UCHWAŁA NR XXI/506/20
RADY MIASTA KATOWICE
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice na lata 2019 2024"
Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. 2020 poz. 920), art. 84 ust. 1 w związku z art. 119 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.) i art. 8 i art. 9 ustawy z dnia 30
sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 2087).
Rada Miasta Katowice
uchwala:
§ 1. Przyjąć „Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice na lata 2019 – 2024”
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice
Maciej Biskupski
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1

Informacje wprowadzające

1,1 Cel i zakres realizacji
Niniejszy Program ochrony przed hałasem, zwany dalej Programem lub POŚpH, jest
dokumentem wyznaczającym kierunki działań o charakterze naprawczym, których celem jest
polepszenie klimatu akustycznego, a tym samym podniesienie komfortu życia mieszkańców Katowic.
W formalnym ujęciu, zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.) w związku z art. 8 i 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r.
o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 2087), zadaniem Programu jest
obniżenie poziomu hałasu w środowisku do wartości dopuszczalnej na terenach wymagających
ochrony akustycznej, gdzie poziom hałasu przekracza obowiązujące normy. W tym celu, w ramach
POŚpH dla miasta Katowice, zidentyfikowano takie tereny, przeanalizowano dostępne metody redukcji
dźwięku oraz wskazano działania zmniejszające hałas w środowisku.
Zgodnie z ww. ustawą oraz Dyrektywą 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25
czerwca 2002 r., sporządzanie POŚpH jest obligatoryjne, z częstotliwością co 5 lat. Niniejszy dokument
jest trzecią edycją Programu dla miasta Katowice i stanowi aktualizację Programu z 2017 r. Dokument
został

przygotowany

zgodnie

z

wymaganiami

Rozporządzenia

Ministra

Środowiska

z dnia

14 października 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program
ochrony środowiska przed hałasem. Program po uchwaleniu przez Radę Miasta stanie się aktem prawa
miejscowego.
POŚpH, jako dokument o charakterze strategicznym, powstał w oparciu o dane z Mapy
akustycznej miasta Katowice zrealizowanej w 2018 r. Podstawą analiz Programu były następujące jej
warstwy:
-

mapy imisyjne,

-

mapy przekroczeń wartości dopuszczalnych,

-

mapy rozkładu wskaźnika M, łączącego wielkości przekroczeń wartości dopuszczalnych i liczby
osób narażonych.

Oprócz wyników Mapy akustycznej miasta Katowice z 2018 r., przy opracowaniu POŚpH uwzględniono
m.in.:
-

plany rozwojowe miasta,

-

skargi mieszkańców na uciążliwość akustyczną,

-

analizę efektywności dostępnych metod redukcji hałasu,

-

możliwości finansowe miasta,

co pozwoliło dostosować Program do polityki ekologicznej, rozwojowej i finansowej miasta Katowice.
Realizacja POŚpH składa się z 4 etapów:
-

analizy aktualnego stanu środowiska akustycznego, wykonanej na podstawie Mapy akustycznej,
która wskazuje obszary najbardziej narażone na oddziaływanie poszczególnych źródeł hałasu,
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-

oceny realizacji działań poprzednich edycji POŚpH (w przypadku miasta Katowice są to Programy
z roku 2010 i 2017), 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.

Prócz opisu realizacji powyższych zadań, w strukturze niniejszego Programu zawarto również:
-

Wizualizację zapisów Programu w celu zilustrowania skuteczności zaproponowanych działań
naprawczych, zwana dalej Wizualizacją (załącznik 1 do opracowania),

-

Sprawozdania 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. odnoszącej się do oceny
i zarządzania poziomem hałasu w środowisku, zwanymi dalej Sprawozdaniami (załącznik 2
do opracowania - wyłącznie w wersji elektronicznej),

-

Raport z konsultacji społecznych Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta
Katowice, zwany dalej Raportem (załącznik 3 do opracowania).
Niniejszy POŚpH nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących

znacząco oddziaływać na środowisko. Z tego względu, po uzyskaniu pisemnego potwierdzenia
od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, znak: WOOŚ.410.496.2019.BM z dnia
3 grudnia 2019 r., odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
której konieczność sporządzenia i warunki odstąpienia określa ustawa z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.).
1.2 Podstawy formalno-prawne
Formalną podstawą niniejszego Programu jest umowa nr 1809/2019 zawarta w dniu 27 maja
2019

r.

w Katowicach,

zawarta

pomiędzy

Miastem

Katowice

a firmą

AkustiX

Sp.

z

o.o.

Dane adresowe i kontaktowe jednostek odpowiedzialnych za realizację i wykonanie Programu,
przedstawiono w tabeli 1.
Tab. 1

Dane identyfikacyjne podmiotu odpowiedzialnego za realizację Programu ochrony środowiska przed hałasem
dla miasta Katowice 2019 oraz jego wykonawcy

Lp.

Typ jednostki

1

Podmiot
odpowiedzialny
za realizację POŚpH

2

Wykonawca POŚpH

Nazwa jednostki

Dane adresowe i kontaktowe

Urząd Miasta Katowice

ul. Młyńska 4,
40-098 Katowice
http://www.katowice.eu
e-mail: urzad miasta@katowice.eu
tel.: +48 32 259 39 09
fax.: +48 32 253 79 84

AkustiX Sp. z o. o.

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
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Niniejszy POŚpH został opracowany zgodnie z następującymi aktami prawnymi:
•

Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1396
ze zm.) - dalej określana jako „POŚ”

•

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2087);

•

Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 25 czerwca 2002 r.
odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku - dalej określana jako
„Dyrektywa”;

•

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (tekst
jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.);

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego
zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji (Dz. U. Nr
187, poz. 1340);

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 roku w sprawie szczegółowych
wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem (Dz. U. Nr 179,
poz. 1498);

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (tekst jedn.: Dz. U. 2014 poz. 112);

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania
wartości wskaźnika hałasu Ld w n (Dz. U. Nr 215, poz. 1414);

•

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

•

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

•

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (tekst jedn.: Dz. U. 2018
poz. 1472);

•

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. 2017 poz. 2101
ze zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.

1 3 Definicje terminów technicznych i objaśnienia skrótów
W niniejszym Programie korzystano z pojęć, wielkości, skrótów i oznaczeń zaczerpniętych
z POŚ, Dyrektywy lub innych dokumentów oraz literatury z zakresu akustyki. W tabeli 2 zebrano ich
objaśnienia i definicje. W tabeli 3 przedstawiono natomiast rozwinięcia stosowanych w opracowaniu
skrótów.
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Tab. 2

Objaśnienia pojęć stosowanych w Programie
Pojęcie

Decybel

Objaśnienie
Logarytmiczna miara stosunku wielkości fizycznej (zwykle ciśnienia akustycznego, natężenia lub mocy
akustycznej) w odniesieniu do wartości odniesienia; decybel jest równy 0,1 bela.

Dźwięk
Dźwięk jest wrażeniem wywołanym przez szybkie zmiany ciśnienia powietrza względem ciśnienia
atmosferycznego. Różnica pomiędzy chwilowym ciśnieniem powietrza a ciśnieniem atmosferycznym
oraz podstawowe
wskaźniki jego oceny nazywa się ciśnieniem akustycznym. Zakres zmian ciśnienia akustycznego, który wywołuje wrażenie
dźwiękowe wynosi od 2 1 0 -5Pa - próg słyszalności, aż do 100 Pa - próg bólu (liniowa skala zmian
ciśnienia akustycznego). Posługiwanie się skalą o tak dużej rozpiętości (10 6) jest w praktyce bardzo
kłopotliwe. Fakt ten był jednym z powodów wprowadzenia skali logarytmicznej. Drugim, ważniejszym
powodem wprowadzenia skali logarytmicznej, było prawo Webera-Fechnera, 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:
Lp = 10(o%10(" *) [dB]

(1)

gdzie p 2 jest średnim kwadratem ciśnienia akustycznego, natomiast po jest ciśnieniem odniesienia, które
wynosi p o = 2 1 0 -5Pa. Wielkość Lp wyrażana jest w decybelach. Z powyższej definicji wynika,
że dwukrotny wzrost średniego kwadratu ciśnienia akustycznego powoduje wzrost poziomu ciśnienia
akustycznego o 3 dB, wzrost dziesięciokrotny i stukrotny - odpowiednio o 10 i 20 dB. Z kolei poziom
dźwięku A, LpA, jest miarą logarytmiczną stosunku kwadratu ciśnienia akustycznego danego sygnału
do kwadratu ciśnienia odniesienia (20 mPa), skorygowany krzywą korekcyjną A:
= 10 #°%io ( " -) [dB]

(2)

Wskaźnikiem oceny hałasu stosowanym dla długich przedziałów obserwacji jest równoważny poziom
dźwięku A, wyrażony logarytmem z uśrednionego w długim przedziale czasu (np. 8 godzin nocy)
kwadratu ciśnienia akustycznego:
¿ ,e,.r = 10io%1o ( 3 /or 10o l'L8- 9t ; d t) = 10(o%1o ( i / or " " p d t )

[dB]

(3)

Zgodnie z art. 112a ustawy POŚ do sporządzania m.in. map akustycznych wykorzystuje się
długookresowe wskaźniki oceny hałasu:
Ld w n długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu
wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz.
600do godz. 18 00), pory wieczoru (rozumianej jako przedział czasu od godz. 18 00do godz. 2200)
oraz pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22 00do godz. 600),
Ln
długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu
wszystkich pór nocy w roku (rozumianych jako przedział czasu od godz. 22 00do godz. 6 0
0).
Wskaźnik LDWN definiuje się za pomocą następującej zależności (rozporządzenie Ministra Środowiska
z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wartości wskaźnika hałasu LDWN (Dz. U. Nr 215,
poz. 1414):
= 10 (o% (BB ■10o l 'Lo + BC ■10o1'9Lf+h; + BC ■10°-1'<Łj+1°>) [dB]
gdzie:
Ld
Lw

-

Ln

-

(4)

oznacza długookresowy średni poziom dźwięku A, wyznaczony w ciągu wszystkich pór dnia
w roku (rozumianych jako przedział czasu od godz. 6 00do 18 00),
jest długookresowym średnim poziomem dźwięku A, wyznaczonym w ciągu wszystkich pór
wieczoru w roku (rozumianych jako przedział czasu od godz. 18 00do 22 00),
długookresowym średnim poziomem dźwięku A, wyznaczonym w ciągu wszystkich pór nocy
w roku (rozumianych jako przedział czasu od godz. 22 00do 600).

Hałas w środowisku

niepożądane lub szkodliwe dźwięki powodowane przez działalność człowieka na wolnym powietrzu,
w tym hałas emitowany przez środki transportu, ruch drogowy, ruch kolejowy, ruch samolotowy
oraz hałas pochodzący z obszarów działalności przemysłowej;

LAeqT

równoważny poziom hałasu dźwięku A dla czasu T;

LAeqD

równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (przedział czasu od godz. 6 00do godz. 22 00);

LAeqN

równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (przedział czasu od godz. 22 00do godz. 6 00);

Ldwn (L d e n )

długookresowy średni poziom dźwięku A (wskaźnik hałasu dla pory dziennej, wieczornej i nocnej)
wyrażony w decybelach, wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia
(rozumianej jako przedział czasu od godz. 6 00do godz. 18 00), pory wieczoru (rozumianej jako przedział
czasu od godz. 18 00 do godz. 2200) oraz pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 2200
do godz. 6 00);

Ln (Lnight)

długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich
pór nocy w roku, rozumianych jako przedział czasu od godz. 22 00do godz. 6 00(wskaźnik hałasu dla pory
nocnej);
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Program ochrony środowiska przed hałasem
dla miasta Katowice na lata 2019 - 2024
Pojęcie
Mapa hałasu

Objaśnienie
przedstawianie na mapie rozkładu wskaźnika hałasu, dla danych dotyczących aktualnej
lub przewidywanej sytuacji w zakresie hałasu, ze wskazaniem przypadków naruszenia obowiązujących
wartości granicznych dla zabudowy lub terenu, liczby dotkniętych osób na określonym obszarze
lub liczby lokali mieszkalnych poddanych działaniu hałasu o pewnej wartości wskaźnika
na analizowanym obszarze;

Natężenie ruchu

liczba przejazdów przez dany przekrój pomiarowy w jednostce czasu;

Obszar cichy
w obrębie
aglomeracji

definicja na podstawie Dyrektywy: obszar, którego granice wyznacza właściwy organ, na przykład
obszar, w którym narażenie na hałas z jakiegokolwiek źródła nie przewyższa określonej wartości LDWN
lub innego odpowiedniego wskaźnika hałasu wyznaczonego przez Państwo Członkowskie;
definicja na podstawie POŚ, art. 3: obszar, na którym nie występują przekroczenia dopuszczalnych
poziomów hałasu wyrażonych wskaźnikiem hałasu LDWN;

Plany działań

plany sporządzane dla potrzeb zarządzania emisją i skutkami hałasu oraz, w razie potrzeby, zarządzania
działaniami zmniejszającymi poziom hałasu. W ustawie POŚ pod tym pojęciem funkcjonuje Program
ochrony środowiska przed hałasem;

Planowanie
akustyczne

działania wpływające na przyszły poziom hałasu poprzez wykorzystanie środków, takich jak planowanie
zagospodarowania przestrzennego, planowanie transportu i sieci drogowej, inżynieria systemów
transportowych, zmniejszenie hałasu przez stosowanie środków z zakresu izolacji dźwiękowej
i przez kontrolę źródeł pod kątem hałasu oraz monitoring;

Przekroczenie
wartości
dopuszczalnej, AL

różnica pomiędzy poziomem dźwięku A i wartością dopuszczalną obowiązującą
wymagającym ochrony akustycznej (dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w
przedstawiono w rozdziale 2 . 1);

Równoważny
poziom hałasu, LAeqT

wartość poziomu ciśnienia akustycznego ciągłego ustalonego dźwięku, skorygowaną według
charakterystyki częstotliwościowej A, która w określonym przedziale czasu odniesienia, T, jest równa
średniemu kwadratowi ciśnienia akustycznego analizowanego dźwięku o zmiennym poziomie w czasie;
równoważny poziom hałasu wyraża się wzorem określonym powyżej (3);

Strategiczna mapa
hałasu

mapa opracowana do celów całościowej oceny narażenia na hałas zabudowy lub obszaru z różnych
źródeł na danym obszarze, albo do celów prezentacji ogólnych prognoz dla danego obszaru. Mapa ta,
zgodnie z ustawą POŚ, stanowi punkt wyjścia do sporządzenia POŚpH;

Wskaźnik hałasu

wartość określająca poziom hałasu w środowisku;

Wartość
dopuszczalna

Wartość wskaźnika hałasu, np. LDWN lub LN, po przekroczeniu której właściwe władze są zobowiązane
rozważyć wprowadzenie środków łagodzących. Dopuszcza się różnicowanie wartości granicznych
według różnych rodzajów hałasu (od ruchu kołowego, szynowego, lotniczego, z działalności
przemysłowej, etc.), różnego rodzaju terenu i różnej wrażliwości mieszkańców na hałas. Dopuszcza się
także ich różnicowanie w zależności od istniejącej sytuacji i dla nowych sytuacji np. w przypadku, gdy
nastąpiła zmiana sytuacji w zakresie źródła hałasu lub wykorzystania terenu;

Wskaźnik M

wskaźnik miary zagrożenia hałasem w środowisku, pozwalający na ustalenie kolejności realizacji zadań
w POŚpH. Sposób wyznaczania wartości wskaźnika M, określony został w rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 14 października 2002 roku w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinien
odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem (Dz. U. Nr 179, poz. 1498), jest następujący:
M = 0,1 ■m ( l0 0,1AL - 1)

na terenie
środowisku

(5)

gdzie DL oznacza wielkość przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu [dB], natomiast m oznacza
liczbę mieszkańców na terenie o poziomie hałasu przekraczającym wartość dopuszczalną o DL decybeli.
Wskaźnik M przyjmuje wartość „0” na obszarach, na których nie ma mieszkańców (m = 0) lub nie ma
przekroczeń wartości dopuszczalnych (AL = 0). Zagrożenie hałasem jest tym większe im większą
wartość przyjmuje wskaźnik M. Wskaźnik M identyfikuje to obszary, na których występują duże
przekroczenia wartości dopuszczalnych w połączeniu z dużą liczbą osób narażonych.
Uwaga: w Mapie akustycznej Katowic z 2018 r. wskaźnik M wyznaczono dla każdego źródła hałasu
oddzielnie i odrębnie dla każdego budynku: wartość M obliczona na podstawie liczby mieszkańców
danego budynku (dane na podstawie bazy ewidencji ludności) i wartości przekroczenia dopuszczalnego
poziomu hałasu, w którym znalazł się ten budynek.
Skuteczność
rozwiązania
antyhałasowego, S

wskaźnik techniczno-ekonomicznej skuteczności przeciwhałasowych działań; wielkość, rozumiana jako
miara społecznych korzyści, wyraża się wzorem:
S = m - SL [liczba osób • dB]
gdzie:
m
-

6L
Efektywność
techniczna
rozwiązania
antyhałasowego, E

-

liczba osób w zasięgu hałasu (w obszarze ponadnormatywnego
zamieszkujących dany obszar lub budynek,
wielkość redukcji hałasu na tym obszarze lub budynku.

(6)

oddziaływania)

wskaźnik techniczno-ekonomicznej skuteczności przeciwhałasowych działań; jeśli jako Mprzed określimy
wartość wskaźnika M przed realizacją Programu, a Mpojako wartość wskaźnika M po zastosowaniu
odpowiedniego środka redukcji hałasu, to efektywność zastosowanego środka redukcji, E, można
wyznaczyć z zależności:
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Program ochrony środowiska przed hałasem
dla miasta Katowice na lata 2019 - 2024

A k s t IX
Pojęcie

Objaśnienie

E = [(Mprzed ~ K po)/ K przed] ' 100%

( 7)

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 przekroczeń poziomów dopuszczalnych na danym obszarze, to efektywność
zastosowanego rozwiązania wyniesie 100%.
Kosztochłonność
rozwiązania
przeciwhałasowego,
KCH

wskaźnik techniczno-ekonomicznej skuteczności
przedsięwzięcia, k, do jego skuteczności, S ,

przeciwhałasowych

działań;

stosunek

KCH = k /S
gdzie:
k
S
-

kosztu

(8)

koszt inwestycji [PLN],
skuteczność rozwiązania antyhałasowego

Kosztochłonność wyrażona powyższym wzorem daje informację o tym, ile kosztować będzie redukcja
hałasu o 1 dB w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Tab. 3

Objaśnienia skrótów stosowanych w Programie

Skrót

Objaśnienie

GIOŚ

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

GITD

Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

KŚ

Koleje Śląskie Sp. z o. o.; ul. Raciborska 58, 40-074 Katowice

MA 2018

Mapa akustyczna Katowic z 2018 r.

MA 2015

Mapa akustyczna Katowic z 2015 r.

MPZP

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

MZUiM

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach; ul. Kantorówny 2a, 40-381 Katowice

P G LLP NK

Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” Nadleśnictwo Katowice;
ul. Kijowska 37b, 40-754 Katowice

PLK

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

POŚ

Ustawa Prawo Ochrony Środowiska

POŚpH

Program ochrony środowiska przed hałasem - niniejszy dokument

POŚpH 2017

Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice na lata 2017 - 2022

POŚpH 2010

Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice z 2010 r.

RDOŚ
SUiKZP
TŚ
UMK
WBiPP UMK
WIOŚ
WI UMK

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach; Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Tramwaje Śląskie S.A.; ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów
Urząd Miasta Katowice; ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice
Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego, Urząd Miasta Katowice; ul. Rynek 13, 40-003 Katowice
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach; ul. Wita Stwosza 2, 40-036 Katowice
Wydział Inwestycji, Urząd Miasta Katowice; ul. Warszawska 4, 40-006 Katowice

WKŚ UMK

Wydział Kształtowania Środowiska, Urząd Miasta Katowice; ul. Rynek 1,40-003 Katowice

WRM UMK

Wydział Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Katowice; ul. Warszawska 4, 40-006 Katowice

W T UMK

Wydział Transportu, Urząd Miasta Katowice; ul. Warszawska 4, 40-006 Katowice

ZZM

Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach; ul. Kościuszki 138, 40 -5 2 3 Katowice

ZTM

Zarząd Transportu Metropolitalnego, ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice
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2

Wymagania prawne w zakresie ochrony przed hałasem

2.1 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku
Standardem jakości klimatu akustycznego w środowisku są dopuszczalne wartości poziomów
dźwięku. Wartości te określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007
r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jedn.: Dz. U. 2014 poz. 112).
Standardy jakości zostały zróżnicowane ze względu na rodzaj terenu, typ źródła hałasu oraz porę doby.
W tabelach 4 i 5 przedstawiono dopuszczalne wartości poziomu dźwięku A w środowisku
dla poszczególnych źródeł hałasu dla wskaźników długookresowych L dwn i L n , które zgodnie z ustawą
POŚ stosowane są w strategicznym zarządzaniu środowiskiem i wykorzystywane w mapach
akustycznych oraz programach ochrony środowiska przed hałasem.
Ww.

rozporządzenie definiuje

krótkookresowych

również dopuszczalne poziomy hałasu dla wskaźników

mających zastosowanie

do

ustalania

i kontroli warunków

korzystania

ze środowiska (art. 112 a ust. 2 w POŚ), w odniesieniu do jednej doby, tj. dla pory dziennej l_AeqD
oraz dla pory nocnej l_AeqN. Do tych wartości można odnieść m.in. wyniki z monitoringu hałasu,
wykonywanego w celu bezpośredniej oceny warunków akustycznych przy pomocy metody pomiarowej.
Wskaźniki te są używane również na potrzeby postępowań środowiskowych, np. w celu wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, na potrzeby przeglądu ekologicznego
lub analizy porealizacyjnej. Wartości dopuszczalnych poziomów l_AeqD i LAeqN przedstawiono w tabelach
6 i 7.
Tab. 4

Dopuszczalny długookresowy średni poziom hałasu w środowisku powodowanego przez drogi lub linie kolejowe
i tramwajowe oraz „pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu"
Dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A [dB]

Lp.

1)
2)

Rodzaj terenu

Drogi lub linie kolejowe 1)

Pozostałe obiekty i działalność
będąca źródłem hałasu

L dwn

Ln

Ldwn

Ln

1

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

50

45

45

40

2

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

64

59

50

40

3

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

68

59

55

45

4

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

70

65

55

45

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
powyżej 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową
mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.
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Tab. 5.

Dopuszczalny długookresowy średni poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez starty, lądowania i przeloty
statków powietrznych

Lp.

1

Dopuszczalny długookresowy średni poziom
dźwięku A [dB]

Rodzaj terenu

a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska
b) Tereny szpitali, domów opieki społecznej
c) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym
pobytem dzieci i młodzieży

Ln

55

45

60

50

a)

2

1)

Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej
oraz zabudowy zagrodowej i zamieszkania zbiorowego
b) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
c) Tereny mieszkaniowo-usługowe
d) Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys.
mieszkańców 1)

Ldwn

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
powyżej 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową
mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych

Tab. 6

Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku powodowanego przez drogi, linie kolejowe i tramwajowe oraz „pozostałe
obiekty i działalność będąca źródłem hałasu"
Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku [dB]
Rodzaj terenu

Lp.

1)
2)

Pozostałe obiekty i działalność
będąca źródłem hałasu

LAeqD

LAeqN

LAeqD

LAeqN

1

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

50

45

45

40

2

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

61

56

50

40

3

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

65

56

55

45

4

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

68

60

55

45

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
powyżej 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową
mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.

Tab. 7

Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych
Rodzaj terenu

Lp.

1

2

1)

Drogi lub linie kolejowe 1)

Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku [dB]
LAeqD

LAeqN

a)
b)
c)

Strefa ochronna „A” uzdrowiska
Tereny szpitali, domów opieki społecznej
Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym
pobytem dzieci i młodzieży

55

45

a)

Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej
oraz zabudowy zagrodowej i zamieszkania zbiorowego
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
Tereny mieszkaniowo-usługowe
Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys.
mieszkańców 1)

60

50

b)
c)
d)

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
powyżej 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową
mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.
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Zgodnie z definicją (tabela 2), poziom długookresowy, np. dla pory nocnej L n , jest obliczany
(średnia logarytmiczna) z wartości dobowych LAeqN ze wszystkich nocy w roku. Z porównania tabel 4 i 6
wynika, że dla hałasu drogowego i kolejowego zapewnienie wartości dopuszczalnych dla wskaźników
dobowych implikuje brak przekroczeń dla wskaźników długookresowych.
2.2 Ochrona wewnątrz pomieszczeń
Zgodnie z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy POŚ, w przypadku zabudowy mieszkaniowej, szpitali,
domów pomocy społecznej lub budynków związanych ze stałym albo czasowym pobytem dzieci
i młodzieży,

zlokalizowanych

na

terenach

zamkniętych

oraz

na

terenach

przeznaczonych

do działalności produkcyjnej, składowania i magazynowania (art. 114 ust. 3 ustawy POŚ) lub na granicy
pasa drogowego lub przyległego pasa gruntu (1) (art. 114 ust. 4 ustawy POŚ), ochrona przed hałasem
polega

na stosowaniu

rozwiązań technicznych zapewniających właściwe warunki akustyczne

w budynkach.
Na podstawie poz. 1 w tabeli 1 normy PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana - Ochrona
przed hałasem w budynkach - Część 2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku
w pomieszczeniach (2), dla pomieszczeń mieszkalnych dopuszczalne poziomy hałasu wynoszą:
-

LAeq d , wew = 40 dB A dla pory dnia,

-

LAeq n , wew = 30 dB A dla pory nocy.
Poziom

hałasu

(równoważny

poziom

dźwięku

A

w

porze

dziennej

lub

nocnej)

w pomieszczeniach wewnątrz budynku wyznacza się z zależności podanej w normie PN-B-021513:2015-10 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - Część 3: Wymagania
dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych:

! A e q ,w e w

! A e q ,z e w

eA2 + 10-log10(S /h )+ 3

(9)

gdzie:
! A eq,z e w

-

miarodajny poziom hałasu zewnętrznego dla pory dnia lub nocy, [dB],

e ,2

-

wypadkowa izolacyjność akustyczna właściwa fasady (z uwzględnieniem widmowego
wskaźnika adaptacyjnego dla hałasu zewnętrznego, Ctr, oraz przenoszenia bocznego, K ,
tj. R'a2 = Rw + Ctr, a R ’w = Rw- K) składającej się z części pełnej i okna, zdefiniowaną
w PN-EN ISO 717-1:2013-08 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach

1

Przyległy pas gruntu - grunty wzdłuż linii kolejowych, usytuowane po obu ich stronach, przeznaczone do zapewnienia
bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego. W rozumieniu ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst.
jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2117 ze zm.), oznacza to, że „Budowle i budynki mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej
niż 10 m od granicy obszaru kolejowego, z tym, że odległość ta od osi skrajnego toru nie może być mniejsza niż 20 m,
z zastrzeżeniem ust. 4”.

2

Przywołana norma została wycofana i zastąpiona przez PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana -- Ochrona
przed hałasem w budynkach -- Część 2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
Niemniej, norma PN-B-02151-02:1987 jest wciąż obowiązująca z uwagi na powołanie w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (tekst jedn.: Dz.U. 2019 poz. 1065). Należy również podkreślić, że nowa norma (PN-B-02151-2:2018-01)
definiuje wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach wyłącznie od źródeł hałasu jakim jest
wyposażenie techniczne budynku znajdujące się w budynku i jego bezpośrednim otoczeniu.
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i izolacyjności

akustycznej

elementów

budowlanych.

Izolacyjność

od dźwięków

powietrznych, [dB],
S

-

całkowite pole powierzchni fasady (część pełna + okno) od strony pomieszczenia, [m2],

A

-

chłonność akustyczna pomieszczenia mieszkalnego, [m2].

Przy przykładowym założeniu, że średnia powierzchnia okna stanowi 1/6 całkowitej powierzchni
elewacji

danego

pomieszczenia

(np.

sypialni),

wypadkowa

wyznaczona dla typowych materiałów budowlanych wynosi f

izolacyjność

akustyczna

fasady,

» 33 dB. Przyjmując średnią wartość

składnika związanego z powierzchnią przegrody i chłonnością pomieszczenia 10 ■log10(S /h ) = 0 dB
(dla standardowych pomieszczeń mieszkalnych jego wartość zawiera się w zakresie od -3 do 0 dB),
z powyższej formuły otrzymujemy:
! Aeq,wew

! Aeq,zew

i0 [dB].

(10)

2.3 Kwalifikacja akustyczna terenów
Zgodnie z art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy POŚ do terenów wymagających ochrony przed hałasem
zalicza się faktycznie zagospodarowane tereny:
-

zabudowy mieszkaniowej,

-

szpitali i domów opieki społecznej,

-

budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,

-

budynków na cele uzdrowiskowe,

-

rekreacyjno-wypoczynkowe,

-

mieszkaniowo-usługowe.

Standardy jakości klimatu akustycznego dla ww. terenów określone zostały w Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst
jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 112). Zgodnie z art. 114 ust. 1 ww. ustawy, przy sporządzaniu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się tereny, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1,
a zatem zapisy miejscowych planów są wiążące w zakresie ustalenia terenów wymagających ochrony
akustycznej.
Dla terenu śródmieścia dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku przyjęto jak dla strefy śródmiejskiej
miast powyżej 100 tys. mieszkańców, zgodnie z tabelą 4, z wyjątkiem:
-

terenów szpitali, którym przypisano kategorię 2b zgodnie z tabelą 4,

-

terenów szkół, którym przypisano kategorię 2d zgodnie z tabelą 4,

-

terenów objętych MPZP dla których ustalono inną funkcję.
Zakres terenów objętych MPZP na terenie miasta Katowice przedstawia rysunek 1, zaś mapę

wrażliwości akustycznej miasta opracowaną w ramach Mapy akustycznej Katowic z 2018 r. pokazano
na rysunku 2.
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obowiązujące tnie scowe plany zagospodarowania przestrzennego
drogi
rzeki
zbiorniki wodne
5 km
granice miasta

Rys. 1

Obszary objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Katowice
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Rys. 2

Program ochrony środowiska przed hałasem
dla miasta Katowice na lata 2019 - 2024

Mapa wrażliwości miasta Katowice dla hałasu drogowego, tramwajowego, kolejowego i przemysłowego na podstawie
MA 2018
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Rys. 3

Program ochrony środowiska przed hałasem
dla miasta Katowice na lata 2019 - 2024

Mapa wrażliwości miasta Katowice dla hałasu lotniczego na podstawie MA 2018
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3

Metodyka realizacji Programu
Metodyka zastosowana do stworzenia Programu jest wieloetapowym procesem, na który

składają się następujące zadania:
-

analiza wyników Mapy akustycznej Katowic z 2018 r.
W wyniku tej analizy zostają wskazane obszary narażone na oddziaływanie poszczególnych źródeł
hałasu, w oparciu o wielkość przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu oraz wskaźnik M,
łączący wielkość przekroczenia wartości dopuszczalnych z liczbą mieszkańców zameldowanych
w danych budynkach.

-

ocena realizacji poprzednich POŚpH
Ocena przedstawia zakres zadań zrealizowanych oraz skuteczność przyjętych rozwiązań.
Dla zadań pozostałych wskazano przyczyny braku ich realizacji oraz włączono je do obecnego
Programu, jeżeli w wyniku analiz potwierdzono taką konieczność.

-

analiza skarg mieszkańców na hałas
Jeżeli skarga na hałas odnosi się do lokalizacji, dla której w MA 2018 wykazano przekroczenia
dopuszczalnego poziomu hałasu, miejsce objęto Programem, ze wskazaniem koncepcji działań
przeciwhałasowych.

-

przedstawienie

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.

Tereny włączone do analizy Programu, dla których opracowano rozwiązania przeciwhałasowe zostały
wybrane na podstawie następujących kryteriów:
-

wielkości przekroczenia dopuszczalnego poziomu dźwięku,

-

wartości wskaźnika M,

-

zasadności skargi na hałas w kontekście wyników MA 2018,

-

aktualnych planów inwestycyjnych miasta,

-

możliwości redukcji hałasu w świetle dostępnych metod i narzędzi oraz ograniczeń w ich
stosowaniu w danej lokalizacji.
3.1

Identyfikacja i kwalifikacja obszarów objętych Programem
Identyfikacja obszarów zagrożonych hałasem oraz ich kwalifikacja do Programu przebiegała

w następujących etapach:
1) Wybór obszarów, na których spełniony jest jeden lub więcej z warunków:
-

przekroczenia dopuszczalnego poziomu dźwięku są większe niż 5 dB,

-

przekroczenia dopuszczalnego poziomu dźwięku są mniejsze niż 5 dB, ale są przestrzennie
rozległe i obejmują większą grupę budynków,
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-

wskaźnik M ma wysoką wartość w porównaniu do innych obszarów (sumaryczna wartość
dla wybranego obszaru narażonego na ponadnormatywny poziom hałasu),

-

występują zasadne skargi na hałas,

-

występuje korelacja pomiędzy miejscem wystąpienia przekroczeń dopuszczalnego poziomu
dźwięku na danym obszarze z planami inwestycyjnymi miasta.

2)

analiza możliwości redukcji hałasu na obszarach wskazanych w punkcie a), dobierając metody
zmniejszenia zagrożenia hałasem adekwatne do wielkości przekroczenia dopuszczalnego poziomu
hałasu oraz oceniając możliwości i ograniczenia tych metod. Dobór i cel zastosowania określonych
metod są zależne od: rodzaju źródła hałasu, lokalizacji odbiorcy względem źródła hałasu, wielkości
przekroczenia wartości dopuszczalnej, możliwości technicznych, względów bezpieczeństwa,
kosztochłonności i korzyści rozwiązania przeciwhałasowego,
Jak wspomniano w rozdziale 1.1, POŚpH jest opracowaniem o charakterze strategicznym.

Z tego

względu proponowane

działania

przeciwhałasowe

mają

służyć

poprawie

warunków

akustycznych możliwie największej liczbie mieszkańców. Z tego powodu Program nie uwzględnia
miejsc, gdzie np. zagrożone są pojedyncze budynki, natomiast koncentrowano się na strategii działań
przeciwhałasowych dla większych grup budynków. Ponadto należy mieć też na uwadze, iż w niniejszym
POŚpH wskaźnik M nie pełnił funkcji kluczowej przy doborze obszarów kwalifikowanych do Programu.
Ze względu na to, że:
-

przepisy nie precyzują, dla jakiego obszaru jednostkowego należy obliczać wskaźnik M,

-

przepisy nie precyzują, w którym punkcie badanego obszaru należy wyznaczyć wielkość
przekroczenia,

-

wartość wskaźnika M nie koreluje w satysfakcjonującym stopniu z subiektywnym odczuciem
hałasu,

jego zastosowanie w POŚpH jest ograniczone do funkcji pomocniczej, np. w sytuacji gdy na takich
samych

obszarach

występuje

różna

liczba

osób

lub różna wartość

przekroczenia wartości

dopuszczalnej.
Obszary pominięte w Programie, na których ponadnormatywne poziomy hałasu występują
(lub mogą występować, do czego przesłanką są zgłaszane 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 (rozdz. 10).
3.2 Harmonogram realizacji działań przeciwhałasowych
Działaniami POŚpH powinny być objęte wszystkie obszary narażone na ponadnormatywne
oddziaływanie hałasu dla wskaźnika Ldwn i/lub Ln . Jednakże, ze względu na rozległość ww. obszarów,
liczbę źródeł hałasu, plany inwestycyjne, dostępność oraz koszty skutecznych metod redukcji hałasu,
nie ma możliwości ani technicznych ani finansowych, aby wszystkie zadania były zrealizowane w ciągu

strona 19

Id: 8210C62E-5873-497B-B75D-6015CBCC8D59. Podpisany

Strona 19

4

Program ochrony środowiska przed hałasem
dla miasta Katowice na lata 2019 - 2024

AI< j s t i X

najbliższych kilku lat. Dlatego zaproponowano harmonogram grupujący działania na 3 etapy realizacji,
tj. perspektywę krótko-, średnio- i długookresową. Podział został opracowany ze względu na:
-

narażenie na hałas (wartości przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu),

-

liczbę osób narażonych na hałas,

-

wielkość wskaźnika M,

-

skargi na hałas oddziałujący na dany obszar,

-

możliwości finansowe, powiązane z planami inwestycyjnymi, pozwalające wdrożyć daną metodę
redukcji hałasu.

Podział działań Programu według ww. kryterium przedstawiono w tabeli 8.

Tab. 8

Podział przedsięwzięć przeciwhałasowych opisanych w Programie
Okres realizacji

Działanie

Horyzont czasowy

Likwidacja przekroczeń poziomów dopuszczalnych dla obszarów:

krótkoterminowy

średnioterminowy

długoterminowy

-

na których są przekroczenia sięgają 10 dB i więcej

-

o największej liczbie osób narażonych na hałas (wskaźnik M)

-

gdzie zapewnione jest finansowanie lub są niskie koszty
działań przeciwhałasowych

-

dla których pojawiły się skargi na hałas

-

gdzie nie podjęto działań wskazanych w poprzedniej edycji
POŚpH

Likwidacja przekroczeń poziomów dopuszczalnych w obszarach,
które nie spełniają części ww. kryteriów
Likwidacja przekroczeń poziomów dopuszczalnych w obszarach
dla których obecnie nie ma możliwości finansowania działań

do 2024 r.

od 2024 r.
do 2029 r.
po 2029 r.

