

Naprzeciw domu wnioskodawcy wybudowano
budynek biurowo – usługowy, w którym mieści się
supermarket „Piotr i Paweł”. Dla tego supermarketu
wybudowano rampę dojazdową do dostawy
towarów. Wjazd samochodów i ich rozładunek
powoduje uciążliwy hałas, utrudniający codzienne
funkcjonowanie. Drugim miejscem nadmiernego
hałasu jest ul. Kościuszki do której przylega ogródek
wnioskodawcy. Wnioskodawca sugeruje
obudowanie rampy ścianą dźwiękochłonną oraz
wybudowanie ekranów akustycznych wokół posesji
132 i 134 * od strony ul. Kościuszki i częściowo od
strony ul. Gawronów.

str. 132/201

Wnioski

Odpowiedzi i komentarze autorów oraz
ustosunkowanie się do wniosków wg kodu: Uwniosek uwzględniony, N-wniosek
nieuwzględniony
U/N
Odpowiedzi i komentarze

z osiedlem
Paderewskiego

Wniosek dotyczy
obudowania rampy
supermarketu „Piotr
i Paweł” ścianą
dźwiękochłonną oraz
wybudowanie
ekranów
akustycznych wokół
posesji 132 i 134 od
strony ul. Kościuszki
i częściowo od strony
ul. Gawronów

N

Nie stwierdzono przekroczeń
dopuszczalnego poziomu hałasu
drogowego w miejscu występowania skargi.
Hałas przemysłowy pochodzący od
wspomnianego budynku wykracza poza
zakres Programu (w Mapie akustycznej
2015 analizą objęto tylko sklepy
wielkopowierzchniowe)

Program Ochrony Środowiska przed Hałasem
dla miasta Katowice, rok 2017

ID

SD26

SD27

Odpowiedzi i komentarze autorów oraz
ustosunkowanie się do wniosków wg kodu: Uwniosek uwzględniony, N-wniosek
nieuwzględniony
U/N
Odpowiedzi i komentarze

Data wpływu

Treść wystąpienia

Wnioski

17.02.2016

Zlokalizowane przy ul. Fiołków cztery bloki
mieszkalne podlegają poważnej uciążliwości
spowodowanej oddziaływaniem hałasu
docierającego z pobliskiej drogi - Alei Górnośląskiej odcinka Autostrady A4. Ulica Fiołków położona jest
w odległości kilkuset metrów od Alei Górnośląskiej.
Na obszarze tym nie istnieją naturalne przeszkody,
które hamowałyby dopływ hałasu z Alei
Górnośląskiej.
W w/w budynkach mieszkalnych przebywają również
dzieci, dla których hałas może stać się przyczyną
poważnych zaburzeń rozwojowych.
W związku z powyższym, zdaniem mieszkańców ul.
Fiołków konieczne jest podjęcie działań w celu
redukcji hałasu dochodzącego do mieszkań z Alei
Górnośląskiej.
Badania akustyczne (dające odpowiedź czy
uzasadnione jest zamontowanie ekranów
akustycznych) powinny zostać wykonane na
poziomie gruntu, ale również na poziomie wyższych
kondygnacji w/w budynków (tj. 2 i 3 piętra), gdzie
można stwierdzić znacząco wyższy poziom hałasu
niż na poziomie zerowym. Natężenie hałasu
dochodzącego z Alei Górnośląskiej silnie zmienia
się w ciągu dnia oraz tygodnia, co jest wynikiem
różnego natężenia ruchu i struktury strumienia
pojazdów.

Wniosek
mieszkańców
Wspólnoty
Mieszkaniowej przy
ul. Fiołków 1
w sprawie
przeprowadzenia
badań akustycznych,
przy blokach
mieszkalnych przy
ul. Fiołków i
o podjęcie działań
mających na celu
zapewnienie
normalnych
warunków bytowych
mieszkańcom

N

Nie stwierdzono przekroczeń
dopuszczalnego poziomu hałasu w miejscu
występowania skargi

17.02.2016

Zlokalizowane przy ul. Fiołków cztery bloki
mieszkalne podlegają poważnej uciążliwości
spowodowanej oddziaływaniem hałasu
docierającego z pobliskiej drogi - Alei Górnośląskiej odcinka Autostrady A4. Ulica Fiołków położona jest

Wniosek
mieszkańców
Wspólnoty
Mieszkaniowej przy
ul. Fiołków 3

N

Nie stwierdzono przekroczeń
dopuszczalnego poziomu hałasu w miejscu
występowania skargi

str. 133/201
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ID

SD28

Data wpływu

17.02.2016

Treść wystąpienia

Wnioski

w odległości kilkuset metrów od Alei Górnośląskiej.
Na obszarze tym nie istnieją naturalne przeszkody,
które hamowałyby dopływ hałasu z Alei
Górnośląskiej.
W w/w budynkach mieszkalnych przebywają również
dzieci, dla których hałas może stać się przyczyną
poważnych zaburzeń rozwojowych.
W związku z powyższym, zdaniem mieszkańców ul.
Fiołków konieczne jest podjęcie działań w celu
redukcji hałasu dochodzącego do mieszkań z Alei
Górnośląskiej.
Badania akustyczne (dające odpowiedź czy
uzasadnione jest zamontowanie ekranów
akustycznych) powinny zostać wykonane na
poziomie gruntu, ale również na poziomie wyższych
kondygnacji w/w budynków (tj. 2 i 3 piętra), gdzie
można stwierdzić znacząco wyższy poziom hałasu
niż na poziomie zerowym. Natężenie hałasu
dochodzącego z Alei Górnośląskiej silnie zmienia
się w ciągu dnia oraz tygodnia, co jest wynikiem
różnego natężenia ruchu i struktury strumienia
pojazdów.

w sprawie
przeprowadzenia
badań akustycznych,
przy blokach
mieszkalnych przy
ul. Fiołków i
o podjęcie działań
mających na celu
zapewnienie
normalnych
warunków bytowych
mieszkańcom

Zlokalizowane przy ul. Fiołków cztery bloki
mieszkalne podlegają poważnej uciążliwości
spowodowanej oddziaływaniem hałasu
docierającego z pobliskiej drogi - Alei Górnośląskiej odcinka Autostrady A4. Ulica Fiołków położona jest
w odległości kilkuset metrów od Alei Górnośląskiej.
Na obszarze tym nie istnieją naturalne przeszkody,
które hamowałyby dopływ hałasu z Alei
Górnośląskiej.
W w/w budynkach mieszkalnych przebywają również
dzieci, dla których hałas może stać się przyczyną

Wniosek
mieszkańców
Wspólnoty
Mieszkaniowej przy
ul. Fiołków 5
w sprawie
przeprowadzenia
badań akustycznych,
przy blokach
mieszkalnych przy
ul. Fiołków i

str. 134/201

Odpowiedzi i komentarze autorów oraz
ustosunkowanie się do wniosków wg kodu: Uwniosek uwzględniony, N-wniosek
nieuwzględniony
U/N
Odpowiedzi i komentarze

N

Nie stwierdzono przekroczeń
dopuszczalnego poziomu hałasu w miejscu
występowania skargi

Program Ochrony Środowiska przed Hałasem
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ID

Data wpływu

Treść wystąpienia
poważnych zaburzeń rozwojowych.
W związku z powyższym, zdaniem mieszkańców ul.
Fiołków konieczne jest podjęcie działań w celu
redukcji hałasu dochodzącego do mieszkań z Alei
Górnośląskiej.
Badania akustyczne (dające odpowiedź czy
uzasadnione jest zamontowanie ekranów
akustycznych) powinny zostać wykonane na
poziomie gruntu, ale również na poziomie wyższych
kondygnacji w/w budynków (tj. 2 i 3 piętra), gdzie
można stwierdzić znacząco wyższy poziom hałasu
niż na poziomie zerowym. Natężenie hałasu
dochodzącego z Alei Górnośląskiej silnie zmienia
się w ciągu dnia oraz tygodnia, co jest wynikiem
różnego natężenia ruchu i struktury strumienia
pojazdów.

SD29a (ul.
Techników)
07.03.2016
SD29b* (os.
Przedwiośnie

SD30

15.03.2016

Wniosek o ekrany akustyczne przy drodze S86
w stronę Sosnowca i w stronę centrum Katowice.
Czy jest możliwe postawienie ekranów
i zabezpieczenie mieszkańców zarówno osiedla od
strony ul. Techników i osiedla Przedwiośnie na
Burowcu przed hałasem. Ekrany częściowo są, ale
nie obejmują całych wspomnianych osiedli.

Należy zbudować ekrany akustyczne przy osiedlu
Książęce – Ligocka.

str. 135/201

Wnioski

Odpowiedzi i komentarze autorów oraz
ustosunkowanie się do wniosków wg kodu: Uwniosek uwzględniony, N-wniosek
nieuwzględniony
U/N
Odpowiedzi i komentarze

o podjęcie działań
mających na celu
zapewnienie
normalnych
warunków bytowych
mieszkańcom

Wniosek o ekrany
akustyczne przy
drodze S86 w stronę
Sosnowca i w stronę
centrum Katowice

N

Nie stwierdzono przekroczeń
dopuszczalnego poziomu hałasu w miejscu
występowania skargi

Wniosek o ekrany
akustyczne przy
drodze S86 w stronę
Sosnowca i w stronę
centrum Katowice

U

Uwzględniono w obszarze HD23

Wniosek dotyczy
budowy ekranów
przy osiedlu
Książęce – Ligocka.

N

Nie stwierdzono przekroczeń
dopuszczalnego poziomu hałasu w miejscu
występowania skargi

Program Ochrony Środowiska przed Hałasem
dla miasta Katowice, rok 2017

Odpowiedzi i komentarze autorów oraz
ustosunkowanie się do wniosków wg kodu: Uwniosek uwzględniony, N-wniosek
nieuwzględniony
U/N
Odpowiedzi i komentarze

Data wpływu

Treść wystąpienia

Wnioski

SD31

11.04.2016

Prośba o budowę ekranów akustycznych wzdłuż ul.
Mikołowskiej od skrzyżowania z ul. W. Pola do ul.
Gallusa w związku z całodobowym przekroczeniem
norm hałasu. Konieczność budowy ekranów
potwierdzają wnioski zawarte w „Programie Ochrony
Środowiska przed hałasem dla miasta Katowice”
(2010). Opracowanie zawiera do dziś nie
zrealizowane zapisy o zamontowaniu fotoradarów
wzdłuż ul. Mikołowskiej, celem ograniczenia hałasu
wywoływanego przez samochody.

Wniosek o budowę
ekranów
akustycznych wzdłuż
ul. Mikołowskiej od
skrzyżowania z ul.
W. Pola do ul.
Gallusa

U

Uwzględniono w obszarze HD16

SD32

11.04.2016

Uciążliwy hałas przy ul. Brynowskiej,
w szczególności hałas generowany przez motocykle
i quady w godzinach wieczornych i nocnych.

Wniosek
o uciążliwym hałasie
przy ul. Brynowskiej

U

Uwzględniono w obszarze HD4

19.04.2016

W weekend oraz w święta na ul. Ściegiennego
w sąsiedztwie SCC KATOWICE wzrasta liczba
przejeżdżających i parkujących w niedozwolonych
miejscach pojazdów. Mieszkańcy są zaniepokojeni
tą sytuacją. Z drugiej strony SCC (Dąb – ul. Johna
Baildona) ulice są o wiele mniej zatłoczone,
niewykorzystane oraz nie znajdują się
w bezpośrednim otoczeniu blokowisk. Pani B.W.
kieruje zapytanie czy wzdłuż ulicy nie powinno być
zamontowanych dźwiękochłonnych barier.

Wniosek
o zainteresowanie
się sprawą
wzmożonego ruchu
na ul. Ściegiennego,
utrudniającego życie
tutejszym
mieszkańcom

N

Wniosek wykracza poza zakres Programu.
Przekroczenia występujące w tym miejscu
nie przekraczają 5 dB w związku z czym nie
proponowano działań przeciwhałasowych.

22.04.2016

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Katowicach nie jest merytorycznie kompetentny
do przekazania uwag i wniesienia poprawek do
dokumentacji przygotowanej przez zespół
specjalistów w dziedzinie akustyki. Jednocześnie
informuje, że nie odnotował żadnych pisemnych
skarg mieszkańców na uciążliwy hałas.
Jednocześnie informuje, że pracownicy Zakładu

Przekazanie
spostrzeżeń
pracowników
Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej
w Katowicach

ID

SD33

SD34a
(Kościuszki),
SD34b
(Zadole 78)
SD34c (ul.
Mikołowska)

str. 136/201

N

U
U

Nie stwierdzono przekroczeń
dopuszczalnego poziomu hałasu
w budynkach przy ul. Kościuszki i Zadole.
Ulica Mikołowska została uwzględniona
w obszarze HD 16. Hałas pochodzący
z dyskoteki wykracza poza zakres
Programu.

Program Ochrony Środowiska przed Hałasem
dla miasta Katowice, rok 2017

ID

Data wpływu

Treść wystąpienia

Wnioski

Odpowiedzi i komentarze autorów oraz
ustosunkowanie się do wniosków wg kodu: Uwniosek uwzględniony, N-wniosek
nieuwzględniony
U/N
Odpowiedzi i komentarze

przekazali następujące spostrzeżenia:
- duży hałas występuje w rejonie ulic Mikołowskiej
oraz Kościuszki nr 132, 132a, 188, 191. W budynku
nr 191 hałas jest bardzo duży nawet przy
zamkniętych oknach w mieszkaniu;
- bardzo dużym problemem jest hałas z dyskoteki
w budynku przy ul. Plebiscytowej 3 - liczne
zgłoszenia ustne lokatorów:
- ewentualna potrzebę założenia ekranów przy ul.
Zadole 78. Budynek znajduje się blisko trasy przy ul.
Kościuszki.

SD35*

22.12.2015

Prośba o zarządzenie wykonania pomiaru hałasu
generowanego przez drogę krajową (DK86)
przebiegającej wzdłuż Doliny Trzech Stawów,
a następnie o wybudowanie ekranów akustycznych,
odgradzających ul. Murckowską od Doliny.
Od dłuższego już czasu mieszkańcy (zwłaszcza
z ul. Paderewskiego i ul. Sikorskiego) zgłaszają
uciążliwości wynikające z ww. drogi i generowanie
przez nią coraz większego hałasu zarówno w ciągu
dnia, jak i nocy. Sytuacja wzmaga się w okresie
zimowym, kiedy naturalny pas zieleni, jaką jest
Dolina Trzech Stawów gubi liście i wówczas
niezakłócony hałas przenosi się po tafii okolicznych
stawów do osiedla.

SD35

Wniosek
złożony na
spotkaniu
Prezydenta
Miasta
Katowice
z mieszkańca

Wniosek o ekran dźwiękochłonny między ul.
Chorzowską a tzw. niebieskimi blokami, od mostu na
ul. Sokolskiej w kierunku ul. Chorzowskiej (ok.
200m), u góry między torami tramwajowymi a górną
Chorzowską

str. 137/201

Wniosek
o wykonanie pomiaru
hałasu
generowanego przez
DK86 i wybudowanie
ekranów
akustycznych
odgradzających
ul. Murckowską od
Doliny Trzech
Stawów.