Ostateczną kolejność realizacji działań ustalono z Zamawiającym oraz Zarządzającymi, odpowiedzialnymi
za emisję hałasu danego źródła.
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Zakres przestrzenny opracowania

4.1 Charakterystyka obszaru analizowanego w Programie
Zasięg terytorialny Programu obejmuje cały obszar określony w MA 2018, który zawarty jest
w granicach administracyjnych miasta Katowice.
Miasto Katowice o powierzchni 164,7 km2, w którym mieszka 296,3 tys. osób, jest miastem
na prawach powiatu. Podzielone jest na 22 dzielnice zgrupowane w pięciu zespołach dzielnic
(rysunek 4):
-

zespół dzielnic śródmiejskich: Śródmieście, osiedle Paderewskiego - Muchowiec, Koszutka,
Bogucice;

-

zespół dzielnic północnych: Załęże, osiedle Witosa, osiedle Tysiąclecia, Dąb, Wełnowiec Józefowiec;

-

zespół dzielnic zachodnich: Załęska Hałda - Brynów, Brynów - Osiedle Zgrzebnioka, Ligota Panewniki;

-

zespół dzielnic wschodnich: Zawodzie, Dąbrówka Mała, Szopienice -

Burowiec, Janów -

Nikiszkowiec, Giszowiec;
-

zespół dzielnic południowych: Murcki, Piotrowice - Ochojec, Zarzecze, Kostuchna, Podlesie.

Katowice charakteryzują się zróżnicowanym zagospodarowaniem przestrzennym (tabela 9),
z czego około 27% stanowią tereny zabudowane. Tereny podlegające ochronie przed hałasem w sumie
zajmują 36,6 km2, co stanowi 22,2% obszaru miasta (tabela 10). Udział poszczególnych kategorii
terenów podlegających ochronie przed hałasem przedstawiono na rysunku 5.
Tab. 9

Sposób użytkowania gruntów w Katowicach
R o d z a j u ż y tk u g ru n to w e g o

P o w ie rz c h n ia [k m 2]

U d z ia ł [% ]

sady

0,3

0,2

inne tereny komunikacyjne

3,0

1,8

wody powierzchniowe płynące i stojące, grunty pod stawami, rowy

2,7

1,6

zurbanizowane tereny niezabudowane

2,1

1,3

grunty zadrzewione i zakrzewione

1,2

0,7

tereny rekreacyjno - wypoczynkowe

5,0

3,0

tereny kolejowe

5,5

3,4

nieużytki i tereny różne

3,3

2,0

łąki trwałe i pastwiska trwałe

5,6

3,4

inne tereny zabudowane

11,5

7,0

grunty orne

9,6

5,8

drogi

12,6

7,7

tereny przemysłowe

12,9

7,9

tereny mieszkaniowe i użytki rolne zabudowane

19,9

12,1

lasy

69,1

42,0
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1 - ŚRÓDMIEŚCIE
2 - ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW CZ. ZACH.
3 - ZAWODZIE
4 - OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC
5 - BRYNOW - CZ. WSCH. - OS EDLE ZGRZEBN OKA
6 - L GOTA - PANEWN K
7 - ZAŁĘZE
8 -O S EDLE W TOSA
9 - OSIEDLE TYSIĄCLECIA
1 0 -D Ą B
11 - WEŁNO WIEC - JÓZEFOWIEC
12 - KOSZUTKA
1 3 -BOGUCICE
14 - DĄBRÓWKA MAŁA
5 - SZOP EN CE - BUROW EC
6 - JANÓW - N K SZOW EC
17 - G SZOW EC
8 - MURCK
9 - P OTROW CE - OCHOJEC
20 - ZARZECZE
2 - KOSTUCHNA
22 - PODLES E

Rys. 4

Program ochrony środowiska przed hałasem
dla miasta Katowice na lata 2019 - 2024

4 km
Zespoły dzielnic:
Zespół dzielnic południowych
Zespół dzielnic północnych
Zespół dzielnic wschodnich
Zespół dzielnic zachodnich
Zespół dzielnic śródmiejskich

Podział administracyjny miasta Katowice
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Tab. 10

Udział poszczególnych kategorii terenów podlegających ochronie przed hałasem występujących w obszarze Katowic
na podstawie Mapy wrażliwości MA 2018

Kategoria

Funkcja terenu

powierzchnia
[km2]

udział
w odniesieniu
do całkowitej
powierzchni
miasta [%]

udział w odniesieniu
do powierzchni
wszystkich terenów
chronionych [%]

2a

Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej

13,3

8,1

36,4

2b

Tereny zabudowy związanej ze stałym
lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży

1,6

1,0

4,5

2c

Tereny domów opieki społecznej

0,1

0,1

0,4

2d

Tereny szpitali w miastach

0,4

0,2

1,0

3a

Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego

6,8

4,1

18,7

3b

Tereny zabudowy zagrodowej

< 0,1

< 0,1

< 0,1

3c

Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

7,8

4,8

21,5

3d

Tereny mieszkaniowo-usługowe

3,7

2,3

10,2

4

Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej
100 tys. mieszkańców

2,7

1,6

7,4

Rys. 5

Tereny podlegające ochronie przed hałasem w Katowicach w podziale na funkcję w odniesieniu do Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

strona 23

Id: 8210C62E-5873-497B-B75D-6015CBCC8D59. Podpisany

Strona 23

AI<4 j s t i X
4.2

Program ochrony środowiska przed hałasem
dla miasta Katowice na lata 2019 - 2024

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 i linię kolejową E30
Korytarz VI Gdańsk - Warszawa (Łódź) - Katowice - Ostrawa (Żylina); obejmujący: szlak drogowy E75
i linię kolejową E65.
4.2.1

Transport drogowy
Sieć drogowa m. Katowice to drogi publiczne o łącznej długości około 1120 km z czego w MA

2018 uwzględniono około 290 km, na które składa się:
-

11 km autostrad,

-

5 km dróg ekspresowych,

-

33 km dróg krajowych,

-

3 km dróg wojewódzkich,

-

199 km dróg powiatowych,

-

drogi gminne.

Przez m. Katowice przebiega lub kończy swój bieg 5 dróg o znaczeniu krajowym:
-

DK nr 1: Sosnowiec k. Strykowa - Łódź - Tuszyn - Piotrków Trybunalski - Częstochowa Dąbrowa Górnicza - Tychy - Pszczyna - Bielsko-Biała,

-

DK nr 79: Warszawa - Kozienice - Zwoleń - Sandomierz - Kraków - T rzebinia - Chrzanów Jaworzno - Katowice - Chorzów - Bytom,

-

DK nr 81: Katowice - Mikołów - Żory - Skoczów,

-

DK nr 86: Wojkowice Kościelne - Będzin - Sosnowiec - Katowice - Tychy,

-

Autostrada A4: Jędrzychowice - Legnica - Wrocław - Opole - Gliwice - Katowice - Kraków Tarnów - Rzeszów - Korczowa.
Autostrada A4 jest jednocześnie drogą o randze europejskiej E40, natomiast DK nr 1 - trasą

E462 oraz E75. Przez m. Katowice przebiega również droga wojewódzka DW nr 902 będąca częścią
Drogowej Trasy Średnicowej.
W ciągu ww. sieci drogowej przebiega także 112 linii autobusowych będących częścią
komunikacji miejskiej obsługiwanej przez Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu
Przemysłowego.
W opracowaniu POŚpH uwzględniono wpływ hałasu od dróg analizowanych w MA 2018, czyli
od wszystkich dróg na terenie Katowic, których natężenie ruchu pojazdów w ciągu doby przekracza
3 000 przejazdów. Drogi, które charakteryzują się mniejszym SDR niż 3 000 przejazdów na dobę, nie
stanowią zagrożenia dla klimatu akustycznego w ujęciu strategicznym. Drogi objęte MA 2018
oraz niniejszym Programem przedstawiono na mapie na rysunku 6.
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drogi uwzględnione w mapie akustycznej
pozostałe drogi

5 km

granice miasta
Rys. 6

Lokalizacja dróg w granicach miasta Katowice z wyróżnieniem dróg o największym natężeniu ruchu w skali roku, które
uwzględniono w MA 2018

strona 25

Id: 8210C62E-5873-497B-B75D-6015CBCC8D59. Podpisany

Strona 25

Program ochrony środowiska przed hałasem
dla miasta Katowice na lata 2019 - 2024

AI<4 j s t i X
4.2.2

Transport szynowy
Sieć komunikacji tramwajowej

obejmuje

13 linii tramwajowych częściowo

należących

do międzymiastowej sieci tramwajów konurbacji górnośląskiej. Zlokalizowane są głównie w północnej
części miasta, a ich łączna długość wynosi ok. 62,6 km. Rozchodzą się one promieniście z centrum
miasta w 5 kierunkach (rysunek 7). W obliczeniach uwzględniono 52,6 km torów tramwajowych.

Rys. 7

Linie tramwajowe w granicach miasta Katowice
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Przez m. Katowice przebiega 12 linii kolejowych

(rysunek 8) o łącznej długości 546,8 km

(w obliczeniach uwzględniono 112,1 km):
-

linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice,

-

linia nr 137 Katowice - Legnica,

-

linia nr 138 Oświęcim - Katowice,

-

linia nr 139 Katowice - Zwardoń,

-

linia nr 140 Katowice Ligota - Nędza,

-

linia nr 141 Katowice Ligota - Gliwice,

-

linia nr 142 Katowice Ligota - Tychy,

-

linia nr 161 Katowice Szopienice Północne - Chorzów Stary,

-

linia nr 171 Dąbrowa Górnicza Towarowa - Panewnik,

-

linia nr 654 Szabelnia - Katowice Szopienice Północne,

-

linia nr 655 Mysłowice MWB - Katowice Muchowiec KMA,

-

linia nr 657 Katowice Szopienice Północne - Katowice Muchowiec KMA.

linie kolejowe uwzględnione w mapie akustycznej
pozostałe linie kolejowe

0

2

3

4

5 km

granice miasta

Rys. 8

Linie kolejowe w granicach Katowic
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4.3 Lotnisko
W granicach administracyjnych m. Katowice funkcjonuje cywilne lotnisko sportowe Muchowiec
(kod ICAO: EPKM) użytkowane przez Aeroklub Śląski. Lotnisko posiada trzy drogi startowe: 2 trawiaste,
oraz jedną betonową. Statki powietrzne o napędzie silnikowym użytkują jedynie drogę betonową z
oznaczeniem RWY 05L/23R - kierunek geograficzny: 50° - 230°. Jest to droga o długości 1110 metrów
i szerokości 30 metrów. Lokalizację lotniska przedstawiono na rysunku 9.

j j pas startowy
n

obszar lotniska

0

1

2

3

4

5 km

granice miasta

Rys. 9

Lotnisko na terenie Katowic objęte MA 2018
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Obiekty przemysłowe
Program obejmuje hałas przemysłowy z zakładów, których emisję przeanalizowano w MA 2018.

W skład tej grupy źródeł wchodzą obiekty takie jak:
-

duże zakłady przemysłowe, np. huty, kopalnie, fabryki,

-

sklepy wielkopowierzchniowe i centra handlowe,

-

zajezdnie tramwajowe i autobusowe,

-

parkingi sąsiadujące z ww. obiektami.

Listę zakładów przemysłowych i obiektów handlowych objętych MA 2018 zamieszczono w tabeli 11,
a ich lokalizację przedstawiono na rysunku 10.
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Tab. 11

*

Zakłady przemysłowe ujęte na Mapie akustycznej Katowic 2018

Lp.

Nazwa obiektu

Adres

1

Baterpol S.A. Zakład Ołowiu

ul. Obrońców Westerplatte 108

2

Rockwell Automation

ul. Roździeńska 49

3

IKEA

Al. Roździeńskiego 95

4

Castorama / Hipermarket „Carrefour”

Al. Roździeńskiego 198

5

ZM Silesia S.A.

ul. Konduktorska 8

6

Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych, Grupa Kapitałowa FASING S.A.

ul. Modelarska 11

7

Lidl

ul. Słoneczna 23

8

Silesia City Center

ul. Chorzowska 107

9

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice - Zajezdnia Autobusowa

ul. Mickiewicza 59

10

Tramwaje Śląskie S.A. - Zajezdnia Tramwajowa, Przedsiębiorstwo
Komunikacji Miejskiej Katowice - Zajezdnia Autobusowa

ul. 1 Maja 152

11

Unilever Polska S.A. Oddział Żywności

ul. Kołodziejska 2

12

Ferrum S.A.

ul. Porcelanowa 11

13

Centrum Handlowe „Auchan”

Trasa Nikodema i Józefa Renców 30

14

Makro Cash and Carry

ul. Pukowca 25

15

Kopalnia Węgla Kamiennego „Wujek”

ul. Wincentego Pola 65

16

Centrum Handlowe „3 Stawy”

ul. Pułaskiego 60

17

Kopalnia Węgla Kamiennego „Murcki - Staszic”, Obszar „Boże Dary”

ul. T. Boya Żeleńskiego

18

Kopalnia Węgla Kamiennego „Wieczorek” *

ul. Szopienicka 58

19

Kopalnia Węgla Kamiennego „Staszic”

ul. Karolinki 1

20

Kopalnia Węgla Kamiennego „Wieczorek”, Szyb Giszowiec

ul. Mysłowicka

21

Kopalnia Węgla Kamiennego „Wieczorek”, Szyb Roździeński

ul. Kosmiczna

22

Kopalnia Węgla Kamiennego „Murcki -Staszic”, Szyb Zygmunt

ul. Bażantów

23

Lambertz Polonia Sp. z o.o.

ul. Bażantów 1

24

Szyb IV KWK „Murcki-Staszic'

Dzielnica Giszowiec

25

Supersam

ul. Ks. Piotra Skargi 6

26

Selgros Cash and Carry

ul. Lwowska 32

27

Kompleks Euro-Centrum wraz z Biedronką i parkingami

ul. Ligocka 103

28

Galeria Katowicka

ul. 3-go Maja 30

29

Famur

ul. Armii Krajowej 51

30

Cinema City Punkt 44

ul. Gliwicka 44

w tabeli przedstawiono zakłady przemysłowe uwzględnione w mapie akustycznej, tj. zgodnie ze stanem
z początku 2018 r.; Kopalnia Węgla Kamiennego „Wieczorek” 31 marca 2018 r. została przekazana do Spółki
Restrukturyzacji Kopalń S.A.; jej likwidacja oznacza aktualnie brak emisji hałasu do środowiska.
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Narażenie na hałas

5 1 Skala narażenia na hałas
Opracowanie MA 2018 pozwoliło określić liczbę ludności, lokali mieszkalnych oraz powierzchni
obszarów eksponowanych na hałas na terenie Katowic, zgodnie z wymaganiami tj. w przedziałach
poziomów co 5 dB, oddzielnie dla wskaźnika Ldwn i Ln oraz poszczególnych rodzajów hałasu.
Na rysunku 11 zilustrowano fragment statystyk wynikających z MA 2018 przedstawiających liczbę osób
eksponowanych na hałas pochodzący z różnych źródeł, dla poziomu Ldwn o wartościach w przedziale 60
65 dB oraz 65-70 dB oraz dla poziomu Ln o wartościach w przedziałach 55-60 i 60-65 dB. Z ww. danych
wynika, że w skali całego miasta zdecydowanie dominuje hałas drogowy. Liczba osób eksponowanych
na hałas drogowy przekraczający wartość wskaźnika Ldwn równą 55 dB to około 38% mieszkańców miasta,
podczas gdy dla hałasu tramwajowego to 2,3%, kolejowego - 2,1%, a przemysłowego około 0,1%
(rysunek 12). Szczegółowe dane dotyczące każdego ze źródeł hałasu, zestawiono w tabelach 12

Rys. 11

20.

Liczba mieszkańców Katowic eksponowanych na różnego rodzaju hałas w środowisku w przedziałach 60-65 i 65-70 dB
dla wskaźnika Ldwn oraz 55-60 i 60-65 dB dla wskaźnika Ln

strona 31

Id: 8210C62E-5873-497B-B75D-6015CBCC8D59. Podpisany

Strona 31

Program ochrony środowiska przed hałasem
dla miasta Katowice na lata 2019 - 2024

AI<4 j s t i X
L DWn ■^

55 dB

hałas drogowy ■ hałas kolejowy

Ln :

hałas tramwajowy

>50

dB

■ hałas przemysłowy U hałas lotniczy

Rys. 12

Liczba (procent) mieszkańców Katowic eksponowanych na różnego rodzaju hałas w środowisku o wartościach
przekraczających 55 dB dla wskaźnika Ldwn oraz 50 dB dla wskaźnika Ln

5.1.1

Hałas drogowy

Tab. 12

Poziomy dźwięku w środowisku określone przez wskaźnik Ldwn - dane dla hałasu drogowego
Przedział poziom ów dźwięku, wskaźnik LDWN
Hałas drogowy
55-60 dB

60 - 65 dB

65 - 70 dB

70 - 75 dB

> 75 dB

23,218

17,607

11,442

6,157

4,064

Liczba lokali mieszkalnych
w danym zakresie [w tysiącach]

27,2

17,2

7,4

2,1

0,2

Liczba eksponowanych mieszkańców
w danym zakresie [w tysiącach]

56,4

35,8

15,3

4,3

0,4

Powierzchnia obszarów eksponowanych
w danym zakresie [km2]

Tab. 13

Poziomy dźwięku w środowisku określone przez wskaźnik L n - dane dla hałasu drogowego
Przedział poziom ów dźwięku, wskaźnik L n
Hałas drogowy
50-55 dB

55-60 dB

60 - 65 dB

65 - 70 dB

> 70 dB

20,125

13,755

7,870

3,300

2,093

Liczba lokali mieszkalnych
w danym zakresie [w tysiącach]

21,1

9,7

3,2

0,4

< 0,1

Liczba eksponowanych mieszkańców
w danym zakresie [w tysiącach]

43,9

20,1

6,7

0,7

< 0,1

Powierzchnia obszarów eksponowanych
w danym zakresie [km2]
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5.1.2

Hałas kolejowy

T a b . 14

P o z io m y d ź w ię k u w ś r o d o w is k u o k r e ś lo n e p r z e z w s k a ź n ik L DWN - d a n e d la h a ła s u k o le jo w e g o

Przedział poziom ów dźwięku, wskaźnik L dwn
Hałas kolejowy
55-60 dB

60 - 65 dB

65 - 70 dB

70 - 75 dB

> 75 dB

3,848

2,300

1,340

0,621

0,094

Liczba lokali mieszkalnych
w danym zakresie [w tysiącach]

2,0

0,9

0,2

< 0,1

-

Liczba eksponowanych mieszkańców
w danym zakresie [w tysiącach]

4,1

1,9

0,4

< 0,1

-

Powierzchnia obszarów eksponowanych
w danym zakresie [km2]

T a b . 15

P o z io m y d ź w ię k u w ś r o d o w is k u o k r e ś lo n e p r z e z w s k a ź n ik L N - d a n e d la h a ła s u k o le jo w e g o

Przedział poziom ów dźwięku, wskaźnik L n
Hałas kolejowy
50-55 dB

55-60 dB

60 - 65 dB

65 - 70 dB

> 70 dB

3,386

1,971

1,053

0,435

0,025

Liczba lokali mieszkalnych
w danym zakresie [w tysiącach]

1,7

0,6

< 0,1

< 0,1

Liczba eksponowanych mieszkańców
w danym zakresie [w tysiącach]

3,5

1,3

0,1

< 0,1

Powierzchnia obszarów eksponowanych
w danym zakresie [km2]

5.1.3

Hałas tramwajowy

T a b . 16

P o z io m y d ź w ię k u w ś r o d o w is k u o k r e ś lo n e p r z e z w s k a ź n ik L dwn - d a n e d la h a ła s u tra m w a jo w e g o

Przedział poziom ów dźwięku, wskaźnik LDWN
Hałas tram wajowy
55-60 dB

60 - 65 dB

65 - 70 dB

70 - 75 dB

> 75 dB

0,980

0,682

0,401

0,038

-

Liczba lokali mieszkalnych
w danym zakresie [w tysiącach]

1,6

1,0

0,7

< 0,1

-

Liczba eksponowanych mieszkańców
w danym zakresie [w tysiącach]

3,3

2,1

1,5

< 0,1

-

Powierzchnia obszarów eksponowanych
w danym zakresie [km2]

Tab. 17

P o z io m y d ź w ię k u w ś r o d o w is k u o k r e ś lo n e p r z e z w s k a ź n ik L N - d a n e d la h a ła s u tra m w a jo w e g o

Przedział poziom ów dźwięku, wskaźnik LN
Hałas tram wajowy
50-55 dB

55-60 dB

60 - 65 dB

65 - 70 dB

> 70 dB

0,835

0,485

0,174

-

-

Liczba lokali mieszkalnych
w danym zakresie [w tysiącach]

1,2

0,9

0,2

-

-

Liczba eksponowanych mieszkańców
w danym zakresie [w tysiącach]

2,6

1,9

0,4

-

-

Powierzchnia obszarów eksponowanych
w danym zakresie [km2]
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5.1.4

Hałas przemysłowy

T a b . 18

P o z io m y d ź w ię k u w ś r o d o w is k u o k r e ś lo n e p r z e z w s k a ź n ik L DWN - d a n e d la h a ła s u p r z e m y s ło w e g o

Przedział poziom ów dźwięku, wskaźnik L dwn
Hałas przemysłowy
55-60 dB

60 - 65 dB

65 - 70 dB

70 - 75 dB

> 75 dB

1,527

1,238

0,453

0,163

0,124

Liczba lokali mieszkalnych
w danym zakresie [w tysiącach]

0,1

< 0,1

< 0,1

-

-

Liczba eksponowanych mieszkańców
w danym zakresie [w tysiącach]

0,3

< 0,1

< 0,1

-

-

Powierzchnia obszarów eksponowanych
w danym zakresie [km2]

T a b . 19

P o z io m y d ź w ię k u w ś r o d o w is k u o k r e ś lo n e p r z e z w s k a ź n ik L N - d a n e d la h a ła s u p r z e m y s ło w e g o

Przedział poziom ów dźwięku, wskaźnik LN
Hałas przemysłowy
50-55 dB

55-60 dB

60 - 65 dB

65 - 70 dB

> 70 dB

Powierzchnia obszarów eksponowanych
w danym zakresie [km2]

1,143

0,791

0,313

0,073

0,099

Liczba lokali mieszkalnych
w danym zakresie [w tysiącach]

<0,1

< 0,1

< 0,1

-

-

Liczba eksponowanych mieszkańców
w danym zakresie [w tysiącach]

0,2

< 0,1

< 0,1

-

-

5.1.5

Hałas lotniczy

Tab. 2 0

P o z io m y d ź w ię k u w ś r o d o w is k u o k r e ś lo n e p r z e z w s k a ź n ik L DWN - d a n e d la h a ła s u lo tn ic z y

Przedział poziom ów dźwięku, wskaźnik LDWN
Hałas przemysłowy
55-60 dB

60 - 65 dB

65 - 70 dB

70 - 75 dB

> 75 dB

0,24

0,08

0,03

0,01

0,00

Liczba lokali mieszkalnych
w danym zakresie [w tysiącach]

0

0

0

0

0

Liczba eksponowanych mieszkańców
w danym zakresie [w tysiącach]

0

0

0

0

0

Powierzchnia obszarów eksponowanych
w danym zakresie [km2]

Dla hałasu lotniczego obliczenia w MA 2018 wykonane zostały tylko dla wskaźnika L dwn , z racji
niewystępowania operacji lotniczych na Lotnisku Muchowiec w porze nocnej. Zasięg hałasu wyrażony
wskaźnikiem Ldwn o wartościach przekraczających 55 dB całkowicie zamyka się granicach terenu
lotniska, stąd brak jest lokali mieszkalnych i mieszkańców eksponowanych na ten rodzaj hałasu.
5.2

Jakościowa ocena warunków akustycznych
Oceny zagrożenia warunków akustycznych (przekroczenia wartości dopuszczalnych) w stanie

aktualnym dokonano na podstawie Mapy akustycznej 2018. Miarą tego zagrożenia są przekroczenia
dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku (tabela 4), które w Mapie akustycznej 2018 zaprezentowano
na mapach:
-

Mapa terenów zagrożonych hałasem dla wskaźnika Ldwn ,

-

Mapa terenów zagrożonych hałasem dla wskaźnika L n ,

wyznaczonych dla poszczególnych typów źródeł hałasu w mieście.
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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 (Dz. U. Nr 187, poz. 1340 oraz z 2018,
poz. 504). Stan warunków akustycznych, w zależności od przekroczenia dopuszczalnych poziomów
dźwięku, opisuje się następująco:
-

„niedobry” oznacza przekroczenia do 10 dB,

-

„zły” oznacza przekroczenia w przedziale 10

-

„bardzo zły” oznacza przekroczenia powyżej 20 dB.

20 dB,

W kolejnych podrozdziałach przedstawiono wyniki analiz narażenia na hałas z poszczególnych
źródeł, zbiorczo dla całego obszaru miasta. Rezultaty pokazano w tabelach 21

28 z podziałem

na poszczególne źródła hałasu i wskaźniki oceny hałasu (L n i Ldwn ).
W poniższych statystykach nie prezentuje się hałasu lotniczego, z uwagi na fakt, iż jego oddziaływanie
akustyczne w całości zamyka się w granicach lotniska, nie powodując tym samym przekroczeń wartości
dopuszczalnych.
5.2.1

Narażenie na hałas drogowy

Tab. 21

P r z e k r o c z e n ie w a r to ś c i d o p u s z c z a ln y c h w e d łu g w s k a ź n ik a L DWN - d a n e d la h a ła s u d r o g o w e g o

Przedział przekroczeń dopuszczalnego poziomu, wskaźnik Ldwn
Hałas drogowy

< 5 dB

5 - 1 0 dB

10 - 1 5 dB

niedobry
Powierzchnia obszarów narażonych
w danym zakresie [km2]

15 - 20 dB

> 20 dB

stan w arunków akustycznych
bardzo zły

zły

1,450

0,263

0,027

0,001

-

Liczba lokali mieszkalnych
w danym zakresie [w tysiącach]

3,6

0,5

< 0,1

-

-

Liczba narażonych mieszkańców
w danym zakresie [w tysiącach]

7,4

1,0

< 0,1

-

-

Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych
w danym zakresie

72

34

4

-

-

Liczba budynków służby zdrowia, opieki
społecznej i socjalnej w danym zakresie

19

9

-

-

-

-

-

-

-

-

Inne obiekty budowlane z punktu widzenia
ochrony przed hałasem
Tab. 2 2

P r z e k r o c z e n ie w a r to ś c i d o p u s z c z a ln y c h w e d łu g w s k a ź n ik a L n - d a n e d la h a ła s u d r o g o w e g o

Przedział przekroczeń dopuszczalnego poziomu, wskaźnik LN
Hałas drogowy

0 - 5 dB

5 - 1 0 dB

10 - 1 5 dB

niedobry
Powierzchnia obszarów narażonych
w danym zakresie [km2]

15 - 20 dB

> 20 dB

stan w arunków akustycznych
bardzo zły

zły

1,149

0,234

0,034

-

-

Liczba lokali mieszkalnych
w danym zakresie [w tysiącach]

2,5

0,3

< 0,1

-

-

Liczba narażonych mieszkańców
w danym zakresie [w tysiącach]

5,3

0,7

< 0,1

-

-

Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych
w danym zakresie

35

11

1

-

-

Liczba budynków służby zdrowia, opieki
społecznej i socjalnej w danym zakresie

16

2

-

-

-

-

-

-

-

-

Inne obiekty budowlane z punktu widzenia
ochrony przed hałasem
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5.2.2

Narażenie na hałas kolejowy

Tab. 2 3

P r z e k r o c z e n ie w a r to ś c i d o p u s z c z a ln y c h w e d łu g w s k a ź n ik a L DWN - d a n e d la h a ła s u k o le jo w e g o

Przedział przekroczeń dopuszczalnego poziomu, wskaźnik Ldwn
Hałas kolejowy

< 5 dB

5 - 1 0 dB

10 - 1 5 dB

15 - 20 dB

> 20 dB

stan w arunków akustycznych
niedobry

bardzo zły

zły

Powierzchnia obszarów narażonych
w danym zakresie [km2]

0,110

0,004

-

-

-

Liczba lokali mieszkalnych
w danym zakresie [w tysiącach]

< 0,1

< 0,1

-

-

-

0,1

< 0,1

-

-

-

Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych
w danym zakresie

2

-

-

-

-

Liczba budynków służby zdrowia, opieki
społecznej i socjalnej w danym zakresie

2

-

-

-

-

Inne obiekty budowlane z punktu widzenia
ochrony przed hałasem

-

-

-

-

-

Liczba narażonych mieszkańców
w danym zakresie [w tysiącach]

Tab. 2 4

P r z e k r o c z e n ie w a r to ś c i d o p u s z c z a ln y c h w e d łu g w s k a ź n ik a L N - d a n e d la h a ła s u k o le jo w e g o

Przedział przekroczeń dopuszczalnego poziomu, wskaźnik L n
Hałas kolejowy

0 - 5 dB

5 - 1 0 dB

10 - 1 5 dB

niedobry
Powierzchnia obszarów narażonych
w danym zakresie [km2]

15 - 20 dB

> 20 dB

stan w arunków akustycznych
bardzo zły

zły

0,092

0,005

-

-

-

Liczba lokali mieszkalnych
w danym zakresie [w tysiącach]

<0,1

< 0,1

-

-

-

Liczba narażonych mieszkańców
w danym zakresie [w tysiącach]

0,2

< 0,1

-

-

-

Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych
w danym zakresie

2

-

-

-

-

Liczba budynków służby zdrowia, opieki
społecznej i socjalnej w danym zakresie

2

-

-

-

-

Inne obiekty budowlane z punktu widzenia
ochrony przed hałasem

-

-

-

-

-

5.2.3

Narażenie na hałas tramwajowy

Tab. 2 5

P r z e k r o c z e n ie w a r to ś c i d o p u s z c z a ln y c h w e d łu g w s k a ź n ik a L DWN - d a n e d la h a ła s u tra m w a jo w e g o

Przedział przekroczeń dopuszczalnego poziomu, wskaźnik Ldwn
< 5 dB

5 - 1 0 dB

10 - 1 5 dB

15 - 20 dB

> 20 dB

Hałas tram wajowy
stan w arunków akustycznych
niedobry
Powierzchnia obszarów narażonych
w danym zakresie [km2]

bardzo zły

zły

0,002

0,000

-

-

-

Liczba lokali mieszkalnych
w danym zakresie [w tysiącach]

<0,1

< 0,1

-

-

-

Liczba narażonych mieszkańców
w danym zakresie [w tysiącach]

<0,1

< 0,1

-

-

-

Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych
w danym zakresie

2

2

-

-

-

Liczba budynków służby zdrowia, opieki
społecznej i socjalnej w danym zakresie

-

-

-

-

-

Inne obiekty budowlane z punktu widzenia
ochrony przed hałasem

-

-

-

-

-
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Tab. 26

Przekroczenie wartości dopuszczalnych według wskaźnika Ln - dane dla hałasu tramwajowego
Przedział przekroczeń dopuszczalnego poziomu, wskaźnik LN
Hałas tram wajowy

0 - 5 dB

5 - 1 0 dB

10 - 1 5 dB

niedobry
Powierzchnia obszarów narażonych
w danym zakresie [km2]

15 - 20 dB

> 20 dB

stan w arunków akustycznych
bardzo zły

zły

0,002

-

-

-

-

Liczba lokali mieszkalnych
w danym zakresie [w tysiącach]

<0,1

-

-

-

-

Liczba narażonych mieszkańców
w danym zakresie [w tysiącach]

<0,1

-

-

-

-

Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych
w danym zakresie

2

-

-

-

-

Liczba budynków służby zdrowia, opieki
społecznej i socjalnej w danym zakresie

-

-

-

-

-

Inne obiekty budowlane z punktu widzenia
ochrony przed hałasem

-

-

-

-

-

5.2.4

Narażenie na hałas przemysłowy

Tab. 27

Przekroczenie wartości dopuszczalnych według wskaźnika L dwn - dane dla hałasu przemysłowego
Przedział przekroczeń dopuszczalnego poziomu, wskaźnik LDWN
< 5 dB

5 - 1 0 dB

10 - 1 5 dB

15 - 20 dB

> 20 dB

Hałas przemysłowy
stan w arunków akustycznych
niedobry
Powierzchnia obszarów narażonych
w danym zakresie [km2]

bardzo zły

zły

0,139

0,032

0,005

0,002

-

Liczba lokali mieszkalnych
w danym zakresie [w tysiącach]

0,2

< 0,1

< 0,1

< 0,1

-

Liczba narażonych mieszkańców
w danym zakresie [w tysiącach]

0,3

< 0,1

< 0,1

< 0,1

-

Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych
w danym zakresie

7

7

-

-

-

Liczba budynków służby zdrowia, opieki
społecznej i socjalnej w danym zakresie

-

-

-

-

-

Inne obiekty budowlane z punktu widzenia
ochrony przed hałasem

-

-

-

-

-

Tab. 28

Przekroczenie wartości dopuszczalnych według wskaźnika L n - dane dla hałasu przemysłowego
Przedział przekroczeń dopuszczalnego poziomu, wskaźnik L n
Hałas przemysłowy

0 - 5 dB

5 - 1 0 dB

10 - 1 5 dB

niedobry
Powierzchnia obszarów narażonych
w danym zakresie [km2]

15 - 20 dB

> 20 dB

stan w arunków akustycznych
bardzo zły

zły

0,229

0,084

0,018

0,003

0,001

Liczba lokali mieszkalnych
w danym zakresie [w tysiącach]

0,5

0,1

< 0,1

< 0,1

< 0,1

Liczba narażonych mieszkańców
w danym zakresie [w tysiącach]

1,0

0,2

0,1

< 0,1

< 0,1

Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych
w danym zakresie

13

5

5

-

-

Liczba budynków służby zdrowia, opieki
społecznej i socjalnej w danym zakresie

2

0

0

-

-

Inne obiekty budowlane z punktu widzenia
ochrony przed hałasem

-

-

-

-

-
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6

Analiza skarg mieszkańców na uciążliwości akustyczne
Skargi

mieszkańców

na

uciążliwość

hałasu

na

terenie

miasta

Katowice

zostały

przeanalizowane pod kątem ich zasadności w odniesieniu do wyników Mapy akustycznej 2018.
Zasadność skarg oceniono poprzez analizę zgodności lokalizacji wystąpienia zgłaszanej uciążliwości
akustycznej (aspekt subiektywny) z mapą przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
(aspekt obiektywny). Dla miejsc będących przedmiotem skargi i korelujących z przekroczeniem (skarga
zasadna w świetle wyników MA 2018), zaproponowano działania przeciwhałasowe uzgodnione
z jednostkami odpowiedzialnymi za emisję określonego rodzaju hałasu. W lokalizacjach, dla których
zgłoszono uciążliwość akustyczną, a oddziaływanie akustyczne wynikające z MA 2018 oscyluje
na granicy wartości dopuszczalnych, zaleca się okresowy monitoring poziomu hałasu, w ramach
procedur o których mowa w rozdz. 13.4. Na podstawie wyników pomiarów będą prowadzone działania
w ramach bieżącej oceny i kontroli stanu środowiska (rozdział 2.1) -działanie ogólne O5 sformułowane
w niniejszym Programie (por. rozdział 12.6).
Lokalizację miejsc wystąpienia skarg pokazano na rysunku 13. Szczegółowe omówienie
ww. wniosków przedstawiono w tabeli 29.
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A k 4j s t iX
Tab. 29
Lp.

1

Wnioski mieszkańców w sprawie uciążliwości akustycznej na terenie miasta Katowice
Data
wpływu

Nadawca

201809-29,
Radna Rady
201901-07,
Miasta Katowice
2019-07-02

Rodzaj
hałasu

drogowy

Lokalizacja

Przedm iot wniosku

Zasadność wniosku
i uwagi

Działania proponowane
w Programie

ul. Karliczka,
Mysłowicka, Kolista

analiza wpływu hałasu
drogowego, emitowanego
przez autostradę A4; budowa
ekranu akustycznego wzdłuż A4
od ul. Kolistej do Mysłowickiej

w MA 2018 przeanalizowano wpływ
autostrady A4 na ww. tereny mieszkalne,
wyniki MA 2018 wskazują tylko
nieznaczne przekroczenia wartości
dopuszczalnych dotyczące pojedynczych
budynków

z uwagi na małą wartość wskaźnika
M, obszar podlega wyłącznie
działaniu ogólnemu O5 monitorowanie hałasu
z uwagi na rozbieżność wyników
mapy akustycznej i pomiarów
wskazano na konieczność
szczegółowego monitoringu klimatu
akustycznego na etapie aktualizacji
mapy akustycznej (HD10)
wraz z odtworzeniem drzewostanu
Lasu Kochłowickiego

2

2019-02-22,
2019-09-03

Radny Rady
Miasta Katowice

drogowy

os. Witosa

uciążliwość hałasu drogowego
z autostrady A4, wycinka drzew
w Lesie Kochłowickim pomiędzy
autostradą i osiedlem

w MA 2018 wykazano wprawdzie
niewielkie przekroczenia dopuszczalnych
wartości poziomu hałasu, niemniej
wykonane pomiary akustyczne w maju br.
na zlecenie UMK wykazały brak
przekroczeń wartości dopuszczalnych

3

b.d.

Rada Jednostki
Pomocniczej nr 9
Osiedle Tysiąclecia

drogowy

ul. Chorzowska
(od Ułańskiej
do Chrobrego)

budowa ekranów akustycznych
wzdłuż ul. Chorzowskiej

skarga zasadna;
w MA 2018 wykazano niewielkie
przekroczenia dopuszczalnych wartości
poziomu hałasu

HD18
Ograniczenie rzeczywistej prędkości
ruchu pojazdów do 60 km/h

b.d.

Rada Jednostki
Pomocniczej nr 17
Giszowiec

drogowy

ul. Pszczyńska
(od Górniczego
Stanu do nowego
węzła z 73 Pułku
Piechoty

Wymiana ekranów akustycznych
i utworzenie szklanego tunelu
nad ul. Pszczyńską

w MA 2018 wykazano przekroczenia
dopuszczalnych wartości poziomu hałasu
dla obszaru zabudowy na południe od ul.
Górniczego Stanu

HD15
Weryfikacja oddziaływania
akustycznego po zakończeniu
realizacji rozbudowy DK81

2019-02-13

Zarząd
oraz członkowie
organów
samorządowych
Katowickiej
Spółdzielni
Mieszkaniowej

drogowy

ul. Bagienna

budowa ekranów akustycznych
wzdłuż ul. Bagiennej

skarga zasadna;
w MA 2018 wykazano przekroczenia
dopuszczalnych wartości poziomu hałasu

HD23
Ekran akustyczny wzdłuż
południowej strony ulicy o długości
ok. 500 m

skarga zasadna;
w MA 2018 wykazano przekroczenia
dopuszczalnych wartości poziomu hałasu

HD12
Ekran o długości ok. 200 m
po stronie wschodniej i ok. 120 m
po stronie zachodniej; projekt
i budowa zabezpieczeń w ramach
planowanej przebudowy
Al. Roździeńskiego

4

5

6

2019-10-09

Ś ląsko-Dąbrowska
Sp. Mieszkaniowa
Sp. z o.o.

drogowy

ul. Murckowska

budowa ekranów akustycznych
wzdłuż ul. Murckowskiej
przy budynkach mieszkalnych
przy ul. Waleriana
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A k 4j s t iX
Lp.

7

Data
wpływu

Nadawca

2017-03-29

AKCES Obsługa
Nieruchomości
Sp. z o.o.

Rodzaj
hałasu

drogowy

Lokalizacja

Przedm iot wniosku

ul. Murckowska

budowa ekranów akustycznych
wzdłuż ul. Murckowskiej
przy budynkach mieszkalnych
przy ul. 1 Maja 53 d,e

Zasadność wniosku
i uwagi

Działania proponowane
w Programie

skarga zasadna;
w MA 2018 wykazano przekroczenia
dopuszczalnych wartości poziomu hałasu

HD12
Ekran o długości ok. 200 m
po stronie wschodniej i ok. 120 m
po stronie zachodniej; projekt
i budowa zabezpieczeń w ramach
planowanej przebudowy
Al. Roździeńskiego

8

2018-04-25

alert z serwisu
internetowego
miasta Katowice
„NaprawmyTo.pl”

drogowy

park Murckowski

budowa ekranów akustycznych
wzdłuż drogi krajowej 86
(ul. Bielska)

skarga bezzasadna

priorytetem niniejszego Programu,
w kontekście możliwości
finansowych miasta, jest ochrona
przed hałasem przede wszystkim
obszarów stałego przebywania ludzi
(terenów zamieszkania, szkół,
przedszkoli)

9

2019-06-23

Mieszkaniec
Katowic

drogowy

Przedszkole
Miejskie nr 72

budowa ekranów akustycznych
wzdłuż drogi krajowej 86
(ul. Bielska)

skarga zasadna;
w MA 2018 wykazano przekroczenia
dopuszczalnych wartości poziomu hałasu

HD21
Ekran akustyczny o długości
ok. 210 m zlokalizowany w rejonie
przedszkola

10

20182019-

10-17, Radna Rady
06-21Miasta Katowice

drogowy

Przedszkole
Miejskie nr 72

budowa ekranów akustycznych
wzdłuż drogi krajowej 86
(ul. Bielska)

skarga zasadna;
w MA 2018 wykazano przekroczenia
dopuszczalnych wartości poziomu hałasu

HD21
Ekran akustyczny o długości
ok. 210 m zlokalizowany w rejonie
przedszkola

11

2019-03-18

Radny Rady
Miasta Katowice

drogowy

Drogowa Trasa
Średnicowa

budowa ekranów akustycznych
wzdłuż DTS od Gałeczki do Jana
Pawła II

skarga zasadna;
w MA 2018 wykazano przekroczenia
dopuszczalnych wartości poziomu hałasu

HD17
Ograniczenie rzeczywistej prędkości
ruchu pojazdów do 70 km/h

12

2019-02-21

drogowy

Drogowa Trasa
Średnicowa

budowa ekranów akustycznych
wzdłuż DTS

skarga zasadna;
w MA 2018 wykazano przekroczenia
dopuszczalnych wartości poziomu hałasu

HD17
Ograniczenie rzeczywistej prędkości
ruchu pojazdów do 70 km/h

drogowy

Przedszkole
Miejskie nr 30

projekt ekranu akustycznego
przy przedszkolnym placu zabaw
od strony ul. Gliwickiej

skarga zasadna;
w MA 2018 wykazano przekroczenia
dopuszczalnych wartości poziomu hałasu

HD13
Ekran akustyczny
wzdłuż południowej i zachodniej
granicy terenu przedszkola (wokół
placu zabaw)

drogowy

ul. Graniczna

zmniejszenie hałasu
od ul. Granicznej w rejonie bloku
przy ul. Sikorskiego 10-16

skarga bezzasadna;
w MA 2018 nie wykazano przekroczenia
dopuszczalnych wartości poziomu hałasu

brak

Wspólnota
Mieszkaniowa przy
ul. Gliwickiej 219

221

13

2018-06-06

wniosek złożony
w trakcie „wizyty
gospodarskiej”
Prezydenta Miasta
Katowice na
Załężu

14

2018-05-10

Radna Rady
Miasta Katowice
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A k 4j s t iX
Data
wpływu

Nadawca

15

16

Lp.

17

Rodzaj
hałasu

Lokalizacja

Przedm iot wniosku

Zasadność wniosku
i uwagi

Działania proponowane
w Programie

2017-02-20

Mieszkanka
Katowic

drogowy

ul. Grottgera, ul.
Wspólna, ul.
Barcelońska

uwzględnienie ulic w mapie
akustycznej i montaż ekranów
akustycznych

brak możliwości oceny skargi z uwagi
na brak ww. ulic w MA 2018

HD11
Weryfikacja pomiarowa stanu
klimatu akustycznego wokół ww.
ulic i ewentualne objęcie ulic kolejną
mapą akustyczną

2019-05-06

Rada jednostki
Pomocniczej nr 19
Piotrowice-Ochojec

drogowy

ul. Jankego

budowa ekranów akustycznych
przy ul. Jankego na wysokości
osiedla przy ul. Prusa

skarga zasadna;
w MA 2018 wykazano przekroczenia
dopuszczalnych wartości poziomu hałasu

HD24
Ograniczenie rzeczywistej prędkości
ruchu pojazdów do wartości
dopuszczalnych

ul. Kościuszki

budowa ekranów akustycznych
przy ul. Kościuszki chroniących
planowany budynek
wielorodzinny przy ul. Łabędziej

skarga bezzasadna;
w MA 2018 nie wykazano przekroczenia
dopuszczalnych wartości poziomu hałasu;
MA 2018 obejmuje tereny chronione
przed hałasem, do których zgodnie z art.
113 ustawy POŚ zalicza się tereny
faktycznie zagospodarowane; klimat
akustyczny na terenie planowanej
zabudowy, po jej realizacji, zostanie
poddany ocenie w kolejnych edycjach
map akustycznych

brak

budowa ekranów akustycznych
oddzielających ul. Mikołowską
od nieruchomości
zlokalizowanych przy ul. Pięknej

skarga zasadna;
w MA 2018 wykazano przekroczenia
dopuszczalnych wartości poziomu hałasu

HD09
Analiza akustyczna oraz projekt
możliwych do wdrożenia rozwiązań
minimalizujących hałas drogowy
generowany w ciągu
ul. Mikołowskiej
wraz z konsultacjami społecznymi

brak

2

skarga bezzasadna;
w MA 2018 nie wykazano przekroczenia
dopuszczalnych wartości poziomu hałasu

2019-09-20

FORNUS Sp. z
o.o. S.K.

drogowy

18

2019-01-28

Radny Rady
Miasta Katowice

drogowy

ul. Mikołowska

19

2017-09-19

Mieszkaniec
Katowic

drogowy

węzeł
komunikacyjny
ul. Kościuszki
i ul. Kolejowej

budowa ekranów akustycznych
wokół posesji przy ul. Podlaskiej

20

2019-07-22

Jednostka
Pomocnicza nr 15
SzopieniceBurowiec

drogowy

Al. Roździeńskiego
(S 86)

zmniejszenie uciążliwości
akustycznej drogi S 86 na terenie
Burowca i Dąbrówki Małej

skarga zasadna;
w MA 2018 wykazano przekroczenia
dopuszczalnych wartości poziomu hałasu

HD14
Ograniczenie rzeczywistej prędkości
ruchu pojazdów do 100 km/h

21

2019-01-10,
2019-02-19

Radna Rady
Miasta Katowice

drogowy

Al. Roździeńskiego
(S 86)

zmniejszenie uciążliwości
akustycznej drogi S 86 w rejonie
bloku przy ul. Pogodnej 8

skarga zasadna;
w MA 2018 wykazano przekroczenia
dopuszczalnych wartości poziomu hałasu

HD14
Ograniczenie rzeczywistej prędkości
ruchu pojazdów do 100 km/h
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A k 4j s t iX
Lp.

Data
wpływu

Nadawca

Rodzaj
hałasu

Lokalizacja

Przedm iot wniosku

Zasadność wniosku
i uwagi

Działania proponowane
w Programie

22

2018-02-27

Burowiec
Inicjatywa
Mieszkańców

drogowy

Al. Roździeńskiego
(S 86)

budowa ekranów akustycznych
wzdłuż drogi S 86 w rejonie bloku
przy ul. Pogodnej 8 - 8 b

skarga zasadna;
w MA 2018 wykazano przekroczenia
dopuszczalnych wartości poziomu hałasu

HD14
Ograniczenie rzeczywistej prędkości
ruchu pojazdów do 100 km/h;
zgodnie z pismem GDDKiA
(sygnatura: GDDKiA-O/KA-12/LB/S86/510/14) warunki gruntowe
uniemożliwiają techniczną realizację
wyższych ekranów akustycznych,
niż istniejące

23

2017-08-16

Zarządca
Nieruchomości

drogowy

Al. Roździeńskiego
(S 86)

budowa ekranów akustycznych
wzdłuż drogi S 86 w rejonie
osiedla przy ul. Andersa 12-42

skarga zasadna;
w MA 2018 wykazano niewielkie
przekroczenia dopuszczalnych wartości
poziomu hałasu

HD14
Ograniczenie rzeczywistej prędkości
ruchu pojazdów do 100 km/h

24

2019-03-06

Radna Rady
Miasta Katowice

drogowy

Al. Roździeńskiego
(S 86)

budowa ekranów akustycznych
wzdłuż drogi S 86 w rejonie
osiedla przy ul. Techników

skarga zasadna;
w MA 2018 wykazano niewielkie
przekroczenia dopuszczalnych wartości
poziomu hałasu

HD14
Ograniczenie rzeczywistej prędkości
ruchu pojazdów do 100 km/h

ul. Szopienicka

zmniejszenie uciążliwości
akustycznej ul. Szopienickiej

skarga zasadna;
w MA 2018 wykazano przekroczenia
dopuszczalnych wartości poziomu hałasu

HD19
Weryfikacja oddziaływania
akustycznego po zakończeniu
realizacji rozbudowy DK81,
ograniczenie rzeczywistej prędkości
ruchu pojazdów

kolejowy

ul. Kamienna 11

budowa ekranów akustycznych
wzdłuż linii kolejowej nr 137 i 139
na wysokości budynku
przy ul. Kamiennej 11

budynek przylega do pasa kolejowego,
stąd w myśl art 114 POŚ nie podlega
ochronie przed hałasem w środowisku
zewnętrznym; z uwagi na wysoki poziom
hałasu kolejowego zasadna jest
weryfikacja klimatu akustycznego
wewnątrz budynki

HK08
Monitoring klimatu akustycznego
wewnątrz budynku
wraz z ewentualnym wdrożeniem
działań naprawczych

budowa ekranu akustycznego
wzdłuż linii kolejowej na
wysokości budynków przy ul.
Grządziela 64 - 90

skarga bezzasadna;
w MA 2018 nie wykazano istotnego
przekroczenia dopuszczalnych wartości
poziomu hałasu (niewielka wartość
wskaźnika M dot. pojedynczego budynku)

brak

25

2019-10-14

Mieszkanka
Katowic

drogowy

2018-05-15

Mieszkanka
Katowic

27

2016-11-07

wniosek złożony
w trakcie spotkania
Prezydenta Miasta
Katowice z
mieszkańcami
Załęża

kolejowy

ul. Grządziela 64 90

28

2018-08-02

Mieszkanka
Katowic

kolejowy

ul. 11 Listopada 9

zmniejszenie uciążliwości hałasu
kolejowego związanego
z eksploatacją linii kolejowej nr 1
i 138

skarga zasadna;
w MA 2018 wykazano przekroczenia
dopuszczalnych wartości poziomu hałasu
w sąsiednich budynkach

HK06
Realizacja przeglądu ekologicznego
terenów położonych po północnej
stronie linii kolejowej

29

2019-10-17

Radny Rady
Miasta Katowice

kolejowy

os. Witosa i Załęże

budowa ekranów akustycznych
pomiędzy linią kolejową nr 137
a osiedlami mieszkalnymi

skarga bezzasadna;
w MA 2018 nie wykazano przekroczenia
dopuszczalnych wartości poziomu hałasu

brak

26
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A k 4j s t iX
Lp.

Data
wpływu

Nadawca

Rodzaj
hałasu

Lokalizacja

Przedm iot wniosku

Zasadność wniosku
i uwagi

Działania proponowane
w Programie

30

2019-08-29

Mieszkaniec
Katowic

kolejowy

ul. Niedurnego

budowa ekranów akustycznych
pomiędzy linią kolejową nr 1 i 138
a budynkami mieszkalnymi
przy ul. Niedurnego na Zawodziu

skarga bezzasadna;
w MA 2018 nie wykazano przekroczenia
dopuszczalnych wartości poziomu hałasu

brak

31

2017-01-23

Rada Jednostki
Pomocniczej nr 6
Ligota-Panewniki

kolejowy

ul. Wybickiego

budowa ekranów akustycznych
od ul. Kruczej do ul. Ogrodowej

skarga bezzasadna;
w MA 2018 nie wykazano przekroczenia
dopuszczalnych wartości poziomu hałasu

brak

skarga zasadna;
w MA 2018 wykazano przekroczenia
dopuszczalnych wartości poziomu hałasu
w sąsiednich budynkach

w ramach POŚpH nie ma
możliwości ograniczenia hałasu
przemysłowego, gdyż w tym celu
przepisy przewidują osobne ścieżki
postępowania. W rozdziałach 10.6
i 10.7 przedstawiono podstawy
prawne opisujące procedury
administracyjne związane z kontrolą
i weryfikacją negatywnego
oddziaływania między innymi
w zakresie hałasu przemysłowego

32

2019-06-27

Mieszkańcy
Katowic

przemysłowy

ul. Karliczka

likwidacja uciążliwości
akustycznej powodowanej
przez szyb IV KWK „MurckiStaszic”
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drogi

skargi:
hałas drogowy

linie kolejowe

hałas kolejowy

linie tramwajowe
zaklady/instalacje przemysłowe
Rys. 13

^

hałas przemysłowy

Lokalizacje miejsc będących przedmiotem skarg na uciążliwość hałasu
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7

Dostępne metody redukcji hałasu

7.1 Techniczne metody redukcji hałasu
Poziom emisji hałasu komunikacyjnego zależy m.in. od:
•

prędkości ruchu pojazdów drogowych/szynowych,

•

rodzaju i stanu technicznego nawierzchni jezdni lub torowiska,

•

rodzaju (kategorii) pojazdów/wagonów,

•

liczby przejazdów,

•

stanu technicznego pojazdów/wagonów,

•

rodzaju napędu pojazdów drogowych/szynowych,

•

rodzaju wykonywanych operacji (m.in. start, hamowanie).

Mając na uwadze powyższe, należy dobierać odpowiednie metody redukcji hałasu, stosując
następujące kryteria:
-

rodzaj źródła hałasu,

-

wielkość przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu,

-

możliwości terenowe (odległości pomiędzy źródłem a odbiorcą oraz ich położenie w terenie
np. źródło hałasu na nasypie, miejsce na wprowadzenie ekranu akustycznego),

-

wysokość zabudowy wymagającej ochrony akustycznej,

-

możliwości

techniczne

(stosowalność

metody

w

danej

lokalizacji)

i wymogi

związane

z bezpieczeństwem,
-

opinie lokalnej społeczności (niektóre rozwiązania mogą być oprotestowane np. brak zgody
na ekrany akustyczne ze względu na zmniejszenie powierzchni reklamowej lub ze względów
wizualnych).
W kolejnych podrozdziałach przedstawiono techniczne metody redukcji hałasu, spotykane

zarówno na terenie miasta Katowice oraz w innych miastach polskich i europejskich. Ww. metody
można podzielić na dwie grupy: zmniejszenie emisji hałasu, czyli redukcja hałasu u źródła
oraz zmniejszenie imisji hałasu, czyli redukcja hałasu na drodze propagacji (rysunek 14).
7.1.1

Redukcja hałasu u źródła
7.1.1.1

Zmniejszenie rzeczywistej prędkości ruchu

Hałas drogowy wzrasta wraz z prędkością ruchu, w zależności od rodzaju pojazdu (lekki czy
ciężki), nawierzchni i wielu innych czynników. Z empirycznych zależności (np. metody francuskiej
NMPB-Routes-08, tj. aktualizację rekomendowanej do stosowania w UE metody NMPB-96) 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, co przedstawiono w tabeli 30 oraz na rysunku 15. Zaprezentowane wyniki obliczeń odnoszą
się do pojazdów poruszających się ruchem jednostajnym, po nawierzchni asfaltobetonowej.
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Metody redukcji hałasu

z m n ie js z e n ie e m is ji h a ła s u , c z y li r e d u k c ja h a ła s u u ź ró d ła :

redukcja prędkości ruchu
zm niejszenie natężenia ruchu,
zam iana skrzyżowań na ronda,
stosow anie tzw. cichych opon,
stosow anie tzw. cichych nawierzchni drogowych,
płynny styl jazdy pojazdów drogowych,
toczenie kół pojazdów szynowych,
w ym iana taboru kolejow ego i tram wajowego,
m odernizacja torowiska,
szlifow anie szyn,
stosow anie sm arow nic torowych,
stosow anie osłon szynowych,
stosow anie tłum ików drgań w torow iskach

z m n ie js z e n ie im is ji h a ła s u , c z y li r e d u k c ja h a ła s u n a d r o d z e
p ro p a g a c ji:

budowa przegród przeciwhałasow ych: ekranów akustycznych, w a łó w
ziemnych, tuneli, półtuneli,
budowa zielonych ścian (green walls)
m ontaż dodatkowych elew acji szklanych
aranżacja struktury urbanistycznej
Rys. 14

Podział metod technicznych redukcji hałasu

Tab. 30

Redukcja hałasu pojazdów lekkich i ciężkich w zależności od zmiany prędkości ruchu
Zm iana 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
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Rys. 15

Redukcja hałasu pojazdów lekkich i ciężkich zależna od zmiany prędkości ruchu

(opracowanie własne)

Z powyższego porównania redukcji hałasu od ruchu pojazdów lekkich i ciężkich, widać, że najczęściej
(przy takiej samej zmianie prędkości ruchu) większy spadek poziomu hałasu otrzymuje się dla pojazdów
lekkich. Jak wynika z przedstawionych danych,

redukcja prędkości zmniejsza poziom hałasu

generowany przez pojedynczy pojazd. Oznacza to, że zmniejszenie prędkości ruchu jest jednocześnie
efektywną metodą redukcji hałasu drogowego. Należy mieć na uwadze, że zmniejszenie poziomu
hałasu nastąpi jedynie przy faktycznej redukcji prędkości, dlatego kluczowe jest skuteczne
egzekwowanie

ograniczeń

prędkości

pojazdów. Narzędziami wymuszającymi

zmniejszenie

prędkości ruchu są: urządzenia elektronicznego pomiaru prędkości (w tym systemy odcinkowego
pomiaru

prędkości), fotoradary, sterowanie sygnalizacją świetlną,

progi spowalniające,

ronda,

wyniesione skrzyżowania, szykany drogowe, przewężenia jezdni, buspasy lub czasowe przeznaczenie
jednego pasa ruchu na parking, itp.
Skutecznymi

metodami

redukcji

prędkości jazdy

pojazdów jest

umiejętne

sterowanie

sygnalizacją świetlną (nagradzające kierowców poruszających się z dozwoloną prędkością tzw. zieloną
falą) oraz karanie wymuszonym zatrzymaniem (czerwone światło) lub mandatami za jazdę z nadmierną
prędkością. Niemniej duże znaczenie w strategicznym podejściu Programu odgrywa edukacja
i uświadamianie

użytkowników

współodpowiedzialności za

stan

dróg

o

klimatu

ich

wpływie

akustycznego.

na poziom

hałasu

drogowego,

Szczegóły tego zagadnienia

czyli

opisano

w rozdziale 7.2.
Innym narzędziem spowalniającym ruch samochodów jest stworzenie wydzielonych pasów
komunikacji miejskiej dedykowanych dla innych użytkowników drogi, poruszających się autobusami,
tramwajami i rowerami. Przystanki wiedeńskie, czyli wyniesione odcinki jezdni, które na czas
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zatrzymania się tramwaju stają się miejscem przeznaczonym na przejście pasażerów, wymuszają
spowolnienie ruchu na kierowcach (rysunek 16). Powstanie buspasów oraz pasów tramwajoautobusowych (rysunek 17), a także wprowadzenie ścieżek rowerowych na obszar jezdni (rysunek 18),
przekłada się na zawężenie przestrzeni przeznaczonej dla samochodów, wymuszając w ten sposób
ruch uspokojony.

Rys. 16

Przystanki wiedeńskie przy wydzielonych w jezdni torach tramwajowych

(materiały własne)

Rys. 17

Drogi rowerowe, buspasy, wydzielone torowisko w jezdni, redukcja pasów ruchu dla pojazdów osobowych

(materiały własne)

Rys. 18

Włączenie drogi rowerowej w wydzielony pas przeznaczony wyłącznie dla ruchu rowerowego

(materiały własne)
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Innym rozwiązaniem przekładającym się na zmniejszenie prędkości ruchu na terenie miasta jest zmiana
organizacji ruchu poprzez tymczasowe zwężenie drogi z dwóch pasów do jednego, wtedy np. w porze
wieczorno-nocnej skrajny pas przyjmuje funkcję parkingu (rysunek 19).

Rys. 19

W godzinach wieczornych i nocnych prawy pas zostaje wyłączony z ruchu i przeznaczony do parkowania pojazdów

(materiały własne)

W przypadku progów uspokajających ruch - np. poduszek berlińskich, wyniesionych przejść
dla pieszych, wyniesionych skrzyżowań lub tradycyjnych progów spowalniających kształt, wymiary oraz odległość pomiędzy kolejnymi progami,

istotny jest ich

które w sposób bardzo ogólny

zdefiniowane zostały w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz.
2181 ze zmianami). Nieprawidłowy dobór tych parametrów może w efekcie przynieść wzrost emisji
hałasu, spowodowany hałasem impulsowym wywołanym przejazdem przez próg o nieprawidłowym
profilu

lub agresywnym

przyspieszaniem

na odcinku

pomiędzy

progami

zlokalizowanymi

w niewłaściwych odstępach. Progi spowalniające powinny mieć łagodny profil najazdu oraz powinny
być ulokowane w takich odległościach od siebie, aby użytkownik drogi zachowywał stałą, zmniejszoną
prędkość, a nie przyspieszał na odcinkach między przeszkodami. Dla ulic, po których często poruszają
się pojazdy komunikacji miejskiej (np. pobliże szkół), zaleca się stosowanie progów wyspowych, tzw.
poduszek berlińskich (3), wymuszających na kierowcach pojazdów osobowych zmniejszenie prędkości,
umożliwiając jednocześnie autobusom niezakłócony przejazd. Przykładowe rozwiązania spowalniające
ruch przedstawiono na rysunkach 20 i 21.

3

Poduszki berlińskie są wąskimi wyniesieniami, umożliwiającymi niezakłócony przejazd pojazdom ciężkim np. autobusom
komunikacji miejskiej - rozstaw kół jest szerszy niż wymiar poduszki.
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Wyniesione przejście dla pieszych oraz wyniesione skrzyżowanie

(materiały własne)

Rys. 21

Poduszki berlińskie - specjalny próg spowalniający ruch pojazdów osobowych

(materiały własne)

Należy też zauważyć, że według zaleceń Unii Europejskiej ograniczenie prędkości
powinno być ujednolicone w ciągu doby i wynosić 50 km/h na obszarze zabudowanym. Obecnie
na terenie Polski w porze nocnej obowiązuje prędkość 60 km/h. Po zmniejszeniu limitu prędkości
o 10 km/h i skutecznym egzekwowaniu tego limitu w porze nocnej,

istniejące przekroczenia

dopuszczalnych poziomów hałasu drogowego na terenie całego miasta mogą zmniejszyć się prawie
o 1,5 dB (rysunek 15). T aka redukcja hałasu, w skali miasta przekłada się, przy obecnie obowiązujących
dopuszczalnych poziomach hałasu (rozdz. 2.1), na zmniejszenie o ok. 32% liczby mieszkańców
narażonych na ponadnormatywne oddziaływanie (rozdział 7.2).
7.1.1.2

Zmniejszenie natężenia ruchu

Poziom hałasu drogowego zależy od natężenia ruchu pojazdów. Na rysunku 22 przedstawiono
redukcję hałasu powodowaną zmniejszeniem natężenia ruchu. Z porównania rysunku 22 z rysunkiem
15 wynika, że około trzydecybelowy efekt ograniczenia prędkości o 20 km/godz. jest równoważny
zmniejszeniu natężenia ruchu (bez ograniczenia prędkości) o około 50 %.
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Rys. 22

Zmniejszenie poziomu hałasu drogowego w zależności od zmiany natężenia ruchu pojazdów

(opracowanie własne)

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 miasto. W każdym przypadku obwodnice miast znacznie zmniejszają liczbę pojazdów
ciężkich w mieście, co wpływa korzystnie na klimat akustyczny.
Kolejnym krokiem redukującym natężenie ruchu pojazdów, tym razem lekkich (osobowych), jest
uprzywilejowanie środków transportu publicznego. Mogą to być zarówno działania infrastrukturalne
zmierzające do usprawnienia komunikacji zbiorowej, tj. tworzenie buspasów, wydzielanie torowisk
tramwajowych,

wprowadzanie

sygnalizacji

świetlnej

dającej

pierwszeństwo

na skrzyżowaniach

autobusom i tramwajom, czy ułatwiającej włączenie się do ruchu na przystankach, rozszerzanie stref
płatnego parkowania i podnoszenie wysokości opłat, ale także działania organizacyjne dotyczące
obniżania opłat za przejazdy komunikacją zbiorową, czy wręcz znoszenia opłat np. dla dzieci i młodzieży
szkolnej, dostosowania rozkładów jazdy do potrzeb pasażerów oraz tworzenia nowych połączeń.
Szybka i atrakcyjna komunikacja zbiorowa w naturalny sposób skłania mieszkańców do zmiany
przyzwyczajeń komunikacyjnych, w tym do porzucenia codziennych indywidualnych podroży.
Strategicznym zmianom w poruszaniu się po mieście służą także takie inicjatywy jak
wprowadzenie

parkingów

typu

park-and-ride,

ulic

typu

woonerf,

promowanie

carpoolingu

oraz rozwijanie komunikacji rowerowej. Inicjatywy te zostały szczegółowo opisano w rozdziale 7.2.
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7.1.1.3

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 tabeli 31 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 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. 31

Wpływ ruchu opóźnionego i przyspieszonego na hałas drogowy

Przyspieszenie lub
opóźnienie [m/s2]

Typ pojazdu

W zrost hałasu [dB]

Opis ruchu

1,0

lekki

+ 1,7

średnie przyspieszenie

2,0

lekki

+ 4,5

ostre przyspieszenie

0,5

ciężki

+ 2,1

średnie przyspieszenie

1,0

ciężki

+4,5

ostre przyspieszenie

- 1,0

lekki

- 0,8

słabe hamowanie

- 2,0

lekki

- 1,2

ostre hamowanie

-1,5

ciężki (dwie osie)

-4,5

średnie hamowanie

(źródło: Traffic management and noise, Hans Bendtsen, Lars Ellebjerg Larsen, Inter-Noise 2006, Honolulu, USA)

Z uwagi na wzrost hałasu w wyniku przyspieszania i hamowania w rejonie skrzyżowań, budowa
rond zamiast skrzyżowań jest korzystna. Działanie to stosuje się w celu uspokojenia i zwiększenia
płynności ruchu, co przy okazji skutkuje też zmniejszeniem emisji hałasu drogowego (rysunek 23).
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. 4 dB.

Rys. 23

Rondo zastępujące skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną

(materiały własne)
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7.1.1.4

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 około 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.
W Europie i na świecie stosowanych jest wiele typów i rodzajów cichych nawierzchni. Wyróżnia
się nawierzchnie jedno- i dwuwarstwowe (rysunki 24 i 25), o różnej wielkości uziarnienia.

Rys. 24

Struktura nawierzchni dwuwarstwowej

(źródło: Evaluation of U.S. and European Concrete Pavement Noise Reduction Methods, National Concrete Pavement
Technology Center, 2006)

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
od prędkości i rodzaju pojazdów) uzyskuje się jednak dla nawierzchni porowatych i poroelastycznych
(np. z domieszką gumy).
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Rys. 25

Struktura nawierzchni jednowarstwowej

(źródło: DVS-DRI Super Quiet Traffic International search for pavement providing 10 dB noise reduction, Danish Road Institute
Report nr 178, 2009)

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. 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.
Z powyższym wiąże się jednak poważne ograniczenie w stosowaniu cichych nawierzchni. Łatwo
mogą być stosowane przy budowie nowej jezdni. W przypadku modernizacji istniejącej drogi, dla której
nie przewiduje się przebudowy krawężników,

nie ma technicznych

możliwości zastosowania

nawierzchni cichej ze względu na trudności z odpływem wody gromadzącej się w przestrzeniach porów.
Stanowi to również przeszkodę w czyszczeniu takich nawierzchni.
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,
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nie zaleca się stosowania powyższych nawierzchni na drogach lokalnych i osiedlowych, usytuowanych
w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej (rysunki 26 i 27).

Rys. 26

Przykład drogi o nawierzchni z kostki brukowej. Emisja hałasu pojazdu poruszającego się po tego rodzaju nawierzchni
jest większa o ok. 3 dB względem ruchu na alsfaltobetonie przy zachowaniu tej samej prędkości

(dane na podstawie NMPB-Routes-08, zdjęcie - materiały własne)

Rys. 27

Przykład zmodernizowanej drogi - częściowa wymiana nawierzchni w jezdni z kostki na asfalt wzdłuż torowiska
tramwajowego umożliwia cichszy przejazd samochodem

(materiały własne)

7.1.1.5

Modernizacja torowiska i taboru

Na wielkość hałasu szynowego wpływają:
-

rodzaj szyny: kolejowa lub tramwajowa,

-

rodzaj podparcia szyn: punktowe - podkłady betonowe lub drewniane, ciągłe - z płyty betonowej,

-

rodzaj podbudowy: podsypka - np. tłuczeń, bezpodsypkowa - płyta betonowa, lub torowisko
zielone,

-

sposób łączeń pomiędzy szynami: stykowy (dotyczy tylko torowisk kolejowych) lub bezstykowy,

-

rodzaj mocowania szyny do podkładu: sprężyste lub sztywne.
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Redukcja hałasu szynowego 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).
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 są przyczyną drgania kół i szyn, dodatkowo
potęgowane

w zależności

od

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 przypadku pociągów towarowych, modyfikacja układu hamulcowego z klocków żeliwnych na
kompozytowe oceniana jest jako najlepszy sposób ograniczenia hałasu u źródła i jak podaje literatura
(Commission Staff Working Document Rail freight noise reduction, Brussels, 22.12.2015, SWD (2015)
300 final) redukcja ta może osiągać nawet 10 dB dla pojedynczych przejazdów.
W celu obniżenia hałasu należy stosować tory bezstykowe, ze sprężystym mocowaniem szyn
do podkładów (rysunki 28 i 29). Stosowanie szyn stykowych jest przyczyną hałasu uderzeniowego, który
powstaje gdy końcówki szyn nie są położone na tej samej wysokości. Hałas uderzeniowy mogą
generować również płaskie fragmenty na powierzchni tocznej koła np. węzły rozjazdowe. Emisja ww.
hałasu rośnie wraz z prędkością ruchu. Obecnie, w celu jego zmniejszenia, stosuje się przede
wszystkim tory bezstykowe, poprzez zgrzewanie lub spawanie końców szyn.

Rys. 28

Torowisko tramwajowe o sztywnym mocowaniu szyn bezstykowych, podkładach drewnianych i podsypce

(materiały własne)
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Rys. 29

Przykład wydzielonego torowiska o podkładach strunobetonowych, mocowaniu sprężystym i szynach bezstykowych na
podsypce

(materiały własne)

Inną metodą zmniejszenia emisji hałasu szynowego, jest redukcja amplitudy drgań torowiska
z wykorzystaniem elastomerowych

mat podtorowych, które

mogą być stosowane zarówno

w podsypkowej, jak i bezpodsypkowej konstrukcji torowiska (rysunek 30). Rozwiązanie te pozwalają
zmniejszyć emisję hałasu o kilka decybeli.

Rys. 30

Zielone torowisko - strunobetonowe torowisko bezstykowe z matami wibroizolacyjnymi w obrębie platform i przejazdów
oraz wkładkami w komorach łubkowych

(materiały własne)

Redukcję hałasu szynowego można również osiągnąć poprzez zastosowanie gumowych osłon
przyszynowych. Mogą one występować w postaci absorberów (tłumików drgań), przekładek torowych
(montowane między stopką szyny a podkładem) lub wkładek do komór łubkowych (profili
na powierzchnie boczne szyn). Zysk takich rozwiązań wynosi do 2-3 dB, w zależności od czasu
eksploatacji torowiska (rysunki 31 i 32).
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Absorbery wibroizolacyjne

(źródło: DB Netze: Innovative Maßnahmen zum Lärm- und Erschütterungsschutz am Fahrweg, Schlussbericht, 15.06 2012)

Rys. 32

Torowisko w jezdni z systemem tłumiącym ORTEC

(materiały własne)

Do pozostałych rodzajów hałasu szynowego zalicza się tzw. squeal noise - hałas „piszczący”
(charakterystyczny pisk, który powstaje podczas ruchu pojazdów szynowych na krzywoliniowym
odcinku toru). W celu uniknięcia ww. hałasu, krzywizna torów powinna być jak najmniejsza, ponadto
do redukcji tego typu hałasu możliwe jest stosowanie smarownic szyn i kół wagonów.
7.1.1.6

Prace utrzymaniowo-naprawcze torowisk i taboru

Jak wynika z przeprowadzonej powyżej analizy, głównym źródłem hałasu szynowego są
nierówności powierzchni tocznych kół i szyn. Nierówności te będące efektem eksploatacji torowiska,
powodują drgania kół, szyn i podkładów, powodując wzrost emisji hałasu, zwłaszcza przy dużych
prędkościach ruchu pojazdu szynowego. Jak już opisano we wcześniejszych rozdziałach, poziom
hałasu szynowego bardzo silnie zależy od wielu czynników. Niemniej przy takiej samej prędkości ruchu,
na identycznym torowisku, dla kilku wagonów tego samego typu różnice zmierzonych poziomów hałasu
mogą sięgać kilkunastu decybeli. Przyczyną ww. różnic jest stan techniczny torowiska i taboru.
Zagadnienie to jest niezwykle złożone i nie może być, w przypadku linii kolejowych w granicach miasta,
rozwiązane w skali regionu. Niemniej należy dołożyć wszelkich starań, aby na liniach kolejowych
oraz tramwajowych poruszały się pojazdy szynowe w dobrym stanie technicznym, co wiąże się
z regularnymi przeglądami i pracami konserwacyjnymi, a także wymianą starego taboru na modele
nowoczesne, o niskiej emisji hałasu.
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Jeśli chodzi o utrzymanie torowiska we właściwym stanie technicznym, niezbędne jest
przeprowadzanie bieżących prac konserwacyjnych np. wymiana uszkodzonych złączek, dokręcanie
i wymiana śrub oraz wkrętów, podbijanie i wymiana podkładów, uzupełnianie podsypki, a także
cykliczne szlifowanie szyn.
Szlifowanie szyn stosuje się w celu zmniejszenia nierówności górnej powierzchni szyn
i wykonuje się je za pomocą specjalistycznego sprzętu (rysunek 33). Dzięki stosowaniu ww. metody
naprawczej, spadek poziomu hałasu może osiągnąć, w zależności od prędkości ruchu, od ok. 3-4 dB
dla hałasu tramwajowego i do ok. 8 dB dla hałasu kolejowego.

Rys. 33

Szlifowanie szyn metodą HSG - High Speed Grinding

(źródło: DB Netze: Innovative Maßnahmen zum Lärm- und Erschütterungsschutz am Fahrweg, Schlussbericht, 15.06 2012)

7.1.1.7

Inicjatywy UE dotyczące redukcji hałasu szynowego

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 (4).
Celem tych inicjatyw, które z pewnością obejmą również Polskę, jest stworzenie ekologicznego
europejskiego systemu transportu opartego na kolei. Do najciekawszych inicjatyw należą:
-

spowodowanie produkcji nowych wagonów towarowych wyposażonych tylko w hamulce "ciche"
klockowe z okładzinami z odpowiedniego tworzywa (okładziny kompozytowe),

Źródła: Raporty CER: "Commission proposal COM(2011)665 establishing the Connecting Europe Facility Funding for rail
freight noise must be addressed now", “Swiss federal law on railway noise CER - UIP - ERFA comments on the consultation,
29 August 2012", "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.
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-

wymiana

w istniejących

wagonach

do

przewozów

towarowych

hamulców

klockowych

z okładzinami z żeliwa na hamulce klockowe z okładzinami z kompozytów,
-

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,

-

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 redukcji hałasu obejmujące całą sieć kolejową np. szlifowanie szyn

z dużą prędkością (nawet 80 km/godz.). 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.