U

Według Mapy akustycznej 2015 na osiedlu
Paderewskiego nie występują
przekroczenia dopuszczalnych wartości
poziomu hałasu. W aktualnym Programie
zaproponowano budowę ekranów
akustycznych chroniących park "Trzy
Stawy" (obszar HD 10), w którym występują
przekroczenia dopuszczalnych wartości
poziomu hałasu

U

Uwzględniono w obszarze HD 12.

Program Ochrony Środowiska przed Hałasem
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ID

Data wpływu

Treść wystąpienia

Wnioski

Odpowiedzi i komentarze autorów oraz
ustosunkowanie się do wniosków wg kodu: Uwniosek uwzględniony, N-wniosek
nieuwzględniony
U/N
Odpowiedzi i komentarze

mi Koszutki 8
czerwca 2016
r.

SD36

SD37

SD38

Wniosek
złożony na
spotkaniu
Prezydenta
Miasta
Katowice
z mieszkańca
mi Osiedla
Tysiąclecia 30
maja 2016 r

Czy jest szansa, żeby Dolne Tysiąclecie,
szczególnie budynki przy ul. Piastów, odgrodzić od
DTŚ? Słychać huk dzień i noc. Staw Maroko był
oddany kilka lat temu, ale nie da się tam wypocząć

Wniosek
o odgrodzenie
budynków przy ul.
Piastów od DTŚ

2016-07-15

Interpelacja o założenie przeźroczystych ekranów
akustycznych wzdłuż ul. Kołodzieja. Ponieważ
zmieniła się struktura ruchu i znaczna część
samochodów jadących w stronę Katowic, ale także
Kostuchny, Piotrowic i Podlesia przejeżdża przez
w/w ulice generując bardzo duży hałas
i zanieczyszczenia, co znacznie obniża komfort
życia mieszkańców

2016-07-15

Ponowny wniosek o wykonanie ekranu
dźwiękochłonnego przy posesji na ul. Ligockiej 51.
Mieszkańcy od lat są narażeni na bardzo wysoki
hałas z ulicy przebiegającej bezpośrednio przy
posesji. Miasto mimo obietnic nie zrobiło nic poza
postawieniem znaków drogowych ograniczających
prędkość, nie wykonano obiecanego cichego
asfaltu. W ostatnim okresie na jezdni przy posesji
powstało wybrzuszenie na asfalcie co powoduje

str. 138/201

N

Nie stwierdzono przekroczeń
dopuszczalnego poziomu hałasu w miejscu
występowania skargi

Wniosek
o zamontowanie
przeźroczystych
ekranów
akustycznych wzdłuż
ul. Kołodzieja

U/N

Przekroczenia dopuszczalnego poziomu
hałasu we wskazanym budynku są mniejsze
niż 5 dB. Ze względu na założenia
Programu, nie wskazano głównych działań
antyhałasowych. Ulica Kołodzieja została
wpisana do listy dróg przeznaczonych do
kontroli stanu nawierzchni i ewentualnych
remontów

Wniosek
o wykonanie ekranu
dźwiękochłonnego
przy posesji na ul.
Ligockiej 51

N

Nie stwierdzono przekroczeń
dopuszczalnego poziomu hałasu w miejscu
występowania skargi
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ID

Data wpływu

Treść wystąpienia

Wnioski

Odpowiedzi i komentarze autorów oraz
ustosunkowanie się do wniosków wg kodu: Uwniosek uwzględniony, N-wniosek
nieuwzględniony
U/N
Odpowiedzi i komentarze

dodatkowe nasilenie hałasu. Mieszkańcy od 10 lat
starają się o wykonanie ekranu
Interpelacja w sprawie wyciszenia hałasu
komunikacyjnego w Parku Kościuszki (zwłaszcza od
strony autostrady). Miejsce cieszy się dużą
popularnością, a hałas od strony traktów
komunikacyjnych jest dokuczliwy

Wniosek
o wyciszenie hałasu
komunikacyjnego
w Parku Kościuszki
Wniosek o budowę
ekranów przy stawie
Łąka i kajakowym od
strony ul.
Murckowskiej (aż do
osiedla)

SD39*

2016-09-13

SD40*

spotkanie
z Prezydentem
mieszkańców
Osiedla
Paderewskiego
i Muchowca
5.10.2016

Prośba o zmierzenie poziomu hałasu przy stawie
Łąka i kajakowym od strony ul. Murckowskiej aż do
bloków osiedla, szczególnie w okresie zimowym
(brak zieleni). Potrzebne są tam ekrany
dźwiękochłonne

2016-09-05

Propozycja zadań na przyszłe lata, które można
wpisać do WPF, obejmująca budowę ekranów
akustycznych (przedłużenie istniejących w kierunku
zachodnim) wzdłuż al. Roździeńskiego (chroniących
blok przy ul. Pogodnej 8-8a-8b

SD41*

SD42

2016-09-05

Propozycja do budżetu miasta na rok 2017
obejmująca wykonanie ekranów ograniczających
hałas i zanieczyszczenia dla budynków
mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Kołodzieja

Uwzględniono w obszarze działań
Programu HD11
U

Uwzględniono w obszarze działań
Programu HD10
U

Uwzględniono w obszarze działań
Programu HD23
U

Wniosek o budowę
ekranów przy ul.
Kołodzieja

N

Przekroczenia dopuszczalnego poziomu
hałasu we wskazanym budynku są mniejsze
niż 5 dB. Ze względu na założenia
Programu, nie wskazano głównych działań
antyhałasowych. Ulica Kołodzieja została
wpisana do listy dróg przeznaczonych do
kontroli stanu nawierzchni i ewentualnych
remontów

*Skargi na hałas pochodzący od dróg będących pod zarządem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przeanalizowano pod kątem zasadności –
występowania przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu. Jednak ze względu na powstający oddzielny Program Ochrony Środowiska przed Hałasem
obejmujący drogi zarządzane przez GDDKiA, w niniejszym Programie zaproponowano jedynie działania przeciwhałasowe, których ostateczne wprowadzenie
zależne będzie od wyników analiz wykonanych w Programie Ochrony przed Hałasem realizowanym przez GDDKiA.
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Hałas tramwajowy

Rys. 48. Miejsca występowania skarg na hałas tramwajowy
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Tab. 45. Zestawienie skarg mieszkańców na uciążliwość hałasu tramwajowego

ID

ST1

ST2

Data wpływu

Treść wystąpienia

18.12.2014

Niewielka odległość od ul. Kościuszki
nowego budynku przy ul. Kawek (...)
i otwartość terenu ZZM sprawia, że bardzo
dotkliwie odczuwalny (zwłaszcza
w godzinach nocnych) jest tu hałas
emitowany przez tramwaje poruszające się
wzdłuż ul. Kościuszki. Tramwaje rozwijają
bardzo dużą szybkość, a wytwarzany
przez nie hałas praktycznie uniemożliwia
spanie.
Wskazanie na podobny problem
mieszkańców domów usytuowanych
między ul. Zgrzebnioka a ul. Gawronów,
który został wyeliminowany po
wybudowaniu ekranów akustycznych,
oddzielających linię tramwajową.
Prośba o rozważenie możliwości
zbudowania podobnych ekranów
akustycznych wzdłuż terenu Zakładu
Zieleni Miejskiej od ul. Kościuszki.

Wniosek o wybudowanie
ekranów akustycznych
wzdłuż terenu Zakładów
Zieleni Miejskiej od ul.
Kościuszki.

23.07.2015

Informacja, iż po renowacji torowiska
tramwajowego przy ulicy Kościuszki
w Katowicach wzmógł się poziom hałasu
tramwajowego. W budynku przy ulicy
Kościuszki (...) hałas uniemożliwia
prowadzenie codziennego życia, czy
działalności gospodarczej przy otwartych
oknach - co generuje koszty.
Powtarzalne „trzeszczenie torów” w ciągu
dnia i w nocy jest bardzo męczące dla
domowników, jak i osób pracujących

Wniosek o działanie
ograniczające hałas
tramwajowy i zmierzenie
poziomu hałasu.

Wnioski

str. 141/201

Odpowiedzi i komentarze autorów oraz
ustosunkowanie się do wniosków wg
kodu: U- wniosek uwzględniony, Nwniosek nieuwzględniony
U/N
Odpowiedzi i komentarze

N

Nie stwierdzono przekroczeń
dopuszczalnego poziomu
hałasu w miejscu
występowania skargi

N

Przekroczenie
dopuszczalnego poziomu
hałasu jest mniejsze od 1 dB.
Ze względu na założenia
Programu, wniosek nie został
uwzględniony
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ID

Data wpływu

Treść wystąpienia

Wnioski

Odpowiedzi i komentarze autorów oraz
ustosunkowanie się do wniosków wg
kodu: U- wniosek uwzględniony, Nwniosek nieuwzględniony
U/N
Odpowiedzi i komentarze

i spędzających cały dzień w firmie.
Prośba o działanie ograniczające hałas
oraz zmierzenie poziomu zaistniałych
w najgłośniejszym momencie dB.

ST3

ST4

25.08.2014

Prośba o podanie informacji, jakie
działania zostaną podjęte w celu
ograniczenia hałasu torowiska
tramwajowego wzdłuż ul. 1- go Maja
w Katowicach, w okolicy pętli tramwajowej
Zawodzie. Hałas w tej okolicy (budynki
mieszkalne ul. Łączna, 1 Maja) wykazuje
przekroczenia powyżej 10 dB na fasadach
budynków. Modernizacja torowiska
i wymiana taboru kolejowego nie
przyniosła oczekiwanego rezultatu
ograniczenia emisji hałasu, tym samym
wymiana stolarki okiennej która poza tym
leży w gestii mieszkańców, nie eliminuje
hałasu pochodzącego z linii tramwajowej
który zwłaszcza w godzinach nocnych jest
uciążliwy. Prośba o przeanalizowanie
zmian w tej okolicy pod kątem
negatywnego wpływu hałasu na zdrowie
mieszkańców oraz rozważenie możliwości
budowy ekranów akustycznych.

Wniosek o rozważenie
budowy ekranów
akustycznych
ograniczających
uciążliwości hałasu
emitowanego przez
przejazdy tramwajów
w rejonie 1-go Maja
w Katowicach w okolicy pętli
tramwajowej w Zawodziu

06.08.2014

Prośba o podjęcie działań w związku ze
zgłoszeniem mieszkańców bloków przy
skrzyżowaniu ul. 1 Maja z Bohaterów
Monte Cassino w sprawie wysokiego
poziomu natężenia hałasu w tym rejonie.
Hałas jest wynikiem głośnego przejazdu
tramwajów ze wzmożoną prędkością na

Interpelacja dotyczy hałasu
w okolicach ul. Bohaterów
Monte Cassino i 1 Maja

str. 142/201

N

Nie stwierdzono przekroczeń
dopuszczalnego poziomu
hałasu w miejscu
występowania skargi

N

Nie stwierdzono przekroczeń
dopuszczalnego poziomu
hałasu w miejscu
występowania skargi
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ID

Data wpływu

Treść wystąpienia

Wnioski

Odpowiedzi i komentarze autorów oraz
ustosunkowanie się do wniosków wg
kodu: U- wniosek uwzględniony, Nwniosek nieuwzględniony
U/N
Odpowiedzi i komentarze

wzniesieniu z kierunku Centrum. Możliwym
jest fakt, że torowisko jest niedostatecznie
wyciszone – tramwaje w tym rejonie jeżdżą
głośniej niż np. w okolicach ul. Korfantego
i 3 Maja.

ST5

ST6

ST7

11.08.2016

Prośba o pomoc w sprawie hałasu
tramwajów pochodzącego od ul. 1 Maja.
Tramwaje piszczą i skrzypią podczas
hamowania, co powoduje bóle głowy
i nerwowość mieszkanki, nawet przy
zamkniętych oknach

Wniosek o podjęcie działań
ograniczających hałas
tramwajowy na ul. 1 Maja

12.08.2016

Skarga na hałas tramwajowy na odcinku
Wesołe Miasteczko - ZOO, który nie został
zminimalizowany po przeprowadzonej
modernizacji torowiska. Według
skarżących, hałas po modernizacji wzmógł
się przez wadliwie wyprofilowany łuk
torowiska.

Wniosek o podjęcie działań
ograniczających hałas
tramwajowy w okolicy pętli
Katowice ZOO

19.09.2016

Skarga na hałas tramwajowy na odcinku
od skrzyżowania ul. Kościuszki z ul.
Gawronów do ul. Drozdów. Hałas oraz
wibracje szyn uniemożliwiają wypoczynek
i sen. Wniosek o pomiary hałasu oraz
podjęcie działań ograniczających hałas
w tym rejonie

Wniosek o ograniczenie
hałasu tramwajowego na
odcinku od skrzyżowania ul.
Kościuszki z ul. Gawronów
do ul. Drozdów

str. 143/201

N

Nie stwierdzono przekroczeń
dopuszczalnego poziomu
hałasu w miejscu
występowania skargi

N

Nie stwierdzono przekroczeń
dopuszczalnego poziomu
hałasu w miejscu
występowania skargi

N

Nie stwierdzono przekroczeń
dopuszczalnego poziomu
hałasu w miejscu
występowania skargi
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Hałas kolejowy

Rys. 49. Miejsca występowania skarg na hałas kolejowy

str. 144/201
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Tab. 46. Zestawienie skarg mieszkańców na uciążliwość hałasu kolejowego

ID

SK1

SK2

Odpowiedzi
i komentarze
autorów
oraz
ustosunkowanie się do wniosków wg kodu: Uwniosek
uwzględniony,
N-wniosek
nieuwzględniony
U lub N
Odpowiedzi i komentarze

Data
wpływu

Treść wystąpienia

Wnioski

04.07.2014

Dwupiętrowa kamienica przy ul.
Paderewskiego 7 znajduje się w bardzo
bliskiej odległości od zajezdni kolejowej (ok.
50 m od torów). W nocy hałas zjeżdżających
i hamujących pociągów uniemożliwia spanie.
Prośba o zmierzenie natężenia hałasu w celu
sprawdzenia czy nie przekracza
dopuszczalnych norm.

Wniosek dotyczący prośby
o informację na temat
zagrożenia hałasem
kolejowym w rejonie ul.
Paderewskiego 7

N

Nie stwierdzono przekroczeń
dopuszczalnego poziomu hałasu
w miejscu występowania skargi

17.07.2015

Przekazanie pisma Pani Moniki Duli[6] *
z dnia 02.07.2015 r. dotyczące usunięcia
zieleni z terenu PKP przy ul. Asnyka
w Katowicach w celu merytorycznego
rozpatrzenia zgodnie z właściwością
wynikającą z przepisów rozdziału 4 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody.
Interwencja zawiera wniosek o zobowiązanie
właściciela terenu kolejowego do
odtworzenia zieleni izolacyjnej lub do
zainstalowania ekranów akustycznych
w związku z uciążliwą emisją hałasu
powodowaną ruchem kolejowym
i funkcjonowaniem pobliskiej stacji
(interwencja przesłana w celu jej
wykorzystania w zakresie aktualizacji
„Programu ochrony przed hałasem dla
Miasta Katowice”)
Prośba o rozważenie możliwości nałożenia
na odpowiedzialny podmiot obowiązku
ograniczenia negatywnego oddziaływania na
środowisko.