7.1.2

Redukcja hałasu na drodze propagacji
7.1.2.1

Ekrany akustyczne

Ekran akustyczny jest obiektem budowlanym stanowiącą przeszkodę w propagacji dźwięku
na tereny wymagające ochrony przed hałasem (rysunek 34). Skuteczność akustyczna ekranów
akustycznych zależy od wysokości i długości ekranu, jego odległości od źródła hałasu oraz od lokalizacji
punktu obserwacji.

Rys. 34

Przykład propagacji hałasu drogowego (10 000 przejazdów/dzień ze średnią prędkością 50 km/h) w sąsiedztwie
zabudowy o wys. 20 m - zasięg hałasu przy obecności ekranu o wys. 3 m - po prawej, bez ekranu - po lewej

(źródło: CEDR Call 2012: Noise; ON-AIR Optimised Noise Assessment and Management Guidance for National Roads;
Investigation of noise planning procedures and tools, 2015)

Dla lepszego zobrazowania zależności między ww. parametrami, w tabeli 32 oraz na rysunku
35

przedstawiono, jak zmienia się skuteczność akustyczna ekranu

o różnych wysokościach

(przy założeniu, że ekran jest nieskończenie długi) wraz ze zmianą lokalizacją punktu obserwacji.
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Tab. 32

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)

Dobór

parametrów

ekranu

(oraz

jego

rodzaju)

pozwalającego

uzyskać

oczekiwaną

skuteczność, wymaga za każdym razem opracowania projektu akustycznego uwzględniającego
specyfikę danego źródła hałasu, konkretnej przestrzeni i zabudowy, dla której ekran jest projektowany.

Rys. 35

Skuteczność akustyczna ekranu przy odległości źródła dźwięku od ekranu równej 4,0 m oraz punktu obserwacji
od ekranu - 10,0 m

(materiały własne; kolorystyka słupków zgodna z Tab. 32)
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Istnieje wiele rodzajów ekranów akustycznych różniących się strukturą, gabarytami, geometrią,
a co za tym idzie - właściwościami akustycznymi. W zależności od właściwości akustycznych wyróżnia
się ekrany odbijające (rysunki 36

38) i pochłaniające (rysunki 39 i 40).

Ekrany akustyczne odbijające mogą być zbudowane ze szkła, paneli z tworzywa sztucznego,
drewnianych desek, stalowych kaset pełnych lub betonu. Ekrany o konstrukcji betonowej są barierami
o dużej wytrzymałości i wysokiej izolacyjności akustycznej. Fale akustyczne docierające do ekranu
odbijającego ulegają niemal całkowitemu odbiciu. Z tego względu, przy projektowaniu barier
przeciwhałasowych należy mieć na uwadze, aby obecność ekranu nie powodowała wzmocnienia hałasu
w innych miejscach wymagających ochrony (np. zabudowa mieszkaniowa znajdująca się po drugiej
stronie ulicy).

Rys. 36

Ekran przeciwhałasowy odbijający zbudowany z szkła akrylowego i keramzytobetonu u podstawy

(materiały własne)

Rys. 37

Przezierne ekrany przeciwhałasowe odbijające (na zakładkę) w pobliżu zabudowy mieszkaniowej

(materiały własne)
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Rys. 38

Przezierny ekran przeciwhałasowy odbijający o lekkiej konstrukcji na wiadukcie

(materiały własne)

Ekrany

akustyczne

pochłaniające

powodują

zmniejszenie

energii

akustycznej

odbitej

od powierzchni przeszkody dzięki materiałom pochłaniającym będącym w strukturze ekranu. Ekrany
pochłaniające mogą być zbudowane z trocinobetonu lub kaset stalowych perforowanych wypełnionych
materiałem o wysokim współczynniku pochłaniania dźwięku, np. wełną mineralną.
Istnieją także rozwiązania łączące powyższe właściwości akustyczne - ekrany odbijającopochłaniające - o wysokim współczynniku odbicia dźwięku po jednej stronie przegrody oraz wysokim
współczynniku pochłaniania energii akustycznej po drugiej.

Rys. 39

Ekran przeciwhałasowy pochłaniający zbudowany z siatki z prętów stalowych oraz siatki z polietylenu, wewnątrz
z wełny mineralnej i płyty drzazgowo-cementowej

(materiały własne)

W przypadku hałasu szynowego, sprawdza się rozwiązanie polegające na umieszczeniu
niskich ekranów akustycznych - o wysokości do 1,5 m nad główką szyny - bardzo blisko torowiska.
Duża skuteczność tak niskich ekranów wynika z małej odległości od źródła (styk powierzchni koła
z szyną) położonego nisko, u podstawy ekranu (rysunki 41 i 42).
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Ekrany przeciwhałasowe pochłaniające zbudowane z kasetonów

(materiały własne)

Rys. 41

Niski ekran przeciwhałasowy (wysokość 0,75 m)

(źródło: DB Netze: Innovative Maßnahmen zum Lärm- und Erschütterungsschutz am Fahrweg, Schlussbericht, 2012)

Rys. 42

Niski ekran przeciwhałasowy, nieodchylany

(źródło: DB Netze: Innovative Maßnahmen zum Lärm- und Erschütterungsschutz am Fahrweg, Schlussbericht, 2012)

Kolejnym rodzajem bariery przeciwhałasowej, nie spopularyzowanej dotąd na terenie Katowic,
są ściany skonstruowane z gabionów. Gabiony umożliwiają obsadzenie konstrukcji roślinnością
(rysunek 43). Tym sposobem, prócz wysokiej skuteczności akustycznej muru, porastająca zieleń, obok
podniesienia walorów estetycznych, powoduje wzrost chłonności akustycznej ekranu od strony źródła
hałasu.
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Ekran akustyczny zbudowany z gabionów porośnięte roślinnością

(źródło: Soundblock, Betafence: https://www.betafence.pl/pl/soundblock-0)

Innym rodzajem bariery przeciwhałasowej są wały ziemne (rysunki 44 i 45), które również
cechuje wysoki współczynnik pochłaniania, w zależności od zastosowanych gatunków obsadzeń. Wały
ziemne są najczęściej spotykane wzdłuż autostrad.

Rys. 44

Wały ziemne wzdłuż linii tramwajowej; torowisko zlokalizowane jest poniżej poziomu terenu na którym znajduje się
zabudowa mieszkaniowa

(materiały własne)

Rys. 45

Przykład wału ziemnego przy drodze

(materiały własne)
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Program ochrony środowiska przed hałasem
dla miasta Katowice na lata 2019 - 2024

Zielone ściany

Rozwiązania typu zielone ściany (ang. green walls), jako sposób pochłaniania hałasu, nie są dotąd
rozpowszechnioną metodą redukcji hałasu w Polsce. Zielona ściana (rysunki 46 i 47) może powstać
na obiektach już istniejących, przytwierdzając na powierzchni ściany dodatkowy ustrój w postaci sklejki
z pokrytej kieszeniami z geowłókniny wypełnionymi podłożem i obsadzoną roślinnością.

Rys. 46

Zielona ściana: sklejka + geowlóknina z kieszeniami wypełnionymi podłożem porośniętym roślinnością

(źródło: Acoustic properties of green walls: Absorption and insulation; Rodolfo Thomazelli, Fernando Caetano, Stelamaris Bertoli,
2016)

Zielona ściana jest właściwym narzędziem do redukcji hałasu np. w kanionie ulicznym, wśród
bloków mieszkalnych, na dziedzińcach lub innych przestrzeniach typu patio, gdzie znaczącym
problemem stanowią fale odbite, wzmacniające poziom hałasu emitowany bezpośrednio ze źródła.
Efekt ten zanika dzięki wysokiemu współczynnikowi pochłaniania energii akustycznej tego typu
ustrojów.

Rys. 47

Zielone ściany (green walls) o wysokim współczynniku pochłaniania jako rozwiązanie redukujące hałas w kanionach
ulicznych; od lewej - Konfiguracja I - ściana z zamontowanymi słupami stalowymi, Konfiguracja II - ściana z 20
panelami ze sklejki na stalowych słupach + kieszenie z geowłókniny + podłoże; Konfiguracja III - jak w II + roślinność

(źródło: jw.)
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Rys. 48

Współczynnik pochłaniania w funkcji częstotliwości dla 3 konfiguracji pokazanych na rysunku 47

(źródło: jw)

Jak wynika z powyższego wykresu, obecność zielonej ściany z nasadzeniami (konfiguracja III)
pozwoli zredukować poziom hałasu wywołany odbiciami o ok. 70 %. Inną zaletą tej metody jest niski
koszt tego rozwiązania przeciwhałasowego, np. w porównaniu do budowy ekranu akustycznego
lub zakupu i montażu nowych okien o wyższej izolacyjności akustycznej. Ponadto, do dodatkowych
zalet tej metody należą: wzrost powierzchni zielonych terenów miejskich oraz podniesienie walorów
estetycznych zurbanizowanych przestrzeni.
7.1.2.3

Szklane elewacje frontowe

Przy źródłach hałasu w bliskim sąsiedztwie obszarów chronionych, ww. metody redukcji emisji
hałasu mogą okazać się niewystarczające. Co więcej, w praktyce zastosowanie ww. rozwiązań może
okazać się niemożliwe ze względów bezpieczeństwa lub z przyczyn technicznych (np. brak miejsca
na powstanie ekranu akustycznego pomiędzy zabudową a źródłem hałasu). Rozwiązaniem tego
problemu może okazać się montaż dodatkowej, szklanej elewacji na ścianach zewnętrznych budynków
wymagających ochrony akustycznej. Elewacja jest mocowana w niewielkim odstępie od ściany
zewnętrznej i może być stałym lub przesuwanym elementem budynku, osłaniającym wybrane okna,
balkony, loggie lub większe powierzchnie ścian zewnętrznych.
Dodatkowe szklane elewacje nie są jak dotąd spopularyzowanym rozwiązaniem w Polsce, choć
na pewno znalazłyby zastosowanie przy budynkach mieszkalnych, jak i użyteczności publicznej (szkoły,
przedszkola) znajdujących się w małej odległości od drogi lub torowiska. Przewagą tego rozwiązania
nad wymianą okien o wysokiej izolacyjności akustycznej jest, po pierwsze - zwykle niższy koszt kupna
i montażu szklanej elewacji, po drugie oraz po trzecie

-

zostaje

zapewniona

mniejsza ingerencja w pomieszczenie wewnętrzne

ochrona

przed

hałasem

nawet

przy

otwartym

oknie

w pomieszczeniu.
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Rys. 49
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Dodatkowa, ruchoma elewacja szklana zamontowana przed oknem pomieszczenia mieszkalnego, pozostawiając
możliwość otwarcia okna

(źródło: CEDR Call 2012: Noise; ON-AIR Optimised Noise Assessment and Management Guidance for National Roads;
Investigation of noise planning procedures and tools, 2015)

Rys. 50

Elewacje szklane przy fasadach pomieszczeń sypialnianych budynku ulokowanego tuż przy drodze głównej; brak
miejsca na budowę ekranu akustycznego

(źródło: jw.).

Rys. 51

Dodatkowe elewacje szklane osłaniające balkony na całej frontowej powierzchni budynku mieszkaniowo-usługowego
przy ul. Banderii w Warszawie

(materiały własne)
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7 .1 .3

S k u t e c z n o ś c i a k u s t y c z n e w y b r a n y c h m e to d r e d u k c ji h a ła s u

W

Tab.

33

zestawiono

skuteczności

akustyczne

wybranych

metod

redukcji

hałasu

w środowisku, opisanych w poprzednich rozdziałach.
Tab. 33

Maksymalna skuteczność akustyczna wybranych metod redukcji hałasu w środowisku

Lp.

Metoda redukcji hałasu

1

zmniejszenie rzeczywistej
prędkości ruchu

Rodzaj hałasu

Skuteczność [dB]

Uwagi

drogowy

ok. 1,5 - 4 dB

skuteczność zależna od rodzaju pojazdów
i wielkości ograniczenia prędkości

szynowy

przy redukcji o 10 km/h
do ok. 3-6 dB

skuteczność zależna od rodzaju taboru

2

zmniejszenie natężenia
ruchu

drogowy,
szynowy

ok. 3 dB
przy spadku natężenia
o połowę

skuteczność zależna od procentowego
spadku natężenia ruchu

3

ograniczenie ruchu
pojazdów ciężkich

drogowy

do ok. 3-4 dB

skuteczność zależna od procentowego
udziału pojazdów ciężkich w całkowitym
natężeniu ruchu

4

upłynnienie ruchu

drogowy

do ok. 4 dB

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

5

budowa ronda

drogowy

do ok. 4 dB

skuteczność zależna od lokalizacji
obserwatora oraz od prędkości
na drogach dojazdowych

6

ciche nawierzchnie

drogowy

do ok. 5-8 dB

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

7

modernizacja torowiska

szynowy

do 10 dB

skuteczność zależna od prędkości ruchu;
dla dużych prędkości skuteczność może
wynieść nawet do 10 dB

8

szlifowanie szyn

szynowy

do ok. 8 dB

9

toczenie kół

szynowy

do ok. 5 dB

10

ekran przeciwhałasowy

hałas od wszystkich
naziemnych źródeł
hałasu

do kilkunastu decybeli

skuteczność zależna od wymiarów ekranu
przeciwhałasowego oraz lokalizacji
obserwatora względem źródła hałasu

11

wał ziemny

hałas od wszystkich
naziemnych źródeł
hałasu

do kilkunastu decybeli

skuteczność zależna od lokalizacji
i wymiarów wału ziemnego
oraz wysokości obserwatora względem
źródła hałasu

12

zielona ściana

hałas od wszystkich
naziemnych źródeł
hałasu

do ok. 7 dB

skuteczność zależy od wielkości
powierzchni zielonej ściany i jej odległości
od źródła hałasu

13

szklana elewacja

hałas od wszystkich
źródeł hałasu

do kilkunastu decybeli

skuteczność zależna od grubości szklenia
dodatkowej elewacji oraz jej montażu

skuteczność zależna od prędkości ruchu

7 .2

K s z t a łt o w a n ie k lim a t u a k u s t y c z n e g o w u ję c iu s t r a t e g ic z n y m

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:
-

p la n o w a n ie i g o s p o d a r k ę p r z e s t r z e n n ą

z uwzględnieniem problemów akustycznych,
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-

p o lit y k ę t r a n s p o r t o w ą ,

np. budowa obwodnic, wspieranie i popularyzacja cichej komunikacji

miejskiej, zmniejszanie natężenia ruchu, ograniczanie rzeczywistej prędkości pojazdów, zakaz
ruchu pojazdów ciężkich na wybranych drogach lub w określonych strefach, poprawa płynności
ruchu z wykorzystaniem tzw. zielonej fali, wprowadzenie w sterowaniu ruchem priorytetów
dla komunikacji autobusowej i tramwajowej, wprowadzenie stref płatnego parkowania,
-

e d u k a c ję e k o lo g ic z n ą ,

mającą na celu rozwijanie poczucia odpowiedzialności i uświadamianie

mieszkańców miasta o ich realnym wpływie na klimat akustyczny oraz zaangażowanie
społeczeństwa w działania przeciwhałasowe.
Z MA 2018 wynika, że głównym źródłem dokuczliwości w mieście jest hałas drogowy. Dlatego redukcja
hałasu powinna być jednym z priorytetów polityki transportowej miasta. Biorąc pod uwagę przedstawioną
wcześniej dostępność metod redukcji hałasu drogowego i ich skuteczność, należy wyznaczyć cel
globalnej redukcji hałasu samochodowego w mieście perspektywie najbliższych 5-10 lat. W ten cel wpisują
się kierunki działań szczegółowych, wskazane w rozdziale 12. Aby zobrazować korzyści takiej polityki,
na podstawie danych z rozdziału 5.1.1, na rysunkach 52
odpowiednio o: 1,2

i 3 dB na zmniejszenie

55 pokazano wpływ redukcji hałasu drogowego

powierzchni obszaru

i liczby osób

narażonych

na ponadnormatywny hałas drogowy. Z rysunków tych wynika, że obniżenie hałasu w całym mieście
o zaledwie 1 dB zmniejszy narażenie na hałas, mierzone ww. parametrami, o ok. 18-20% względem stanu
aktualnego! Natomiast globalna redukcja hałasu drogowego o 3 dB obniży liczbę ludności narażonej
na ponadnormatywne oddziaływanie o ponad 54% dla wskaźników Ldwn i Ln .

R e d u k c ja p o zio m u h a ła s u drogow ego o: 1 , 2 i 3 dB - w s k a ź n ik L ^

n

G-5dB

E-10 dB

n

10-15 dB

SUMA

Przedział przekroczeń dopuszczalnego poziomu, wskaźnik LoAła

R ys. 5 2

Z m n ie js z e n ie p o w ie r z c h n i m ia s ta ( w z g lę d e m s t a n u a k tu a ln e g o ) n a r a ż o n e j n a p o n a d n o r m a ty w n e o d d z ia ły w a n ie h a ła s u ,
p o r e d u k c ji h a ła s u d r o g o w e g o - w s k a ź n ik L DWN

R e d u k c ja p o zio m u h a ła s u drogow ego o: 1 , 2 i 3 d B - w s k a ź n ik L *

Przedział przekroczeń dopuszczalnego poziomu, wskaźnik U,

R ys. 5 3

Z m n ie js z e n ie p o w ie r z c h n i m ia s ta ( w z g lę d e m s t a n u a k tu a ln e g o ) n a r a ż o n e j n a p o n a d n o r m a ty w n e o d d z ia ły w a n ie h a ła s u ,
p o r e d u k c ji h a ła s u d r o g o w e g o - w s k a ź n ik L N
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R ys. 5 4

Z m ia n a lic z b y o s ó b ( w z g lę d e m s ta n u a k tu a ln e g o ) n a r a ż o n y c h n a p o n a d n o r m a ty w n e o d d z ia ły w a n ie h a ła s u , p o r e d u k c ji
h a ła s u d r o g o w e g o - w s k a ź n ik L DWN

R ys. 5 5

Z m ia n a lic z b y o s ó b ( w z g lę d e m s t a n u a k tu a ln e g o ) n a r a ż o n y c h n a p o n a d n o r m a ty w n e o d d z ia ły w a n ie h a ła s u , p o r e d u k c ji
h a ła s u d r o g o w e g o - w s k a ź n ik L n

W celu osiągnięcia ww. efektów nie są wymagane duże nakłady finansowe. Ograniczenie prędkości
może być osiągnięte przez ujednolicenie prędkości dopuszczalnej w porze dziennej i nocnej,
do wartości 50 km/godz. W tym celu zalecane jest wnioskowanie do właściwych organów administracji
państwowej o:
-

wprowadzenie

(przywrócenie)

możliwości

egzekucji

przekroczeń

dopuszczalnej

prędkości

(fotoradar stacjonarny/odcinkowy),
-

zmniejszenie dopuszczalnej prędkości w porze nocnej,

-

wprowadzenie znaku drogowego „ograniczenie prędkości ze względu na hałas” (rysunek 56).

R ys. 5 6

O g ra n ic z e n ie p r ę d k o ś c i z e w z g lę d u n a h a ła s n a je d n e j z u lic w F r a n k fu r c ie

(źródło: http://www.fr.de/rhein-main/verkehr/verkehr-laermschutz-durch-tempo-30-a-743685)
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7.2.1

Planowanie przestrzenne
Przepisy POŚ wskazują na obowiązek uwzględnienia potrzeb ochrony środowiska, w tym

problemu hałasu, w trakcie sporządzania koncepcji polityki zagospodarowania przestrzennego kraju,
planów zagospodarowania przestrzennego województw, SUiKZP gmin oraz MPZP. Bezdyskusyjny jest
zatem

fakt

wzajemnej

zależności

pomiędzy

ochroną

przed

hałasem

i planowaniem

przestrzennym.
MPZP 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 POŚ zamieszczone zostały dyspozycje dla sporządzających SUiKZP
oraz MPZP. 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 MPZP można wykluczyć poważniejsze konflikty pomiędzy kierunkowym przeznaczeniem
różnych terenów. W MPZP zaś, 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. Ww. ustawa przewiduje też szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia
w ich użytkowaniu, w tym zakazy zabudowy. W MPZP określa się równocześnie zasady modernizacji,
rozbudowy

i budowy

systemów

komunikacji

i infrastruktury

technicznej

oraz sposób

i termin

tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.
Rozporządzenie wykonawcze do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
dotyczące MPZP ustala m.in. wymogi dotyczące stosowania standardów przy zapisywaniu ustaleń
projektu tekstu MPZP. 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 MPZP wymagane jest różnicowanie terenów o różnych funkcjach lub różnych
zasadach

zagospodarowania,

przy

uwzględnieniu

wymagań

określonych

dla

terenów

(jak

przedstawiono w tabeli 4): pod zabudowę mieszkaniową, pod szpitale i domy opieki społecznej,
pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, na cele uzdrowiskowe,
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, na cele mieszkaniowo-usługowe, w strefie śródmiejskiej miast
powyżej 100 tys. mieszkańców.
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Przystępując

do

sporządzenia

projektu

MPZP

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 przydatnym dla celów planowania przestrzennego są mapy terenów zagrożonych
hałasem dla wskaźników L dwn i Ln , czyli mapy 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 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 dokumentacjach
na środowisko,

czy

opracowanie

środowiskowych, takich jak prognoza oddziaływania

ekofizjograficzne,

sporządzanych

na

potrzeby

materiałów

planistycznych (tj. MPZP i SUiKZP) to wykaz poziomów dopuszczalnych dla odpowiednich wskaźników
hałasu oraz zasięg ponadnormatywnego hałasu. Zaś w samych materiałach planistycznych, w części
dotyczącej

ustaleń

akustycznych,

kwalifikacja

terenów

(terminologia)

powinna

być

zgodna

z rozporządzeniem właściwego ministra w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
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). Należy oddzielać tereny zabudowy mieszkaniowej od drogi
terenami zieleni. Nie wpływają one znacząco na obniżenie poziomu hałasu, ale obniżają subiektywne
odczucie dokuczliwości hałasu (rysunek 57).

Teren wymagający szczególnej
ochrony akustycznej (szpitale, uzdrowiska)

Teren wymagający ochrony
akustycznej (zabudowa
mieszkaniowa iAub
mieszkaniowo-usługowa)

í ¿Z.WTÁL l

DDDCIO

Teren
ekranujący,
nie wymaga
ochrony
akustycznej
(zwarta
zabudowa
usługowa)

Teren
pośredni
nr 2:
zielen

Teren pośredni
nr 1: parking,
droga
wewnętrzna

Źródło hałasu
(droga, torowisko
kolejowe lub
tramwajowe itp.)

□ □DUD
□ DUDO

nDu□□

Rys. 57

Zasady strefowania zabudowy względem źródła hałasu

(materiały własne)
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Nowe,

duże skupiska

mieszkaniowe zmieniają strukturę

ruchu

drogowego.

Na etapie

planowania osiedli należy tak projektować 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 SUiKZP należy rozpatrywać zmiany strukturalne,
włącznie z przyjęciem obniżonych standardów jakości środowiska akustycznego w ramach strefy
śródmiejskiej.
Przy planowaniu nowych osiedli mieszkaniowych należy pamiętać o:
-

odpowiednim kształcie budynków oraz ich wzajemnej lokalizacji, minimalizującej wystąpienie odbić
wielokrotnych (rysunki 58 i 59),

rozwiązanie prawidłowe

Rys. 58

rozwiązanie nieprawidłowe

Prawidłowe i nieprawidłowe orientacje budynków zlokalizowanych w pobliżu drogi, ze względu na wymagania
akustyczne

(opracowanie własne)

rozwiązanie prawidłowe

Rys. 59

rozwiązanie nieprawidłowe

Prawidłowe i nieprawidłowe orientacje budynków zlokalizowanych w pobliżu linii tramwajowej, ze względu na
wymagania akustyczne

(opracowanie własne)

-

odpowiedniej

izolacyjności

ścian

i okien

budynków w pobliżu źródła

hałasu.

Dotyczy to

przede wszystkim inwestorów, którzy chcą lokalizować budynki w bliskich odległościach
od punktowych źródeł hałasu oraz w strefach uciążliwości akustycznej powodowanej
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bliskością drogi, linii tramwajowej lub kolejowej oraz tras przelotów statków powietrznych, stąd
ważne jest kreowanie odpowiednich nakazów na poziomie MPZP;
-

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.
W planowaniu przestrzennym do dyspozycji są następujące elementy ochrony akustycznej:
-

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 ochrony
akustycznej,

zmniejsza

poziom

hałasów

komunikacyjnych

dla

budynków

tej

ochrony

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
(rozwiązaniem korzystnym jest stosowanie zielonej ściany, opisanej w rozdziale 7.1.1).

-

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.
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-

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 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.

7.2.2

Polityka transportowa
Zmniejszanie

poprzez zapewnienie

hałasu

drogowo-szynowego w środowisku

większego

udziału

alternatywnych,

może

przyjaznych

być realizowane
dla środowiska

m.in.

środków

transportu osób i towarów, zmiany w organizacji ruchu oraz ograniczenia i zakazy wjazdu na określone
obszary. Przy planowaniu nowych i modernizacji istniejących dróg należy eliminować obecne
i potencjalne zagrożenia dla środowiska akustycznego.
Istotną rolę przy odciążeniu dróg w obrębie miasta, szczególnie jeśli chodzi o tranzyt, spełniają
obwodnice drogowe. Z kolei zmniejszenie emisji hałasu pociągów towarowych (czyli najgłośniejszych
wśród wszystkich rodzajów pociągów) wynika z rozporządzenia Komisji (UE) nr 1304/2014 z dnia 26
listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Tabor kolejowy hałas”, zmieniającego decyzję 2008/232/WE i uchylającego decyzję 2011/229/UE oraz dążenia Komisji
Europejskiej do wprowadzenia obowiązku zapewnienia obniżenia poziomów emisji hałasu pociągów
towarowych poprzez wymianę stalowych klocków hamulcowych na kompozytowe do roku 2020 - 2022.
W związku z tym spodziewana jest poprawa stanu technicznego taboru kolejowego i wprowadzanie
do użytku nowszych modeli.
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Do pozostałych inicjatyw wpływających na polepszenie klimatu akustycznego należą:
-

carpooling - system wzajemnego, regularnego podwożenia się pojazdem osobowym; prywatny
samochód staje się środkiem transportu dla wielu osób jednocześnie, zamiast tylko dla jednej
(kierowcy),

-

ograniczenie lub zupełne wyłączenie z śródmieścia lub innych części miasta z ruchu pojazdów
osobowych na rzecz promowania transportu zbiorowego, ruchu rowerowego i pieszego (koncepcje
urbanisty Jana Gehla opisano w rozdziale 7.2.3),

-

wprowadzanie parkingów park-and-ride, mających na celu zmniejszenie natężenia ruchu pojazdów
osobowych w obrębie miasta, umożliwiając dotarcie do celu komunikacją miejską. Parkingi te są
przede wszystkim adresowane do osób pracujących w obrębie śródmieścia dojeżdżających
z dalszych rejonów miasta lub spoza jego granic. Wprowadzając tego typu rozwiązania w różnych
punktach miasta, natężenie ruchu może zostać w dłuższej perspektywie znacząco zredukowane,
co istotnie przełoży się m.in. na zmniejszenie emisji hałasu do środowiska,

-

upowszechnianie i promowanie transportu rowerowego jako alternatywnego środka transportu.
Do jego prawidłowego rozwoju konieczna jest budowa tras rowerowych i rozwój systemu
wypożyczalni rowerów. W przypadku miasta Katowice działania te są od kilku lat realizowane, stąd
obecnym celem jest sukcesywne zwiększanie zasięgu, dostępności i jakości katowickich rowerów
miejskich (City by bike) oraz dróg rowerowych, a także edukacja użytkowników dróg - kierowców,
rowerzystów i pieszych - na temat właściwego

poruszania się w

przestrzeni

miejskiej

z poszanowaniem bezpieczeństwa innych;
-

uatrakcyjnienie komunikacji zbiorowej,

poprzez uprzywilejowanie komunikacji zbiorowej

oraz ich lepsze dostosowanie do potrzeb pasażerów - czyli oferowanie pojazdów cichszych,
bardziej komfortowych, czystszych, o większej częstotliwości kursów i o krótszym czasie przejazdu.
Aby to osiągnąć, proponuje się:
o

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 (o znaczeniu wydzielenia pasów tramwajowoautobusowych i buspasów napisano w rozdziale 7.1.1.1 przy okazji omawiania metod redukcji
rzeczywistej prędkości pojazdów osobowych),
o

wprowadzenie

dla

na skrzyżowaniach

linii tramwajowych
z sygnalizacją

o znaczeniu

świetlną,

a

tym

podstawowym
samym

priorytetów w ruchu

zwiększenia

atrakcyjności

komunikacji tramwajowej poprzez skrócenie czasu podróży,
o

racjonalizację układu linii i rozkładów jazdy w dostosowaniu do aktualnych i potencjalnych
potrzeb,

uwzględniającą

między

innymi

lepsze

wykorzystanie

konkurencyjności

z indywidualnym transportem pojazdami osobowymi,
o

wprowadzanie nowych i rozwijanie istniejących systemów informowania pasażerów, w tym
o nadjeżdżających pojazdach, aktualnych warunkach ruchu, możliwości przesiadek, czasie
przejazdu oraz łatwo dostępnego systemu sprzedawania biletów,

o

wspieranie

wymiany

taboru

autobusowego

i tramwajowego

na

pojazdy

ekologiczne

(np. autobusy elektryczne),
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o

zwiększenie atrakcyjności komunikacji kolejowej m.in. poprzez poszerzenie zasięgu działania
wspólnej taryfy biletowej oraz rozwój parkingów przesiadkowych (czyli wcześniej opisany parkand-ride -

parking

dla samochodów,

a także bike-and-ride -

parking

dla

rowerów)

zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie peryferyjnych stacji transportu kolejowego,
o

integrację przestrzenną i funkcjonalną miejskiego podsystemu transportu zbiorowego z innymi
podsystemami, w tym parkingi przesiadkowe oraz umożliwienie wykorzystania środków
transportu zbiorowego do przewozu rowerów.

W celu wskazania wymiernych efektów polityki transportowej miasta, dla przykładu, pokazano
potencjalne korzyści akustyczne z wynikające z rozpowszechniania transportu publicznego. Na rysunku
60 pokazano ile samochodów powoduje taki sam poziom hałasu w środowisku co przejazd jednego
autobusu komunikacji miejskiej. Obliczenia wykonano przy założeniu, że przejazd jednego samochodu
osobowego z prędkością 50 km/godz. generuje w odległości 7,5 m od osi drogi hałas (poziom ekspozycji
hałasu, Lae ) o poziomie 75 dB. Z prostych rachunków wynika, że jeśli hałas jednego autobusu jest
wyższy o 6 dB to równoważna liczba przejazdów wynosi 4 szt. Dla przykładu przyjmijmy, że w przypadku
popularnego obecnie autobusu komunikacji miejskiej w Katowicach - Solaris Urbino 12 - średnio
przejeżdża w nim 40 pasażerów. Jeżeli średnio jednym samochodem osobowym podróżują 2 osoby,
to otrzymujemy, że jeden autobus zastępuje 20 samochodów osobowych. Tymczasem pod względem
emisji hałasu, autobus ten jest równoważny około czterem samochodom, co daje zysk akustyczny
w postaci braku emisji hałasu od 16 przejazdów samochodów osobowych.

Rys. 60

Liczba przejazdów samochodów osobowych o równoważnym poziomie hałasu przejazdu jednego autobusu komunikacji
miejskiej

(opracowanie własne)

W taki sam sposób jak powyżej, można łatwo wykazać, że w przypadku tramwajów i pociągów,
pomimo że poziom hałasu podczas pojedynczego przejazdu jest dużo wyższy niż hałas wywołany
przejazdem jednego samochodu, to biorąc pod uwagę liczbę podróżnych zysk akustyczny, mierzony
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średnim poziomem hałasu w porze dziennej, czy nocnej, jest jeszcze większy niż przy porównaniu
autobusów komunikacji miejskiej i samochodów osobowych. Dlatego rozwój Kolei Metropolitalnej jest
również z punktu widzenia poziomu hałasu w środowisku korzystnym kierunkiem zmian
w polityce transportowej.
7.2.3

Edukacja ekologiczna
Oprócz zaleconych do realizacji w Programie (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.
Skutecznym

sposobem

uczenia

kierowców

proekologicznego

sposobu

poruszania się

po drogach, jest prawidłowe sterowanie sygnalizacją świetlną. Na podstawie rejestrowanej prędkości
przejeżdżającego pojazdu

można ocenić,

czy kierowca porusza się zgodnie z obowiązującą

dopuszczalną prędkością. Osoba jadąca z prawidłową prędkością, przejedzie przez skrzyżowanie
płynnie - system rejestrujący prędkość (lub czas przejazdu) pojazdu „wynagrodzi” kierowcę zielonym
światłem. Z kolei jeżeli pojazd przekroczy dozwoloną prędkość, sygnalizacja świetlna najbliższego
skrzyżowania lub przejścia dla pieszych powinna „ukarać” kierowcę, zmuszając go do zatrzymania
czerwonym światłem. Sam proces zatrzymywania i ruszania przełoży się na zwiększenie poziomu
hałasu w porównaniu z jednostajnym przejazdem z dużą prędkością. Jednakże celem tak działającej
sygnalizacji świetlnej, jest długofalowe edukowanie, przekonując użytkowników drogi do spowolnienia
ruchu i zachowania płynności jazdy (eco-driving), co przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa
ruchu, jak i redukcję poziomu hałasu w skali miasta.
Sterowanie sygnalizacją świetlną na terenie Katowic jako narzędzie redukcji hałasu może
zostać zaimplementowane w ramach zadań pełnionych przez planowany Katowicki Inteligentny
System Zarządzania Transportem (ITS). Taki system wdrożony na głównych ciągach komunikacyjnych
miasta, poprawi płynność ruchu poprzez zastosowanie takich rozwiązań jak tzw. „zielona fala”
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czy sygnalizacja acykliczna, dostosowująca się do warunków panujących na drogach. Urządzeniami
monitorującymi sytuację drogową w czasie rzeczywistym w systemach ITS, są kamery i detektory
rejestrujące m. in. prędkości, jak i przejazdy na czerwonym świetle. Ww. urządzenia odnotowujące dane
o prędkościach przejazdu, mogą stać się narzędziem do egzekwowania zachowywania dozwolonych
prędkości pojazdów oraz do płynnej jazdy, a co za tym idzie - do redukcji poziomu hałasu na dużym
obszarze

miasta

Katowice.

Należy zauważyć, że

rozwiązanie to jest spójne z działaniami

zwiększającymi bezpieczeństwo w mieście (uniemożliwienie kierowcom brawurowej jazdy) oraz ideą
eco-drivingu.
Zbierane na bieżąco dane o przekroczeniach dopuszczalnych prędkości mogą być podstawą
do wystawiania mandatów. Jednakże podstawowym celem strategicznym Programu nie jest karanie
kierowców, ale edukowanie i uświadomienie użytkowników drogi (w większości mieszkańców
miasta) o wpływie ich zachowania na drodze na poziom hałasu w środowisku. Informacje
o zależności

pomiędzy rzeczywistą prędkością danego pojazdu

na poziom

hałasu

mogą być

wyświetlane na elektronicznych tablicach, którymi dysponują zarządzający drogami. Świadomość
kierowców o wpływie ich jazdy na emisję hałasu ma duże znaczenie np. w porze nocnej: w efekcie
edukacji społeczeństwa, płynna, zrównoważona (bez nadmiernych przyspieszeń i hamowań) jazda
stanie się normą społeczną, mającą w poszanowaniu prawo współmieszkańców do ciszy,
umożliwiającej wypoczynek i nieprzerwany sen w porze nocnej.
Obszar o uspokojonym ruchu, gdzie nie ma wyraźnego rozdziału pomiędzy pasami komunikacji
drogowej, rowerowej i chodnikami pieszych, określa się mianem woonerfu. W takich miejscach pieszy
ma pierwszeństwo względem innych środków komunikacji, co wymaga od kierujących pojazdami
zdecydowanego zmniejszenia prędkości oraz zachowanie szczególnej ostrożności.
Spriorytetyzowanie pieszego w przestrzeni miejskiej oraz zejście ruchu pojazdów na dalszy
plan, stworzy obszary przyjazne i bezpieczne pieszym. Propagatorem tego typu rozwiązań jest m.in.
duński urbanista, Jan Gehl, którego wpływy są widoczne w przemianach silnie zurbanizowanych
obszarów np. w Kopenhadze, Nowym Jorku czy Melbourne.
Należy zauważyć, że w obrębie obszarów typu woonerf, gdzie panuje zakaz tranzytu pojazdów
ciężkich, natężenie ruchu samochodów osobowych jest bardzo małe, zaś prędkości aut nie przekraczają
30 km/godz., wystąpienie przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu komunikacyjnego - zarówno
obecnie, jak i w przyszłości - jest mało prawdopodobne.
W uzgodnieniu z urbanistami miejskimi i przy wykazaniu zgodności kierunków rozwoju miasta
na danym obszarze z ww. ideą, takim miejscom można nadać specjalną kategorię tzw. obszaru
cichego. Pojęcie cichego obszaru (quiet zone) pojawia się w Dyrektywie w kontekście strategii działań
ochrony przed hałasem. Natomiast należy podkreślić, że definicja cichego obszaru nie jest określona
prawnie i jego sposób klasyfikowania może opierać się na lokalnych ustaleniach. Wydzielenie takich
obszarów, może opierać się na założeniu, że musi być to teren chroniony o funkcji np. rekreacyjnowypoczynkowej,

mieszkalnej lub mieszkalno-usługowej, w którym nie występują przekroczenia

dopuszczalnego poziomu dźwięku i w sąsiedztwie których nie ma oraz nie planuje się budowy obiektów
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będących źródłami hałasu, np. zakładu przemysłowego. Wyodrębnienie cichych obszarów może być
strategicznym działaniem nadającym właściwy kierunek przemianom w mieście w dalszej perspektywie,
umożliwiając mieszkańcom funkcjonowanie w środowisku o właściwych warunkach akustycznych
nawet w samym centrum miasta.

Biorąc pod uwagę postępujący, globalny problem hałasu

komunikacyjnego w miastach, zaistnienie cichych obszarów w zurbanizowanym środowisku jest
oznaką prawidłowego gospodarowania przestrzenią miejską oraz skutecznego wypracowania
proekologicznych postaw, dzięki czemu warunki w mieście dostosowywane są do mieszkańców,
a nie środków lokomocji.
W obszarach cichych, rozumianych zgodnie z powyższą definicją, na terenach parków,
miejscach o znaczeniu historycznym, czy kulturalnym, ale także na terenach zabudowy mieszkaniowej,
pojawia się wtedy możliwość tworzenia klimatu akustycznego złożonego z dźwięków akceptowanych,
pożądanych, wprowadzających poczucie komfortu,

a nawet bezpieczeństwa.

Przyjazny klimat

akustyczny tworzą dźwięki natury, związane z poczuciem wspólnoty lub aktywności wspólnoty, dające
poczucia wytchnienia, relaksu, dobrobytu, stymulujące do działania. Projektowanie takiej przestrzeni
dźwiękowej określa się mianem soundscape - krajobraz dźwiękowy (A. L. Brown, C. J. Grimwood,
Loci for urban soundscape planning, design and management, Proceedings of the 22nd International
Congress on Acoustics, Buenos Aires 2016). Tworzenie obszarów soundscape nie zastępuje POŚpH,
którego celem jest ograniczenie hałasu, tj. usunięcie dźwięków niepożądanych. Z kolei kształtowanie
krajobrazu dźwiękowego polega m.in. na tworzeniu miejsc o dźwiękach charakterystycznych, jakie
kojarzone są np. z londyńskim Big Benem, krakowskim Hejnałem Mariackim lub łódzką Prząśniczką
(miejsce i dźwięk jako „ikona”) i rozpoczyna się od zdefiniowania pożądanych cech charakterystycznych
i specyfiki miejsca. W proces ten powinni być zaangażowani specjaliści wielu dziedzin, w tym urbaniści,
architekci, historycy oraz społeczność lokalna.
Podsumowując, w polityce edukacyjnej należy zatem:
-

prowadzić akcję informacyjną na temat zjawiska hałasu, jego przyczyn, sposobów kontroli, oceny
i ograniczania (promocja wiedzy o Mapie akustycznej 2018 oraz POŚpH);

-

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:
o

dopuszczalnej prędkości jazdy (uświadomienie wpływu prędkości jazdy na wielkość emisji
hałasu i związany z tym stan warunków akustycznych, zwłaszcza w porze nocnej);

o

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:
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o

carp oo lin g - 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; carpooling można
uznać, za kolejną metodę zmniejszenia natężenia ruchu drogowego;

o

przestrzeganie ograniczeń prędkości;

o

eco-driving - styl i technika kierowania pojazdami, poprawiająca ekonomikę ich użytkowania,
bezpieczeństwo podróżowania oraz ograniczająca negatywny wpływ na środowisko.
Oparta o ww.

inicjatywy akcja

informacyjno-edukacyjno-uświadamiająca,

powinna

być

prowadzona licznymi metodami i kanałami, w tym poprzez:
•

strony internetowe oraz profile w mediach społecznościowych miasta, jego wydziałów i zarządców
infrastruktury;

•

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.
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).
7.3

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.
7.3.1

Ekrany akustyczne

Stosowanie ekranów akustycznych zależy od:
•

wartości przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu,
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•

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.
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).
7.3.2

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
1ciężkich 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 rysunku 61 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 równej 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%, 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.
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Rys. 61

Redukcja hałasu drogowego na skutek wymiany nawierzchni drogi na cichą

(opracowanie własne)

Z kolei na rysunku 62 przedstawiono 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 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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- ■ - Procent pojazdów ciężkich, przed wymianą nawierzchni = 20%
— A— Procent pojazdów ciężkich, przed wymianą nawierzchni = 30%
Rys. 62

Redukcja hałasu drogowego na skutek wymiany nawierzchni drogi na cichą

(opracowanie własne)

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. Po odfiltrowaniu, wodę można wykorzystać do dalszych
operacji czyszczenia. Ciche nawierzchnie czyści się również przy wykorzystaniu powietrza pod bardzo
dużym ciśnieniem (rysunek 63).
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Po lewej - samochód do czyszczenia cichych nawierzchni; po prawej - czyszczenie nawierzchni przy wykorzystaniu
sprzężonego powietrza

(źródło: Noise reducing pavements in Japan - study tour report, Danish Road Institute, 2005, DRI-DWW noise abatement program)

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 (5) 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.
Wadą cichych nawierzchni są wyższe koszty związane z utrzymaniem ich w porze zimowej. Jak
wynika z przytoczonych danych literaturowych, nawierzchnie takie wymagają podjęcia szybszych
działań w okresie zimowym, ponieważ temperatura nawierzchni cichej spada szybciej niż nawierzchni
tradycyjnych. Doprowadzenie do zamarznięcia wody znajdującej się w porach nawierzchni doprowadza
do zniszczenia struktury górnej warstwy jezdni. Aby temu zapobiec, stosuje się sól lub solanki,
natomiast nie zaleca się 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, nawet o 25-100%, niż dla tradycyjnych nawierzchni bitumicznych. W Holandii
szacuje się, że w okresie zimowym,

na cichych

nawierzchniach, w stosunku

do nawierzchni

tradycyjnych, zużywa się o 50% więcej soli.

5

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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8

Ocena realizacji poprzednich edycji POŚpH

8.1

Program Ochrony Środowiska przed Hałasem 2010
Program Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Miasta Katowice z 2010 roku został

zatwierdzony przez Radę Miasta Katowice Uchwałą nr XV/269/11 z dnia 26 października 2011 r.
w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice”. Program
zawiera m.in.:
-

proponowane kierunki i zakres działań niezbędnych do przywrócenia dopuszczalnych poziomów
hałasu w środowisku,

-

harmonogram realizacji poszczególnych działań,

-

koszty zaproponowanych działań.

Stopień realizacji działań z zakresu redukcji hałasu od poszczególnych źródeł jego powstawania,
wyszczególnionych w ówczesnej edycji Programu, został w wyczerpujący sposób przedstawiony w jego
kolejnym wydaniu z 2017 roku, opisanym w rozdziale 8.2. Ponadto, w przypadku działań, których
realizacja w okresie pomiędzy kolejnymi wydaniami Programu nie nastąpiła, bazując na wynikach
przedstawionych w Mapie akustycznej z 2015 roku, przeprowadzona została ponowna weryfikacja
zasadności tych działań oraz, na tej podstawie, przeniesienie ich w zakres działań proponowanych
w ramach POŚpH 2017.
8.2 Program Ochrony Środowiska przed Hałasem 2017
W

niniejszym

rozdziale

przedstawiono

podstawowe

kierunki

działań

niezbędnych

do przywrócenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku określone w drugiej edycji Programu
w 2017 roku. Program Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Miasta Katowice z 2017 roku został
zatwierdzony przez Radę Miasta Katowice Uchwałą Nr XLVIN/897/17 z dnia 26 października 2017 roku
w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice 2017 - 2022”
i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 08.11.2017 r., poz. 5976.
Program opracowano na podstawie analizy wyników przedstawionych w Mapie akustycznej
z 2015 roku oraz

możliwości zastosowania

metod

redukcji

hałasu w

miejscach

narażonych

na ponadnormatywne oddziaływanie hałasu. Ze względu na strategiczny charakter opracowania,
w ramach Programu z 2017 roku nie proponowano działań naprawczych w obszarach, w których
stwierdzono niewielkie wartości przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu i / lub małą liczbę osób
narażonych na ponadnormatywny hałas (w praktyce, przyjęto kryterium bazujące na wartości wskaźnika
M < 5). W POŚpH 2017 przedstawiono:
-

proponowane kierunki i zakres działań niezbędnych do przywrócenia dopuszczalnych poziomów
hałasu w środowisku,

-

harmonogram realizacji poszczególnych działań, z uwzględnieniem perspektywy krótko-, średnio
oraz długookresowej,

-

koszty zaproponowanych działań
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dla hałasu drogowego, tramwajowego i kolejowego. W treści Programu z 2017 roku odniesiono się także
do zagadnień związanych z przemysłowym (obowiązujące procedury administracyjne związane
z kontrolą i weryfikacją

negatywnego oddziaływania akustycznego tego typu źródeł), jednak

bez wskazywania jednoznacznych działań. Należy podkreślić, iż ze względu na krótki, jedynie dwuletni
interwał pomiędzy kolejnymi wydaniami POŚpH, niemożliwe było wykonanie wszystkich zadań
określonych w POŚpH z 2017 roku przez poszczególne jednostki przewidziane do ich realizacji. Poniżej
przedstawiono podstawowe kierunki działań niezbędnych do przywrócenia dopuszczalnych poziomów
hałasu w środowisku, określonych w POŚpH 2017.

8.2.1

Hałas drogowy

W ramach działań technicznych redukcji hałasu drogowego wskazano działania polegające na:
-

ograniczeniu

rzeczywistej prędkości

ruchu

pojazdów,

poprzez egzekwowanie istniejących

ograniczeń prędkości jazdy,
-

wymianie warstwy ścieralnej drogi na nawierzchnię o obniżonej emisji hałasu,

-

budowie ekranów akustycznych,

-

prowadzeniu przeglądów i ewentualnych remontów nawierzchni ulic.
Analiza stopnia realizacji poszczególnych zadań została wykonana w oparciu o pisma

przekazane z poszczególnych jednostek. Spośród ostatniego z wymienionych powyżej zadań,
tj. prowadzenia przeglądów i ewentualnych remontów nawierzchni, spośród wymienionych w POŚpH
2017

ulic

przewidzianych

do

realizacji tego

działania,

nawierzchnię wymieniono w

obrębie

następujących ciągów drogowych:
-

ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Asnyka do ul. Wczasowej oraz na odcinku od ul. Kościuszki
do ul. Fredry,

-

ul. Dębowa na odcinku od ul. Sportowej do ul. Agnieszki - odcinkami,

-

ul Gliwicka w rejonie skrzyżowania z ul. Wiśniową,

-

ul. Józefowska na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Bytomskiej - odcinkami,

-

ul. Katowicka na odcinku od al. Korfantego do ul. Ordona i na odcinku od ul. Wiązkowej
do ul. Górnej,

-

ul. Kościuszki na odcinku od ul. Ceglanej do ul. Słowików.
Zestawienie dla pozostałych proponowanych działań w kontekście redukcji hałasu drogowego,

wraz z określeniem stopnia ich realizacji przedstawiono w tabeli 34. Należy nadmienić, iż działania
o oznaczeniach A - T zostały określone jako zadania o charakterze nieobligatoryjnym, proponowane
do realizacji, dla których akustyczny efekt ich podjęcia został przedstawiony w treści POŚpH 2017.
W tabeli 35 przedstawiono informacje dotyczące pozostałych zrealizowanych w ostatnich latach
inwestycji mających wpływ na hałas drogowy.
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Tab. 34

Zestawienie działań przeciwhałasowych POŚpH 2017 dla hałasu drogowego

Kod
obszaru

Nazwa obszaru

HD 1

ul. Panewnicka (od ul. Śmiłowickiej do ul. Owsianej)

HD 2

Krucza (od ul. Panewnickiej do ul. Wybickiego)

HD 3

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

HD 4

ul. Brynowska

HD 5

ul. Gliwicka - od ul. Wiśniowej do ul. Kupca

Proponowane środki ochrony akustycznej

Stopień realizacji zadania

Okres
realizacji
zadania

Koszt
realizacji
zadania [zł]

egzekwowanie dopuszczalnych prędkości jazdy

Na wskazanych w obszarach
HD1 - HD9 odcinkach dróg
w okresie obowiązywania
POŚpH 2017 prowadzone były
działania z zakresu
kontrolowania prędkości,
wykonywane
przez funkcjonariuszy
Komendy Miejskiej Policji
w Katowicach.

2017 - 2019

b.d.

HD 6

ul. Siemianowicka

HD 7

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

HD 8

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

HD 9

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

HD 10

Dolina Trzech Stawów przy ul. Murckowskiej/
Górnośląskiej

Ekran o długości ok.1100 m i wysokości min. 6 m
zlokalizowany po zachodniej stronie ul. Murckowskiej

b.d.

-

-

HD 11

Park Kościuszki przy ul. Górnośląskiej

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

b.d.

-

-

HD 12

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

Cicha nawierzchnia

b.d.

-

-

HD 13

ul. Murckowska od Roździeńskiego do 1 Maja

Ekran o długości ok. 200 m po stronie wschodniej i ok. 120 m
po stronie zachodniej.

b.d.

-

-

HD 14

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

Przedłużenie istniejącego ekranu po południowo-zachodniej
stronie Al. Roździeńskiego o ok. 50 m i ekranu między
jezdniami o ok. 80 m (wys. ok. 6 m). (istniejące ekrany nie
chronią budynku przy ul. Uniwersytecka 21)

b.d.

-

-

HD 15

Al. Roździeńskiego (Bogucice - od Ścigały
do Wróblewskiego)

Trzy ekrany o wys. 6 m:
1 ekran dł. ok. 500 m, (północna strona północnej jezdni
Al. Roździeńskiego), 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

b.d.

-

-

HD 16

ul. Mikołowska od al. Górnośląskiej do ul. Gallusa

b.d.

-

-

b.d.

-

-

Dwa ekrany o wysokości ok. 6 m: 1 ekran dł. ok. 540 m,
2 ekran dł. ok. 120 m zlokalizowane tak jak na załączonej
wizualizacji

HD 17

Rejon przy ul. Bielskiej - przedszkole i park

Wariant 1: ekran akustyczny o długości ok.210 m
zlokalizowany tylko w rejonie przedszkola
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Kod
obszaru

Nazwa obszaru

Proponowane środki ochrony akustycznej

Stopień realizacji zadania

Okres
realizacji
zadania

Koszt
realizacji
zadania [zł]

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

HD 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.

Zadanie planowane
do realizacji w terminie
2007 - 2021

-

-

HD 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.

b.d.

-

-

HD 20

Bagienna (od Boh. Monte Cassino do Łącznej)

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

Zadanie w trakcie realizacji

-

-

HD 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

Zadanie w trakcie realizacji

-

-

HD 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.

Zadanie planowane
do realizacji w terminie
2007 - 2021

-

-

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)

Nie wskazano konkretnych działań. Odcinki dróg wskazane
w obszarach HD23 - HD25 zarządzane są przez Generalną
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad i będą przedmiotem
analiz wykonanych w ramach osobnego Programu Ochrony
Środowiska przed hałasem, realizowanego przez Urząd
Marszałkowski Województwa Śląskiego

-

-

-

b.d.

-

-

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.).

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.)

b.d.

-

-

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), 60-65 km/godz. (dzień); pojazdy ciężkie - 80
km/godz.(wieczór i noc), 65km/godz. (dzień);

b.d.

-

-

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.).

b.d.

-

-
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Kod
obszaru

Nazwa obszaru

Proponowane środki ochrony akustycznej

Stopień realizacji zadania

Okres
realizacji
zadania

Koszt
realizacji
zadania [zł]

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.)

b.d.

-

-

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)

b.d.

-

-

G

ul. Mikołowska od ul. Andrzeja do ul. Kominka

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

b.d.

-

-

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.

b.d.

-

-

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.)

b.d.

-

-

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.)

b.d.

-

-

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.)

b.d.

-

-

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.)

b.d.

-

-

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.)

b.d.

-

-

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.)

b.d.

-

-

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.)

b.d.

-

-

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.)

b.d.

-

-

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.)

b.d.

-

-
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Kod
obszaru

Nazwa obszaru

Proponowane środki ochrony akustycznej

Stopień realizacji zadania

Okres
realizacji
zadania

Koszt
realizacji
zadania [zł]

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.)

b.d.

-

-

S

ul. Oswobodzenia - od ul. Szopienickiej
do granicy miasta

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

b.d.

-

-

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.)

b.d.

-

-

Tab. 35

Inwestycje zrealizowane w ostatnich latach mające wpływ na redukcję hałasu drogowego
Opis inwestycji

1

Modernizacja końcowego odcinka linii tramwajowej nr 6
i 16 w Katowicach - Brynowie. Przebudowa układu
drogowego oraz infrastruktury technicznej dla zadania
inwestycyjnego "Modernizacja infrastruktury
tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

Nawierzchnia jezdni
Przesunięcie osi jezdni ul. Kościuszki w kierunku zachodnim w wyniku budowy nowego torowiska
z mieszanki SMA 11
tramwajowego i wykonanie nowej jezdni od skrzyżowania ul. Huberta do skrzyżowania ul.
(0/ 11mm) warstwa ścieralna
Kościuszki z ul. Rolną
o grubości 4 cm

2

Modernizacja torowiska tramwajowego w ciągu
ul. Gliwickiej od przystanku "Lisa" do granic miasta
Katowice z Chorzowem dla zadania inwestycyjnego
"Modernizacja infrastruktury tramwajowej
wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

Przebudowa odcinka ul. Gliwickiej - poszerzenie jezdni o dodatkowy pas dla prawoskrętu
na odcinku od ul. Jana Pawła II (Mieszka) dł. 150 m. Przebudowa fragmentu jezdni ul. Jana
Pawła II w rejonie skrzyżowania z ul. Gliwicką

Nawierzchnia jezdni
z mieszanki SMA 11
(0/ 11mm) warstwa ścieralna
o grubości 4 cm

3

Modernizacja torowiska tramwajowego. wbudowanego
w jezdnię ul. Kościuszki od Al. Górnośląskiej
do wiaduktu kolej. w Katowicach dla zadania
inwestycyjnego: "Modernizacja infrastruktury
tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

Przebudowa nawierzchni ul. Kościuszki, skrzyżowań i wjazdów od Al. Górnośląskiej do wiaduktu
kolejowego w ul. Dworcowej w Katowicach

Nawierzchnia jezdni z
mieszanki SMA 11 (0/11 mm)
warstwa ścieralna o grubości
4 cm

Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie
ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami
Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (Plac
Powstańców Śląskich) w Katowicach

Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami
Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (Plac Powstańców Śląskich) w Katowicach
na odcinkach:
1) ul. Obrońców Westerplatte - na odcinku od Placu Powstańców Śląskich do ul. Brynicy;
2) ul. Obrońców Westerplatte - na odcinku od ul. Brynicy w kierunku ul. Wańkowicza
(do budynku nr 26);
3) ul. Brynicy - od ul. Obr. Westerplatte na odcinku ok 50 m;
4) ul. Lwowska - na odcinku od Placu Powstańców Śląskich do końca wiaduktu kolejowego;
5) ul. Bednorza - na odcinku od Placu Powstańców Śląskich do budynku nr 3;
6) ul. Wiosny Ludów - na odcinku od Placu Powstańców Śląskich do ul. Ratuszowej;
7) Plac Powstańców Śląskich - rondo;
8) fragment ul. Wałowej ok. 16 m; ul. J. Kantorówny obustronnie po ok. 15 m; ul. Ciesielskiej
ok. 20 m

Nawierzchnia SMA 8 (0/8) warstwa ścieralna gr. 4 cm /
nawierzchnia z kostki
betonowej lub granitowej
w zależności od lokalizacji

4

Zakres zrealizowanych prac drogowych

Specyfikacja zastosowanej
nawierzchni

Lp.
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Zakres zrealizowanych prac drogowych

Specyfikacja zastosowanej
nawierzchni

Lp.

Opis inwestycji

5

Modernizacja ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica
do istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach Zawodziu

Kompleksowa modernizacja odcinka ul. 1-go Maja długości około 819m, na odcinku
od skrzyżowania ul. 1 Maja z ul. Staszica do pętli tramwajowej w Katowicach Zawodziu

Nawierzchni jezdni
z mieszanki SMA 11
(0/ 11mm) grubość warstwy
ścieralnej 4 cm

6

Przebudowa układu drogowego, placów publicznych,
torowiska tramwajowego oraz infrastruktury technicznej
w strefie Rondo-Rynek - ETAP II dla zadania
inwestycyjnego: "Przebudowa Strefy Śródmiejskiej
Miasta Katowice" - "Etap II - strefa Rondo-Rynek"

Przebudowa Al. Korfantego od ronda Ziętka do ul. Moniuszki, budowa ul. Śródmiejskiej wzdłuż
Superjednostki wraz z łącznikami do Al. Korfantego i płytą manewrową, budowa pieszo jezdni
pomiędzy Al. Korfantego i ul. Śródmiejską, przebudowa ul. Moniuszki od skrzyżowania
z Al. Korfantego do skrzyżowania z ul. Uniwersytecką, budowa ul. Moniuszki na odcinku
od wlotów w ul. Mickiewicza i skargi do Al. Korfantego, przebudowa ul. Pocztowej i Młyńskiej,
przebudowa końcowych odcinków ul. dochodzących do Rynku: Teatralnej, Warszawskiej,
Mickiewicza, Skargi, budowa łącznika pomiędzy ul. Mickiewicza i ul. P. Skargi - pomiędzy
budynkiem D.H. Ślązak, a PZU.

Nawierzchnia SMA 8 (0/8) warstwa ścieralna 4 cm/
nawierzchnia z betonu
cementowego/ nawierzchnia
z kostki granitowej
w zależności od lokalizacji

7

Połączenie drogowe pomiędzy ulicą Kościuszki
(poprzez boczną Kościuszki) i ul. Wita Stwosza

Budowa nowego odcinka drogi gminnej o parametrach ul. klasy technicznej "D" pomiędzy
ul. Kościuszki (poprzez istniejącą boczną ul. Kościuszki) z ul. Wita Stwosza w Katowicach

Nawierzchnia jezdni z betonu
asfaltowego AC 11 (0/11 mm),
warstwa ścieralna 5 cm

8

Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem
dla zadania inwestycyjnego "Przedłużenie
ul. Szybowcowej w Katowicach"

Budowa drogi klasy L będącej przedłużeniem ul. Szybowcowej od zjazdu z jezdni serwisowej
Al. Górnośląskiej do skrzyżowania z ul. Rodańską, pętli do zawracania, rozbudowa odcinka
ul. Szybowcowej od skrzyżowania z ul. Rodańską do skrzyżowania z ul. Lotnisko, przebudowa
i budowa skrzyżowań ul. Lotnisko-ul. Szybowcowa oraz ul. Radańska - ul. Szybowcowa,
wykonanie wyłączenia ul. Szybowcowej z jezdni serwisowej Al. Górnośląskiej

Nawierzchni jezdni
z mieszanki SMA 11
(0/ 11mm) warstwa ścieralna
o grubości 5 cm

10

Wymiana nawierzchni na ul. Pszczyńskiej (DK 86) oraz ul. Marcinkowskiego (na odcinku od ul. Bohaterów Monte Cassino do ul. Saint Etienne

11

Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kołodzieja nad ul. Bielską - etap I kierunek Murcki

12

Modernizacja nawierzchni jezdni (warstwa SMA) w ciągu ul. Kołodzieja

13

Przebudowa ul. Goetla

Warstwa SMA
Warstwa SMA
-
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8.2.2

Hałas kolejowy
W POŚpH 2017 nie wskazano konkretnych działań w zakresie redukcji hałasu kolejowego,

ze względu na niską skalę przekroczeń wartości dopuszczalnych w obrębie całego obszaru objętego
opracowaniem, które tylko w przypadku dwóch budynków wykazały przekroczenia z zakresu 5 - 10 dB,
zaś w pozostałych przypadkach przekroczenia były mniejsze niż 5 dB. W ramach ogólnych zaleceń
dotyczących tego źródła hałasu wymieniono te pochodzące z POŚpH 2010, tj. szlifowanie szyn
kolejowych - 20 km toru pojedynczego rocznie i eliminacja połączeń łubkowych szyn kolejowych.
Ponadto, zwrócono uwagę na planowane wówczas do realizacji, niezależnie od Programu,
działania w perspektywie krótkoterminowej, tj.:
-

modernizacje linii kolejowych nr 1, 138, 137, 139, wraz z rozbudową tych linii o dodatkową parę
torów

przeznaczonych

dla

ruchu

aglomeracyjnego,

z zastosowaniem

urządzeń

ochrony

środowiska przed hałasem w miejscach przekroczeń, takich jak 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,
wraz z remontem nawierzchni (okres realizacji: 2017 - 2019),

-

wymianę torów na bezstykowe oraz szlifowanie szyn na liniach 161, 654, 655, 657, 658 (okres
realizacji: 2019 - 2022).
W tabeli 36 przedstawiono informacje dotyczące pozostałych zrealizowanych w ostatnich latach

inwestycji mających wpływ na hałas kolejowy.
Tab. 36

Inwestycje zrealizowane w ostatnich latach mające wpływ na redukcję hałasu kolejowego

Lp.

Opis inwestycji

1

Remont odcinka linii 139 Katowice - Zwardoń w km 0,090-7,300 polegający na modyfikacji toru klasycznego na tor
bezstykowy w km 0,900-3,950. Zakres robót obejmował też wymianę podkładów, szyn, części rozjazdowych,
mechaniczne podbicie torów i rozjazdów, wykonanie spawów termitowych, miejscową naprawę podtorza oraz remont
wybranych przejazdów

2

Naprawa toru wzdłuż linii kolejowej nr 651 Radoszowy - Gottwald, polegająca na wymianie zużytych elementów
nawierzchni, podbiciu torów oraz wymianie części rozjazdowych

3

Naprawa torów nr 14 i 16 w stacji Katowice (wymiana zużytych elementów nawierzchni, podbicie torów oraz wymiana
części rozjazdowych)

8.2.3

Hałas tramwajowy
W POŚpH 2017 nie wskazano konkretnych działań w zakresie redukcji hałasu tramwajowego,

ze względu na niską skalę przekroczeń wartości dopuszczalnych w obrębie całego obszaru objętego
opracowaniem, nieprzekraczających w żadnej lokalizacji wartości 5 dB. W ramach ogólnych zaleceń
dotyczących tego źródła hałasu wymieniono te pochodzące z POŚpH 2010, tj. szlifowanie szyn
tramwajowych - 10 km toru pojedynczego rocznie i eliminacja połączeń łubkowych szyn tramwajowych.
Ponadto, zwrócono uwagę na planowane wówczas do realizacji, niezależnie od Programu, działania
w perspektywie krótkoterminowej, tj.:
-

zakup niskopodłogowych tramwajów w ramach projektu „Zintegrowany projekt modernizacji
i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru
tramwajowego”,
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-

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.
W tabeli 37 przedstawiono informacje dotyczące pozostałych zrealizowanych w ostatnich latach

inwestycji mających wpływ na hałas kolejowy.
Tab. 37

Inwestycje zrealizowane w ostatnich latach mające wpływ na redukcję hałasu tramwajowego
Opis inwestycji

Lp.

Rok realizacji

1

Szlifowanie szyn o łącznej długości około 1900 m.t.p. na ul. Chorzowskiej (odcinek od Ronda
do ul. Stęślickiego)

2016

2

Podbicie torowiska wraz z korekcyjnym szlifowaniem szyn o łącznej długości ok. 900 m.t.p.
Na al. Korfantego (odcinek od ul. Mieczysława Karłowicza do Pl. Alfreda)

2016

3

Likwidacja połączeń łubkowych i wypłyceń poprzez termitowe spawanie styków szyn typu S-49

2016

4

Modernizacja przejazdu drogowo-tramwajowego na skrzyżowaniu ul. Kościuszki i ul. Gawronów w technologii prefabrykowanych płyt torowych z elastycznym mocowaniem (długość przejazdu 73
m.t.p.)

2015

5

Modernizacja torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Chorzowskiej w Katowicach od skrzyżowania
z ul. Dębową do Wesołego Miasteczka:
1) modernizacja torowiska klasycznego (szyny na strunobetonowych podkładach) - długość 354 m.t.p.;
2) modernizacja przejazdu drogowo-tramwajowego (szyny ułożone w prefabrykowanej płycie z
elastycznym mocowaniem) o długości 91 m.t.p.

2016-2017

6

Modernizacja przejazdu drogowo - tramwajowego w ul. Gnieźnieńskiej - szyny ułożone na podkładach
strunobetonowych (64,1 m.t.p.), szyny ułożone w prefabrykowanej płycie, z elastycznym mocowaniem
(36,5 m.t.p.)

2016

7

Modernizacja przejazdu drogowo-tramwajowego na skrzyżowaniu ul. Kościuszki i ul. Zgrzebnioka dł.37 m.t.p. w technologii prefabrykowanych płyt torowych z elastycznym mocowaniem

2017

8

Modernizacja przejazdu drogowo-tramwajowego na skrzyżowaniu ul. Kościuszki i ul. Drozdów długość 60 m.t.p. w technologii prefabrykowanych płyt torowych z elastycznym mocowaniem

2017

9

Modernizacja przejazdu drogowo-tramwajowego na ul. Słonecznej i u. Korfantego - długość 28 m.t.p.
w konstrukcji bezpodsypkowej, z prefabrykowanych płyt betonowych

2017

10

Zakup i zabudowa 3 kompletów urządzeń do smarowania szyn na łukach torowiska tramwajowego
ul. Kościuszki 182 i Obrońców Westerplatte 24; smarownice zabudowano na ul. Kościuszki 182 (2 szt.)
oraz na ul. Obrońców Westerplatte 24 (1 szt.)

2017

11

1000 m.t.p. Szlifowania wraz z napawaniem wypłyconych styków szyn od Ronda im. Jerzego Ziętka
do przystanku Katowice Stęślickiego

2019

12

Wymiana 18 połączeń łubkowych na bezstykowe wzdłuż ul. Kościuszki

2019

13

Modernizacja torowiska tramwajowego na linii nr 15 wzdłuż ul. Obrońców Westerplatte, od browaru
do Poczty - 400 m.t.p.

2019

14

Modernizacja przejazdu drogowo-tramwajowego przy ul. Wańkowicza

2019

15

montaż 3 smarownic oraz modernizacja infrastruktury tramwajowej w rejonie Ronda im. Jerzego Ziętka
w ramach inwestycji pn.: „Modernizacja węzła rozjazdowego Katowice - Rondo Ii etap”

2019

16

Reprofilacja szyn na odcinku Szopienice Dwór do granicy z miastem Sosnowiec, wzdłuż
ul. Sosnowieckiej

2019

17

Reprofilacja szyn na przejeździe ul. Chorzowska - ul. Złota

2019

18

Modernizacja przejazdów przy ul. Kozioła, ul. Słowików i ul. Ściegiennego

2019

8.2.4

Hałas przemysłowy
W POŚpH 2017 nie wskazano konkretnych działań w zakresie redukcji hałasu przemysłowego.

W treści dokumentu zwrócono uwagę na trudności związane ze specyfiką hałasu przemysłowego, którego
parametry są ściśle związane z procesem technologicznym oraz cyklami pracy zakładu, stąd późniejszy dobór
metody ochrony akustycznej wymaga osobnej ścieżki postępowania. Wskazano natomiast na obowiązujące
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i możliwe do wdrożenia procedury administracyjne, związane z oceną, kontrolą i weryfikacją negatywnego
oddziaływania akustycznego tego typu źródeł,
Zgodnie z art. 115a ust. 1 ustawy POŚ, w przypadku stwierdzenia przez organ ochrony środowiska,
na podstawie pomiarów własnych, pomiarów dokonanych przez WIOŚ (aktualnie Centralne Laboratorium
Badawcze GIOŚ) 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. Poza przyczyną podaną powyżej, jest to drugi powód, dla którego wnioski z mapy akustycznej
i POŚpH, wyrażone wskaźnikami długookresowymi, Ldwn i Ln, nie mogą być podstawą do wskazania konkretnych
działań ograniczających emisję hałasu z zakładów przemysłowych.
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9

Analiza trendów zmian stanu akustycznego środowiska
Działania przeciwhałasowe realizowane w mieście w ramach różnych projektów i inwestycji,

również te analizowane w poprzednich POŚpH, wpływają na zmianę poziomu hałasu w środowisku.
W perspektywie długoterminowej pozwala to na śledzenie trendu zmian klimatu akustycznego,
pod warunkiem, że w

kolejnych

edycjach

Programu

oraz

Map akustycznych

stosowane są

porównywalne miary i metody pomiarów oraz obliczeń poziomu hałasu (rozdział 13.3). Poniżej
przedstawiono wnioski z porównania wyników analiz dla poszczególnych źródeł hałasu dokonanych
w poprzedniej (z 2015 roku) oraz aktualnej (z 2018 roku) mapy akustycznej.
Dla każdego rodzaju źródeł hałasu objętych mapami akustycznymi porównane zostały
powierzchnie obszarów narażonych na hałas w określonym przedziale przekroczeń. W tym celu
wykorzystano mapę zagrożeń, tj. obszarów, na których występują przekroczenia dopuszczalnych
wartości poziomu hałasu. Analizy zostały wykonane zarówno dla wskaźnika Ldwn , jak i Ln ,
i przedstawione w przedziałach przekroczeń co 5 dB.
Analiza powierzchni obszarów jest najbardziej obiektywnym parametrem pozwalającym
porównać oddziaływanie hałasu z dwóch map akustycznych. Ze względu na stosowane różne algorytmy
wyznaczania liczby ludności i budynków eksponowanych na hałas, zmiany dopuszczalnych wartości
poziomu hałasu, powstawanie nowej zabudowy, migrację ludności, itd., wykorzystanie pozostałych
statystyk wyznaczanych na potrzeby mapy akustycznej, może prowadzić do błędnych wniosków.
Ze względu na występujące w analizowanych mapach akustycznych różnice w sposobie
kwalifikacji terenów (mapy wrażliwości), wynikające ze zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, ale
też ze zmiany przepisów oraz ich interpretacji, na etapie tworzenia mapy akustycznej 2018 przeliczono
wyniki pochodzące z jej poprzedniego wydania z 2015 roku przyjmując aktualną mapę wrażliwości,
celem zachowania spójności w obrębie analizy trendów. W związku z tym, przedstawiona poniżej
analiza porównawcza dotyczy wyłącznie zmian jakie zaszły w obrębie źródeł hałasu, nie uwzględnia
natomiast zmian, jakie zaszły w zagospodarowaniu przestrzennym.
9.1 Hałas drogowy
Tab. 3 8

P o r ó w n a n ie p o w ie r z c h n i o b s z a r ó w n a r a ż o n y c h n a p r z e k r o c z e n ia w a r to ś c i d o p u s z c z a ln y c h w e d łu g w s k a ź n ik a L DWN
- d a n e d la h a ła s u d r o g o w e g o

Przedział przekroczeń poziomu
dopuszczalnego, wskaźnik LDWN

0 - 5 dB

5 - 10 dB

10 - 1 5 dB

15 - 20 dB

> 20 dB

Powierzchnia obszarów narażonych
w danym zakresie [km2] - rok 2015

1,487

0,291

0,040

0,001

0,000

Powierzchnia obszarów narażonych
w danym zakresie [km2] - rok 2018

1,450

0,263

0,027

0,001

0,000
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Tab. 3 9

P o r ó w n a n ie p o w ie r z c h n i o b s z a r ó w n a r a ż o n y c h n a p r z e k r o c z e n ia w a r to ś c i d o p u s z c z a ln y c h w e d łu g w s k a ź n ik a L N
- d a n e d la h a ła s u d r o g o w e g o

Przedział przekroczeń poziomu
dopuszczalnego, wskaźnik LN

0 - 5 dB

5 - 10 dB

10 - 1 5 dB

15 - 20 dB

> 20 dB

Powierzchnia obszarów narażonych
w danym zakresie [km2] - rok 2015

1,280

0,296

0,043

0,001

0,000

Powierzchnia obszarów narażonych
w danym zakresie [km2] - rok 2018

1,149

0,234

0,034

0,000

0,000

P o w ie rz c h n ia o b s z a ró w n a ra ż o n y c h n a h a ła s w d a n y m z a k r e s ie p rz e k ro c z e ń
p o zio m u d o p u s z c z a ln e g o , w s k a ź n ik L dwn — p o ró w n a n ie lat 2 0 1 5 i 2 0 1 8

1,6

0 - 5 dB
R ys. 64

5 -10 dB

10-15dB

15-20dB

>20dB

P o r ó w n a n ie p o w ie r z c h n i o b s z a r ó w n a r a ż o n y c h n a p r z e k r o c z e n ia w a r to ś c i d o p u s z c z a ln y c h w e d łu g w s k a ź n ik a L DWN
- d a n e d la h a ła s u d r o g o w e g o

P o w ie r z c h n ia o b s z a r ó w n a r a ż o n y c h n a h a ła s w d a n y m z a k r e s ie p rz e k ro c z e ń
p o z io m u d o p u s z c z a ln e g o , w s k a ź n ik

U , - p o r ó w n a n ie

la t 2 0 1 5 i 2 0 1 8

14

0 - 5 dB
R ys. 65

5 -10 dB

10-15dB

15-20dB

>20dB

P o r ó w n a n ie p o w ie r z c h n i o b s z a r ó w n a r a ż o n y c h n a p r z e k r o c z e n ia w a r to ś c i d o p u s z c z a ln y c h w e d łu g w s k a ź n ik a L N
- d a n e d la h a ła s u d r o g o w e g o

Porównanie wyników z lat 2015 i 2018, globalnie wskazuje na zmniejszenie się powierzchni
obszarów narażonych na hałas drogowy, zarówno dla wskaźnika L dwn , jak i Ln , dla wszystkich
przedziałów przekroczeń wartości dopuszczalnych. W przypadku długookresowego średniego poziomu
dźwięku,

L dwn

(wskaźnik dla

całej

doby) zmiany

dla

największego

obszaru,

tj.

narażenia

na ponadnormatywny hałas do 5 dB, wskazują na spadek powierzchni narażonej o ok. 2,5 %. Tendencja
jest więc korzystna, choć okres obserwacji (3 lata) nie stanowi wystarczająco reprezentatywnej próby
do wyciągania miarodajnych wniosków.
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9.2
Tab. 4 0

Hałas kolejowy
P o r ó w n a n ie p o w ie r z c h n i o b s z a r ó w n a r a ż o n y c h n a p r z e k r o c z e n ia w a r to ś c i d o p u s z c z a ln y c h w e d łu g w s k a ź n ik a Ldwn
- d a n e d la h a ła s u k o le jo w e g o

Przedział przekroczeń poziomu
dopuszczalnego, wskaźnik LDWN

0 - 5 dB

5 - 10 dB

10 - 1 5 dB

15 - 20 dB

> 20 dB

Powierzchnia obszarów narażonych
w danym zakresie [km2] - rok 2015

0,088

0,005

0,000

0,000

0,000

Powierzchnia obszarów narażonych
w danym zakresie [km2] - rok 2018

0,110

0,004

0,000

0,000

0,000

Tab. 41

P o r ó w n a n ie p o w ie r z c h n i o b s z a r ó w n a r a ż o n y c h n a p r z e k r o c z e n ia w a r to ś c i d o p u s z c z a ln y c h w e d łu g w s k a ź n ik a LN
- d a n e d la h a ła s u k o le jo w e g o

Przedział przekroczeń poziomu
dopuszczalnego, wskaźnik Ln

0 - 5 dB

5 - 10 dB

10 - 1 5 dB

15 - 20 dB

> 20 dB

Powierzchnia obszarów narażonych
w danym zakresie [km2] - rok 2015

0,079

0,004

0,000

0,000

0,000

Powierzchnia obszarów narażonych
w danym zakresie [km2] - rok 2018

0,092

0,005

0,000

0,000

0,000

Powierzchnia obszarów narażonych na hałas w danym zakresie przekroczeń
poziomu dopuszczalnego, wskaźnik LDWN- porównanie lat 2015 i 2018
0.5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ 2015 r.