Przekazanie wniosku pani
Moniki Duli *, rozważenie
nałożenia na odpowiedzialny
organ obowiązku ograniczenia
negatywnego oddziaływania
na środowisko. W związku
z usunięciem zieleni z terenu
PKP, w pobliżu ul. Asnyka

N

Nie stwierdzono przekroczeń
dopuszczalnego poziomu hałasu
w miejscu występowania skargi
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ID

SK3

SK4

Data
wpływu

Odpowiedzi
i komentarze
autorów
oraz
ustosunkowanie się do wniosków wg kodu: Uwniosek
uwzględniony,
N-wniosek
nieuwzględniony
U lub N
Odpowiedzi i komentarze

Treść wystąpienia

Wnioski

2016-0622

Wniosek w sprawie montażu ekranów
akustycznych przy torach kolejowych wzdłuż
ul. Polarnej. Wycinka drzew i krzewów,
spowodowała zwiększenie hałasu na terenie
budynków mieszkalnych przy ul. Polarnej.
Wycięty pas zieleni od wielu lat stanowił
naturalną ochronę mieszkańców od hałasu
kolejowego.
Dodatkowo mieszkańcy sa narażeni na hałas
przemysłowy (FAMUR), drogowy od strony
ul. Armii Krajowej i Kościuszki, lotniczy
z powodu lądowiska dla helikopterów na
terenie FAMURU

Wniosek o zainstalowanie
ekranów akustycznych przy
ul. Polarnej w miejscu
zlikwidowanego pasa zieleni

N

Nie stwierdzono przekroczeń
dopuszczalnego poziomu hałasu
w miejscu występowania skargi

2016-0616

Interpelacja w sprawie montażu ekranów
akustycznych od strony dworca kolejowego
wzdłuż ciągu posesji przy ul. Asnyka.
w czerwcu 2015 (oraz 2016) została
przeprowadzona wycinka drzew i krzewów ,
które stanowiły ochronę przed hałasem
powodowanym ruchem kolejowym na terenie
stacji kolejowej Katowice - Piotrowice, która
znajduje się wzdłuż posesji o numerach 2, 4,
6, 8, 10, 12, co dodatkowo potęguje
niedogodności, gdyż pociągi, w tym także
towarowe, nie tylko przejeżdżają dając
sygnały dźwiękowe, ale także zatrzymują się
na stacji tuż pod oknami mieszkańców i są
zapowiadane przez megafony całą dobę,
również w nocy. Sytuacja stale się pogarsza
z powodu narastającego ruchu kolejowego

Wniosek o montaż ekranów
akustycznych od strony
dworca kolejowego wzdłuż
ciągu posesji przy ul. Asnyka

N

Nie stwierdzono przekroczeń
dopuszczalnego poziomu hałasu
w miejscu występowania skargi
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ID

SK5

Data
wpływu

2016-1107

Treść wystąpienia

Wnioski

Wniosek o postawienie ekranu akustycznego
przy ul. Grządziela od nr 64 do 90

Wniosek o postawienie
ekranu akustycznego przy ul.
Grządziela od nr 64 do 90

str. 147/201

Odpowiedzi
i komentarze
autorów
oraz
ustosunkowanie się do wniosków wg kodu: Uwniosek
uwzględniony,
N-wniosek
nieuwzględniony
U lub N
Odpowiedzi i komentarze
N

Przekroczenie dopuszczalnego
poziomu hałasu jest mniejsze od 1 dB.
Ze względu na założenia Programu,
wniosek nie został uwzględniony
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Hałas przemysłowy

Rys. 50. Miejsca występowania skarg na hałas przemysłowy

str. 148/201
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Tab. 47. Zestawienie skarg mieszkańców na uciążliwość przemysłowego

ID

SP1

SP2

Data
wpływu

10.10.2016

17.10.2016

Treść wystąpienia

Mapa akustyczna miasta Katowice nie
uwzględnia pośród źródeł hałasu obiektów
szybu IV KWK „Murcki – Staszic” w dzielnicy
Giszowiec, który przylega bezpośrednio do
terenów zabudowy mieszkaniowej przy ul.
Karliczka i Kolista, a także graniczy
z obiektami Gimnazjum nr 15. Prośba
o wyjaśnienie nieuwzględnienia tego źródła
hałasu w mapie akustycznej i uzupełnienie
pomiarów hałasu.
Z uwagi na liczne skargi lokatorów ŚląskoDąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Katowicach, prośba o pojęcie działań
zmierzających do ograniczenia uciążliwości
związanych z działalnością KWK
„Wieczorek” w rejonie ul. Szopienickiej.
Prośba o rozważenie możliwości
zainstalowania ekranów wyciszających
i przeciwpylnych przy ul. Szopienickiej

Wnioski

Wniosek o podjęcie działań
zmierzających do
ograniczenia uciążliwości
związanych z działalnością
KWK „Wieczorek”

str. 149/201

Odpowiedzi i komentarze autorów oraz
ustosunkowanie się do wniosków wg kodu: Uwniosek uwzględniony, N-wniosek
nieuwzględniony
U lub N
Odpowiedzi i komentarze

N

Wniosek wykracza poza zakres
aktualnego Programu. Obszar
zostanie uwzględniony w przyszłej
edycji mapy.

N

W Programie nie proponuje się działań
ograniczających hałas przemysłowy,
gdyż w tym celu prawo przewiduje
osobne ścieżki postępowania.
W rozdz. 9.6, 9.7, i 10. przedstawiono
podstawy prawne opisujące procedury
administracyjne związane z kontrolą
i weryfikacją negatywnego
oddziaływania między innymi
w zakresie hałasu przemysłowego
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11.

Środki finansowe
Koszty jednostkowe działań przeciwhałasowych

W Tab. 48 na potrzeby POŚpH przyjęto szacunkowe koszty związane z realizacją

podstawowych zadań, dla poszczególnych źródeł hałasu.
Uwaga
Należy pamiętać, że w większości przypadków podane niżej kwoty nie stanowią
wyłącznie kosztu działań przeciwhałasowych. Nie da się jednak wydzielić nakładów
na ograniczenie emisji hałasu z całkowitego kosztu inwestycji (np. przy zakupie
tramwaju lub urządzenia elektronicznego pomiaru prędkości).
Tab. 48. Szacunkowa kosztochłonność działań przeciwhałasowych przyjętych na potrzeby
POŚpH dla m. Katowice
Źródło hałasu

Działanie

Koszt [zł]

Ekran akustyczny *

800 / m2

Wymiana nawierzchni drogowej na „cichą”
Hałas drogowy
Ograniczenie
prędkości ruchu

Hałas szynowy
(tramwajowy
i kolejowy)
*

**

***

****

Bieżące kontrole
prędkości jazdy
przeprowadzane
przez Policję

Szlifowanie szyn
Eliminacja połączeń łubkowych szyn

100 / m2

**

***

60 000/ km

****

500 000 / rok

Cena ekranu akustycznego zależy przede wszystkim od wysokości (koszt
fundamentowania) i rodzaju użytego materiału (wymagania akustyczne
i architektoniczne)
Podana kwota dotyczy tylko górnej warstwy nawierzchni, o własnościach tłumiących
dźwięk; przy wymianie wszystkich warstw nawierzchni koszt wzrasta do ok. 130 zł/m2
Działanie związane z bieżącą pracą policji, wydzielenie kosztów jednostkowych nie
jest możliwe
Szlifowanie szyn metodą HSG, trzy razy w ciągu roku

Źródła finansowania programu
Realizacja POŚpH zostanie przeprowadzona przy użyciu środków własnych
(budżet miasta) i innych.
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Zadania wynikające z Programu planowane do realizacji na lata 2017-2022
są przewidziane w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) lub planowane do
przeprowadzenia w kolejnych latach.
Podmioty zarządzające drogami oraz szlakami szynowymi tj. GDDKiA, PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Tramwaje Śląskie S.A. muszą zagwarantować
środki na sfinansowanie działań ochronnych przewidzianych w Programie.
Jako potencjalne źródła finansowania przedsięwzięć można wymienić środki
następujących funduszy ekologicznych:
 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach.
Ponadto możliwe jest uzyskanie kredytów bankowych na preferencyjnych warunkach
oraz korzystanie ze środków Funduszy Europejskich.

12. Kierunki programowe dla poszczególnych źródeł hałasu oraz
harmonogram rzeczowo-finansowy działań
W wyniku przeprowadzonych analiz oraz ustaleń z Zamawiającym,
Wydziałem Transportu Urzędu Miasta Katowice, Miejskim Zarządem Ulic i Mostów,
Komendą Miejską Policji i Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad
ostatecznie wyznaczono obszary działania i planowane środki ograniczenia hałasu,
które przedstawiono w kolejnych podrozdziałach dla poszczególnych źródeł hałasu.
Dla każdego z działań przedstawiono wskaźniki ich skuteczności i kosztochłonności,
które wyrażone są w następujących jednostkach:
 skuteczność rozwiązania antyhałasowego, S: (liczba osób objętych
działaniem × dB),
 efektywność techniczna rozwiązania antyhałasowego, E – w procentach,
 kosztochłonność rozwiązania przeciwhałasowego, KCH: koszt działania
w złotych / (liczba osób × dB).
Do oceny stanu środowiska przed realizacją i po realizacji działań
przeciwhałasowych obliczono wartość wskaźnika M dla danego obszaru, osobno dla
wskaźnika LDWN i LN.
Kolejność realizacji działań w ramach danego celu (krótko- lub średniookresowego) jest dowolna.

Szczegółowe
zadania
programowe
środowiska przed hałasem drogowym

w zakresie

ochrony

W ramach Programu, wszystkie obszary zagrożone hałasem analizowano pod
kątem możliwości zastosowania dostępnych metod redukcji hałasu (rozdział 8).
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Ostatecznie, w niniejszym rozdziale przedstawiono działania, wynikające
z konsultacji z Zamawiającym oraz Zarządzającymi drogami, które są możliwe do
realizacji w najbliższej perspektywie czasowej.
Proponowane działania przeciwhałasowe polegają na:




ograniczeniu
rzeczywistej prędkości pojazdów
–
egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości jazdy;
wymianie nawierzchni jezdni na „cichą”;
budowie ekranów akustycznych.

poprzez

Jako sposób egzekwowania dopuszczalnych prędkości jazdy rekomenduje
się montaż stałych fotoradarów. Aby działanie to wpłynęło na zmniejszenie emisji
hałasu, prędkość musi być ograniczona na całym odcinku drogi. Punktowe pomiary
prędkości mogłyby doprowadzić do wzrostu poziomu hałasu, ze względu na
niepłynny sposób jazdy (nagłe zwalnianie przed punktem kontroli i następnie
przyspieszanie).
Aby uskuteczniać obniżanie prędkości jazdy do wartości dopuszczalnych
należy propagować wiedzę o dodatkowej przyczynie (poza względami
bezpieczeństwa drogowego) pomiarów prędkości jazdy na terenie miasta. Informacje
takie powinny uświadamiać społeczeństwo o wpływie prędkości jazdy na wielkość
emisji hałasu i związany z tym stan warunków akustycznych, a zarazem zachęcać
do przestrzegania dopuszczalnych prędkości jazdy, również poza kontrolami
policyjnymi. Akcję informacyjną zaleca się rozszerzyć o propagowanie innych
proekologicznych trendów komunikacyjnych (rozdział 8.2). Propozycję
przeprowadzenia takiej kampanii edukacyjnej przedstawiono w rozdziale 8.2.
Zestawienie obszarów działań przeciwhałasowych przedstawiono w Tab. 50,
Tab. 51 i Tab. 52, a ich lokalizację na Rys. 51.
Obszary działań zawierające odcinki zarządzane przez Generalną Dyrekcję
Dróg Krajowych i Autostrad będą przedmiotem oddzielnego Programu Ochrony
Środowiska przed Hałasem, który będzie wykonywany na zlecenie Zarządzającego.
Kompetencje te wynikają z ustawy Prawo Ochrony Środowiska.
W tym Programie, w celach informacyjnych, wskazano miejsca najbardziej
zagrożone hałasem, pochodzącym od dróg zarządzanych przez GDDKiA, na których
powinny zostać zastosowane odpowiednie środki ochrony. Na dwóch obszarach
(HD10 i HD11), na których zaproponowano montaż ekranów akustycznych,
uzyskano wstępną akceptację Zarządzającego (pismo GDDKiA nr O.KA.I2.534.4.2017.KS z dnia 10 marca 2017). Obszary te, oznaczone są na Rys. 51
kolorem zielonym. Na pozostałych obszarach (HD 23, HD 24, HD 25) proponowano
ograniczenie prędkości jazdy w porze nocnej, jednak działanie to nie zostało
zaakceptowane przez Zarządzającego. W konsekwencji, na tych obszarach
konieczne jest zaproponowanie działań alternatywnych (Tab. 49, Rys. 52).
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Rys. 51. Obszary działań redukujących hałas drogowy
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Tab. 49. Obszary zagrożone hałasem, dla których wymaga się zaproponowania środków
ochrony akustycznej w Programie Ochrony Środowiska przed Hałasem wykonywanym
przez GDDKiA
Kod obszaru

Nazwa obszaru

HD 23

Al. Roździeńskiego od ul. Pogodnej do końca ul. Zimowej

HD 24

Aleja Górnośląska od ul. Polnej do ul. Ofiar Katynia

HD 25

Rejon ul. Kochłowickiej (ul. Barlickiego, Witosa)

Rys. 52. Obszary zagrożone hałasem, dla których wymaga się zaproponowania środków
ochrony akustycznej w Programie Ochrony Środowiska przed Hałasem wykonywanym
przez GDDKiA
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Tab. 50. Obszary działań redukujących hałas drogowy w perspektywie krótko- (2018-2023), średnio- (2023-2028) i długoterminowej (2028-2033)
polegających na egzekwowaniu dopuszczalnych prędkości jazdy
Kod
obszaru

Nazwa obszaru

Orientacyjny
koszt
realizacji*
[mln PLN]

Prognozowane
zmniejszenie
poziomu [dB]

Wskaźnik M przed
realizacją środków
anty-hałasowych

Wskaźnik M po
realizacji środków
anty-hałasowych

LDWN

LN

LDWN

LN

LDWN

LN

LDWN

LN

LDWN

LN

*

3,0

3,0

198

95

81

36

639

639

59,1

62,1

**

*

1,0

1,0

103

102

67

59

840

840

35,2

42,5

**

*

3,0

3,0

100

143

72

78

3237

3237

28,0

45,5

**

*

1,0

1,0

93

82

57

49

678

678

38,7

40,2

**

*

2,0

2,0

30

57

21

31

2280

2280

29,5

44,8

**

*

1,0

1,0

84

29

58

17

186

186

31,4

43,2

**

*

1,0

1,0

76

8

70

5

383

383

11,9

40,5

**

*

2,5

2,5

75

49

56

33

1070

1070

25,3

32,7

**

*

1,0

1,0

27

15

16

10

233

233

40,7

33,3

**

E

S

[%]

KCH

ul. Panewnicka (od ul. Śmiłowickiej
1
do ul. Owsianej)
Krucza (od ul. Panewnickiej do ul.
2
Wybickiego)
ul. Chorzowska (od ul. Piastów do
3
4

ul. Dębowej)
ul. Brynowska
ul. Gliwicka - od ul. Wiśniowej do

5
ul. Kupca
6

ul. Siemianowicka
ul. Szarych Szeregów (od ul.

7
Hierowskiego do ul. Tymiankowej)
ul. Bocheńskiego - od ul. Gliwickiej
8

do ul. Pośpiecha
ul. Józefowska (od Skweru
Księdza Bolesława Kałuży do ul.

9

Bytkowskiej), fragment ul.
Bytkowskiej dochodzącej do ul.

Józefowskiej
*wydzielenie kosztów jednostkowych nie jest możliwe (Tab. 48)
**wskaźnik niemożliwy do wyznaczenia ze względu na brak oszacowania kosztów
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Tab. 51. Działania redukujące hałas drogowy w perspektywie średnioterminowej (2023-2028 r.)

Aktualny
kod
obszaru

Nazwa obszaru

Proponowane środki
ochrony akustycznej

Dolina Trzech

Ekran o długości ok.1100 m

Stawów przy ul.

i wysokości min. 6 m

Murckowskiej/

zlokalizowany po zachodniej

Górnośląskiej

stronie ul. Murckowskiej

Park Kościuszki

Ekran o długości ok. 300 m

przy ul.

zlokalizowany po południowej

Górnośląskiej

stronie ul. Górnośląskiej

10

11

Orientacyjny
koszt
realizacji*
[mln PLN]

Prognozowa
ne
zmniejszenie
poziomu
[dB]

Wskaźnik M przed
realizacją środków
anty-hałasowych

Wskaźnik M po
realizacji
środków antyhałasowych

E

S

[%]

KCH

LDWN

LN

LDWN

LN

LDWN

LN

LDWN

LN

LDWN

LN

5,28

10**

10**

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,44

10**

10**

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*na podstawie cen jednostkowych podanych w rozdziale 11.1
**wartość zależna od położenia obserwatora. W tabeli podano wartość maksymalną
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Tab. 52. Działania redukujące hałas drogowy w perspektywie długoterminowej (2028-2033 r.)

Aktualny
kod
obszaru

Nazwa obszaru

Proponowane środki
ochrony akustycznej

Orientacyjny
koszt
realizacji*
[mln PLN]

Prognozowa
ne
zmniejszenie
poziomu
[dB]

Wskaźnik M przed
realizacją środków
anty-hałasowych

Wskaźnik M po
realizacji
środków antyhałasowych

E

S

[%]

KCH

LDWN

LN

LDWN

LN

LDWN

LN

LDWN

LN

LDWN

LN

1,952

3

3

244

256

77

86

5619

5619

68,4

66,4

347

1,536

10**

10**

186

218

97

116

4900

4900

47,8

46,8

313

0,624

10**

10**

162

120

147

109

22390

22390

9,3

9,2

28

4,56

10**

10**

68

100

6

0

4380

4380

90,7

99,7

1041

ul. Chorzowska
(od
12

ul. Grażyńskiego

Cicha nawierzchnia

do al. Korfantego)

13

ul. Murckowska od

Ekran o długości ok. 200 m po

Roździeńskiego

stronie wschodniej i ok. 120 m

do 1 Maja

po stronie zachodniej.
Przedłużenie istniejącego
ekranu po południowozachodniej stronie Al.

al.
Roździeńskiego
14

Roździeńskiego o ok. 50 m
i ekranu między jezdniami

(od al. Korfantego
o ok. 80 m (wys. ok. 6 m).
do ul. Bogucickiej)

(istniejące ekrany nie chronią
budynku przy ul.
Uniwersytecka 21)
Trzy ekrany o wys. 6 m:

Al.
Roździeńskiego
15

(Bogucice - od
Ścigały do
Wróblewskiego)

1 ekran dł. ok. 500 m,
(północna strona północnej
jezdni Al. Roździeńskiego), 2
ekran dł. ok. 200 m (północna
strona środkowej jezdni Al.
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Aktualny
kod
obszaru

Nazwa obszaru

Proponowane środki
ochrony akustycznej

Orientacyjny
koszt
realizacji*
[mln PLN]

Prognozowa
ne
zmniejszenie
poziomu
[dB]

Wskaźnik M przed
realizacją środków
anty-hałasowych

Wskaźnik M po
realizacji
środków antyhałasowych

E

S

[%]

KCH

LDWN

LN

LDWN

LN

LDWN

LN

LDWN

LN

LDWN

LN

10**

10**

37

34

18

24

7120

7120

51,4

29,4

445

10**

10**

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Roździeńskiego), 3 ekran
o długości ok. 250 m
(północna strona południowej
jezdni Al. Roździeńskiego)
zlokalizowane tak jak na
załączonej wizualizacji
Dwa ekrany o wysokości ok. 6

16

ul. Mikołowska od

m: 1 ekran dł. ok. 540 m, 2

al. Górnośląskiej

ekran dł. ok. 120 m

do ul. Gallusa

zlokalizowane tak jak na

3,168

załączonej wizualizacji
Wariant 1: ekran akustyczny
o długości ok.210 m
1,008
zlokalizowany tylko w rejonie
Rejon przy ul.
17

Bielskiej przedszkole i park

przedszkola
Wariant 2: ekran akustyczny
o długości ok.670 m
zlokalizowany w rejonie

3,216

przedszkola i parku
Murckowskiego
*na podstawie cen jednostkowych podanych w rozdziale 11.1
**wartość zależna od położenia obserwatora. W tabeli podano wartość maksymalną
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W Programie Ochrony przed Hałasem 2010 jako działanie wspomagające
zmniejszenie hałasu w środowisku zaproponowano coroczne przeglądy stanu
nawierzchni dróg oraz w przypadku takiej konieczności – ich modernizację. Dlatego
w obecnej edycji Programu zaktualizowano listę ulic wskazanych do przeglądów
biorąc pod uwagę stwierdzoną w Mapie akustycznej 2015 ponadnormatywną emisję
hałasu.
Ulice przeznaczone do przeglądów i ewentualnych remontów nawierzchni:
1 Maja, Agnieszki, Al. Górnośląska, Al. Roździeńskiego, Armii Krajowej, Bagienna,
Bielska, Bocheńskiego, Bohaterów Monte Cassino, Boya-Żeleńskiego, Brynowska,
Bytkowska, Chorzowska, Dębowa, Gen. Grota Roweckiego, Gen. Hallera, Gliwicka,
Graniczna, Jankego, Józefowska, Katowicka, Lwowska, Kłodnicka, Kołodzieja,
Korfantego, Kościuszki, Ks. Piotra Ściegiennego, Mikołowska, Misjonarzy Oblatów,
Morawa, Murckowska, Mysłowicka, Obrońców Westerplatte, Panewnicka,
Piotrowicka, Pszczyńska, Sądowa, Słoneczna, Szarych Szeregów, Szopienicka,
Trasa Reńców, Uniczowska, Warszawska, Wiosny Ludów, Ziołowa.
Przeglądy stanu nawierzchni dróg powinny być wykonywane przez cały okres trwania
Programu. Zaleca się, aby technologie nowych nawierzchni dróg wybierane były
zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w rozdziale 8.1.1.
Niezależnie od tego Programu, na terenie Katowic planowane są inwestycje,
przedstawione w rozdziale 9, które globalnie wpłyną na obniżenie poziomu hałasu
drogowego. Inwestycje te, poprzez działania na rzecz usprawniania, promocji
i uprzywilejowania transportu miejskiego oraz przebudowy dróg, mają na celu
odciążenie ruchu ze stref zamieszkałych, przyczynią się jednocześnie do ograniczenia
ruchu samochodowego w tych obszarach, a przez to – do ograniczenia hałasu. Jednak
bez wiarygodnych prognoz zmian w strukturze ruchu nie jest możliwa dokładna ocena
skuteczności tego rodzaju działań przeciwhałasowych.
Część obszarów (Rys. 53 i Tab. 53), dla których w tej edycji Programu
proponowano działania przeciwhałasowe, ze względu na planowane tam inwestycje
drogowe, które potencjalnie wpłyną na zmianę emisji hałasu, zostały wyłączone z tej
edycji Programu. Zasadność działań przeciwhałasowych w tych obszarach zostanie
ponownie przeanalizowana po realizacji inwestycji.
Tab. 53. Obszary działań, dla których konieczność ochrony zostanie zweryfikowana po
realizacji planowanych inwestycji drogowych
Kod
obszaru

Nazwa obszaru

Planowana inwestycja drogowa

18

Pszczyńska od Kolistej do
Górniczego Stanu

Planowana realizacja zadania pn. „Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła
Autostrady A4 z Drogą Krajową Nr 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej
w Katowicach – etap I” obejmująca przebudowę ulicy Pszczyńskiej.

19

Jankego (od ul. Kolejowej
do ul. Armii Krajowej)

Planowana przebudowa ulicy Jankego na fragmencie od ulicy Armii Krajowej do
ulicy Kolejowej dla rozwiązań ruchu rowerowego.
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Kod
obszaru

Nazwa obszaru

Planowana inwestycja drogowa

20

Bagienna (od Boh. Monte
Cassino do Łącznej)

Planowana realizacja zadania pn. „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów
Przesiadkowych – węzeł Zawodzie”.

21

Armii Krajowej od
Małachowskiego do
Napierskiego

Planowana realizacja zadania pn. „Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła
Autostrady A4 z Drogą Krajową Nr 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej
w Katowicach – etap IV” obejmująca przebudowę skrzyżowania ulic Armii
Krajowej - Kościuszki

22

ul. Mysłowicka od
Batalionów Chłopskich do
Szopienickiej

Planowana realizacja zadania pn. „Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła
Autostrady A4 z Drogą Krajową Nr 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej
w Katowicach – etap I”. Konieczność prowadzenia objazdów rozpatrywanym
fragmentem ulicy Mysłowickiej.

Rys. 53. Obszary Programu, których konieczność ochrony zostanie zweryfikowana po
realizacji planowanych inwestycji drogowych

str. 160/201

Program Ochrony Środowiska przed Hałasem
dla miasta Katowice, rok 2017

W tym Programie, jako działanie obniżające poziom hałasu na terenach
zagrożonych w sposób znaczący, proponowano obniżanie dopuszczalnych prędkości
jazdy, głównie w porze nocnej. Jednak w tej edycji Programu, propozycja ta nie
została zaakceptowana przez Zarządzających drogami. Obszary, w których
proponowano ten sposób redukcji hałasu przedstawiono w rozdziale 12.2. Ze względu
na pozytywny odbiór tej metody ograniczania hałasu w innych krajach Unii
Europejskiej oraz korzyści wynikające z poprawy bezpieczeństwa, należy go
ponownie rozważyć w przyszłej edycji Programu.
Oddzielnej, stałej uwagi właściwych organów wymagają miejsca występowania
skarg na hałas (rozdział 10), które ze względu na założenia tej edycji Programu (małe
przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu) nie zostały objęte działaniami
przeciwhałasowymi. Proponuje się uwzględnić te obszary w monitoringu okresowym
lub pomiarach kontrolnych (rozdział 13). Na tej podstawie, w miejscach tych przy
następnej edycji mapy akustycznej należy ocenić trend zmian klimatu akustycznego.
W przypadku braku poprawy oraz utrzymujących się skarg należy rozważyć efektywne
środki ochrony przed hałasem w przyszłej edycji Programu.
Ograniczenie prędkości
ograniczania hałasu

jazdy

jako

fakultatywna

metoda

Niniejszy rozdział ma charakter nieobligatoryjny. Przedstawiono w nim
propozycję działań polegającą na ograniczeniu prędkości jazdy ze względu na hałas
(głównie w porze nocnej). Propozycje te, ze względu na obecną politykę transportową
miasta, nie zostały zaakceptowane przez Zarządzających drogami. W ocenie autorów
Programu, zagadnienie to należy rozważyć ponownie w przyszłej edycji Programu, co
powinno być poprzedzone analizą korzyści i strat spowodowanych znacznym
ograniczeniem prędkości jazdy.
Od czasu wprowadzenia w Polsce i innych krajach UE10 obowiązku
opracowywania programów ochrony środowiska przed hałasem poszukuje się
rozwiązań technicznych, organizacyjnych i prawnych pozwalających na redukcję
hałasu. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że nie ma uniwersalnych rozwiązań,
które pozwalałyby na utrzymanie w każdej sytuacji poziomu hałasu poniżej poziomów
dopuszczalnych. W takiej sytuacji działania należy koncentrować w pierwszej
kolejności na zapewnieniu mieszkańcom jak najlepszych warunków do odpoczynku,
przynajmniej w porze nocnej, np. ograniczając prędkość ruchu w porze nocnej do 30

Obowiązek opracowania strategicznych map akustycznych oraz programów ochrony środowiska przed hałasem wynika
z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz z Dyrektywy Unii Europejskiej 2002/49/WE.
10
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km/godz. Przy obowiązującej obecnie w Polsce prędkości dopuszczalnej na terenie
zabudowanym 50 km/godz. w godz. 5:00 - 23:00 i 60 km/godz. w godzinach
23:00 - 5:00 ograniczenie prędkości do 30 km/godz. w godz. 22:00 – 6:00 spowoduje
redukcję poziomu hałasu w porze nocnej o ok. 3 dB.
Skutki oddziaływania hałasu to m.in. utrudnienie snu i wypoczynku, które mogą
prowadzić do wielu schorzeń, ale również do obniżenia wydajności pracy. Szczególne
znaczenie pory wieczorowej i nocnej dla ochrony przed hałasem znajduje swój wyraz
również we wskaźniku dobowej oceny hałasu LDWN (rozdział 2.2), przy wyznaczaniu
którego do poziomu hałasu w porze wieczorowej dodajemy 5 dB, a dla pory nocnej 10
dB, jako poprawkę na większą uciążliwość hałasu w porze wieczorowej i nocnej.
Dodanie 10 dB oznacza, że subiektywna głośność (uciążliwość) hałasu w porze nocnej
jest dwa razy większa niż w porze dziennej.
Z powyższych względów w wielu miastach europejskich (np. w Berlinie) na
wielu odcinkach dróg, biegnących w pobliżu zabudowy mieszkaniowej w ramach
programu ochrony środowiska przed hałasem ustalono 30 km/godz. jako prędkość
dopuszczalną, która obowiązuje tylko dla pory nocnej. Dotyczy to również dróg
głównych i ekspresowych. Obecnie 246 km całej sieci drogowo-ulicznej Berlina
(z 1584 km) posiada ograniczenie prędkości do 30 km/godz., w tym 164 km (ok. 5%)
tylko ze względu na hałas w porze nocnej. Działaniom tym towarzyszyła szeroka akcja
informacyjna, zarówno w środkach masowego przekazu, jak i na portalu internetowym
miasta. Po latach doświadczeń stwierdzono, że redakcja prędkości tylko w porze
nocnej prowadzi do efektu synergii; bezpieczeństwa w ruchu, jakości przestrzeni
miasta i jakości powietrza. Straty z powodu dłuższego czasu podróży szacowane są
na 0-2 sekundy na 100 m drogi. Działania te spotkały się z akceptacją większości
mieszkańców, dlatego planowane jest dalsze powiększenie ilości odcinków ulic
z dopuszczalną prędkością 30 km/godz. (dla całej doby, a gdzie nie jest to możliwe
tylko w nocy). Oczekuje się, ze realizacja planowanych działań, w połączeniu
z optymalizacją strumienia ruchu, zmniejszą nie tylko hałas, ale również
zanieczyszczenie powietrza i podniosą bezpieczeństwo ruchu.
Należy podkreślić, że przy egzekwowaniu ograniczenia prędkości, ze względu
na hałas w porze nocnej, zrezygnowano w pierwszym okresie z karania kierowców
a nacisk położono na zrozumienie oraz akceptację potrzeb mieszkańców i ich prawa
do wypoczynku. Dlatego ustawione znaki ograniczenia prędkości są często
powtarzane, mają dodatkowe tabliczki informacyjne wskazujące na powód
ograniczenia prędkości i czas, w którym obowiązują oraz są lokalizowane z reguły przy
każdym skrzyżowaniu po obu stronach jezdni (Rys. 54).
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Rys. 54. Ograniczenie prędkości jazdy w porze nocnej ze względu na hałas na jednej z ulic
w Berlinie