0 - 5 dB
R ys. 66

5 -10 dB

10-15dB

15-20dB

>20dB

P o r ó w n a n ie p o w ie r z c h n i o b s z a r ó w n a r a ż o n y c h n a p r z e k r o c z e n ia w a r to ś c i d o p u s z c z a ln y c h w e d łu g w s k a ź n ik a L DWN
- d a n e d la h a ła s u k o le jo w e g o

Powierzchnia obszarów narażonych na hałas wdanym zakresie przekroczeń
poziomu dopuszczalnego, wskaźnik LN- porównanie lat 2015 i 2018
05 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ 2015 r.

0 - 5 dB
R ys. 6 7

5 -10 dB

10-15dB

15-20dB

>20dB

P o r ó w n a n ie p o w ie r z c h n i o b s z a r ó w n a r a ż o n y c h n a p r z e k r o c z e n ia w a r to ś c i d o p u s z c z a ln y c h w e d łu g w s k a ź n ik a L N
- d a n e d la h a ła s u k o le jo w e g o
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Wyniki dla hałasu kolejowego wskazują na zwiększenie narażenia na hałas. Tym niemniej,
należy zwrócić uwagę że ogólna powierzchnia obszaru narażonego na hałas kolejowy w przypadku obu
map akustycznych jest bardzo mała, na poziomie ok. 0,1 km2. Biorąc pod uwagę tę skalę narażenia
oraz

niepewność

stosowanego

modelu

obliczeniowego,

wskazanej zmiany

nie

powinno

się

interpretować jako statystycznie istotną. Można przyjąć, że narażenie na hałas kolejowy pozostaje
na niezmienionym poziomie. W zakresie emisji hałasu, lokalne modernizacje linii kolejowych są
kompensowane przez rosnące natężenie i prędkość ruchu pociągów.
9 3 Hałas tramwajowy
T ab . 4 2 P o r ó w n a n ie p o w ie r z c h n i o b s z a r ó w n a r a ż o n y c h n a p r z e k r o c z e n ia w a r to ś c i d o p u s z c z a ln y c h w e d łu g w s k a ź n ik a Ldwn
- d a n e d la h a ła s u tra m w a jo w e g o

Przedział przekroczeń poziomu
dopuszczalnego, wskaźnik LDWN

0 - 5 dB

5 - 10 dB

10 - 1 5 dB

15 - 20 dB

> 20 dB

Powierzchnia obszarów narażonych
w danym zakresie [km2] - rok 2015

0,002

0,000

0,000

0,000

0,000

Powierzchnia obszarów narażonych
w danym zakresie [km2] - rok 2018

0,002

0,000

0,000

0,000

0,000

Tab. 4 3

P o r ó w n a n ie p o w ie r z c h n i o b s z a r ó w n a r a ż o n y c h n a p r z e k r o c z e n ia w a r to ś c i d o p u s z c z a ln y c h w e d łu g w s k a ź n ik a L n
- d a n e d la h a ła s u tra m w a jo w e g o

Przedział przekroczeń poziomu
dopuszczalnego, wskaźnik LN

0 - 5 dB

5 - 10 dB

10 - 1 5 dB

15 - 20 dB

> 20 dB

Powierzchnia obszarów narażonych
w danym zakresie [km2] - rok 2015

0,002

0,000

0,000

0,000

0,000

Powierzchnia obszarów narażonych
w danym zakresie [km2] - rok 2018

0,002

0,000

0,000

0,000

0,000

R ys. 68

P o r ó w n a n ie p o w ie r z c h n i o b s z a r ó w n a r a ż o n y c h n a p r z e k r o c z e n ia w a r to ś c i d o p u s z c z a ln y c h w e d łu g w s k a ź n ik a L DWN
- d a n e d la h a ła s u tra m w a jo w e g o
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R ys. 69

P o r ó w n a n ie p o w ie r z c h n i o b s z a r ó w n a r a ż o n y c h n a p r z e k r o c z e n ia w a r to ś c i d o p u s z c z a ln y c h w e d łu g w s k a ź n ik a L N
- d a n e d la h a ła s u tra m w a jo w e g o

W przypadku hałasu tramwajowego zarówno w 2015 roku, jak i w roku 2018,

nie

zidentyfikowano znaczących przekroczeń dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku. W skali miasta
hałas ten, przy obecnym stanie infrastruktury (i obowiązujących wartościach dopuszczalnych), nie
stanowi zatem istotnego problemu.
9 4 Hałas przemysłowy
Tab. 44

P o r ó w n a n ie p o w ie r z c h n i o b s z a r ó w n a r a ż o n y c h n a p r z e k r o c z e n ia w a r to ś c i d o p u s z c z a ln y c h w e d łu g w s k a ź n ik a LDWN
-

d a n e d la h a ła s u p r z e m y s ło w e g o

Przedział przekroczeń poziomu
dopuszczalnego, wskaźnik LDWN

0 - 5 dB

5 - 10 dB

10 - 1 5 dB

15 - 20 dB

> 20 dB

Powierzchnia obszarów narażonych
w danym zakresie [km2] - rok 2015

0,109

0,026

0,003

0,002

0,000

Powierzchnia obszarów narażonych
w danym zakresie [km2] - rok 2018

0,139

0,032

0,005

0,002

0,000

Tab. 4 5

P o r ó w n a n ie p o w ie r z c h n i o b s z a r ó w n a r a ż o n y c h n a p r z e k r o c z e n ia w a r to ś c i d o p u s z c z a ln y c h w e d łu g w s k a ź n ik a L N
- d a n e d la h a ła s u p r z e m y s ło w e g o

Przedział przekroczeń poziomu
dopuszczalnego, wskaźnik LN

0 - 5 dB

5 - 10 dB

10 - 1 5 dB

15 - 20 dB

> 20 dB

Powierzchnia obszarów narażonych
w danym zakresie [km2] - rok 2015

0,772

0,064

0,014

0,002

0,001

Powierzchnia obszarów narażonych
w danym zakresie [km2] - rok 2018

0,229

0,084

0,018

0,003

0,001
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R ys. 70

P o r ó w n a n ie p o w ie r z c h n i o b s z a r ó w n a r a ż o n y c h n a p r z e k r o c z e n ia w a r to ś c i d o p u s z c z a ln y c h w e d łu g w s k a ź n ik a L DWN
- d a n e d la h a ła s u p r z e m y s ło w e g o

Powierzchnia obszarów narażonych na hałas w danym zakresie przekroczeń
poziomu dopuszczalnego, wskaźnik LN-porów nanie lat 2015 i 2018
1,0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ 2015 r.
CN UU
I

!0J
0 u, 4

c Q2

I

1

0 - 5 dB

R y s . 71

■ 2018 r.

5 -10 dB

10 -15 dB

15-20dB

>20dB

P o r ó w n a n ie p o w ie r z c h n i o b s z a r ó w n a r a ż o n y c h n a p r z e k r o c z e n ia w a r to ś c i d o p u s z c z a ln y c h w e d łu g w s k a ź n ik a LN
- d a n e d la h a ła s u p r z e m y s ło w e g o

Narażenie na hałas przemysłowy nie jest w skali miasta duże. Oddziaływanie to charakteryzuje
się małym zasięgiem oddziaływania i w praktyce wpływa na najbliższą linię zabudowy. Porównanie
pomiędzy rokiem 2015 i 2018 nie wskazuje na negatywną tendencję. Przy porównaniu wyników należy
pamiętać, że aktualna mapa obejmuje o 7 zakładów więcej w porównaniu z poprzednią edycją.
9 .5

Hałas lotniczy
Eksploatacja sportowego lotniska MUCHOWIEC nie zmieniła się w przeciągu analizowanej

perspektywy lat 2015 i 2018, stąd też nie zaszły jakiekolwiek zmiany w jego oddziaływaniu akustycznym.
Ponadnormatywny zasięg hałasu dla wskaźnika L dwn w mapie akustycznej z 2015 r., jak i aktualnym
opracowaniu, nie wykracza poza granice lotniska, a tym samym nie powoduje narażenia na hałas
jakichkolwiek terenów podlegających ochronie przed hałasem.
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10 Analiza

dokumentów

potencjalnie

lub

faktycznie

wpływających

na realizację programu
Niniejsza aktualizacja Programu ochrony przed hałasem dla miasta Katowice 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, przechodząc od poziomu krajowego do regionalnego i lokalnego.
10 1 Polityki, strategie, plany i programy
Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) (zwana
dalej SOR lub Strategią), przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. (6), jest podstawowym
opracowaniem o charakterze strategicznym w skali całego kraju. Dokument ten stanowi aktualizację
uchwalonej w 2012 roku Strategii Rozwoju Kraju 2020 (7). W SOR określono najważniejsze cele na rzecz
zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, przedstawione w perspektywie średnioi długookresowej, a także zidentyfikowano główne wyzwania oraz zagrożenia, stojące na przeszkodzie
do wypełnienia założeń Strategii. Dokument ten powstał w powiązaniu z innymi, uchwalanymi
dotychczas opracowaniami strategicznymi o znaczeniu międzynarodowym i krajowym.
Przywoływane w SOR treści odnoszą się do wszystkich kluczowych obszarów z zakresu
funkcjonowania państwa, którym wytyczane są podstawowe kierunki działań. Do najważniejszych celów
wyznaczonych do osiągnięcia w ramach Strategii należą:
-

konsekwentne zwiększanie zamożności społeczeństwa poprzez wzrost dochodów obywateli,
przy jednoczesnym zachowaniu stabilnego rozwoju państwa,

-

zbudowanie silnej i innowacyjnej gospodarki Polski, celem zachowania długotrwałego wzrostu
gospodarczego oraz zwiększenia jej konkurencyjności,

-

zrównoważony rozwój z uwzględnieniem uwarunkowań społecznych i terytorialnych,

-

unowocześnienie

struktur

państwowych

i

instytucji

publicznych,

usprawnienie

procesów

legislacyjnych i administracyjnych.
Jak zostało wskazane w SOR,

osiągnięcie ww.

nadrzędnych celów możliwe będzie

przy jednoczesnym podjęciu niezbędnych działań na różnych płaszczyznach. Jednym z wymienionych
w tym kontekście działań jest odpowiednie gospodarowanie zasobami środowiska naturalnego
oraz dbałość o jego ochronę. W szczegółowym ujęciu tego zagadnienia, w Strategii wskazuje się
zanieczyszczenie hałasem jako jeden z elementów determinujących jakość życia społeczeństwa,6
7

6

Uchwała Nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) (M.P. 2017 poz. 260)

7

Uchwała Nr 157 Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kraju 2020 (M.P. 2012 poz.
882)
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podkreślając znaczenie podejmowania działań w celu jego ograniczania. Zwrócono także uwagę
na niekorzystny trend, związany ze wzrostem na przestrzeni lat oddziaływania akustycznego ze źródeł
takich jak transport drogowy czy lotniczy. W dokumencie przedstawiony został zakres działań na rzecz
ochrony środowiska przed hałasem z obszaru rozwiązań organizacyjnych i legislacyjnych, takich jak
prace

nad określeniem

racjonalnych

standardów

jakości

środowiska

w

dziedzinie

akustyki,

uproszczenie procedur postępowań administracyjnych z zakresu emisji hałasu przez instalacje, czy też
rozwój kadry eksperckiej wyspecjalizowanej w ochronie środowiska przed hałasem.
Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”
Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” (8), przyjęta
przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą nr IV/38/2/2013 z dnia 1 lipca 2013 r. 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 cztery podstawowe grupy wyzwań
stojących przed polityką regionu, determinujących cele i kierunki jego rozwoju. Wśród nich wskazano
wyzwania związane z równoważeniem 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 czterech 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”.

8

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.
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Program Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2019 z uwzględnieniem
perspektywy do roku 2024
Program Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego (9) (zwany dalej Programem) jest
dokumentem określającym cele strategiczne, kierunki oraz priorytety w obszarze poprawy stanu
środowiska województwa. W dokumencie tym zagadnienia klimatu akustycznego uznano jako jeden
z dziesięciu najważniejszych komponentów środowiska. W Programie 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):
-

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 zaznaczyć, że w analizowanym dokumencie hałas uznany został za jeden z czołowych

czynników środowiskowych powodujących istotną uciążliwość dla ludzi.
Na podstawie analizy zgromadzonego materiału stwierdzono również, że standardy jakości
klimatu akustycznego 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.

9

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.
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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 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 dźwiękochłonnoizolacyjne 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 Systemów Zarządzania Transportem na obszarze miast,

•

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 zakresie ochrony przed hałasem w przypadku nowych
inwestycji,
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•

stosowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych w celu ograniczania negatywnego
oddziaływania na środowisko hałasu przemysłowego.

•

wykorzystywanie systemu mapy akustycznej w pracach planistycznych,

•

właściwe planowanie przestrzenne w sąsiedztwie dróg i linii kolejowych oraz zakładów
przemysłowych (lokalizacja zakładów przemysłowych z dala od osiedli mieszkaniowych),

•

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” (10) zbudowana
została wokół czterech punktów ciężkości, zdefiniowanych w formie wzajemnie 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 czterech 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 Katowickiego Systemu Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych,

•

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,

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

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 2019 - 2045
Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice (zwana dalej WPF) przyjęta została uchwałą
nr IX/192/19 Rady Miasta Katowice z dnia 27 czerwca 2019 r. Obowiązek jej sporządzania
przez jednostki samorządu terytorialnego został wprowadzony ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych. 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 (11)
do uchwały.
10.2 Program Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice na lata 2017-2020
„Program ochrony środowiska dla miasta Katowice na lata 2017-2020” przyjęty został uchwałą
Rady Miasta Katowice z dnia 22 czerwca 2017 r. (12) Dokument ten stanowi aktualizację poprzedniego,
analogicznego opracowania, tj. „Programu ochrony środowiska dla miasta Katowice na lata 2014-2017
z perspektywą do roku 2021”, przyjętego uchwałą Rady Miasta Katowice z dnia 29 października
2014 r. (13) W treści przedmiotowego Programu ochrony środowiska powołano się na ustalenia zawarte
w obowiązującej wówczas Mapie akustycznej miasta Katowice z 2015 roku, w tym stopień zagrożenia
hałasem od poszczególnych źródeł jego powstawania. Przedstawiono również tzw. analizę SWOT (ang.
Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) w kontekście zagrożenia hałasem, w ramach której
zidentyfikowano mocne i słabe strony miasta Katowice w zakresie stanu akustycznego środowiska,
a także sformułowano szanse i zagrożenia w tym obszarze.

11 Załącznik Nr 1 do Uchwały XIX/359/15 Rady Miasta Katowice z dnia 17 grudnia 2015 r.
12 Uchwała Nr XLIV/832/17 Rady Miasta Katowice z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska
dla miasta Katowice na lata 2017-2020”.

13 Uchwała Nr LVI/1318/2014 Rady Miasta Katowice z dnia 29 października 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony
środowiska dla miasta Katowice na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021”.
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Tab. 46

Wnioski z analizy SW O T w kontekście zagrożenia hałasem, przedstawione w "Programie ochrony środowiska
dla miasta Katowice na lata 2017-2020"
Mocne strony

•

•

Słabe strony

Rozwinięta sieć połączeń drogowych
wyprowadzających ruch tranzytowy z zabudowy
miejskiej (DTŚ, autostrada A4)
Realizacja działań technicznych, organizacyjnych
niwelujących hałas (np. ekrany akustyczne, nowe
nawierzchnie, wymiana torowisk, nowy tabor,
uspokajanie ruchu)

•
•
•

Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu
drogowego w granicach miasta
Słaby poziom integracji transportu zbiorowego
z indywidualnym
Zabudowa mieszkaniowa lokalizowana bezpośrednio
przy ciągach drogowych stanowiąca rezultat braku
kompleksowego planowania (fragmentaryzacja pokrycia
miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego)

Szanse
•

•

•

•

Zagrożenia

Właściwe planowanie przestrzenne i przestrzeganie
ekologicznych standardów przy projektowaniu
infrastruktury transportowej.
Promowanie zbiorowego transportu publicznego
oraz wykorzystanie na szerszą skalę transportu
kombinowanego (centra przesiadkowe)
Wzrost udziału pojazdów o napędach o zmniejszonej
emisji hałasu (np. rowery, pojazdy hybrydowe,
elektryczne)
Organizacja ruchu i polityka opłat sprzyjająca
ograniczaniu liczby pojazdów w strefie śródmiejskiej

•
•

•

Stale wzrastająca liczba samochodów osobowych
na drogach i ich niezbyt dobry stan techniczny
Chaos urbanistyczny - niespełnianie wymogów ochrony
przed hałasem w nowej zabudowie w przypadku braku
planów miejscowych
Możliwe zwiększenie uciążliwości ze strony hałasu
komunalnego: tendencja do upowszechniania
„całodobowego życia” w centrum Katowic, rosnąca
liczba imprez o znaczeniu ponadlokalnym,
organizowanych w przestrzeni miasta

W przedmiotowym Programie ochrony środowiska sformułowano tezę, wedle której ochrona
przed hałasem w mieście Katowice powinna opierać się przede wszystkim o działania o charakterze
długofalowym, zaś rozwiązania techniczne,

np. ekrany akustyczne,

należałoby traktować jako

rozwiązanie ostateczne. W kontekście poprawy klimatu akustycznego na terenie miasta, w dokumencie
zaproponowano

działania

polegające

na

powiązaniu

wszystkich

planowanych

przedsięwzięć

z systemem zarządzania ochroną przed hałasem, poprzez:
-

program ochrony środowiska przed hałasem, wykonany na podstawie zaktualizowanej mapy
akustycznej,

-

miejski monitoring akustyczny zintegrowany z platformą cyfrową miasta,

-

określenie celów krótko- i długoterminowych z zakresu zarządzania hałasem,

-

prognozowanie zmian klimatu akustycznego w wyniku realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych
i planistycznych,

-

uwzględnianie analiz aktualnego oraz prognozowanego stanu akustycznego przy podejmowaniu
decyzji

z

zakresu

planowania

przestrzeni,

w

tym

wydawania

miejscowych

planów

zagospodarowania przestrzennego,
-

stosowanie preferencji ekonomicznych dla mieszkańców szczególnie narażonych na hałas,

-

prowadzenie akcji informacyjnych i edukacyjnych z zakresu zarządzania problemem hałasu
w Katowicach.
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10.3 Przepisy prawa, w tym prawa miejscowego, wpływające na stan akustyczny środowiska
Na terenie Miasta Katowice, wg stanu wskazanego w Mapie akustycznej z 2018 roku (na dzień
18.07.2018 r.), uchwalonych było 165 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wykaz
miejscowych planów na terenie miasta Katowice przedstawiono w formie tabelarycznej w załączniku
do części opisowej Mapy akustycznej z 2018 roku.
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 lokalizacji funkcji wymagającej ochrony przed hałasem.
Zgodnie

z

ustawą

POŚ,

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.
10.4 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Katowice
Przyjęte uchwałą Rady Miasta Katowice nr XXI/483/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r.(14), Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice (zwane dalej jako
„Studium”) jest głównym dokumentem określającym politykę zagospodarowania przestrzennego miasta,
sporządzanym dla jego całego obszaru i zawierającym wytyczne do planowania miejscowego. Jego
podstawową rolą jest dogłębna, wieloaspektowa analiza aktualnej kondycji miasta, uwzględniająca
różnego rodzaju uwarunkowania, a także wskazanie kierunków rozwoju oraz stymulowanie procesu
rozbudowy w celu zachowania spójności przestrzennej Katowic. Studium nie jest aktem prawa
miejscowego, toteż nie stanowi podstawy do podejmowania decyzji administracyjnych związanych
z realizacją inwestycji w mieście, niemniej uwarunkowania w nim zawarte, z uwagi na strategiczny
charakter tego dokumentu, mają silny wpływ na klimat akustyczny panujący w mieście.

14 Uchwała Nr XXI/483/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice” - II edycja.
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Studium składa się z dwóch części:
-

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 „Wysoką jakość

przestrzeni

miejskiej

i środowiska (4)”. 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 standardów jakości wszystkich elementów środowiska (4.11).
Należy

również zaznaczyć,

dotyczących kierunków

że zagadnienia

przeznaczenia

oraz

ochrony akustycznej

dopuszczalnego

zakresu

ujęto w wytycznych
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 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
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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.).
10.5 Inne dokumenty znacząco 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 tworzące Obszary 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).
10 6 Dokumenty

i materiały

wykorzystane

prowadzonych w stosunku do

dla

potrzeb

postępowań

podmiotów korzystających

administracyjnych

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 ich eksploatacji.
Instrumentem

prawnym

pozwalającym

na

ograniczenie

emisji

hałasu

do poziomów

dopuszczalnych przed rozpoczęciem eksploatacji przedsięwzięcia jest decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach.

Uzyskanie

m.in. dla przedsięwzięć

decyzji

mogących

o środowiskowych

zawsze

lub potencjalnie

uwarunkowaniach
oddziaływać

na

jest

wymagane

środowisko.

Lista

przedsięwzięć, których uzyskanie musi być poprzedzone wydaniem decyzji środowiskowej jest
przedstawiona w art. 72 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie,

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

oddziaływania na środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.). Organem właściwym
do wydania

decyzji

o środowiskowych

uwarunkowaniach

dla przedsięwzięcia

zlokalizowanego

w obszarze miasta 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.
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W przypadku podmiotów korzystających ze środowiska, których działalność ma lub może mieć
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 POŚ.
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 POŚ).
Prezydent miasta Katowice może 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 środowisko. W myśl art. 135 ustawy
POŚ, 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,
oraz instalacji

kompostowni,

trasy

komunikacyjnej,

radiokomunikacyjnej,

lotniska,

radionawigacyjnej

linii

i stacji

i radiolokacyjnej

elektroenergetycznej
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.
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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
w zezwoleniu

użytkowania

wyznacza

się

na

na realizacje inwestycji drogowej

podstawie

analizy

porealizacyjnej.

Wówczas

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 POŚ).
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 POŚ, w przypadku przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej nie jest to wymagane,
niemniej jednak założenia te

powinny zostać zaprezentowane w formie

graficznej

na mapie

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 POŚ, w przypadku stwierdzenia przez organ ochrony
środowiska, na podstawie pomiarów własnych, pomiarów dokonanych przez właściwą delegaturę
Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ

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 POŚ, pozwolenie zintegrowane powinno określać wielkość emisji hałasu wyznaczoną
dopuszczalnymi poziomami hałasu poza zakładem, wyrażonymi wskaźnikami hałasu LAeqD i LAeqN,
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w odniesieniu do rodzajów terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy POŚ, oraz rozkład
czasu pracy źródeł hałasu dla doby wraz z przewidywanymi wariantami pracy.
Przepisy ustawy POŚ 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 POŚ, 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.
10.7 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 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.

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.
10.8 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. Wymaga on
podjęcia

kompleksowych

działań

prewencyjnych

i

naprawczych,

skierowanych

zwłaszcza

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.
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11 Środki finansowe
11.1 Koszty jednostkowe działań przeciwhałasowych

W tabeli 47 na potrzeby POŚpH przyjęto szacunkowe koszty związane z realizacją działań
obniżających poziom hałasu w środowisku.

Tab. 47

Szacunkowa kosztochłonność działań przeciwhałasowych przyjętych na potrzeby POŚpH dla miasta Katowice

Źródło hałasu

Działanie

Koszt [zł]

Ekran akustyczny*

500/m2

210/m2 **

Wymiana nawierzchni drogowej na „cichą”

Hałas drogowy

Hałas szynowy
(tramwajowy
i kolejowy)
wszystkie

Ograniczenie
prędkości
ruchu

Fotoradar stacjonarny

200 000 / szt.

Fotoradar odcinkowy

200 000 / szt.

Sterowanie sygnalizacją świetlną
(koordynacja) - uspokojenie ruchu, w tym
działania techniczne - wg rozdz. 7.1.1

200 000 zł/km

***

Szlifowanie szyn

90 000/km****

Modernizacja torowiska (dwa tory)

10 000

000/km

Eliminacja połączeń łubkowych szyn

500 000/rok

realizacja Przeglądu ekologicznego

10 000/km

cena ekranu akustycznego zależy przede wszystkim od wysokości (koszt fundamentowania) i rodzaju użytego materiału
(wymagania akustyczne i architektoniczne);
podana kwota dotyczy wymiany wszystkich warstw nawierzchni, w tym wykonanie górnej warstwy w technologii
o własnościach tłumiących dźwięk;
koordynacja sterowania sygnalizacją świetlną realizowana jest w ramach bieżących zadań i innych inwestycji, dlatego
wydzielenie kosztów jednostkowych nie jest możliwe; przyjęta kwota obejmuje średni koszt ograniczenia prędkości ruchu
przy pomocy dowolnego rozwiązania, wg rozdz. 7.1.1;
szlifowanie szyn metodą HSG, trzy razy w ciągu roku; przedział kosztów zawiera się pomiędzy 60 zł a 120 zł za metr toru
pojedynczego.

Należy pamiętać, że w większości przypadków podane kwoty nie stanowią wyłącznie kosztu
działań przeciwhałasowych (np. koszt ograniczenia prędkości ruchu przy pomocy sterowania
sygnalizacją świetlną). Nie da się jednak wydzielić nakładów na ograniczenie emisji hałasu
z całkowitego kosztu inwestycji (np. przy zakupie tramwaju lub fotoradaru), realizowanej z innych
względów, gdy ochrona przed hałasem jest tylko jednym z wielu jej elementów.

11.2 Źródła finansowania programu
Realizacja Programu zostanie przeprowadzona głównie przy użyciu środków z budżetu miasta
Katowice.

W

obowiązku

podmiotów zarządzających

szlakami

komunikacyjnymi,

tj.

drogami,

komunikacją tramwajową i kolejową (MZUiM, WT UMK, WI UMK, TŚ oraz PLK) leży zagwarantowanie
środków finansowych umożliwiających realizację działań ochronnych zawartych w niniejszym POŚpH.
W odniesieniu do działań strategicznych, polegających na wymianie taboru kolejowego, źródła
finansowania powinni zapewnić wszyscy przewoźnicy kolejowi.
Jako potencjalne źródła finansowania przedsięwzięć można wymienić środki następujących
funduszy ekologicznych:
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-

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

-

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

-

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 (działania mające
na celu poprawę stanu środowiska miejskiego, w tym rekultywacja terenów poprzemysłowych
i redukcja zanieczyszczenia powietrza),

-

Program Infrastruktura i Środowisko.
Ponadto możliwe jest uzyskanie kredytów bankowych na preferencyjnych warunkach (Bank

Ochrony Środowiska i inne banki komercyjne) oraz korzystanie ze środków Funduszy Europejskich.
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12 Kierunki

programowe

dla

poszczególnych

źródeł

hałasu

oraz harmonogram rzeczowo-finansowy działań
W wyniku przeprowadzonych analiz oraz ustaleń z MZUiM, WI UMK, WT UMK, WRM UMK,
PLK, TŚ oraz WKŚ UMK, ostatecznie wyznaczono obszary działań i planowane środki ograniczenia
oddziaływania akustycznego, które przedstawiono poniżej dla poszczególnych źródeł hałasu.
12.1

Działania programowe w zakresie ochrony środowiska przed hałasem drogowym
W ramach Programu, wszystkie obszary zagrożone hałasem analizowano pod kątem możliwości

zastosowania dostępnych metod redukcji hałasu (rozdział 7). Ostatecznie, w niniejszym rozdziale
wskazano działania krótkookresowe, wynikające z konsultacji z zarządzającym drogami, które są możliwe
do realizacji w najbliższej perspektywie czasowej, tj. w latach 2019 - 2024, a więc do czasu realizacji
aktualizacji niniejszego Programu w oparciu o wyniki kolejnej mapy akustycznej miasta. Ponadto,
przedstawiono działania średnio- i długookresowe wyznaczone w miejscach występowania przekroczeń
wartości dopuszczalnych hałasu drogowego (klasyfikacja na podstawie wskaźnika M), które na chwilę
obecną nie mają zapewnionego finansowania. Ich realizacja przypada na okres po roku 2024, a więc
po realizacji kolejnej mapy akustycznej i aktualizacji niniejszego Programu. Działania te powinny zostać
uwzględnione w planach inwestycyjnych miasta wraz z zapewnieniem ich finansowania.
Zestawienie obszarów działań przeciwhałasowych dla hałasu drogowego na terenie miasta
Katowice, przedstawiono - z podziałem na 3 horyzonty czasowe - w tabelach 48, 49 i 50, a ich
lokalizację kolejno na rysunkach 72-74. W tabelach podano także oznaczenia poszczególnych działań
z POŚpH z 2017 r.
Jednostką odpowiedzialną za wykonywanie wszystkich powyższych zadań jest zarządca dróg
lub inna jednostka wskazana do realizacji danego projektu lub inwestycji w imieniu Miasta (np. MZUiM,
WT UMK, WI UMK lub inne). W przypadku braku możliwości realizacji działania należy zastosować inne
działania, o równej lub większej skuteczności akustycznej.
Wizualizacje skuteczności reprezentatywnych wskazanych w Programie działań przedstawiono
w załączniku 1 do niniejszego dokumentu.
Proponuje się priorytetową realizację jednego (dwóch) działań z perspektywy krótkookresowej
polegających na ograniczeniu rzeczywistej prędkości ruchu pojazdów do wartości dopuszczalnych
np. przy pomocy sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych, skrzyżowaniach wzbudzanej
radarem, pętlą indukcyjną przy nadmiernej prędkości (HD01 - HD08) do czasu realizacji kolejnej mapy
akustycznej (2021 rok), co pozwoli określić ich rzeczywistą skuteczność i zasadność wprowadzania
w pozostałych obszarach miasta. Obszar takiego pilotażowego działania powinien być objęty
rozbudowanym monitoringiem hałasu wraz z pomiarem prędkości ruchu pojazdów. Wyniki pomiarów
służyć będą jednocześnie opracowaniu kolejnej mapy akustycznej.
W aktualnym zestawieniu działań przeciwhałasowych w zakresie hałasu drogowego, nie
uwzględniono wyłącznie czterech obszarów działań zawartych w POŚpH z 2017 r. (oznaczonych
wówczas numerami: HD6, HD12, HD21 i HD24). Działania te, pozostają nieaktualne w świetle wyników
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MA 2018, z uwagi na brak przekroczeń (lub małą ich wartość) czy niewielkie wartości wskaźnika M, co
wynika bezpośrednio ze zmian jakie dokonały się w parametrach źródła hałasu na przestrzeni czasu
pomiędzy kolejnymi mapami akustycznymi (zmiana natężenia, prędkości ruchu pojazdów, udział
pojazdów ciężkich) lub też zmian w klasyfikacji akustycznej terenów podlegających ochronie
przed hałasem.

Rys. 72

Obszary podlegające działaniom przeciwhałasowym w perspektywie krótkookresowej 2019 * 2024 w ramach ochrony
przed hałasem drogowym
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Tab. 48

Proponowane działania przeciwhałasowe Programu w perspektywie krótkookresowej 2019 * 2024 - hałas drogowy

ID
obszaru*

Nazwa obszaru

Działania programowe

Podmiot
odpowiedzialny

koszt realizacji
[pln]

Źródło
finansowania

HD01
(HD1**)

ul. Panewnicka
(od ul. Śmiłowickiej do ul. Owsianej)

Ograniczenie rzeczywistej prędkości ruchu pojazdów do wartości dopuszczalnych
np. przy pomocy sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych wzbudzanej
radarem, pętlą indukcyjną przy nadmiernej prędkości, zastosowania wyspy/azylu
na przejściach dla pieszych

UMK, MZUiM

-

środki własne

HD02
(HD2**)

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

Ograniczenie rzeczywistej prędkości ruchu pojazdów do wartości dopuszczalnych
np. przy pomocy sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych wzbudzanej
radarem, pętlą indukcyjną przy nadmiernej prędkości, zastosowania wyspy/azylu
na przejściach dla pieszych

UMK, MZUiM

-

środki własne

HD03
(HD3**)

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

Ograniczenie rzeczywistej prędkości ruchu pojazdów do wartości dopuszczalnych
np. przy pomocy sygnalizacji świetlnej wzbudzanej radarem, pętlą indukcyjną
przy nadmiernej prędkości

UMK, MZUiM

-

środki własne

HD04
(HD4**)

ul. Brynowska

Ograniczenie rzeczywistej prędkości ruchu pojazdów do wartości dopuszczalnych
np. przy pomocy sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych wzbudzanej
radarem, pętlą indukcyjną przy nadmiernej prędkości, zastosowania wyspy/azylu
na przejściach dla pieszych

UMK, MZUiM

-

środki własne

HD05
(HD5**)

ul. Gliwicka
(od ul. Wiśniowej do ul. Kupca)

Ograniczenie rzeczywistej prędkości ruchu pojazdów do wartości dopuszczalnych
np. przy pomocy sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych wzbudzanej
radarem, pętlą indukcyjną przy nadmiernej prędkości, zastosowania wyspy/azylu
na przejściach dla pieszych, wyniesienia skrzyżowań, przejść dla pieszych

UMK, MZUiM

-

środki własne

HD06
(HD7**)

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

Ograniczenie rzeczywistej prędkości ruchu pojazdów do wartości dopuszczalnych
np. przy pomocy sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych wzbudzanej
radarem, pętlą indukcyjną przy nadmiernej prędkości, zastosowania
wyspy/azylu/wyniesienia na przejściach dla pieszych

UMK, MZUiM

-

środki własne

HD07
(HD 8**)

ul. Bocheńskiego
(od ul. Gliwickiej do ul. Pośpiecha)

Ograniczenie rzeczywistej prędkości ruchu pojazdów do wartości dopuszczalnych
np. przy pomocy sygnalizacji świetlnej wzbudzanej radarem, pętlą indukcyjną
przy nadmiernej prędkości, wspomaganej wizualną informacją o nadmiernej prędkość
pojazdów wraz z numerami rejestracyjnymi

UMK, MZUiM

-

środki własne

HD08
(HD9**)

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

Ograniczenie rzeczywistej prędkości ruchu pojazdów do wartości dopuszczalnych
np. przy pomocy sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych wzbudzanej
radarem, pętlą indukcyjną przy nadmiernej prędkości, zastosowania wyspy/azylu
na przejściach dla pieszych, wyniesienia skrzyżowań, przejść dla pieszych, zmianę
organizacji ruchu poprzez wprowadzenie skrzyżowań równorzędnych

UMK, MZUiM

-

środki własne

HD09
(HD16**)

ul. Mikołowska
(od al. Górnośląskiej do ul. Gallusa)

Analiza akustyczna oraz projekt możliwych do wdrożenia rozwiązań minimalizujących
hałas drogowy generowany w ciągu ul. Mikołowskiej wraz z konsultacjami społecznymi

UMK, MZUiM

-

środki własne

HD10
(HD 25**)

A4
(ul. Barlickiego, Witosa)

Monitoring oddziaływania akustycznego na etapie aktualizacji mapy akustycznej;
odtworzenie drzewostanu Lasu Kochłowickiego pomiędzy A4 i osiedlem

PGL LP NK, UMK

-

środki własne

HD11

ul. Grottgera, ul. Barcelońska,
ul. Wspólna

Weryfikacja pomiarowa stanu klimatu akustycznego wokół ww. ulic i ewentualne
objęcie ulic kolejną mapą akustyczną

UMK, MZUiM

-

środki własne

w nawiasie podano kod działania w POŚpH z 2017 r.
Zmieniono charakter działania w stosunku do POŚpH z 2017 r.
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Obszary podlegające działaniom przeciwhałasowym w perspektywie średniookresowej 2024 * 2029 w ramach ochrony
przed hałasem drogowym
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Tab. 49

Proponowane działania przeciwhałasowe Programu w perspektywie średniookresowej 2024 * 2029 - hałas drogowy

ID
obszaru*
HD12
(HD13)

Nazwa obszaru

Działania programowe

Podmiot
odpowiedzialny

ul. Murckowska
(od Roździeńskiego do 1 Maja)
ul. Gliwicka
(Przedszkole Miejskie nr 30)

Ekran o długości ok. 200 m po stronie wschodniej i ok. 120 m po stronie zachodniej; projekt i budowa
zabezpieczeń w ramach planowanej przebudowy Al. Roździeńskiego

UMK, MZUiM

Ekran akustyczny wzdłuż południowej i zachodniej granicy terenu przedszkola (wokół placu zabaw)

UMK, MZUiM

HD14
(HD15**
i HD23)

Al. Roździeńskiego
(od Ścigały do granic miasta)

Ograniczenie rzeczywistej prędkości ruchu pojazdów do 100 km/h w całej dobie z uwagi na hałas
wraz z odcinkowym pomiarem prędkości

UMK, MZUiM,
GDDKiA, GITD

HD15
(HD18*)

ul. Pszczyńska (DK 86)
(od wiaduktu kolejowego na północ
od ul. Kolistej do ul. Górniczego Stanu)

Weryfikacja oddziaływania akustycznego po zakończeniu realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa Drogi Krajowej
nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap I i etap IV”;
w przypadku dalszych przekroczeń: ograniczenie rzeczywistej prędkości ruchu pojazdów do 70 km/h z uwagi
na hałas wspomagane wizualną informacją o nadmiernej prędkość pojazdów wraz z numerami rejestracyjnymi

UMK, MZUiM

HD16
(HD22**)

ul. Mysłowicka
(od Batalionów Chłopskich do Szopienickiej)

Ograniczenie rzeczywistej prędkości ruchu pojazdów do wartości dopuszczalnych np. przy pomocy szykan
drogowych, progów zwalniających

UMK, MZUiM

HD17

Drogowa Trasa Średnicowa
(od ul. Gałeczki do wiaduktu nad ul. Bracką)

Ograniczenie rzeczywistej prędkości ruchu pojazdów do 70 km/h z uwagi na hałas wspomagane wizualną
informacją o nadmiernej prędkość pojazdów wraz z numerami rejestracyjnymi

UMK, MZUiM

HD18

ul. Chorzowska (DK79)
(od gr. miasta do ul. Piastów)

Ograniczenie rzeczywistej prędkości ruchu pojazdów do 60 km/h z uwagi na hałas wspomagane wizualną
informacją o nadmiernej prędkość pojazdów wraz z numerami rejestracyjnymi

UMK, MZUiM

HD19

ul. Szopienicka
(od ul. Braci Woźniaków do ul. Kulika)

Weryfikacja oddziaływania akustycznego po zakończeniu realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa Drogi Krajowej
nr 81 od węzła autostrady A4 z d K 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap I i etap IV”;
w przypadku dalszych przekroczeń: ograniczenie rzeczywistej prędkości ruchu pojazdów do 40 km/h
np. przy pomocy sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych wzbudzanej radarem, pętlą indukcyjną
przy nadmiernej prędkości

UMK, MZUiM

HD20
(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

UMK, MZUiM
przy współpracy
z GDDKiA

HD21
(HD11)

Park Kościuszki przy ul. Górnośląskiej

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

UMK, MZUiM,
GDDKiA

HD13

w nawiasie podano kod działania w POŚpH z 2017 r.
zmieniono charakter działania w stosunku do POŚpH z 2017 r.

strona 122

Id: 8210C62E-5873-497B-B75D-6015CBCC8D59. Podpisany

Strona 122

A k4 s t IX

Rys. 74

Program ochrony środowiska przed hałasem
dla miasta Katowice na lata 2019 - 2024

Obszary podlegające działaniom przeciwhałasowym w perspektywie długookresowej 2029 * 2034 w ramach ochrony
przed hałasem drogowym
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Tab. 50

Proponowane działania przeciwhałasowe Programu w perspektywie długookresowej 2029 * 2034 - hałas drogowy

ID
obszaru*

Nazwa obszaru

Działania programowe

Podmiot
odpowiedzialny

HD22
(HD14)

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

Przedłużenie istniejącego ekranu po południowo-zachodniej stronie Al. Roździeńskiego o ok. 50 m i ekranu
między jezdniami o ok. 80 m (wys. ok. 6 m).
(istniejące ekrany nie chronią budynku przy ul. Uniwersytecka 21)

UMK, MZUiM

HD23
(HD17)

ul. Bielska
(Przedszkole Miejskie nr 72)

Ekran akustyczny o długości ok. 210 m zlokalizowany w rejonie przedszkola

UMK, MZUiM,

HD24
(HD19**)

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

Ograniczenie rzeczywistej prędkości ruchu pojazdów do wartości dopuszczalnych
np. przy pomocy sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych wzbudzanej radarem, pętlą indukcyjną
przy nadmiernej prędkości

UMK, MZUiM

HD25
(HD20**)

ul. Bagienna (DK79)
(od Boh. Monte Cassino do Łącznej)

Ekran akustyczny wzdłuż południowej strony ulicy o długości ok. 500 m

UMK, MZUiM

HD26

ul. Gliwicka
(od ul. Grundmana do gr. miasta)

Uspokojenie i ograniczenie ruchu pojazdów poprzez: ograniczenie prędkości ruchu, zwężenia w przekroju
drogi (wyspy/azyle drogowe na przejściach dla pieszych), realizację przystanków wiedeńskich, reorganizację
ruchu poprzez wprowadzenie skrzyżowań równorzędnych i wyniesionych skrzyżowań

UMK, MZUiM

w nawiasie podano kod działania w POŚpH z 2017 r.
Zmieniono charakter działania w stosunku do POŚpH z 2017 r.
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Działania programowe w zakresie ochrony środowiska przed hałasem kolejowym
Jak wynika z rezultatów MA 2018, transport kolejowy powoduje zagrożenie ponadnormatywnym

hałasem na terenie miasta, które w jakościowej ocenie warunków akustycznych zalicza się do kategorii
„niedobre”. Nie występują za to obszary klasyfikowane jako „złe” i „bardzo złe”.
Zaproponowane działania przeciwhałasowe obejmują 8 obszarów na terenie miasta Katowice.
Trzy z nich, zaproponowane dla obszarów gdzie obserwuje się niewielkie przekroczenia wartości
normatywnych, dotyczą bieżących prac utrzymaniowo-naprawczych zmierzających do przywrócenia
i utrzymania torowiska w dobrym stanie technicznym poprzez:
-

szlifowanie szyn (cykliczne, począwszy od 2019 r.)

-

bieżące prace konserwacyjne oraz utrzymaniowe nawierzchni, tj. wymiana uszkodzonych złączek,
dokręcanie i wymiana śrub oraz wkrętów, podbijanie i wymiana podkładów, uzupełnianie podsypki
i inne naprawy bieżące.

Dla czterech obszarów, gdzie odnotowano większe przekroczenia wartości dopuszczalnych, dotyczące
dużej liczby budynków wskazano konieczność realizacji przeglądów ekologicznych, na podstawie
których sformułować będzie można skuteczne środki redukcji hałasu pozwalające przywrócić właściwy
kształt klimatu akustycznego, także w ujściu wartości dopuszczalnych hałasu odniesionych do jednej
doby.
Ostatni, ósmy obszar dotyczy pojedynczego budynku przy ul. Kamiennej 11, który z uwagi
na przyleganie do pasa kolejowego, w myśl art. 114. ustawy POŚ nie podlega ochronie przed hałasem
w środowisku zewnętrznym. Stąd też, w odniesieniu do tego budynku wskazano konieczność realizacji
monitoringu akustycznego wewnątrz budynku wraz z ewentualnym wdrożeniem działań naprawczych
np. poprzez zwiększenie izolacyjności akustycznej fasad zewnętrznych lub/i ich elementów (por.
rozdział 2.2).
W związku z charakterem proponowanych działań, wskazuje się ich realizację w perspektywie
krótkookresowej, tj. w latach 2019 - 2024, a więc do czasu realizacji aktualizacji niniejszego Programu
w oparciu o wyniki kolejnej mapy akustycznej miasta. Zestawienie działań w zakresie hałasu kolejowego
zaprezentowano w tabeli 51, a ich lokalizację na rysunku 75.
Jednostką odpowiedzialną za wykonywanie wszystkich poniższych zadań jest zarządca linii
kolejowych (PKP PLK S.A.). W przypadku braku możliwości zrealizowania ww., zarządca ma obowiązek
zastosować inne działania, o równej lub większej skuteczności akustycznej.
Orientacyjne koszty realizacji poszczególnych działań wskazanych w tabeli 51 określono
na podstawie kosztów jednostkowych działań opisanych w rozdziale 11.1 i długości torowiska w danym
obszarze.
Wizualizacje skuteczności reprezentatywnych wskazanych w Programie działań przedstawiono
w załączniku 1 do niniejszego dokumentu.
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Rys. 75

Program ochrony środowiska przed hałasem
dla miasta Katowice na lata 2019 - 2024

Obszary podlegające działaniom przeciwhałasowym w perspektywie krótkookresowej 2024 * 2029 w ramach ochrony
przed hałasem kolejowym
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Tab. 51

Proponowane działania przeciwhałasowe Programu w perspektywie krótkookresowej 2024 * 2029 - hałas kolejowy

ID
obszaru

Nazwa obszaru

Działania programowe

Podmiot
odpowiedzialny

koszt realizacji
[pln]

Źródło
finansowania

HK01

Linia nr 137
(od ul. Wiśniowej do ul. Kupca)

Realizacja przeglądu ekologicznego terenów położonych po północnej
stronie linii kolejowej, na podstawie którego sformułować będzie można
skuteczne środki redukcji hałasu pozwalające przywrócić właściwy kształt
klimatu akustycznego

PLK

10 000

środki własne

HK02

Linia nr 139
(rejon ul. Hadyny)

Bieżące prace utrzymaniowo-naprawcze, w tym szlifowanie szyn

PLK

40 000

środki własne

HK03

Linia nr 139
(rejon ul. Franciszkańskiej)

Bieżące prace utrzymaniowo-naprawcze, w tym szlifowanie szyn

PLK

50 000

środki własne

HK04

Linia nr 139
(od ul. Jankego do ul. Niezapominajek
- gr. miasta)

Realizacja przeglądu ekologicznego terenów położonych po północnej
stronie linii kolejowej, na podstawie którego sformułować będzie można
skuteczne środki redukcji hałasu pozwalające przywrócić właściwy kształt
klimatu akustycznego

PLK

50 000

środki własne

HK05

Linia nr 1 i 138
(rejon ul. Równoległej)

Realizacja przeglądu ekologicznego terenów położonych po północnej
stronie linii kolejowej, na podstawie którego sformułować będzie można
skuteczne środki redukcji hałasu pozwalające przywrócić właściwy kształt
klimatu akustycznego

PLK

10 000

środki własne

HK06

Linia nr 1 i 138
(rejon ul. 11 Listopada)

Realizacja przeglądu ekologicznego terenów położonych po północnej
stronie linii kolejowej, na podstawie którego sformułować będzie można
skuteczne środki redukcji hałasu pozwalające przywrócić właściwy kształt
klimatu akustycznego

PLK

10 000

środki własne

HK07

Linia nr 161
(rejon ul. Roździeńskiej)

Bieżące prace utrzymaniowo-naprawcze, w tym szlifowanie szyn

PLK

45 000

środki własne

HK08

Linia nr 137 i 139
(rejon ul. Kamiennej)

Monitoring klimatu akustycznego wewnątrz budynku wraz z ewentualnym
wdrożeniem działań naprawczych

PLK

5 000*

środki własne

wskazany koszt działania dotyczy wyłącznie realizacji pomiarów akustycznych wewnątrz budynku; dalsze koszty uzależnione są od wyników monitoringu.
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12.3

Działania programowe w zakresie ochrony środowiska przed hałasem tramwajowym
Ze względu na niewielkie przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu tramwajowego,

proponowane

działania

przeciwhałasowe

mają charakter ogólny -

dotyczący całego

miasta

i ograniczają się do:
-

bieżących prac utrzymaniowo-naprawczych wraz z cyklicznym szlifowaniem szyn,

-

modernizacji torowisk z zastosowaniem rozwiązań minimalizujących emisję hałasu do środowiska
(m.in.: bezstykowe łączenie szyn, sprężyste mocowanie, zielone torowisko - patrz rozdział 7.1.1.5),

-

sukcesywną wymianę taboru tramwajowego wraz z uwzględnieniem przy zakupie nowego taboru
parametrów akustycznych mających wpływ na emisję hałasu do środowiska.
Jednostką odpowiedzialną za wykonywanie wszystkich poniższych zadań jest zarządca

komunikacji tramwajowej (TŚ oraz WT UMK). W przypadku braku możliwości zrealizowania ww.,
zarządca ma obowiązek zastosować inne działania, o równej lub większej skuteczności akustycznej.
1 2 .4 Działania 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 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 10.6
i 10.7 przedstawiono podstawy prawne opisujące procedury administracyjne związane z kontrolą
i weryfikacją negatywnego oddziaływania między innymi w zakresie hałasu przemysłowego.
1 2 .5 Działania programowe w zakresie ochrony środowiska przed hałasem lotniczym

W związku z brakiem narażenia na hałas lotniczy w obrębie miasta Katowice, w niniejszym
Programie nie zachodzi konieczność formułowania działań koniecznych zmierzających do jego
minimalizacji.
12.6

Działania programowe w zakresie ogólnym
W odniesieniu do rozdziału 7.2, w niniejszym Programie formułuje się działania ogólne, których

realizacja przyczyni się do poprawy klimatu akustycznego miasta zarówno poprzez zmniejszanie emisji
hałasu, jak i zapobieganie powstawaniu konfliktów społecznych wynikających z rozwoju miasta
na obszarach

zlokalizowanych

na ponadnormatywne

w

bezpośrednim

oddziaływanie

akustyczne.

otoczeniu
Działania

źródeł

hałasu

i już

narażonych

te

powinny

być

realizowane

przez odpowiednie wydziały i jednostki Urzędu Miasta we wzajemnej współpracy przez cały czas
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obowiązywania niniejszego Programu. Szczegółowe zestawienie działań ogólnych zaprezentowano
w tabeli 52.
Działanie O5 sprowadza się do analizy wszelkich skarg na uciążliwość hałasu, ich zasadności
w świetle dopuszczalnych poziomów dźwięku (rozdział 2.1) oraz wnikliwej analizy możliwości podjęcia
skutecznych

działań

z uwzględnieniem
finansowania

zmierzających do

rozwiązań

(rozdział

11.2).

przywrócenia

proponowanych
Należy

przez

podkreślić, że

programowych opisanych w rozdziałach 12.1

właściwego

mieszkańców

klimatu

wraz z

działanie to jest

akustycznego

zapewnieniem

uzupełnieniem

ich

działań

12.3 w odniesieniu do poszczególnych źródeł hałasu,

obejmującym miejsca, które nie zostały uwzględnione w strategicznym zarządzaniu klimatem
akustycznym z uwagi na ich niski priorytet (małe wartości przekroczeń dopuszczalnego poziomu
dźwięku wyrażonego wskaźnikami Ldwn i Ln lub/i małe wartości wskaźników M).
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Tab. 52

Proponowane działania ogólne

ID działania

Działania programowe

Podmiot odpowiedzialny

Źródło finansowania

O1

W łaściwe planowanie przestrzenne, uwzględniające ochronę przed hałasem
Uwzględnianie obszarów zagrożonych ponadnormatywnym oddziaływaniem hałasu zidentyfikowanych w Mapie
Akustycznej przy tworzeniu nowych, zmianie istniejących MPZP, a także przy wydawaniu decyzji o warunkach
zabudowy dla terenów nieobjętych MPZP; realizacja jakichkolwiek obiektów wymagających ochrony akustycznej
w granicach ponadnormatywnego oddziaływania hałasu powinna być uwarunkowana koniecznością zastosowania
rozwiązań technicznych zapewniających właściwe warunki akustyczne wewnątrz budynków, oraz weryfikacją ich
spełnienia przy wydawaniu pozwoleń na budowę.

WBiPP UMK

w ramach zadań własnych

O2

Prowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej społeczeństwa, prowadzących do zwiększenia świadomości
mieszkańców Katowic w zakresie ich wpływu na klimat akustyczny panujący w mieście. Lista zagadnień w tym
obszarze przedstawiona została w rozdziale 7.2.3.

WKŚ UMK

w ramach zadań własnych

O3

Prowadzenie świadomej polityki transportowej na terenie miasta zmierzającej do rozwoju i uatrakcyjniania
transportu zbiorowego, w tym także kolejowego. Lista zagadnień w tym obszarze przedstawiona została w rozdziale
7.2.2.

W T UMK, ZTM, KŚ, PLK,
TŚ

w ramach zadań własnych

O4

Monitoring skuteczności wdrażanych działań przeciwhałasowych poprzez realizację pomiarów akustycznych
przed i po wdrożeniu wraz z opracowaniem systemu ewidencjonowania wszystkich wyników badań akustycznych
prowadzonych na terenie miasta, które staną się podstawą opracowania kolejnych map akustycznych.

UM w Katowicach

w ramach zadań własnych

O5

Reakcja na skargi i wnioski m ieszkańców w ramach bieżącej kontroli warunków korzystania ze środowiska
poprzez ocenę stanu faktycznego na drodze wizji lokalnej, pomiarów kontrolnych oraz szczegółową analizę formalno
prawnych i technicznych aspektów możliwości realizacji konkretnych metod redukcji hałasu w danym miejscu;
w uzasadnionych przypadkach uwzględnianie źródeł hałasu w kolejnych mapach akustycznych

WKŚ UMK

w ramach zadań własnych

O6

Zgłaszanie działań inwestycyjnych związanych z realizacją działań przeciwhałasowych opisanych
w Programie do odpowiednich komórek Urzędu Miasta (WI UMK, WRM UMK) w celu zagwarantowania środków
finansowych na ich realizację

WKŚ UMK

w ramach zadań własnych
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13 Ograniczenia i obowiązki wynikające z realizacji Programu
13.1

Organy administracji

Organy administracji właściwe w sprawach, wydawania aktów prawa miejscowego to:
-

Rada Miasta Katowice,

-

Sejmik Województwa Śląskiego,

-

Wojewoda Śląski,

zaś w sprawach monitorowania realizacji programu lub etapów Programu to:
-

Urząd Miasta Katowice przez Wydział Kształtowania Środowiska,

-

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach.

Proponowany
13.4

sposób

Obowiązki

monitorowania

podmiotów

realizacji

korzystających

programu
ze

został

środowiska.

przedstawiony
Podmiotami

w rozdziale
korzystającymi

ze środowiska miasta Katowice są zarządzający drogą lub ulicą, linią kolejową, linią tramwajową,
lotniskiem oraz zakładem przemysłowym lub obiektem będącym źródłem hałasu instalacji i urządzeń.
13 2 Monitorowanie realizacji Programu lub etapów Programu
Za koordynację i monitorowanie realizacji poszczególnych zadań określonych w niniejszym
Programie odpowiadać będzie Prezydent Miasta Katowice. Przewiduje się następujące rodzaje działań
monitorujących:
-

monitorowanie zapisów Decyzji Środowiskowych zapewniających skuteczną ochronę środowiska
przed hałasem inwestycji wymienionych w Programie,

-

gromadzenie

wyników

badań

porealizacyjnych

weryfikujących

skuteczności

działań

ograniczających hałas w odniesieniu do inwestycji, o których jest mowa w niniejszym Programie,
-

gromadzenie wyników okresowego monitoringu hałasu komunikacyjnego,

-

monitorowanie trendów zmian klimatu akustycznego w mieście,

-

monitorowanie

realizacji

działań

POŚpH

poprzez

dostarczanie

corocznych

sprawozdań

przez poszczególnych zarządców źródeł hałasu do WKŚ UMK,
-

dokonanie oceny końcowej z realizacji całego Programu - zawartej w następnym POŚpH
dla miasta Katowice.
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.
13.3

Monitorowanie trendów zmian klimatu akustycznego miasta Katowice
Mapa akustyczna, wykonywana co 5 lat, jest narzędziem strategicznym do monitorowania

klimatu akustycznego i stanowi część składową Państwowego Monitoringu Środowiska. Obowiązek
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prowadzenia okresowych pomiarów emisji hałasu do środowiska, na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy
POŚ, spoczywa na zarządzającym drogą, linią kolejową, linią tramwajową. Zgodnie z art. 147a POŚ,
pomiary poziomu hałasu w środowisku powinny być prowadzone wyłącznie przez uprawnione
laboratoria i zgodnie z metodyką określoną we właściwych rozporządzeniach Ministra Środowiska.
W przypadku miasta Katowice, zarządzający drogami, liniami kolejowymi i tramwajowymi
finansują

pomiary

hałasu

w środowisku z

środków własnych.

Zarządzający zobowiązani

są

do przekazywania do WKŚ UMK wykonanych przez nich pomiarów hałasu w środowisku. Analiza
trendów zmian klimatu akustycznego jest narzędziem niezbędnym do oceny skuteczności prowadzonej
przez miasto polityki przeciwhałasowej. Żeby ta analiza była możliwa przy kolejnych okresowych
pomiarach hałasu w środowisku należy zachować spójność pomiarową w zakresie lokalizacji punktów
pomiarowych (pomiary w tym samym punkcie) i metodyki pomiarów (ta sama metoda, ten sam okres
pobierania próbek, itd.).
13.4 Obowiązki podmiotów korzystających ze środowiska
13.4.1 Obowiązki użytkującego instalację
W zakresie ochrony środowiska przed hałasem, POŚ nakłada na użytkującego instalację
następujące przepisy i obowiązki:
-

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 WIOŚ 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 rekreacyjno-wypoczynkowych (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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13.4.2 Obowiązki zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową i lotniskiem
Zgodnie z art. 139 ustawy POŚ 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.
Zarządzający drogą, linią kolejową i linią tramwajową ma obowiązek sporządzania na potrzeby
organu odpowiedzialnego za tworzenie POŚpH rocznych raportów z realizacji Programu. Raport
powinien być przekazany w wersji elektronicznej do WKŚ UMK, w terminie do 31 marca każdego roku.
W przypadku realizowania działania objętego 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 niniejszym Programie.
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 poniżej w tabeli 53.
Poza ww. informacjami,

raportowanymi wg wzoru z tabeli 53, zarządzający źródłem hałasu

w sprawozdaniu rocznym powinien zawrzeć informację o:
-

zgłoszonych skargach na hałas i podjętych w związku z tym działaniach,

-

przeprowadzonych analizach porealizacyjnych i przeglądach ekologicznych, ze wskazaniem
nazwy zadania, wniosków w zakresie oddziaływania akustycznego zawartych w tych analizach
oraz miejscu przechowywania dokumentacji,
-przeprowadzonych pomiarach poziomu hałasu w środowisku, ze wskazaniem lokalizacji
oraz miejscu przechowywania dokumentacji.
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Tab. 53

Wzór sprawozdania z realizacji POŚpH
Działania zrealizowane

Oznaczenie
literowe wg
Programu

Nazwa
obszaru

Lokalizacja

Czy działania
Zakładane
Zakładane
zostały
Podmiot
Koszt
koszty
działania
Termin
Ocena
zrealizowane
odpowiedzialny
zrealizowanych
[mln zł]
naprawcze
zakończenia
skuteczności
(tak/nie)
działań

Działania niezrealizowane
Czy zadanie
zostało
Koszt
rozpoczęte?
Koszt
zrealizowanych Planowany
/jeśli tak,
zrealizowanych
Uwagi
działań
termin
podać
działań
w stosunku do realizacji
(jeśli dane są
zrealizowany
całości kosztów zadania
dostępne)
zakres; jeśli
[%]
nie, podać
przyczynę/

działania krótkookresowe

działania średniookresowe

działania długookresowe
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ZAŁĄCZNIK 1 - wizualizacje skuteczności działań

Hałas drogowy - HD01
ID obszaru*
HD01
(H D 1 )

*

Nazwa obszaru

Działania programowe

ul. Panewnicka
(od ul. Śmiłowickiej do ul. Owsianej)

Ograniczenie rzeczywistej prędkości ruchu pojazdów do wartości
dopuszczalnych np. przy pomocy sygnalizacji świetlnej na przejściach
dla pieszych wzbudzanej radarem, pętlą indukcyjną przy nadmiernej
prędkości, zastosowania wyspy/azylu na przejściach dla pieszych

w nawiasie podano kod działania w POŚpH z 2017 r.

WSKAŹNIK Ld w n
PRZED:

-----

drogi objęte mapą akustyczną z 2018 r.

|

pozostałe drogi
------ torowiska tramwajowe
linie kolejowe
« » » istniejące ekrany akustyczne
proponowane ekrany akustyczne

budynki mieszkalne
budynki związane ze stałym lub czasowym
pobytem dzieci i młodzieży
szpitale, domy opieki społecznej
pozostałe budynki

zasięg hałasu - wskaźnik Ldwn:
55 - 60 dB

) mosty, wiadukty

60 - 65 dB

zbiorniki wodne

65 - 70 dB

rzeki

70 - 75 dB
>75 dB

lasy

o

50

200 m

=l
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ZAŁĄCZNIK 1 - wizualizacje skuteczności działań

WSKAŹNIK Ln
PRZED:

-----

drogi objęte mapą akustyczną z 2018 r.
pozostałe drogi
torowiska tramwajowe

-*— +

linie kolejowe
istniejące ekrany akustyczne
proponowane ekrany akustyczne

| mosty, wiadukty
zbiorniki wodne
rzeki
lasy
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ZAŁĄCZNIK 1 - wizualizacje skuteczności działań

Hałas drogowy - HD02
ID obszaru*
HD02
(H D 2 )

*

Nazwa obszaru

Działania programowe

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

Ograniczenie rzeczywistej prędkości ruchu pojazdów do wartości
dopuszczalnych np. przy pomocy sygnalizacji świetlnej na przejściach
dla pieszych wzbudzanej radarem, pętlą indukcyjną przy nadmiernej
prędkości, zastosowania wyspy/azylu na przejściach dla pieszych

w nawiasie podano kod działania w POŚpH z 2017 r.

WSKAŹNIK Ld w n
PRZED:

PO:

-----

drogi objęte mapą akustyczną z 2018 r.

|

pozostałe drogi
torowiska tramwajowe
linie kolejowe
istniejące ekrany akustyczne
proponowane ekrany akustyczne

budynki mieszkalne
budynki związane ze stałym lub czasowym
pobytem dzieci i młodzieży
szpitale, domy opieki społecznej
pozostałe budynki

zasięg hałasu - wskaźnik Ldwn:
55 - 60 dB

j mosty, wiadukty

60 - 65 dB

zbiorniki wodne

65 - 70 dB

rzeki

70 - 75 dB

lasy

>75 dB
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ZAŁĄCZNIK 1 - wizualizacje skuteczności działań

WSKAŹNIK Ln
PRZED:

PO:

-----

drogi objęte mapą akustyczną z 2018 r.

budynki mieszkalne
budynki związane ze stałym lub czasowym
pobytem dzieci i młodzieży
szpitale, domy opieki społecznej

pozostałe drogi
torowiska tramwajowe
-*— +

linie kolejowe
istniejące ekrany akustyczne
proponowane ekrany akustyczne

pozostałe budynki
zasięg hałasu - wskaźnik Ln:
50 -55 dB

| mosty, wiadukty

55 - 60 dB

zbiorniki wodne

60 - 65 dB

rzeki

65 - 70 dB

lasy

70 - 75 dB
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ZAŁĄCZNIK 1 - wizualizacje skuteczności działań

Hałas drogowy - HD03
ID obszaru*
HD03
(H D 3 )

*

Nazwa obszaru

Działania programowe

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

Ograniczenie rzeczywistej prędkości ruchu pojazdów do wartości
dopuszczalnych np. przy pomocy sygnalizacji świetlnej wzbudzanej
radarem, pętlą indukcyjną przy nadmiernej prędkości

w nawiasie podano kod działania w POŚpH z 2017 r.

WSKAŹNIK Ld w n
PRZED:
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ZAŁĄCZNIK 1 - wizualizacje skuteczności działań

WSKAŹNIK Ln
PRZED:

------ drogi objęto mapą akustyczną z 2018 r.

budynki mieszkalne
budynki związane ze stałym lub czasowym
pobytem dzieci i młodzieży
szpitale, domy opieki społecznej

pozostałe drogi
------ torowiska tramwajowe
*-*-*-*• linie kolejowe
ł X 1 istniejące ekrany akustyczne
<=*=■=» proponowane ekrany akustyczne

pozostałe budynki
zasięg hałasu - wskaźnik Ln:
' 50 -55 dB

] mosty, wiadukty

55 - 60 dB

zbiorniki wodne

60 - 65 dB

rzeki

65 - 70 dB

lasy

70 - 75 dB

o
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100

150

200 m
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Program ochronyśrodowiska przed hałasem dla m iasta Katowice na lata 2019 - 2024
ZAŁĄCZNIK 1 - wizualizacje skuteczności działań

Al<4isTiX
Hałas drogowy - HD04
ID obszaru*
HD04
(H D 4 )

*

Nazwa obszaru

Działania programowe

ul. Brynowska

Ograniczenie rzeczywistej prędkości ruchu pojazdów do wartości
dopuszczalnych np. przy pomocy sygnalizacji świetlnej na przejściach
dla pieszych wzbudzanej radarem, pętlą indukcyjną przy nadmiernej
prędkości, zastosowania wyspy/azylu na przejściach dla pieszych

w nawiasie podano kod działania w POŚpH z 2017 r.

WSKAŹNIK Ld w n
PRZED:

Konstantego Woźniczki

Konstantego W oźniczki

Konstantego Wożntczlo
Brynowska

>ciU8zkr

swska

janowska

, * / .

PO

Konstantego Woźniczki

Konstantego W oźniczki

Konstantego

Woźniczki

Brynowska

Brynowska

-----

drogi objęte mapą akustyczną z 2018 r.

|

pozostałe drogi
torowiska tramwajowe
linie kolejowe
istniejące ekrany akustyczne
proponowane ekrany akustyczne

budynki mieszkalne
budynki związane ze stałym lub czasowym
pobytem dzieci i młodzieży
szpitale, domy opieki społecznej
pozostałe budynki

zasięg hałasu - wskaźnik Ldwn:
55 - 60 dB

j mosty, wiadukty

60 - 65 dB

zbiorniki wodne

65 - 70 dB

rzeki

70 - 75 dB

lasy

>75 dB
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Program ochronyśrodowiska przed hałasem dla m iasta Katowice na lata 2019 - 2024
ZAŁĄCZNIK 1 - wizualizacje skuteczności działań

Al<4isTiX
WSKAŹNIK Ln
PRZED

Konstantego Woźniczki

Konstantego W oźniczki

Konstantego Woźniczki
Brynowska

wska

'nowskć

PO:

ttnift

swskiej

Ęłfiiffl

»tantego Woźniczki

Konstantego W oźniczki

Konstantego Woźniczki
Brynowska

Brynowska

-----

drogi objęte mapą akustyczną z 2018 r.

budynki mieszkalne
budynki związane ze stałym lub czasowym
pobytem dzieci i młodzieży
szpitale, domy opieki społecznej

pozostałe drogi
torowiska tramwajowe
-*— +

linie kolejowe
istniejące ekrany akustyczne
proponowane ekrany akustyczne

i
»

pozostałe budynki

T

zasięg hałasu - wskaźnik Ln:
50 -55 dB

| mosty, wiadukty

55 - 60 dB

zbiorniki wodne

60 - 65 dB

rzeki

65 - 70 dB

lasy

70 - 75 dB

Z
m

0

50

100

150

200 m
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Al<4isTiX

Program ochronyśrodowiska przed hałasem dla m iasta Katowice na lata 2019 - 2024
ZAŁĄCZNIK 1 - wizualizacje skuteczności działań

Hałas drogowy - HD05
ID obszaru*

HD05
(H D 5 )

*

Nazwa obszaru

Działania programowe

ul. Gliwicka
(od ul. Wiśniowej do ul. Kupca)

Ograniczenie rzeczywistej prędkości ruchu pojazdów do wartości
dopuszczalnych np. przy pomocy sygnalizacji świetlnej na przejściach
dla pieszych wzbudzanej radarem, pętlą indukcyjną przy nadmiernej
prędkości, zastosowania wyspy/azylu na przejściach dla pieszych,
wyniesienia skrzyżowań, przejść dla pieszych

w nawiasie podano kod działania w POŚpH z 2017 r.

WSKAŹNIK Ld w n
PRZED:

------ drogi objęte mapą akustyczną z 2018 r.

|

pozostałe drogi
------ torowiska tramwajowe
linie kolejowe
istniejące ekrany akustyczne
proponowane ekrany akustyczne

budynki mieszkalne
budynki związane ze stałym lub czasowym
pobytem dzieci i młodzieży
szpitale, domy opieki społecznej
pozostałe budynki

zasięg hałasu - wskaźnik Ldwn:
55 - 60 dB

j mosty, wiadukty

60 - 65 dB

zbiorniki wodne

65 - 70 dB

rzeki

70 - 75 dB

lasy

>75 dB

o

50

100

150

200 m
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Al<4isTiX

Program ochronyśrodowiska przed hałasem dla m iasta Katowice na łata 2019 - 2024
ZAŁĄCZNIK 1 - wizualizacje skuteczności działań

WSKAŹNIK Ln
PRZED

PO

-----

drogi objęte mapą akustyczną z 2018 r.
pozostałe drogi
torowiska tramwajowe

-*— +

linie kolejowe
istniejące ekrany akustyczne
proponowane ekrany akustyczne

| mosty, wiadukty
zbiorniki wodne
rzeki
lasy
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Program ochronyśrodowiska przed hałasem dla m iasta Katowice na lata 2019 - 2024
ZAŁĄCZNIK 1 - wizualizacje skuteczności działań

Hałas drogowy - HD06
ID obszaru*

HD06
(H D 7 )

*

Nazwa obszaru

Działania programowe

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

Ograniczenie rzeczywistej prędkości ruchu pojazdów do wartości
dopuszczalnych np. przy pomocy sygnalizacji świetlnej na przejściach
dla pieszych wzbudzanej radarem, pętlą indukcyjną przy nadmiernej
prędkości, zastosowania wyspy/azylu/wyniesienia na przejściach
dla pieszych

w nawiasie podano kod działania w POŚpH z 2017 r.

WSKAŹNIK Ld w n
PRZED

PO

----- drogi objęte mapą akustyczną z 2018 r.
pozostałe drogi
------ torowiska tramwajowe
linie kolejowe
1

istniejące ekrany akustyczne
proponowane ekrany akustyczne
] mosty, wiadukty
zbiorniki wodne
rzeki
lasy
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Program ochronyśrodowiska przed hałasem dla m iasta Katowice na lata 2019 - 2024
ZAŁĄCZNIK 1 - wizualizacje skuteczności działań

WSKAŹNIK Ln

10

W itkiew ¡1

'amsława Ign;
lacego W itkiewicza

-----

drogi objęte mapą akustyczną z 2018 r.
pozostałe drogi
torowiska tramwajowe

-*— +

linie kolejowe
istniejące ekrany akustyczne
proponowane ekrany akustyczne

| mosty, wiadukty
zbiorniki wodne
rzeki
lasy
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Al<4isTiX

Program ochronyśrodowiska przed hałasem dla m iasta Katowice na lata 2019 - 2024
ZAŁĄCZNIK 1 - wizualizacje skuteczności działań

Hałas drogowy - HD07
ID obszaru*

HD07
(H D 8 )

*

Nazwa obszaru

Działania programowe

ul. Bocheńskiego
(od ul. Gliwickiej do ul. Pośpiecha)

Ograniczenie rzeczywistej prędkości ruchu pojazdów do wartości
dopuszczalnych np. przy pomocy sygnalizacji świetlnej wzbudzanej
radarem, pętlą indukcyjną przy nadmiernej prędkości, wspomaganej
wizualną informacją o nadmiernej prędkość pojazdów wraz z numerami
rejestracyjnymi

w nawiasie podano kod działania w POŚpH z 2017 r.

WSKAŹNIK Ld w n
PRZED

-fg jłk sa Bochpń.

-Bocheński«.,
Jjc[jksa Bocheński,

)eńskiego

Feliksa Bocheński

PO:

£ S !!h § a

Bocheńskie,

■ £ ® 5 aB oę h eń skie i
-Eoi!ksa-6ocheńskii

’©ńsk/ego

------ drogi objęte mapą akustyczną z 2018 r.

|

pozostałe drogi
------ torowiska tramwajowe
linie kolejowe
istniejące ekrany akustyczne
proponowane ekrany akustyczne

Feliksa Bocheński

budynki mieszkalne
budynki związane ze stałym lub czasowym
pobytem dzieci i młodzieży
szpitale, domy opieki społecznej
pozostałe budynki

zasięg hałasu - wskaźnik Ldwn:
55 - 60 dB

j mosty, wiadukty

60 - 65 dB

zbiorniki wodne

65 - 70 dB

rzeki

70 - 75 dB

lasy

>75 dB
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Program ochronyśrodowiska przed hałasem dla m iasta Katowice na lata 2019 - 2024
ZAŁĄCZNIK 1 - wizualizacje skuteczności działań

WSKAŹNIK Ln
PRZED:

PO:

■S!t5£Boc/reński,

■^H Boęhęńskięi
-Egljksa Bochfąńgn,

Feliksa Bocheńskiego
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Program ochronyśrodowiska przed hałasem dla m iasta Katowice na lata 2019 - 2024
ZAŁĄCZNIK 1 - wizualizacje skuteczności działań

Hałas drogowy - HD08
ID obszaru*

HD08
(HD9)

*

Nazwa obszaru

Działania programowe

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

Ograniczenie rzeczywistej prędkości ruchu pojazdów do wartości
dopuszczalnych np. przy pomocy sygnalizacji świetlnej na przejściach dla
pieszych wzbudzanej radarem, pętlą indukcyjną przy nadmiernej prędkości,
zastosowania wyspy/azylu na przejściach dla pieszych, wyniesienia
skrzyżowań, przejść dla pieszych, zmianę organizacji ruchu poprzez
wprowadzenie skrzyżowań równorzędnych

w nawiasie podano kod działania w POŚpH z 2017 r.