Kierując się doświadczeniami z innych krajów europejskich, w aktualnym
POŚpH dla Katowic, wybrane zostały odcinki ulic, dla których jedynym racjonalnym
działaniem antyhałasowym pozostaje redukcja prędkości jazdy. Zestawienie
obszarów, w których proponowano ten sposób redukcji hałasu przedstawiono w Tab.
54 oraz Rys. 55. Skuteczność działania polegającego na obniżeniu prędkości jazdy
przedstawiono na przykładzie ul. Brynowskiej (Rys. 56) i ul. Chorzowskiej (Rys. 57),
gdzie pokazano również wpływ działania na zmianę wartości wskaźnika M (rozdział
2.2)
Propozycje powyższe nie znalazły akceptacji służb decydujących o organizacji
ruchu drogowego w mieście, ze względu na brak podstawy prawnej dla wprowadzenia
ograniczeń prędkości na drogach publicznych (dotyczy pory nocnej), wynikających
z nadmiernego hałasu komunikacyjnego. Tym niemniej wskazano je w niniejszym
Programie w celu ponownego rozważenia w przyszłości.
Należy zaznaczyć, że obecnie trwają prace nad nowelizacją Dyrektywy Unii
Europejskiej 2002/49/WE. Prace studyjne dotyczące nowelizacji wymienianej
dyrektywy wskazują na konieczność wprowadzenia odpowiednich zapisów
w Dyrektywie, a w konsekwencji
w odpowiednich przepisach krajowych,
pozwalających na szerszą ingerencję w organizację ruchu drogowego w celu
zmniejszenia poziomu hałasu np. poprzez ograniczenie prędkości ruchu tylko w porze
nocnej.
Tab. 54. Obszary, w których jako działanie przeciwhałasowe proponowano ograniczenie
prędkości (głównie w porze nocnej)
Kod obszaru

Nazwa obszaru

Proponowane środki ochrony akustycznej

A

Krucza (od ul. Panewnickiej do
ul. Wybickiego)

Ograniczenie prędkości pojazdów na ul. Kruczej w porze nocnej do
30 km/godz. (obecna prędkość: pojazdy lekkie - 55 km/godz.; pojazdy
ciężkie - 50 km/godz.).
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Kod obszaru

Nazwa obszaru

Proponowane środki ochrony akustycznej

B

ul. Gliwicka - od granicy miasta do
ul. Kupca

Ograniczenie prędkości pojazdów w porze nocnej do 70 km/godz. na
ul. Reńców (obecna prędkość: pojazdy lekkie - 95 km/godz.; pojazdy
ciężkie - 90 km/godz.) oraz do 30 km/godz. na ul. Gliwickiej (obecna
prędkość: ok. 45-50 km/godz.)

C

ul. Bocheńskiego - od ul. Gliwickiej
do ul. Pośpiecha

Ograniczenie prędkości pojazdów do 60 km/godz. dla 3 pór doby
(obecna prędkość: pojazdy lekkie - 85 km/godz.(wieczór i noc), 6065 km/godz. (dzień); pojazdy ciężkie - 80 km/godz.(wieczór i noc),
65km/godz. (dzień);

D

ul. Chorzowska (od ul. Piastów do
ul. Dębowej)

Ograniczenie prędkości pojazdów między ul. Dębową a ul. Złotą do
60 km/godz. w porze nocnej. (obecna prędkość: pojazdy lekkie –
90 km/godz.; pojazdy ciężkie - 85 km/godz.).

E

ul. Dębowa, ul. Agnieszki i ul.
Bytkowska (od ul. Chorzowskiej do
ul. Bytomskiej)

Ograniczenie prędkości pojazdów w porze nocnej do 30 km/godz.
(obecna prędkość: 50km/godz.)

F

ul. Józefowska (od Skweru Księdza
Bolesława Kałuży do
ul. Bytkowskiej), fragment ul.
Bytkowskiej dochodzącej do
ul. Józefowskiej

Ograniczenie prędkości pojazdów w porze nocnej do 30 km/godz. na
ul. Józefowskiej i do 40 km/godz. na ul. Bytkowskiej (obecna prędkość
pojazdów lekkich i ciężkich: 60-65 km/godz. na ul. Bytkowskiej
i 50 km/godz. na ul. Józefowskiej)

G

ul. Mikołowska od ul. Andrzeja do
ul. Kominka

Ograniczenie prędkości pojazdów w porze nocnej do 30 km/godz.
(obecnie 50km/godz.)

H

ul. Mikołowska od al. Górnośląskiej
do ul. Gallusa

Ograniczenie prędkości pojazdów do 30 km/godz. dla 3 pór doby
(obecna prędkość: pojazdy lekkie - i cięż. ok. 48 km/godz.

I

ul. Brynowska

Ograniczenie prędkości pojazdów do 30 km/godz. dla 3 pór doby
(obecna prędkość: pojazdy lekkie - 50 km/godz.; pojazdy ciężkie 50 km/godz.)

J

ul. Jankego (od ul. Kolejowej do
ul. Armii Krajowej)

Ograniczenie prędkości pojazdów do 30 km/godz. w porze nocnej.
(obecna prędkość: pojazdy lekkie - 50 km/godz.; pojazdy ciężkie 50 km/godz.)

K

ul. Szarych Szeregów (od
ul. Hierowskiego do ul.
Tymiankowej)

Ograniczenie prędkości pojazdów do 30 km/godz. w porze nocnej
(obecna prędkość: pojazdy lekkie - 50 km/godz.; pojazdy ciężkie 50 km/godz.)

L

ul. Siemianowicka

Ograniczenie prędkości pojazdów do 30 km/godz. w porze nocnej.
(obecna prędkość: pojazdy lekkie - 62 km/godz.; pojazdy ciężkie 56 km/godz.)

M

ul. Armii Krajowej od
ul. Małachowskiego do
ul. Napierskiego

Ograniczenie prędkości pojazdów do 30 km/godz. dla 3 pór doby
(obecna prędkość: pojazdy lekkie - 50-55 km/godz.; pojazdy ciężkie 45-55 km/godz.)
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Kod obszaru

Nazwa obszaru

Proponowane środki ochrony akustycznej

N

ul. Pszczyńska od ul. Kolistej do
ul. Górniczego Stanu

Ograniczenie prędkości pojazdów do 60 km/godz. w porze nocnej.
(obecna prędkość: pojazdy lekkie - 95 km/godz.; pojazdy ciężkie 85 km/godz.)

O

ul. Murckowska od ul.
Roździeńskiego do ul. 1 Maja

Ograniczenie prędkości pojazdów do 60 km/godz. w porze nocnej
(obecna prędkość: pojazdy lekkie - 115 km/godz.; pojazdy ciężkie 90 km/godz.)

P

ul. Bagienna (od ul. Boh. Monte
Cassino do ul. Łącznej)

Ograniczenie prędkości pojazdów do 60 km/godz. na ul. Bagiennej
w porze nocnej (obecna prędkość: pojazdy lekkie - 85 km/godz.;
pojazdy ciężkie - 85 km/godz.)

Q

ul. Chorzowska (od ul.
Grażyńskiego do al. Korfantego)

Ograniczenie prędkości pojazdów do 40 km/godz. dla całej doby
(obecna prędkość: pojazdy lekkie – 65-70 km/godz.; pojazdy ciężkie 65 km/godz.)

R

ul. Roździeńskiego (od
al. Korfantego do ul. Bogucickiej)

Ograniczenie prędkości pojazdów w porze nocnej do 60 km/godz.
(obecna prędkość: pojazdy lekkie - 75 km/godz.; pojazdy ciężkie 75 km/godz.)

S

ul. Oswobodzenia - od
ul. Szopienickiej do granicy miasta

Ograniczenie prędkości pojazdów w porze nocnej do 30 km/godz.
(obecnie 50-55 km/godz.)

T

ul. Mysłowicka od ul. Batalionów
Chłopskich do ul. Szopienickiej

Ograniczenie prędkości pojazdów do 30 km/godz. dla 3 pór doby
(obecna prędkość: 50-55 km/godz.)
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Rys. 55. Obszary, w których jako działanie przeciwhałasowe proponowano ograniczenie
prędkości (głównie w porze nocnej)
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Rys. 56. Wpływ obniżenia prędkości jazdy do 30 km/h na ul. Brynowskiej na emisję hałasu
w porze nocnej (wskaźnik LN).
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Rys. 57. Wpływ obniżenia prędkości jazdy do 40 km/h na ul. Chorzowskiej na emisję hałasu
w porze nocnej (wskaźnik LN).
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Szczegółowe zadania programowe w zakresie ochrony środowiska
przed hałasem tramwajowym
Według Mapy akustycznej 2015 hałasu tramwajowego, maksymalne
przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu są mniejsze niż 5 dB. W związku
z tym, zgodnie z założeniami przedstawionymi w rozdziale 5, dla hałasu
tramwajowego nie wyznaczono działań przeciwhałasowych związanych z wybranym
obszarem miasta. Niezbędne jest realizowanie działań wskazanych w POŚpH 2010,
które będą przyczyniały się do dalszego obniżania poziomu emisji hałasu
tramwajowego. Znaczące obniżenie poziomu hałasu tramwajowego na terenie
Katowic w okresie od poprzedniej mapy akustycznej pokazuje, że kierunek działań
nakreślony w POŚpH 2010 i realizowany przez Tramwaje Śląskie S.A. jest właściwy
i powinien być kontynuowany.
Działania wskazane do realizacji w POŚpH 2010, które w dalszym ciągu są aktualne:
 szlifowanie szyn tramwajowych – 10 km toru pojedynczego rocznie,
 eliminacja połączeń łubkowych szyn tramwajowych.
Jednostką odpowiedzialną za wykonywanie powyższych zadań jest zarządca
komunikacji tramwajowej (Tramwaje Śląskie S.A.).
Niezależnie od Programu, w perspektywie krótkoterminowej zaplanowane są
następujące działania ograniczające emisję hałasu tramwajowego:
 Zakup niskopodłogowych tramwajów w ramach projektu „Zintegrowany projekt
modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji ŚląskoZagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego”.
 Modernizacja torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Chorzowskiej w Katowicach
od skrzyżowania z ul. Dębową do Wesołego Miasteczka.
 Szlifowanie szyn w torowisku w ul. Gliwickiej od ul. Żelaznej do ul. Brackiej.
 Podbicie i szlifowanie torowiska w alei Korfantego od Placu Alfreda do
ul. Karłowicza.
Mimo niskich poziomów hałasu tramwajowego wykazanych w Mapie
akustycznej 2015, na terenie Katowic występują miejsca, w których mieszkańcy skarżą
się na ten rodzaj hałasu (część z nich dotyczy uciążliwości hałasowej powstałej po
zakończonych remontach torowisk, które przypadły w okresie już po opublikowaniu
Mapy akustycznej 2015). W związku z tym, że podstawą do tworzenia POŚpH jest
Mapa akustyczna 2015, która nie wykazuje przekroczeń dopuszczalnych poziomów
hałasu w miejscach skarg, proponuje się uwzględnić te obszary w monitoringu
okresowym oraz zwrócić na nie szczególną uwagę w przyszłej edycji mapy.
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Szczegółowe zadania programowe w zakresie ochrony środowiska
przed hałasem kolejowym
Według Mapy akustycznej 2015 dla hałasu kolejowego tylko w dwóch
budynkach występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w zakresie 510 dB. W pozostałych przypadkach, przekroczenia są mniejsze niż 5 dB. W związku
z tym, zgodnie z założeniami przedstawionymi w rozdziale 5, dla hałasu kolejowego
nie wyznaczono działań przeciwhałasowych związanych z konkretnym obszarem
miasta. Proponuje się natomiast utrzymanie realizacji działań wskazanych w POŚpH
2010, które będą przyczyniały się do dalszego obniżania poziomu emisji hałasu
kolejowego.
Działania wskazane do realizacji w POŚpH 2010, które w dalszym ciągu są aktualne:
 szlifowanie szyn kolejowych – 20 km toru pojedynczego rocznie,
 eliminacja połączeń łubkowych szyn kolejowych.
Jednostką odpowiedzialną za wykonywanie powyższych zadań jest zarządca kolei
(PKP Polskie Linie Kolejowe).
Niezależnie od Programu, w perspektywie krótko i średnioterminowej
zaplanowane są następujące działania ograniczające emisję hałasu kolejowego:





Modernizacja linii kolejowych nr 1, 138, 137, 139. Linie te będą jednocześnie
rozbudowane o dodatkową parę torów przeznaczonych dla ruchu
algomeracyjnego. W miejscach przekroczeń emisji hałasu zbudowane zostaną
ekrany akustyczne i tłumiki (wkładki) przyszynowe (okres realizacji: 2019 –
2023)
Remont linii nr 142 od stacji Katowice Ligota przez stacje Katowice Kostuchna
i Katowice Murcki. Remont nawierzchni (okres realizacji: 2017 – 2019)
Wymiana torów na bezstykowe, szlifowanie szyn na liniach 161, 654, 655, 657,
658 (okres realizacji: 2019 – 2022)

Mimo niskich poziomów hałasu kolejowego wykazanych w Mapie akustycznej
2015, na terenie Katowic występują miejsca, w których mieszkańcy skarżą się na hałas
pochodzący od tego źródła. W związku z tym, że podstawą do tworzenia POŚpH jest
aktualna mapa akustyczna, która nie wykazuje przekroczeń w miejscach skarg,
proponuje się uwzględnić te obszary w monitoringu okresowym oraz zwrócić na nie
szczególną uwagę w przyszłej edycji mapy.
Szczegółowe zadania programowe w zakresie ochrony środowiska
przed hałasem przemysłowym
Metody redukcji hałasu przemysłowego zależą od lokalizacji i rodzaju źródła
hałasu, widma hałasu, wymaganej sprawności procesu technologicznego, itd. W celu
redukcji emisji hałasu do środowiska najczęściej zaleca się stosowanie: obudów
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dźwiękochłonno-izolacyjnych, tłumików akustycznych (różnych typów), wibroizolacji
oraz odpowiedniego projektowania źródeł hałasu.
Dobór odpowiednich metod redukcji hałasu nie jest możliwy bez szczegółowej
znajomości procesu i cyklu technologicznego.
Należy podkreślić, że w ramach POŚpH nie ma możliwości ograniczenia hałasu
przemysłowego, gdyż w tym celu przepisy przewidują osobne ścieżki postępowania.
W rozdziałach 9.6 i 9.7 przedstawiono podstawy prawne opisujące procedury
administracyjne związane z kontrolą i weryfikacją negatywnego oddziaływania między
innymi w zakresie hałasu przemysłowego.
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Podsumowanie działań Programu
Tab. 55. Harmonogram działań Programu
Działanie Programu

Jednostka
odpowiedzialna za
realizację

Perspektywa
krótkoterminowa
(2018-2023)

Perspektywa
Perspektywa
średnioterminowa długoterminowa
(2023-2028)

(2028-2033)

HAŁAS DROGOWY
Kontrole dopuszczalnych
prędkości jazdy (zgodnie
z Tab. 50)

Policja/ Straż
Miejska

TAK

TAK

TAK

Kampania edukacyjna
informująca
mieszkańców o wpływie
prędkości jazdy na
wielkość emisji hałasu

Miasto Katowice/
Urząd

TAK

TAK

TAK

Montaż ekranów
akustycznych, cicha
nawierzchnia (zgodnie
z Tab. 52)

Miasto Katowice/
Miejski Zarząd Ulic
i Mostów (MZUM)

-

-

TAK

Montaż ekranów
akustycznych

GDDKiA

-

TAK

-

Przegląd stanu
nawierzchni dróg
i ewentualne remonty
(zgodnie z wykazem
przedstawionym
w rozdziale 12.1)

Miasto Katowice/
Miejski Zarząd Ulic
i Mostów (MZUM)

TAK

TAK

TAK

Ponowna analiza
akustyczna obszarów na
których w najbliższej
perspektywie planowane
są inwestycje drogowe
(zgodnie z Tab. 53)

Miasto Katowice/
Urząd

**

**

**

HAŁAS TRAMWAJOWY
szlifowanie szyn – 10 km
toru pojedynczego
rocznie

Tramwaje Śląskie
S.A.

TAK

TAK

TAK

eliminacja połączeń
łubkowych szyn

Tramwaje Śląskie
S.A.

TAK

TAK

TAK

HAŁAS KOLEJOWY
szlifowanie szyn – 20 km
toru pojedynczego
rocznie

PKP PLK S.A.

TAK

TAK

TAK

eliminacja połączeń
łubkowych szyn

PKP PLK S.A.

TAK

TAK

TAK

**okres realizacji zależny od momentu zakończenia remontu

UWAGA: w nawiązaniu do rozdziału 12.2, w perspektywie średnio i długoterminowej należy ponownie
rozważyć zastosowanie ograniczenia prędkości jazdy jako metody redukcji hałasu drogowego.
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Podsumowanie kosztów realizacji działań
Poniżej, w Tab. 56 przedstawiono łączne nakłady finansowe poszczególnych
jednostek, planowane na realizację tego Programu, z podziałem na cele
krótko, średnio i długookresowe.
Tab. 56. Podsumowanie finansowe Programu
Cele
Jednostka

Suma
Krótkookresowe Średniookresowe Długookresowe
Nakłady finansowe na redukcję hałasu drogowego [mln zł]

Miasto Katowice

*

*

12 848 000

12 848 000

GDDKiA

-

6 720 000

-

6 720 000

Nakłady finansowe na redukcję hałasu tramwajowego [mln zł]
Tramwaje Śląskie S.A.

3 500 000**

3 500 000**

3 500 000**

10 500 000**

Nakłady finansowe na redukcję hałasu kolejowego [mln zł]
PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.
SUMA

6 500 000**

6 500 000**

6 500 000**

19 500 000**

10 000 000

16 720 000

22 848 000

49 568 000

* egzekwowanie prędkości jazdy związane z bieżącą pracą policji, koszt działania niemożliwy do wydzielenia
** nie uwzględniano kosztów związanych z zaplanowanymi niezależnie od tego Programu inwestycjami

13.

Ograniczenia i obowiązki wynikające z realizacji programu

Wdrażanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m. Katowice
wymaga współpracy jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych m.in. za
planowanie przestrzenne, funkcjonowanie systemu transportowego miasta,
planowanie budżetowe, za sprawy ochrony środowiska, a także wielu podmiotów
zewnętrznych. Organy wymienione w rozdziale 11.1 uwzględnią w swoich decyzjach
ustalenia POŚpH.
Organy administracji
Organy administracji właściwe w sprawach:
a) wydawania aktów prawa miejscowego to:
 Rada Miasta Katowice,
 Sejmik Województwa Śląskiego,
 Wojewoda Śląski.
b) monitorowania realizacji programu lub etapów programu to:
 Urząd Miasta Katowice przez Wydział Kształtowania Środowiska,
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 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach.
Proponowany sposób monitorowania realizacji programu został przedstawiony
w rozdziale 13.4 Obowiązki podmiotów korzystających ze środowiska.
Podmioty korzystające ze środowiska w m. Katowice - zarządzający:






drogą lub ulicą,
linią kolejową,
linią tramwajową,
lotniskiem,
zakładem przemysłowym lub obiektem będącym źródłem hałasu przemysłowego.
Monitorowanie realizacji programu lub etapów programu

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice (WKŚ UMK)
odpowiedzialny będzie za koordynację i stały lub okresowy monitoring realizacji
poszczególnych zadań określonych w niniejszym dokumencie.
Przewiduje się następujące rodzaje działań monitorujących:
 monitorowanie zapisów zapewniających ochronę środowiska przed hałasem
w raportach oddziaływania na środowisko inwestycji wymienionych
w Programie,
 gromadzenie wyników badań porealizacyjnych potwierdzających skuteczność
działań ograniczających hałas (lub jej brak) w odniesieniu do inwestycji,
o których jest mowa w niniejszym Programie,
 monitorowanie trendów zmian klimatu akustycznego w mieście,
 monitorowanie realizacji działań POŚpH poprzez coroczne sprawozdania
wysyłane do WKŚ UMK.
Realizacja zadań związanych z monitorowaniem realizacji Programu i jego
skutków w odniesieniu do zmian stanu akustycznego środowiska w mieście wymaga
odpowiedniego zaplecza organizacyjnego i technicznego.
Szerszy opis dotyczący monitorowania trendów zmian klimatu akustycznego
w mieście został opisany w kolejnym rozdziale.
Monitorowanie trendów zmian klimatu akustycznego w mieście
Mapa akustyczna wykonywana co 5 lat jest narzędziem do monitorowania
klimatu akustycznego i stanowi część składową Państwowego Monitoringu
Środowiska.
Obowiązek prowadzenia okresowych pomiarów emisji hałasu do środowiska,
na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, spoczywa na
zarządzającym drogą, linią kolejową, linią tramwajową. Zgodnie z art. 147a ustawy
Prawo ochrony środowiska pomiary poziomu hałasu w środowisku powinny być
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prowadzone: a) przez laboratoria uprawnione, b) zgodnie z metodyką określoną we
właściwych rozporządzeniach Ministra Środowiska.
W przypadku m. Katowice, zarządzający drogami, liniami kolejowymi i tramwajowymi
finansują pomiary hałasu w środowisku ze środków własnych. Dlatego w ramach tego
POŚpH nakłada się obowiązek przekazywania do WKŚ UMK pomiarów hałasu
wykonywanych przez zarządzających.
Istnieją systemy do prowadzenia automatycznych i ciągłych pomiarów hałasu.
Jednak system zapewniający wykorzystanie pomiarów do zdefiniowanych na początku
tego rozdziału zadań byłby niewspółmiernie drogi do potencjalnych korzyści, a przede
wszystkim nie spełniałby warunków art. 147a ustawy POŚ i dlatego w ramach
niniejszego POŚpH nie jest on rekomendowany.
Obowiązki podmiotów korzystających ze środowiska
Obowiązki użytkującego instalację
W zakresie ochrony środowiska przed hałasem ustawa Prawo ochrony
środowiska nakłada na użytkującego instalację następujące przepisy i obowiązki, jakie
muszą spełniać prowadzący instalację.
 obowiązek dotrzymywania standardów emisji hałasu (art. 141),
 obowiązek zapewnienia prawidłowej eksploatacji urządzenia, tzn.
niepowodującej przekroczenia standardów jakości środowiska (art. 144),
 obowiązek prowadzenia okresowych pomiarów wartości emisji hałasu (art.
147 ust. 1), lub ciągłych pomiarów wielkości emisji w razie wprowadzenia do
środowiska znacznych ilości hałasu (art. 147 ust. 2), przy czym pomiary
powinny zostać przeprowadzane przez odpowiednie laboratoria (art. 147a),
 obowiązek ewidencji oraz przechowywania wyników pomiarów przez 5 lat (art.
147 ust. 6),
 obowiązek przedstawiania właściwemu organowi ochrony środowiska oraz
Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska wyników wykonanych
pomiarów (art. 149 ust.1),
 obowiązek zgłoszenia do eksploatacji instalacji niewymagającej pozwolenia,
mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko (art. 152),
 zakaz używania instalacji lub urządzeń nagłaśniających na publicznie
dostępnych terenach miast, terenach zabudowanych oraz rekreacyjnowypoczynkowych (art. 156 ust. 1), za wyjątkiem okazjonalnych uroczystości,
imprez związanych z kultem religijnym, imprez sportowych, a także
podawania do publicznej wiadomości informacji i komunikatów służących
bezpieczeństwu publicznemu (art. 156 ust. 2).
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Obowiązki zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową i lotniskiem
Zgodnie z art. 139 ustawy Prawo ochrony środowiska zarządzający drogą, linią
kolejową i tramwajową, lotniskiem oraz portem zobowiązany jest do przestrzegania
wymogów ochrony środowiska. Do ich obowiązków należy:


stosowanie zabezpieczeń akustycznych i właściwej organizacji ruchu w celu
ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem hałasem (art. 173),
 obowiązek dotrzymania standardów jakości środowiska (art. 174),
 obowiązek prowadzenia okresowych lub ciągłych pomiarów wartości poziomu
hałasu w środowisku (art. 175) – patrz rozdz. 13.3.,
 obowiązek przedstawiania właściwemu organowi ochrony środowiska oraz
wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska wyników wykonanych
pomiarów (art. 177 ust. 1).
Plan okresowych lub ciągłych pomiarów poziomu hałasu w środowisku
powinien uwzględniać zasadne skargi na hałas. Lokalizacja punktów pomiarowych
powinna być konsultowana z WKŚ UMK.
Zaleca się sporządzanie na potrzeby organu odpowiedzialnego za tworzenie
POŚpH rocznych raportów z realizacji POŚpH. Raport powinien być przekazany
w wersji elektronicznej do WKŚ UMK, w terminie do 31 marca każdego roku.
W przypadku realizowania inwestycji objętej POŚpH, dopuszcza się
odstępstwo od działań przeciwhałasowych wskazanych w POŚpH, pod
warunkiem, że zastosowane rozwiązanie będzie równoważne, tzn. jego
skuteczność nie będzie mniejsza od skuteczności działania wskazanego
w POŚpH.
Raport roczny sporządzany przez zarządzającego źródłem hałasu
powinien zawierać:
 zestawienie zrealizowanych zadań w danym okresie,
 koszt tych działań lub całkowity koszt inwestycji, jeśli nie da się wydzielić nakładów
poniesionych na ograniczenie hałasu,
 ocenę skuteczności działań, jeśli ocena taka będzie możliwa,
 analizę niezrealizowanych zadań lub odstępstwa od realizacji, wraz z podaniem
przyczyn.
Sposób monitorowania realizacji Programu został przedstawiony w poniższej tabeli.
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Tab. 57. Wzór sprawozdania z realizacji POŚpH
Działania niezrealizowane

Uwagi
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14.

Streszczenie
Informacje wprowadzające

Podstawą niniejszego Programu ochrony środowiska przed hałasem jest
umowa nr 2830/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku, zawarta pomiędzy Miastem
Katowice, reprezentowanym przez Wiceprezydenta Miasta Katowice Michała Lutego
oraz Naczelnika Wydziału Kształtowania Środowiska Barbarę Lampart a Konsorcjum
firm:





AkustiX sp. z o.o. (lider Konsorcjum),
NATURPROJEKT Tomasz Pakuła (członek Konsorcjum),
Ewa Nicgórska-Dzierko „EQM” System i Środowisko (członek Konsorcjum),
ACESOFT Sp. z o.o. (członek Konsorcjum)

Na Program składają się następujące dokumenty:
a) Program ochrony środowiska przed hałasem Katowic, zwany dalej
Programem lub POŚpH,
b) Raport z konsultacji społecznych Programu ochrony środowiska przed
hałasem Katowic, zwany dalej Raportem,
c) Wizualizacja zapisów Programu w celu zilustrowania skuteczności
zaproponowanych działań naprawczych, dla każdego z rodzajów hałasu,
zwana dalej Wizualizacją,
a także,
d) wykonanie sprawozdań do Komisji Europejskiej zgodnie z art. 10 ust. 2
dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii
Europejskiej z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny
i zarządzania poziomem hałasu w środowisku, zwanymi dalej
Sprawozdaniami.
Obowiązek wykonania POŚpH został nałożony na Prezydenta m. Katowice
przez art. 119 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. oraz
Dyrektywą 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r.
odnoszącą się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku.
Głównym celem Programu jest wskazanie działań mających za zadanie
ograniczenie emisji hałasu do środowiska, a tym samym polepszenie komfortu życia
społeczeństwa. W konsekwencji wykonanie wskazanych działań powinno prowadzić
do redukcji hałasu na terenach, na których wystąpiły przekroczenia obowiązujących
norm.
Podstawą merytoryczną opracowania POŚpH dla m. Katowice jest Mapa
akustyczna 2015, opracowana w ramach umowy nr 2830/2014 z dnia 28 listopada
2014 roku. Niniejszy dokument jest drugim opracowaniem tego typu dla Katowic.
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Materiałem wejściowym do niniejszego opracowania są mapy: imisyjne
(wskazujące poziom hałasu w środowisku), różnicowe (wskazujące przekroczenia
dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku) oraz mapy rozkładu wskaźnika M (miara
zagrożenia hałasem uwzględniająca wielkość przekroczenia wartości dopuszczalnej
i liczbę narażonych osób). Program został stworzony na podstawie gruntownej analizy
efektywności dostępnych środków obniżenia hałasu. Opracowując niniejszy dokument
wzięto pod uwagę nie tylko wyniki mapy akustycznej, ale także tendencje rozwojowe
miasta, skargi mieszkańców na uciążliwość akustyczną oraz możliwości finansowe
miasta. Dzięki temu dostosowano Program do polityki ekologicznej, rozwojowej
i finansowej miasta.
Biorąc pod uwagę strategiczny cel opracowania, tj. obniżenie poziomu hałasu
w środowisku, Program składa się z czterech podstawowych elementów:
 analizy aktualnego stanu środowiska akustycznego, wykonanej na podstawie
Mapy akustycznej 2015, która wskazuje obszary najbardziej narażone na
oddziaływanie poszczególnych źródeł hałasu,
 oceny realizacji poprzedniego programu, obejmującej analizę przyjętych
założeń i strategii oraz stopnia realizacji zamierzonych zadań,
 wyznaczenia podstawowych kierunków działań obniżenia hałasu w środowisku,


wskazania obszarów i zakresu działań w odniesieniu do poszczególnych źródeł
hałasu.

Opracowanie odpowiada wymogom Rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien
odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem.
Charakterystyka obszaru objętego programem i narażenie na hałas
Zakres przestrzenny i przedmiotowy obszaru objętego POŚpH określa Mapa
akustyczna 2015. Mapa obejmuje swoim zasięgiem obszar zawarty w granicach
administracyjnych miasta.
Katowice posiadają status miasta na prawach powiatu, podzielone są na 22
dzielnice. Całkowita powierzchnia Katowic wynosi 164,7 km2. Według danych z dnia
19.01.2015, otrzymanych od Urzędu Miasta Katowice, miasto zamieszkuje 292,9 tys.
osób, natomiast gęstość zaludnienia wynosi ok. 1778 osób na km 2.
Tereny podlegające ochronie akustycznej zajmują ok. 20% powierzchni miasta,
a zlokalizowane są przede wszystkim w zachodniej i północnej jego części. Spośród
terenów chronionych wyróżnia się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
wielorodzinnej, mieszkaniowo-usługowej, zagrodowej, tereny związane ze stałym
pobytem dzieci i młodzieży, tereny domów opieki społecznej, szpitali oraz tereny
rekreacyjno – wypoczynkowe.
Katowice, z uwagi na swoje położenie na przecięciu szlaków komunikacyjnych
oraz posiadany status głównego miasta Konurbacji Górnośląskiej, stanowią istotny
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w skali kraju węzeł komunikacyjny. Fakt ten wiąże się z przebiegiem przez miasto
znaczących w skali kraju odcinków dróg o dużym natężeniu ruchu. W związku z tym
dla wielu terenów występują przekroczenia dopuszczalnych norm poziomu hałasu.
Wyznaczone w Mapie akustycznej 2015 dane statystyczne wskazują hałas drogowy
jako dominujące źródło hałasu w mieście. Przeważająca ilość ze wskazanych
przekroczeń reprezentuje warunki akustyczne określane jako „niedobre”
(przekroczenia nie przekraczające 10 dB). Sporadyczne jest występowanie warunków
„złych” (przekroczenia z zakresu 10 - 20 dB). Obszary, w którym występuje stan
„bardzo zły” nie występują.
Drugim istotnym źródłem hałasu w mieście jest hałas przemysłowy.
Generowany jest w głównej mierze przez znajdujące się na terenie Katowic kopalnie,
a także parkingi sąsiadujące ze wielkopowierzchniowymi obiektami handlowymi
(galerie, centra handlowe, hipermarkety). Jednak w ramach POŚpH nie ma możliwości
ograniczenia hałasu przemysłowego, gdyż w tym celu prawo przewiduje osobne
ścieżki postępowania. Z tego powodu w niniejszym Programie przedstawiono jedynie
ogólne metody redukcji hałasu przemysłowego oraz wskazano podstawy prawne
opisujące procedury administracyjne związane z kontrolą negatywnego oddziaływania
w zakresie hałasu przemysłowego.
Katowice stanowią ważny w skali kraju i regionu węzeł kolejowy. Przez miasto
przebiegają dwa istotne szlaki kolejowe o znaczeniu międzynarodowym oraz liczne
linie krajowe. Mimo to, z Mapy akustycznej 2015 wynika, że transport kolejowy
powoduje niewielkie zagrożenie ponadnormatywnym hałasem na terenie Katowic.
Na terenie miasta działa również komunikacja tramwajowa. Torowiska
zlokalizowane są w północnej, gęściej zabudowanej części miasta. Analizy Mapy
akustycznej 2015 wykazują, że transport tramwajowy powoduje bardzo małe
przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu (nieprzekraczające 5 dB) na
niewielkim obszarze miasta (tylko kilkanaście budynków narażonych).
W Katowicach działa również lotnisko Muchowiec. Jednak ze względu na jego
sportowy charakter, a także niewielką liczby operacji lotniczych w ciągu doby (przy
zupełnym ich braku w porze nocnej) zasięg hałasu lotniczego jest niewielki i nie
powoduje on przekroczeń dopuszczalnych wartości poziomów hałasu.
Poniżej na Rys. 58 przedstawiono porównanie źródeł hałasu w Katowicach ze
względu na liczbę osób narażonych na przekroczenia dopuszczalnych poziomów
hałasu. Liczbę osób narażonych wyznacza się osobno dla wskaźnika dobowego LDWN
i nocnego LN. Na wykresie przedstawiono wartość maksymalną liczby osób
narażonych spośród tych dwóch wartości.
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Rys. 58. Porównanie źródeł hałasu w Katowicach ze względu na liczbę osób narażonych na
przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu z poszczególnych przedziałów (0-5 dB;
5-10 dB; 10-15 dB; 15-20 dB; >20dB)

Strategiczne i operacyjne cele programu ochrony środowiska przed
hałasem
Program ochrony środowiska przed hałasem tworzy się dla obszarów, na których
poziom hałasu w środowisku przekracza wartość dopuszczalną dla długookresowych
wskaźników oceny hałasu, LDWN i/lub LN (są to wskaźniki hałasu uśrednionego dla
okresu jednego roku).
Celem strategicznym Programu jest docelowe obniżenie poziomu hałasu
w środowisku do wartości dopuszczalnych, wyrażonych przy pomocy obydwóch
wskaźników długookresowej oceny hałasu, tj. LDWN i LN. W praktyce, cel ten odnosi się
do tego wskaźnika, dla którego występuje większe przekroczenie wartości
dopuszczalnej.
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Kwalifikacja obszarów zagrożonych hałasem do tego programu przebiegała
w następujących etapach:
a) Wybór obszarów, na których spełniony jest jeden lub więcej z warunków:


przekroczenia dopuszczalnego poziomu dźwięku są większe niż 5 dB;



wskaźnik M w budynkach jest większy niż 5 (co wynika z dużej liczby
narażonych mieszkańców lub dużego przekroczenia dopuszczalnego
poziomu hałasu lub jedno i drugie);



występują zasadne skargi na hałas.

Granice obszarów były wyznaczone przez zasięg hałasu od danego źródła (np.
odcinka ulicy). Wartość przekroczenia dopuszczalnego poziomu dźwięku
określana była jako wartość maksymalna ze wskaźnika L DWN i LN, liczonego na
poszczególnych kondygnacjach budynku.
b) Analiza możliwości redukcji hałasu na ww. obszarach, uwzględniając dostępne
metody i narzędzia oraz ograniczenia w ich stosowaniu w danej lokalizacji.
Ze względu na strategiczny charakter Programu, który ma służyć poprawie
warunków akustycznych możliwie największej liczbie mieszkańców, obszary
z przedziałów przekroczeń wartości dopuszczalnych 5-10 dB, w których znajdowały
się tylko pojedyncze budynki (mało osób narażonych) nie są objęte działaniami
POŚpH.
Obszary na których występują budynki, w których wartość wskaźnika M jest mniejsza
niż 5 (małe przekroczenia lub mała liczba mieszkańców narażonych) nie są objęte
działaniami POŚpH.
Ze względu na cel strategiczny, wszystkie obszary narażone na ponadnormatywne
oddziaływanie hałasu (dla wskaźnika LDWN i/lub LN) powinny być objęte programem.
Ze względu na:
 wielkość obszaru narażonego i liczbę źródeł hałasu,
 dostępność wystarczająco skutecznych technik i metod redukcji hałasu,
 koszt ich stosowania,
nie jest możliwe, aby wszystkie zadania były zrealizowane w perspektywie kilku, czy
kilkunastu lat. Dlatego niezbędne jest ustalenie celów operacyjnych, których kryterium
stanowi:
a) wielkość narażenia na hałas,
b) orientacyjny termin realizacji zadania,
c) możliwości finansowania.
Podstawowym kryterium typowania kolejności realizacji zadań jest wielkość
przekroczenia dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku oraz liczba narażonych
osób (czego miarą jest wskaźnik M). Podział działań Programu ze względu na to
kryterium przedstawiono w Tab. 58.
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Tab. 58. Podział działań POŚpH dla m. Katowice
Działanie

Okres realizacji
Likwidacja

możliwie

dużej

Horyzont czasowy
liczby

przypadków

przekroczeń poziomów dopuszczalnych:
Krótkoterminowy



większych niż 10 dB



z przedziału 5 – 10 dB, na obszarach w których

do 2023 r.

znajduje się największa liczba osób narażonych
na hałas (wskaźnik M na obszarze >100)
Likwidacja
Średnioterminowy

możliwie

dużej

liczby

przypadków

przekroczeń poziomów dopuszczalnych z zakresu 5 –

2023 r. – 2028 r.

10 dB
Likwidacja
Długoterminowy

możliwie

dużej

liczby

przypadków

przekroczeń poziomów dopuszczalnych z zakresu 0 – 5

po 2028 r.

dB

Poza ww. kryterium merytorycznym decydującym czynnikiem staje się możliwość
finansowania proponowanych działań, wynikającą z Wieloletniej Prognozy Finansowej
(WPF) dla m. Katowice. W niniejszym Programie ostateczną kolejność realizacji
działań ustalono z Zamawiającym, uwzględniając możliwości techniczne i finansowe.
Kierunki programowe ochrony środowiska przed hałasem
Hałas drogowy
W przypadku hałasu drogowego ostatecznie – w ramach działań technicznych wskazano działania polegające na:




ograniczeniu rzeczywistej prędkości pojazdów – poprzez egzekwowanie
istniejących ograniczeń prędkości jazdy;
wymianie nawierzchni jezdni na cichą;
budowie ekranów akustycznych.

Wyżej wymienionymi działaniami objęto obszary miasta, zestawione w Tab. 59,
Tab. 60 i Tab. 61, oznaczone na Rys. 59 kolorem fioletowym.
W ramach zwiększenia skuteczności działania polegającego na ograniczeniu
rzeczywistej prędkości pojazdów wskazano potrzebę przeprowadzenia akcji
informacyjnej uświadamiającej społeczeństwo o wpływie prędkości jazdy na wielkość
emisji hałasu i związany z tym stan warunków akustycznych oraz propagującej
proekologiczne trendy komunikacyjne. W Programie podkreślano istotność udziału
społeczeństwa w kształtowaniu klimatu akustycznego.
Dodatkowo, jako działanie wspomagające, zaproponowano coroczne przeglądy
stanu nawierzchni dróg oraz w przypadku takiej konieczności – ich modernizację. Jest
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to działanie będące kontynuacją POŚpH 2010. Listę ulic zaktualizowano, po
stwierdzeniu w Mapie akustycznej 2015 ponadnormatywnej emisji hałasu i ostatecznie
wytypowano następujące ulice: 1 Maja, Agnieszki, Al. Górnośląska, Al.
Roździeńskiego, Armii Krajowej, Bagienna, Bielska, Bocheńskiego, Bohaterów Monte
Cassino, Boya-Żeleńskiego, Brynowska, Bytkowska, Chorzowska, Dębowa, Gen.
Grota Roweckiego, Gen. Hallera, Gliwicka, Graniczna, Jankego, Józefowska,
Katowicka, Lwowska, Kłodnicka, Kołodzieja, Korfantego, Kościuszki, Ks. Piotra
Ściegiennego, Mikołowska, Misjonarzy Oblatów, Morawa, Murckowska, Mysłowicka,
Obrońców Westerplatte, Panewnicka, Piotrowicka, Pszczyńska, Sądowa, Słoneczna,
Szarych Szeregów, Szopienicka, Trasa Reńców, Uniczowska, Warszawska, Wiosny
Ludów, Ziołowa.
Niezależnie od tego Programu, na terenie Katowic planowane są inwestycje,
które globalnie wpłyną na obniżenie poziomu hałasu drogowego. Inwestycje te,
poprzez działania na rzecz usprawniania, promocji i uprzywilejowania transportu
miejskiego oraz przebudowy dróg, mają na celu odciążenie ruchu ze stref
zamieszkałych, przyczynią się jednocześnie do ograniczenia ruchu samochodowego
w tych obszarach, a przez to – do ograniczenia hałasu. Ze względu na planowane
inwestycje drogowe, które wpłyną na zmianę emisji hałasu, cześć obszarów
zagrożonych hałasem (Tab. 62, kolor niebieski na Rys. 59), została wyłączona z tej
edycji Programu. Wskazano konieczność ich ponownej analizy akustycznej po
realizacji inwestycji.
Obszary działań zawierające odcinki zarządzane przez Generalną Dyrekcję
Dróg Krajowych i Autostrad będą przedmiotem oddzielnego Programu Ochrony
Środowiska przed Hałasem, który będzie wykonywany na zlecenie Zarządzającego.
Kompetencje te wynikają z ustawy Prawo Ochrony Środowiska. W tym Programie,
w celach informacyjnych, wskazano miejsca najbardziej zagrożone hałasem,
pochodzącym od dróg zarządzanych przez GDDKiA (kolor zielony na Rys. 59).
Obszary te powinny być włączone do ww. POŚpH. Na tych obszarach, wstępną
akceptację uzyskało działanie polegające na budowie ekranów akustycznych
w obszarach HD10 i HD11 (Tab. 60). Na pozostałych obszarach (HD 23, HD24, HD25;
Tab. 63), ze względu na brak akceptacji działania przeciwhałasowego polegającego
na ograniczeniu prędkości jazdy, niezbędne jest zaproponowanie działań
alternatywnych.
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Rys. 59. Obszary zagrożone hałasem
Tab. 59. Obszary działań redukujących hałas drogowy w perspektywie krótko- (2018-2023),
średnio- (2023-2028) i długoterminowej (2028-2033) polegających na egzekwowaniu
dopuszczalnych prędkości jazdy

Kod obszaru

Nazwa obszaru

Prognozowane
zmniejszenie poziomu
[dB]

Wskaźnik M przed
realizacją środków
anty-hałasowych

Wskaźnik M po
realizacji środków
anty-hałasowych

LDWN

LN

LDWN

LN

LDWN

LN

3,0

3,0

198

95

81

36

1,0

1,0

103

102

67

59

3,0

3,0

100

143

72

78

ul. Panewnicka (od ul.
HD1

Śmiłowickiej do ul.
Owsianej)
Krucza (od ul.

HD2

Panewnickiej do ul.
Wybickiego)
ul. Chorzowska (od ul.

HD3

Piastów do ul. Dębowej)
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Kod obszaru

HD4

Prognozowane
zmniejszenie poziomu
[dB]

Nazwa obszaru

ul. Brynowska
ul. Gliwicka – od ul.

HD5

HD6

Wiśniowej do ul. Kupca
ul. Siemianowicka

Wskaźnik M przed
realizacją środków
anty-hałasowych

Wskaźnik M po
realizacji środków
anty-hałasowych

LDWN

LN

LDWN

LN

LDWN

LN

1,0

1,0

93

82

57

49

2,0

2,0

30

57

21

31

1,0

1,0

84

29

58

17

1,0

1,0

76

8

67

5

2,5

2,5

75

49

56

33

1,0

1,0

27

15

16

10

ul. Szarych Szeregów (od
HD7

ul. Hierowskiego do ul.
Tymiankowej)
ul. Bocheńskiego - od ul.

HD8

Gliwickiej do ul. Pośpiecha
ul. Józefowska (od Skweru
Księdza Bolesława Kałuży
do ul. Bytkowskiej),

HD9

fragment ul. Bytkowskiej
dochodzącej do ul.
Józefowskiej

Tab. 60. Działania redukujące hałas drogowy w perspektywie średnioterminowej (2023-2028 r.)

Kod
obszaru

Nazwa obszaru

Prognozowane
zmniejszenie poziomu [dB]

Proponowane środki ochrony akustycznej

LDWN

LN

HD10

Dolina Trzech Stawów
przy ul. Murckowskiej/
Górnośląskiej

Ekran o długości ok.1100 m i wysokości min. 6 m
zlokalizowany po zachodniej stronie ul,
Murckowskiej (jak na wizualizacji)

do 10

do 10

HD11

Park Kościuszki przy
ul. Górnośląskiej

Ekran o długości ok.300 m zlokalizowany po
południowej stronie ul. Górnośląskiej

do 10

do 10

Tab. 61. Działania redukujące hałas drogowy w perspektywie długoterminowej (2028-2033 r.)

Kod
obszaru

Nazwa obszaru

Proponowane środki
ochrony akustycznej

Prognozowane
zmniejszenie
poziomu [dB]

Wskaźnik M
przed realizacją
środków antyhałasowych

Wskaźnik M po
realizacji
środków antyhałasowych

LDWN

LN

LDWN

LN

LDWN

LN

3

3

244

256

77

86

ul. Chorzowska (od
HD12

ul. Grażyńskiego do

Cicha nawierzchnia

al. Korfantego)
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Kod
obszaru

HD13

Nazwa obszaru

Proponowane środki
ochrony akustycznej

ul. Murckowska od

Ekran o długości ok. 200 m

Roździeńskiego do 1

po stronie wschodniej i ok.

Maja

120 m po stronie zachodniej.

Prognozowane
zmniejszenie
poziomu [dB]

Wskaźnik M
przed realizacją
środków antyhałasowych

Wskaźnik M po
realizacji
środków antyhałasowych

LDWN

LN

LDWN

LN

LDWN

LN

do 10

do 10

186

218

97

116

do 10

do 10

162

120

147

109

do 10

do 10

68

100

6

0

do 10

do 10

37

34

18

24

do 10

do 10

-

-

-

-

Przedłużenie istniejącego
ekranu po południowozachodniej stronie Al.

HD14

al. Roździeńskiego

Roździeńskiego o ok. 50 m

(od al. Korfantego

i ekranu między jezdniami

do ul. Bogucickiej)

o ok. 80 m (wys. ok. 6 m).
(istniejące ekrany nie
chronią budynku przy ul.
Uniwersytecka 21)
Trzy ekrany o wys. 6 m:
1 ekran dł. ok. 500 m,
(północna strona północnej
jezdni Al. Roździeńskiego),

Al. Roździeńskiego
(Bogucice - od
HD15

Ścigały do
Wróblewskiego)

2 ekran dł. ok. 200 m
(północna strona środkowej
jezdni Al. Roździeńskiego),
3 ekran o długości ok. 250 m
(północna strona
południowej jezdni Al.
Roździeńskiego)
zlokalizowane tak jak na
załączonej wizualizacji
Dwa ekrany o wysokości ok.

HD16

ul. Mikołowska od al.

6 m: 1 ekran dł. ok. 540 m, 2

Górnośląskiej do ul.

ekran dł. ok. 120 m

Gallusa

zlokalizowane tak jak na
załączonej wizualizacji
1A. Ekran wariant 1,
o długości ok.210 m
zlokalizowany tylko w rejonie

HD17

Rejon przy ul.

przedszkola

Bielskiej -

1B. Ekran wariant 2,

przedszkole i park

o długości ok.670 m
zlokalizowany w rejonie
przedszkola i parku ((placu)
Park Murckowski)
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Tab. 62. Obszary działań, dla których konieczność ochrony zostanie zweryfikowana po
realizacji planowanych inwestycji drogowych
Kod
obszaru

Nazwa obszaru

Planowana inwestycja drogowa

HD18

Pszczyńska od Kolistej do
Górniczego Stanu

Planowana realizacja zadania pn. „Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła
Autostrady A4 z Drogą Krajową Nr 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej
w Katowicach – etap I” obejmująca przebudowę ulicy Pszczyńskiej.

HD19

Jankego (od ul. Kolejowej
do ul. Armii Krajowej)

Planowana przebudowa ulicy Jankego na fragmencie od ulicy Armii Krajowej do
ulicy Kolejowej dla rozwiązań ruchu rowerowego.

HD20

Bagienna (od Boh. Monte
Cassino do Łącznej)

Planowana realizacja zadania pn. „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów
Przesiadkowych – węzeł Zawodzie”.

HD21

Armii Krajowej od
Małachowskiego do
Napierskiego

Planowana realizacja zadania pn. „Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła
Autostrady A4 z Drogą Krajową Nr 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej
w Katowicach – etap IV” obejmująca przebudowę skrzyżowania ulic Armii
Krajowej - Kościuszki

HD22

ul. Mysłowicka od
Batalionów Chłopskich do
Szopienickiej

Planowana realizacja zadania pn. „Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła
Autostrady A4 z Drogą Krajową Nr 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej
w Katowicach – etap I”. Konieczność prowadzenia objazdów rozpatrywanym
fragmentem ulicy Mysłowickiej.

Tab. 63. Obszary zagrożone hałasem, dla których wymaga się zaproponowania środków
ochrony akustycznej w Programie Ochrony Środowiska przed Hałasem wykonywanym
przez GDDKiA
Kod obszaru

Nazwa obszaru

HD 23

Al. Roździeńskiego od ul. Pogodnej do końca ul. Zimowej

HD 24

Aleja Górnośląska od ul. Polnej do ul. Ofiar Katynia

HD 25

Rejon ul. Kochłowickiej (ul. Barlickiego, Witosa)

Hałas tramwajowy
Ze względu na niewielkie przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu
tramwajowego (mniejsze od 5 dB), zgodnie z założeniami tej edycji Programu, dla
hałasu tramwajowego nie wyznaczono działań przeciwhałasowych związanych
z wybranym obszarem miasta. Wskazano na konieczność kontynuacji realizacji
działań wskazanych w POŚpH 2010, które będą przyczyniały się do dalszego
obniżania poziomu hałasu tramwajowego na obszarze całego miasta:
 szlifowanie szyn tramwajowych – 10 km toru pojedynczego rocznie,
 eliminacja połączeń łubkowych szyn tramwajowych.
Niezależnie od Programu, w perspektywie krótkoterminowej zaplanowane są
następujące działania ograniczające emisję hałasu tramwajowego:
 Zakup niskopodłogowych tramwajów w ramach projektu „Zintegrowany projekt
modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji ŚląskoZagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego”.
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Modernizacja torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Chorzowskiej w Katowicach
od skrzyżowania z ul. Dębową do Wesołego Miasteczka.
Szlifowanie szyn w torowisku w ul. Gliwickiej od ul. Żelaznej do ul. Brackiej.
Podbicie i szlifowanie torowiska w alei Korfantego od Placu Alfreda do ul.
Karłowicza.

Hałas kolejowy
Ze względu na niewielkie przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu
kolejowego (mniejsze od 5 dB w większości przypadków oraz z zakresu 5-10 dB dla
dwóch budynków), zgodnie z założeniami tej edycji Programu, dla hałasu kolejowego
nie wyznaczono działań przeciwhałasowych związanych z wybranym obszarem
miasta. Wskazano na konieczność kontynuacji realizacji działań wskazanych
w POŚpH 2010, które będą przyczyniały się do dalszego obniżania poziomu hałasu
kolejowego na obszarze całego miasta:
 szlifowanie szyn kolejowych – 20 km toru pojedynczego rocznie,


eliminacja połączeń łubkowych szyn kolejowych.

Niezależnie od Programu, w perspektywie krótko i średnioterminowej zaplanowane są
następujące działania ograniczające emisję hałasu kolejowego:
 Modernizacja linii kolejowych nr 1, 138, 137, 139. Linie te będą jednocześnie
rozbudowane o dodatkową parę torów przeznaczonych dla ruchu
algomeracyjnego. W miejscach przekroczeń emisji hałasu zbudowane zostaną
ekrany akustyczne i tłumiki (wkładki) przyszynowe (okres realizacji: 2019 –
2023)
 Remont linii nr 142 od stacji Katowice Ligota przez stacje Katowice Kostuchna
i Katowice Murcki. Remont nawierzchni (okres realizacji: 2017 – 2019)


Wymiana torów na bezstykowe, szlifowanie szyn na liniach 161, 654, 655, 657,
658 (okres realizacji: 2019 – 2022).
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16.

Podstawowe pojęcia i definicje

Obszar działania jest to teren, na którym obowiązują dopuszczalne wartości poziomu
dźwięku, które zostały przekroczone. Jest to również teren, na którym w związku
z wystąpieniem przekroczeń dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku
zaproponowano działania naprawcze.
Dźwięk jest wrażeniem wywołanym przez szybkie zmiany ciśnienia powietrza
względem ciśnienia statycznego. Różnica pomiędzy chwilowym ciśnieniem powietrza
a ciśnieniem atmosferycznym nazywa się ciśnieniem akustycznym. Zakres zmian
ciśnienia akustycznego, który wywołuje wrażenie dźwiękowe wynosi od 2010-6 Pa –
próg słyszalności, aż do 100 Pa – próg bólu (liniowa skala zmian ciśnienia
akustycznego).
Hałas można określić jako dźwięki niepożądane.
Poziom ciśnienia akustycznego
Posługiwanie się skalą o dużej rozpiętości ciśnień akustycznych (106) jest w praktyce
bardzo kłopotliwe. Fakt ten był jednym z powodów wprowadzenia skali logarytmicznej.
Drugim, ważniejszym powodem wprowadzenia skali logarytmicznej, było prawo
Webera-Fechner zgodnie, z którym wrażenie wywołane bodźcem (np. dźwiękiem) jest
proporcjonalne do natężenia tego bodźca odniesionego do bodźca progowego. Prawo
to pozwala zapisać poziom ciśnienia akustycznego w postaci:

 p2 
L p  10 log10  2 
p 
 o ,

(1)

gdzie p2 jest średnim kwadratem ciśnienia akustycznego, natomiast po jest ciśnieniem
odniesienia, które wynosi po = 210-5 Pa. Wielkość Lp wyrażana jest w decybelach.
Z powyższej definicji wynika, że stukrotny wzrost ciśnienia akustycznego powoduje
wzrost poziomu ciśnienia akustycznego o 40 dB.
Decybel jest to logarytmiczna miara stosunku wielkości fizycznej (np. ciśnienia
akustycznego, natężenia lub mocy akustycznej) w odniesieniu do wartości
odniesienia. Decybel jest równy 0.1 bela.
Poziom dźwięku A, LpA, jest miarą logarytmiczną stosunku kwadratu ciśnienia
akustycznego danego sygnału do kwadratu ciśnienia odniesienia (20 Pa),
skorygowany krzywą korekcyjną A:
 p2 
L pA  10 log 10  A2 
 po  .
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Równoważny poziom dźwięku A, jest logarytmem z uśrednionego w długim
przedziale (np. 8 godzin nocy) kwadratu ciśnienia akustycznego:

LAeq ,T

 1 T 0.1LpA t  
 1 T p A2 t  


 10 log10  10
dt   10 log10   2 dt 
T
 0

 T 0 po
.

(3)

Długookresowy średni poziom dźwięku A
Poziom LDWN definiuje się jako długookresowy średni poziom dźwięku A, wyznaczony
dla wszystkich dób w roku, wg wzoru
 1

LDWN  10 log
12  100.1LD  4  100.1 LW 5   8  100.1 LN 10  ,
 24

gdzie wielkość:







LD oznacza długookresowy średni poziom dźwięku A, wyznaczony w ciągu
wszystkich pór dnia w roku, rozumianych jako przedział czasu od godz. 6 00 do
godz. 1800),



LW jest długookresowym średnim poziomem dźwięku A, wyznaczonym w ciągu
wszystkich pór wieczornych w roku (rozumianych jako przedział czasu od godz.
1800 do godz. 2200),



LN jest długookresowym średnim poziomem dźwięku A, wyznaczonym w ciągu
wszystkich pór nocy w roku (rozumianych jako przedział czasu od godz. 2200
do godz. 600).

Wskaźnik M
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. „w sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony przed
hałasem”, w §7 ust. 2 określa kolejność realizacji zadań programu na terenach
mieszkaniowych. Kolejność działań powinna być zdeterminowana przez wskaźnik M
wg wzoru:
M  0.1m 100.1L  1 ,
gdzie m oznacza liczbę mieszkańców na danym terenie lub w budynku, dla którego
wartość dopuszczalna jest przekroczona o L decybeli.
Wskaźnik M przyjmuje wartość „0” na obszarach, na których nie ma mieszkańców
zagrożonych hałasem lub gdy nie ma przekroczeń wartości dopuszczalnych.
Wskaźnik M ma trzy istotne wady:







przepisy nie precyzują, dla jakiego obszaru należy obliczać ten wskaźnik,



przepisy nie precyzują, w którym punkcie obszaru wyznaczyć wielkość
przekroczenia L,



wartość M nie koreluje z subiektywnym odczuciem hałasu,

dlatego jego zastosowanie jest ograniczone tylko do funkcji pomocniczej, np.
w sytuacji gdy na takich samych obszarach występuje różna liczba osób lub różna
wartość przekroczenia wartości dopuszczalnej.
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Sumowanie poziomów dźwięku
Sumę n poziomów ciśnień akustycznych oblicza się zgodnie z następującą
zależnością:
 n
0.1L 
Lpw  10 log  10 pi 
(4)
 i 1
,
gdzie Lpi oznaczają kolejne poziomy składowe. Poniżej na rysunku przedstawiono
wzrost poziomu wypadkowego w funkcji różnicy dwóch poziomów składowych. Przy
różnicy 0 dB (sumowane poziomy są takie same) poziom wypadkowy wzrasta o 3 dB.
Dla każdej różnicy większej od 0 dB wzrost poziomu wypadkowego jest mniejszy, a
przy różnicy większej niż 6 dB poziom wypadkowy wzrasta o mniej niż 1 dB, tj. poniżej
progu percepcji.
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