WSKAŹNIK Ld w n
PRZED:

PO:

-----

drogi objęte mapą akustyczną z 2018 r.

budynki mieszkalne
budynki związane ze stałym lub czasowym
pobytem dzieci i młodzieży
szpitale, domy opieki społecznej

pozostałe drogi
torowiska tramwajowe
linie kolejowe
istniejące ekrany akustyczne
proponowane ekrany akustyczne

pozostałe budynki
zasięg hałasu - wskaźnik Ldwn:
55 - 60 dB

j mosty, wiadukty

60 - 65 dB

zbiorniki wodne

65 - 70 dB

rzeki

70 - 75 dB

lasy

>75 dB

o
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100
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Al<4isTiX

Program ochronyśrodowiska przed hałasem dla m iasta Katowice na łata 2019 - 2024
ZAŁĄCZNIK 1 - wizualizacje skuteczności działań

WSKAŹNIK Ln
PRZED:

PO:

-----

drogi objęte mapą akustyczną z 2018 r.
pozostałe drogi
torowiska tramwajowe

-*— +

linie kolejowe
istniejące ekrany akustyczne
proponowane ekrany akustyczne

| mosty, wiadukty
zbiorniki wodne
rzeki
lasy
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Al<4isTiX

Program ochronyśrodowiska przed hałasem dla m iasta Katowice na lata 2019 - 2024
ZAŁĄCZNIK 1 - wizualizacje skuteczności działań

Hałas drogowy - HD09
ID obszaru*
H D 09
(H D 1 6)

*

Nazwa obszaru

Działania programowe

ul. Mikołowska
(od al. Górnośląskiej do ul. Gallusa)

Analiza akustyczna oraz projekt możliwych do wdrożenia rozwiązań
minimalizujących hałas drogowy generowany w ciągu ul. Mikołowskiej
wraz z konsultacjami społecznymi

w nawiasie podano kod działania w POŚpH z 2017 r.

WSKAŹNIK Ld w n
PRZED:

PO:

------ drogi objęte mapą akustyczną z 2018 r.

|

pozostałe drogi
------ torowiska tramwajowe
linie kolejowe
istniejące ekrany akustyczne
proponowane ekrany akustyczne

budynki mieszkalne
budynki związane ze stałym lub czasowym
pobytem dzieci i młodzieży
szpitale, domy opieki społecznej
pozostałe budynki

zasięg hałasu - wskaźnik Ldwn:
55 - 60 dB

j mosty, wiadukty

60 - 65 dB

zbiorniki wodne

65 - 70 dB

rzeki

70 - 75 dB

lasy

>75 dB
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Al<4isTiX

Program ochronyśrodowiska przed hałasem dla m iasta Katowice na lata 2019 - 2024
ZAŁĄCZNIK 1 - wizualizacje skuteczności działań

WSKAŹNIK Ln
PRZED
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Al<4isTiX

Program ochronyśrodowiska przed hałasem dla m iasta Katowice na lata 2019 - 2024
ZAŁĄCZNIK 1 - wizualizacje skuteczności działań

Hałas drogowy - HD12
ID obszaru*
H D 12
(HD13)
*

Nazwa obszaru

Działania programowe

ul. Murckowska
(od Roździeńskiego do 1 Maja)

Ekran o długości ok. 200 m po stronie wschodniej i ok. 120 m po stronie
zachodniej; projekt i budowa zabezpieczeń w ramach planowanej
przebudowy Al. Roździeńskiego

w nawiasie podano kod działania w POŚpH z 2017 r.

WSKAŹNIK Ld w n
PRZED:

------ drogi objęte mapą akustyczną z 2018 r.
pozostałe drogi
------ torowiska tramwajowe
linie kolejowe
istniejące ekrany akustyczne
proponowane ekrany akustyczne
j mosty, wiadukty
zbiorniki wodne
rzeki
lasy
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Al<4isTiX

Program ochronyśrodowiska przed hałasem dla m iasta Katowice na łata 2019 - 2024
ZAŁĄCZNIK 1 - wizualizacje skuteczności działań

WSKAŹNIK Ln
PRZED:

-----

drogi objęte mapą akustyczną z 2018 r.
pozostałe drogi
torowiska tramwajowe

-*— +

linie kolejowe
istniejące ekrany akustyczne
proponowane ekrany akustyczne

| mosty, wiadukty
zbiorniki wodne
rzeki
lasy
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Al<4isTiX

Program ochronyśrodowiska przed hałasem dla m iasta Katowice na lata 2019 - 2024
ZAŁĄCZNIK 1 - wizualizacje skuteczności działań

Hałas drogowy - HD13
ID obszaru

Nazwa obszaru

Działania programowe

HD13

ul. Gliwicka
(Przedszkole Miejskie nr 30)

Ekran akustyczny wzdłuż południowej i zachodniej granicy terenu
przedszkola (wokół placu zabaw)

WSKAŹNIK Ld w n

Gliwicka

Gliwicka

-----

drogi objęte mapą akustyczną z 2018 r.

|

pozostałe drogi
torowiska tramwajowe
linie kolejowe
istniejące ekrany akustyczne
proponowane ekrany akustyczne

budynki mieszkalne
budynki związane ze stałym lub czasowym
pobytem dzieci i młodzieży
szpitale, domy opieki społecznej

6

pozostałe budynki
zasięg hałasu - wskaźnik Ldwn:
55 - 60 dB

j mosty, wiadukty

60 - 65 dB

zbiorniki wodne

65 - 70 dB

rzeki

70 - 75 dB

lasy

>75 dB
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Program ochronyśrodowiska przed hałasem dla m iasta Katowice na łata 2019 - 2024
ZAŁĄCZNIK 1 - wizualizacje skuteczności działań

WSKAŹNIK Ln

Gliwicka

Gliwicka

-----

drogi objęte mapą akustyczną z 2018 r.

budynki mieszkalne
budynki związane ze stałym lub czasowym
pobytem dzieci i młodzieży
szpitale, domy opieki społecznej

pozostałe drogi
torowiska tramwajowe
-*— +

linie kolejowe
istniejące ekrany akustyczne
proponowane ekrany akustyczne

pozostałe budynki
zasięg hałasu - wskaźnik Ln:
50 -55 dB

| mosty, wiadukty

55 - 60 dB

zbiorniki wodne

60 - 65 dB

rzeki

65 - 70 dB

lasy

70 - 75 dB
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Program ochronyśrodowiska przed hałasem dla m iasta Katowice na lata 2019 - 2024
ZAŁĄCZNIK 1 - wizualizacje skuteczności działań

Hałas drogowy - HD14

*

ID obszaru*

Nazwa obszaru

Działania programowe

HD14
(HD15 i HD23)

Al. Roździeńskiego
(od Ścigały do granic miasta)

Ograniczenie rzeczywistej prędkości ruchu pojazdów do 100 km/h
w całej dobie z uwagi na hałas wraz z odcinkowym pomiarem prędkości

w nawiasie podano kod działania w POŚpH z 2017 r.

WSKAŹNIK Ld w n (arkusz 1)
PRZED:

PO:

------ drogi objęte mapą akustyczną z 2018 r.
pozostałe drogi
torowiska tramwajowe
linie kolejowe
cdd

istniejące ekrany akustyczne
proponowane ekrany akustyczne

j mosty, wiadukty
zbiorniki wodne
rzeki
lasy

strona 23

Id: 8210C62E-5873-497B-B75D-6015CBCC8D59. Podpisany

Strona 165

AkÍGsTiX

Program ochronyśrodowiska przed hałasem dla m iasta Katowice na lata 2019 - 2024
ZAŁĄCZNIK 1 - wizualizacje skuteczności działań

WSKAŹNIK Ln (arkusz 1)
PRZED

■ * * a,
Zakopiańska
(rri

ffltSSŁBfiździi
Aleja W alentego Roździeński

Ale^Ji<at«nte9i

RożdzieiLskiego.

PO

Zakopiańska

^§2!sa°Boźifcu
Aleja W alentego Roździeńskii
miago Ro;

Aleia Wal
A le ja J to le rte g i Rnździęńskiego;

------ drogi objęte mapą akustyczną z 2018 r.
pozostałe drogi
------ torowiska tramwajowe
linie kolejowe
■ ■ ■ istniejące ekrany akustyczne
proponowane ekrany akustyczne
i mosty, wiadukty
zbiorniki wodne
rzeki
lasy
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Program ochronyśrodowiska przed hałasem dla m iasta Katowice na łata 2019 - 2024
ZAŁĄCZNIK 1 - wizualizacje skuteczności działań

WSKAŹNIK Ld w n (arkusz 2)
PRZED
Techników

ÄäJ/Va/entec}o_Roźd2ieńskie

frtejai W alentego Roździeńskiegt

)ździeńskiego

Aleja Walen

i Walente

wiośnie
Przedwiośnie

Techników

fßlentegn
i W alentego R(

)ździeńskiego

y* ^teie

Aleja Walen
-Roździeńskiego^

Przedwi

1wiośnie

-----

drogi objęte mapą akustyczną z 2018 r.
pozostałe drogi

------ torowiska tramwajowe
linie kolejowe
■ ■ » istniejące ekrany akustyczne
proponowane ekrany akustyczne
| mosty, wiadukty
zbiorniki wodne
rzeki
lasy
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WSKAŹNIK Ln (arkusz 2)
PRZED:
Techników

■

W*

^iaWalentę(
[W alentego Roździeńskieg(
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Hałas drogowy - HD16

*

ID obszaru*

Nazwa obszaru

Działania programowe

HD16
(HD22)

ul. Mysłowicka
(od Batalionów Chłopskich
do Szopienickiej)

Ograniczenie rzeczywistej prędkości ruchu pojazdów do wartości
dopuszczalnych np. przy pomocy szykan drogowych, progów
zwalniających

w nawiasie podano kod działania w POŚpH z 2017 r.

WSKAŹNIK Ld w n
PRZED:

------ drogi objęte mapą akustyczną z 2018 r.
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------ torowiska tramwajowe
linie kolejowe
istniejące ekrany akustyczne
proponowane ekrany akustyczne

budynki mieszkalne
budynki związane ze stałym lub czasowym
pobytem dzieci i młodzieży
szpitale, domy opieki społecznej
pozostałe budynki

zasięg hałasu - wskaźnik Ldwn:
55 - 60 dB

j mosty, wiadukty

60 - 65 dB

zbiorniki wodne

65 - 70 dB

rzeki

70 - 75 dB

lasy

>75 dB
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Hałas drogowy - HD17 i HD26
ID obszaru

Nazwa obszaru

Działania programowe

HD17

Drogowa Trasa Średnicowa
(od ul. Gałeczki do wiaduktu
nad ul. Bracką)

Ograniczenie rzeczywistej prędkości ruchu pojazdów do 70 km/h z uwagi
na hałas wspomagane wizualną informacją o nadmiernej prędkość pojazdów
wraz z numerami rejestracyjnymi

HD26

ul. Gliwicka
(od ul. Grundmana do gr.
miasta)

Uspokojenie i ograniczenie ruchu pojazdów poprzez: ograniczenie prędkości
ruchu, zwężenia w przekroju drogi (wyspy/azyle drogowe na przejściach
dla pieszych), realizację przystanków wiedeńskich, reorganizację ruchu
poprzez wprowadzenie skrzyżowań równorzędnych i wyniesionych skrzyżowań
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Hałas drogowy - HD18
ID obszaru
HD18

Nazwa obszaru

Działania programowe

ul. Chorzowska (DK79)
(od gr. miasta do ul. Piastów)

Ograniczenie rzeczywistej prędkości ruchu pojazdów do 60 km/h
z uwagi na hałas wspomagane wizualną informacją o nadmiernej
prędkość pojazdów wraz z numerami rejestracyjnymi

WSKAŹNIK Ld w n (arkusz 1)
PRZED:

PO:

------ drogi objęte mapą akustyczną z 2018 r.

budynki mieszkalne
budynki związane ze stałym lub czasowym
pobytem dzieci i młodzieży
szpitale, domy opieki społecznej

pozostałe drogi
------ torowiska tramwajowe
linie kolejowe
istniejące ekrany akustyczne
proponowane ekrany akustyczne

pozostałe budynki
zasięg hałasu - wskaźnik Ldwn:
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rzeki
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70 - 75 dB
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Hałas drogowy - HD20

*

ID obszaru*

Nazwa obszaru

Działania programowe

H D 20
(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

w nawiasie podano kod działania w POŚpH z 2017 r.

WSKAŹNIK Ld w n
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drogi objęte mapą akustyczną z 2018 r.

|

pozostałe drogi
torowiska tramwajowe
- * — +■

linie kolejowe
istniejące ekrany akustyczne
proponowane ekrany akustyczne

budynki mieszkalne
budynki związane ze stałym lub czasowym
pobytem dzieci i młodzieży
szpitale, domy opieki społecznej
pozostałe budynki

zasięg hałasu - wskaźnik Ldwn:
55 - 60 dB

j mosty, wiadukty

60 - 65 dB

zbiorniki wodne
rzeki

65 - 70 dB
70 - 75 dB

lasy

>75 dB
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Hałas drogowy - HD21

*

ID obszaru*

Nazwa obszaru

Działania programowe

H D 21
(HD11)

Park Kościuszki
przy ul. Górnośląskiej

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

w nawiasie podano kod działania w POŚpH z 2017 r.

WSKAŹNIK Ld w n
PRZED:

PO:

-----

drogi objęte mapą akustyczną z 2018 r.
pozostałe drogi
torowiska tramwajowe
linie kolejowe
istniejące ekrany akustyczne
proponowane ekrany akustyczne
j mosty, wiadukty
zbiorniki wodne
rzeki
lasy
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Hałas drogowy - HD22
ID obszaru*
HD22
(HD14)

*

Nazwa obszaru

Działania programowe

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

Przedłużenie istniejącego ekranu po południowo-zachodniej stronie
Al. Rożdzieńskiego o ok. 50 m i ekranu między jezdniami o ok. 80 m
(wys. ok. 6 m). (istniejące ekrany nie chronią budynku
przy ul. Uniwersytecka 21)

w nawiasie podano kod działania w POŚpH z 2017 r.

WSKAŹNIK Ld w n
PRZED:

Aleja W alentego Rożdzieńskiego

-Reżd»i■ńskie9°_

Aleja W alentego Roi

Aleja W alentego Rożdzli ńsklego

Uniwersytecka

ro¿dzień?
Meja W alentego Rożdzieńskiego

^SgggoRoźdaerti

A|eja W alentego Roździśńskiego

Uniwersytecka

-----

drogi objęte mapą akustyczną z 2018 r.

|

pozostałe drogi
torowiska tramwajowe
- * — +■

linie kolejowe
istniejące ekrany akustyczne
proponowane ekrany akustyczne

budynki mieszkalne
budynki związane ze stałym lub czasowym
pobytem dzieci i młodzieży
szpitale, domy opieki społecznej
pozostałe budynki

zasięg hałasu - wskaźnik Ldwn:
55 - 60 dB

j mosty, wiadukty

60 - 65 dB

zbiorniki wodne
rzeki

65 - 70 dB
70 - 75 dB

lasy

>75 dB
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Hałas drogowy - HD23

*

ID obszaru*

Nazwa obszaru

Działania programowe

H D 23
(HD17)

ul. Bielska
(Przedszkole Miejskie nr 72)

Ekran akustyczny o długości ok.210 m zlokalizowany w rejonie
przedszkola

w nawiasie podano kod działania w POŚpH z 2017 r.

WSKAŹNIK Ld w n

-----

drogi objęte mapą akustyczną z 2018 r.

|

pozostałe drogi
torowiska tramwajowe
linie kolejowe
istniejące ekrany akustyczne
proponowane ekrany akustyczne

budynki mieszkalne
budynki związane ze stałym lub czasowym
pobytem dzieci i młodzieży
szpitale, domy opieki społecznej

■Ć>

pozostałe budynki
zasięg hałasu - wskaźnik Ldwn:
55 - 60 dB

j mosty, wiadukty

60 - 65 dB

zbiorniki wodne
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WSKAŹNIK Ln
PRZED:

-----

drogi objęte mapą akustyczną z 2018 r.

|

pozostałe drogi
torowiska tramwajowe
-*— +

linie kolejowe
istniejące ekrany akustyczne
proponowane ekrany akustyczne

budynki mieszkalne
budynki związane ze stałym lub czasowym
pobytem dzieci i młodzieży
szpitale, domy opieki społecznej
pozostałe budynki

zasięg hałasu - wskaźnik Ln:
50 -55.dB
55 -60 dB

zbiorniki wodne

60 -65 dB

rzeki

65 -7 0 dB

lasy

70

in
r-

| mosty, wiadukty

dB
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Hałas drogowy - HD24
ID obszaru*
HD24
(HD19)

*

Nazwa obszaru

Działania programowe

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

Ograniczenie rzeczywistej prędkości ruchu pojazdów do wartości
dopuszczalnych np. przy pomocy sygnalizacji świetlnej na przejściach
dla pieszych wzbudzanej radarem, pętlą indukcyjną przy nadmiernej
prędkości

w nawiasie podano kod działania w POŚpH z 2017 r.

WSKAŹNIK Ld w n (arkusz 1)
PRZED:

PO:

-----

drogi objęte mapą akustyczną z 2018 r.

|

pozostałe drogi
torowiska tramwajowe
linie kolejowe
istniejące ekrany akustyczne
proponowane ekrany akustyczne

budynki mieszkalne
budynki związane ze stałym lub czasowym
pobytem dzieci i młodzieży
szpitale, domy opieki społecznej
pozostałe budynki

zasięg hałasu - wskaźnik Ldwn:
55 - 60 dB

j mosty, wiadukty

60 - 65 dB

zbiorniki wodne

65 - 70 dB

rzeki

70 - 75 dB

lasy

>75 dB
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WSKAŹNIK Ln (arkusz 1)
PRZED:

PO:
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WSKAŹNIK Ld w n (arkusz 2)
PRZED:

PO:

Ser

------ drogi objęte mapą akustyczną z 2018 r.

budynki mieszkalne
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WSKAŹNIK Ln (arkusz 2)
PRZED:

PO:
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îs t ï X

Hałas drogowy - HD25

*

ID obszaru*

Nazwa obszaru

Działania programowe

HD25
(HD20)

ul. Bagienna (DK79)
(od Boh. Monte Cassino do Łącznej)

Ekran akustyczny wzdłuż południowej strony ulicy o długości ok. 500 m

w nawiasie podano kod działania w POŚpH z 2017 r.

WSKAŹNIK Ld w n
PRZED
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III
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tarota
-----

drogi objęte mapą akustyczną z 2018 r.
pozostałe drogi
torowiska tramwajowe
linie kolejowe
istniejące ekrany akustyczne
proponowane ekrany akustyczne
j mosty, wiadukty
zbiorniki wodne
rzeki
lasy
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WSKAŹNIK Ln
PRZED:

Wab
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p< irnw iec^3 -

'eg0

Borowiecka

r°w/eci(a

Bagienna

Saint Etienne

-----

drogi objęte mapą akustyczną z 2018 r.

|

pozostałe drogi
torowiska tramwajowe
-*— +

linie kolejowe
istniejące ekrany akustyczne
proponowane ekrany akustyczne

budynki mieszkalne
budynki związane ze stałym lub czasowym
pobytem dzieci i młodzieży
szpitale, domy opieki społecznej
pozostałe budynki

zasięg hałasu - wskaźnik Ln:
50 -55.dB
55 -60 dB

zbiorniki wodne

60 -65 dB

rzeki

65 -7 0 dB

lasy

70
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r-

| mosty, wiadukty
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dB
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Hałas kolejowy - HK02
ID obszaru

Nazwa obszaru

Działania programowe

HK02

Linia nr 139
(rejon ul. Hadyny)

Bieżące prace utrzymaniowo-naprawcze, w tym szlifowanie szyn

WSKAŹNIK Ld w n
PRZED:

PO

-----

drogi objęte mapą akustyczną z 2018 r.

|

pozostałe drogi
torowiska tramwajowe
linie kolejowe
istniejące ekrany akustyczne
mosty, wiadukty

budynki mieszkalne
budynki związane ze stałym lub czasowym
pobytem dzieci i młodzieży
szpitale, domy opieki społecznej

6

pozostałe budynki
zasięg hałasu - wskaźnik Ldwn:
55 - 60 dB

zbiorniki wodne

60 - 65 dB

rzeki

65 - 70 dB

lasy

70 - 75 dB
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WSKAŹNIK Ln
PRZED:

PO:
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Hałas kolejowy - HK03
ID obszaru

Nazwa obszaru

Działania programowe

HK03

Linia nr 139
(rejon ul. Franciszkańskiej)

Bieżące prace utrzymaniowo-naprawcze, w tym szlifowanie szyn

WSKAŹNIK Ld w n
PRZED:

-----

drogi objęte mapą akustyczną z 2018 r.

|

pozostałe drogi
torowiska tramwajowe
linie kolejowe
istniejące ekrany akustyczne
mosty, wiadukty

budynki mieszkalne
budynki związane ze stałym lub czasowym
pobytem dzieci i młodzieży
szpitale, domy opieki społecznej

6

pozostałe budynki
zasięg hałasu - wskaźnik Ldwn:
55 - 60 dB

zbiorniki wodne

60 - 65 dB

rzeki

65 - 70 dB

lasy

70 - 75 dB

▼
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WSKAŹNIK Ln
PRZED:

PO:

-----

drogi objęte mapą akustyczną z 2018 r.

|

pozostałe drogi
torowiska tramwajowe
-*— +

linie kolejowe
istniejące ekrany akustyczne
mosty, wiadukty

budynki mieszkalne
budynki związane ze stałym lub czasowym
pobytem dzieci i młodzieży
szpitale, domy opieki społecznej
pozostałe budynki

zasięg hałasu - wskaźnik Ln:
50 -55.dB

zbiorniki wodne

55 -60 dB

rzeki

60 -65 dB

lasy

65 -7 0 dB
in
r-

70

dB
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Hałas kolejowy - HK07
ID obszaru

Nazwa obszaru

Działania programowe

HK07

Linia nr 161
(rejon ul. Roździeńskiej)

Bieżące prace utrzymaniowo-naprawcze, w tym szlifowanie szyn

WSKAŹNIK Ld w n
PRZED:

-----

drogi objęte mapą akustyczną z 2018 r.

|

pozostałe drogi
torowiska tramwajowe
linie kolejowe
istniejące ekrany akustyczne
mosty, wiadukty

budynki mieszkalne
budynki związane ze stałym lub czasowym
pobytem dzieci i młodzieży
szpitale, domy opieki społecznej

6

pozostałe budynki
zasięg hałasu - wskaźnik Ldwn:
55 - 60 dB

zbiorniki wodne

60 - 65 dB

rzeki

65 - 70 dB

lasy

70 - 75 dB
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WSKAŹNIK Ln
PRZED:

drogi objęte mapą akustyczną z 2018 r.

budynki mieszkalne
budynki związane ze stałym lub czasowym
pobytem dzieci i młodzieży
szpitale, domy opieki społecznej

pozostałe drogi
torowiska tramwajowe
linie kolejowe
istniejące ekrany akustyczne
mosty, wiadukty

pozostałe budynki
zasięg hałasu - wskaźnik Ln:
50 -55 dB

zbiorniki wodne

55 - 60 dB

rzeki

60 - 65 dB

lasy

65 - 70 dB
70 - 75 dB
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1

Nazwa strumienia danych DF7:
Data Flow 7 Action Plan Noise Control Programmes
Pełna nazwa raportu zawierającego program ochrony środowiska przed hałasem
Program Ochrony Środowiska przed Hałasem dla miasta Katowice na lata 2019-2024

2

Kod jednostki raportującej

b

Urząd Miasta Katowice
Wydział Kształtowania Środowiska
40-098 Katowice
ul. Młyńska 4

3

Wybór obiektu podlegającego raportowaniu
□

Aglomeracja
Proszę wpisać unikalny kod identyfikacyjny aglomeracji 246903
Katowice

□

Drogi
W przypadku sprawozdawania dotyczącego wszystkich proponowanych
rozwiązań odnośnie redukcji hałasu (Action Plans) podejmowanych przez dany
podmiot - proszę oznaczyć tutaj □
W przypadku sprawozdania dotyczącego programu ochrony środowiska przed
hałasem dla jednej drogi - proszę wpisać unikalny kod identyfikacyjny tej drogi
IDRoad

□

Koleje
W przypadku sprawozdawania dotyczącego wszystkich proponowanych
rozwiązań odnośnie redukcji hałasu (Action Plans) podejmowanych przez dany
podmiot - proszę oznaczyć tutaj □
W przypadku sprawozdania dotyczącego programu ochrony środowiska przed
hałasem dla jednej linii kolejowej - proszę wpisać unikalny kod identyfikacyjny
tej linii IDRail

□

Port lotniczy
Proszę wpisać unikalny kod ICAO ICAO

1
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Koszt (w EUR)

brak danych

Data zatwierdzenia programu (dd/mm/rok)

brak danych

Oczekiwana data zakończenia działań

Działania krótkoterminowe - do 2024 r.
Działania średnio- i długoterminowe po 2024 r.

Liczba
osób
objęta
ograniczającymi hałas
5

działaniami

ok. 9 000

Zestaw aktualnych wartości poziomów dopuszczalnych (jeżeli potrzeba przekonwertowanych na wartości Ld w n , Ln , Lw , Ld , zdefiniowanych w Aneksie I
do Dyrektywy 2002/49/WE)
1) Dopuszczalny długotrwały średni poziom dźwięku od dróg i linii kolejowych
a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska, tereny szpitali poza miastem:
Ldwn=50 dB; Ln=45 dB
b) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy związanej
ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, tereny domów opieki
społecznej, tereny szpitali w miastach
Ldwn=64 dB; Ln=56 dB
c) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego,
tereny zabudowy zagrodowej, tereny rekreacyjno - wypoczynkowe, tereny
mieszkaniowo - usługowe
Ldwn=68 dB; Ln=59 dB
d) Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców
Ldwn=70 dB; Ln=65 dB
2) Dopuszczalny długotrwały średni poziom dźwięku od pozostałych obiektów i
działalności będących źródłami hałasu
a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska, tereny szpitali poza miastem:
Ldwn=45 dB; Ln=40 dB
b) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy związanej
ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, tereny domów opieki
społecznej, tereny szpitali w miastach
Ldwn=50 dB; Ln=40 dB
c) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego,
tereny zabudowy zagrodowej, tereny rekreacyjno - wypoczynkowe, tereny
mieszkaniowo - usługowe
Ldwn=55 dB; Ln=45 dB
d) Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców
Ldwn=55 dB; Ln=45 dB
3) Dopuszczalny długotrwały średni poziom dźwięku od startów, lądowań i przelotów
statków powietrznych
a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska, tereny szpitali, domów opieki społecznej,
tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i
młodzieży
Ldwn=55 dB; Ln=45 dB
b) Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej oraz zabudowy
zagrodowej i zamieszkania zbiorowego, tereny rekreacyjno - wypoczynkowe,
tereny mieszkaniowo - usługowe, tereny w strefie śródmiejskiej miast
powyżej 100 tys. mieszkańców
Ldwn=60 dB; Ln=50 dB
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6

Podsumowanie wyników mapowania akustycznego (problemy, sytuacje wymagające
poprawy itp.)
Hałas drogowy
a)

b)

c)

d)

Liczba osób narażonych na hałas, w poszczególnych przedziałach poziom dźwięku określony
wskaźnikiem Ldwn w danym zakresie:
•

55-60 dB - 56400

•

60-65 dB - 35800

•

65-70 dB - 15300

•

70-75 dB - 4300

•

>75 dB - 400

Liczba osób narażonych na hałas, w poszczególnych przedziałach poziom dźwięku określony
wskaźnikiem Ln w danym zakresie:
•

50-55 dB - 43900

•

55-60 dB - 20100

•

60-65 dB - 6700

•

65-70 dB - 700

•

>70 dB - <100

Liczba osób narażonych na hałas, w poszczególnych przedziałach przekroczeń, oceniany
wskaźnikiem Ldwn
•

0-5 dB - 7400

•

5-10 dB - 1000

•

10-15 dB - <100

•

15-20 dB - 0

•

>20 dB - 0

Liczba osób narażonych na hałas, w poszczególnych przedziałach przekroczeń, oceniany
wskaźnikiem Ln
•

0-5 dB - 5300

•

5-10 dB - 700

•

10-15 dB - <100

•

15-20 dB - 0

•

>20 dB - 0

Hałas tramwajowy
a)

b)

Liczba osób narażonych na hałas, w poszczególnych przedziałach poziom dźwięku określony
wskaźnikiem Ldwn w danym zakresie:
•

55-60 dB - 3300

•

60-65 dB - 2100

•

65-70 dB - 1500

•

70-75 dB - <100

•

>75 dB - 0

Liczba osób narażonych na hałas, w poszczególnych przedziałach poziom dźwięku określony
wskaźnikiem Ln w danym zakresie:
•

50-55 dB - 2600

•

55-60 dB - 1900

3

Id: 8210C62E-5873-497B-B75D-6015CBCC8D59. Podpisany

Strona 206

c)

d)

•

60-65 dB - 400

•

65-70 dB - 0

•

>70 dB - 0

Liczba osób narażonych na hałas, w poszczególnych przedziałach przekroczeń, oceniany
wskaźnikiem Ldwn
•

0-5 dB - <100

•

5-10 dB - <100

•

10-15 dB - 0

•

15-20 dB - 0

•

>20 dB - 0

Liczba osób narażonych na hałas, w poszczególnych przedziałach przekroczeń, oceniany
wskaźnikiem Ln
•

0-5 dB - <100

•

5-10 dB - 0

•

10-15 dB - 0

•

15-20 dB - 0

•

>20 dB - 0

Hałas kolejowy
a)

b)

c)

d)

Liczba osób narażonych na hałas, w poszczególnych przedziałach poziom dźwięku określony
wskaźnikiem Ldwn w danym zakresie:
•

55-60 dB - 4100

•

60-65 dB - 1900

•

65-70 dB - 400

•

70-75 dB - <100

•

>75 dB - 0

Liczba osób narażonych na hałas, w poszczególnych przedziałach poziom dźwięku określony
wskaźnikiem Ln w danym zakresie:
•

50-55 dB - 3500

•

55-60 dB - 1300

•

60-65 dB - 100

•

65-70 dB - <100

•

>70 dB - 0

Liczba osób narażonych na hałas, w poszczególnych przedziałach przekroczeń,
wskaźnikiem LDWN
•

0-5 dB - 100

•

5-10 dB - <100

•

10-15 dB - 0

•

15-20 dB - 0

•

>20 dB - 0

Liczba osób narażonych na hałas, w poszczególnych przedziałach przekroczeń,
wskaźnikiem LN
•

0-5 dB - 200

•

5-10 dB - <100

•

10-15 dB - 0

•

15-20 dB - 0

oceniany

oceniany

4
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>20 dB - 0

Hałas przemysłowy
a)

b)

c)

d)

Liczba osób narażonych na hałas, w poszczególnych przedziałach poziom dźwięku określony
wskaźnikiem Ldwn w danym zakresie:
•

55-60 dB - 300

•

60-65 dB - <100

•

65-70 dB - <100

•

70-75 dB - 0

•

>75 dB - 0

Liczba osób narażonych na hałas, w poszczególnych przedziałach poziom dźwięku określony
wskaźnikiem Ln w danym zakresie:
•

50-55 dB - 200

•

55-60 dB - <100

•

60-65 dB - <100

•

65-70 dB - 0

•

>70 dB - 0

Liczba osób narażonych na hałas, w poszczególnych przedziałach przekroczeń, oceniany
wskaźnikiem Ldwn
•

0-5 dB - 300

•

5-10 dB - <100

•

10-15 dB - <100

•

15-20 dB - <100

•

>20 dB - 0

Liczba osób narażonych na hałas, w poszczególnych przedziałach przekroczeń, oceniany
wskaźnikiem Ln
•

0-5 dB - 1000

•

5-10 dB - 200

•

10-15 dB - 100

•

15-20 dB - <100

•

>20 dB - <100

Wyznaczone w Mapie akustycznej 2018 dane statystyczne wskazują hałas
drogowy jako dominujące źródło hałasu w mieście._______________________________

7

Podsumowanie wyników konsultacji społecznych organizowanych
opracowywaniem programu ochrony środowiska przed hałasem.

w związku

W trakcie konsultacji społecznych zgłoszono łącznie 85 wniosków. Wszystkie wnioski
poddano wnikliwej analizie i rozpatrzono pod kątem zasadności z punktu widzenia
zarówno wyników mapy akustycznej miasta, będącej podstawą opracowanego
Programu, jak i przyjętych w opracowaniu kryteriów decydujących o priorytetach
realizacji poszczególnych zadań. Większość wniosków dotyczyła obszarów, dla których
Program definiował działania ograniczające ponadnormatywne oddziaływanie
akustyczne. Z uwagi na możliwości budżetowe miasta oraz przyjęte w Programie

5
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kryteria decydujące o priorytetyzacji działań, odrzucono wnioski dotyczące przesunięcia
realizacji poszczególnych zadań z perspektywy długookresowej na krótko- czy
średniookresową. W odniesieniu do przedstawionych wniosków wyjaśniono również
powiązanie poszczególnych lokalizacji z zaplanowanymi w Programie działaniami.

8

Podsumowanie działań podejmowanych w zakresie zarządzania hałasem włączając
w to przewidywane przedsięwzięcia odnośnie ochrony obszarów cichych (w tym:
budżet oraz cele do osiągnięcia).
Działania wskazane w Programie oraz terminy i koszty ich realizacji:
Hałas drogowy
•

ograniczenie
rzeczywistej
prędkości
ruchu
pojazdów do wartości
dopuszczalnych (lata 2019-2024 oraz po roku 2024) - koszty niemożliwe
do oszacowania na etapie opracowywania Programu

•

weryfikacja oddziaływania akustycznego po zakończeniu realizacji właściwych
zamierzeń inwestycyjnych (lata 2019-2024 oraz po roku 2024) - koszty
niemożliwe do oszacowania na etapie opracowywania Programu

•

montaż ekranów akustycznych (lata 2019-2024 oraz po roku 2024) - cena
jednostkowa to ok. 500,00 zł/m2 ekranu akustycznego, zależna od wybranej
technologii wykonania ekranu.

•

weryfikacja pomiarowa klimatu akustycznego w otoczeniu wskazanych ulic (lata
2019-2024) - koszty niemożliwe do oszacowania na etapie opracowywania
Programu

Hałas tramwajowy
•

bieżące prace utrzymaniowo-naprawcze torowisk tramwajowych, w tym
cykliczne szlifowanie szyn (lata 2019-2024) - cena jednostkowa szlifowania
szyn to ok. 90 000,00 zł/km

•

modernizacje
torowisk
tramwajowych
z
zastosowaniem
rozwiązań
minimalizujących emisję hałasu do środowiska (lata 2019-2024) - szacunkowy
koszt modernizacji torowiska: 10 000 000 zł/km

•

sukcesywna wymiana taboru tramwajowego (lata 2019-2024) niemożliwe do oszacowania na etapie opracowywania Programu

koszty

Hałas kolejowy
•

realizacja przeglądów ekologicznych w miejscach oddziaływania
kolejowego (lata 2019-2024) - szacunkowy koszt: ok. 80 000 zł

hałasu

•

bieżące prace utrzymaniowo-naprawcze torowisk kolejowych, w tym cykliczne
szlifowanie szyn (lata 2019-2024) - szacunkowy koszt: ok. 135 000,00 zł

•

monitoring klimatu akustycznego wewnątrz jednego budynku narażonego
na hałas kolejowy (lata 2019-2024 - szacunkowy koszt: ok. 5000 zł

Działania programowe w zakresie ogólnym
•

właściwe planowanie przestrzenne, uwzględniające ochronę przed hałasem
(lata 2019-2024) - koszty niemożliwe do oszacowania na etapie opracowywania
Programu

•

prowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej społeczeństwa (lata 2019
2024) - koszty niemożliwe do oszacowania na etapie opracowywania Programu

•

prowadzenie świadomej polityki transportowej na terenie miasta (lata 2019
2024) - koszty niemożliwe do oszacowania na etapie opracowywania Programu

6
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•

monitoring skuteczności wdrażanych działań przeciwhałasowych (lata 2019
2024) - koszty niemożliwe do oszacowania na etapie opracowywania Programu

•

bieżąca reakcja na skargi mieszkańców na hałas (lata 2019-2024) - koszty
niemożliwe do oszacowania na etapie opracowywania Programu

•

zgłaszanie działań opisanych w Programie do odpowiednich komórek Urzędu
Miasta (lata 2019-2024) - koszty niemożliwe do oszacowania na etapie
opracowywania Programu

Realizacja Programu zostanie przeprowadzona przy użyciu środków własnych
(budżet miasta) i innych.
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.________________

9

Podsumowanie przewidywanych przedsięwzięć do oceny wdrożenia i efektów
programu ochrony przed hałasem.

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 (okresowe
pomiary hałasu wykonywane przez zarządzających jego źródłami),
- monitorowanie realizacji działań POŚpH poprzez coroczne sprawozdania
wysyłane do WKŚ UMK.

10

Adres strony internetowej, na której znajduje się pełna wersja programu:

zostanie wskazany po uchwaleniu Programu przez Radę Miasta

7
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Program ochronyśrodowiska przed hałasem dła m iasta Katowice na tata 2019 - 2024
ZA ŁĄ CZNIK 3 - rap o rt z konsultacji społecznych

Raport z konsultacji społecznych
Załącznik nr 3 do Programu ochrony środowiska przed hałasem
dla miasta Katowice na lata 2019 - 2024

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r.,
poz. 283 ze zm.).
Konsultacje społeczne w ramach niniejszego projektu Programu przeprowadzono w okresie
od 21 kwietnia do 18 maja 2020 roku (termin konsultacji został wydłużony o tydzień w stosunku do terminu
pierwotnie zakładanego). Udział w konsultacjach zapewniono poprzez:
a)

umieszczenie informacji o przebiegu konsultacji społecznych na stronach internetowych:
•

https://www.katowice.eu/, w zakładce "Konsultacje społeczne",

•

http://halas.katowice.eu/, w zakładce „Projekt Programu”,

b) wyłożenie do wglądu dokumentu w wersji elektronicznej na stronach internetowych:

c)

•

https://www.katowice.eu/, w zakładce "Konsultacje społeczne",

•

http://halas.katowice.eu/, w zakładce „Projekt Programu”,

możliwość składania uwag i wniosków do projektu Programu:
•

w formie listownej,

•

za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres konsultacje@katowice.eu
oraz bezpośrednio na stronach internetowych, informujących o przebiegu konsultacji
społecznych, podanych w punktach a) i b).

W trakcie konsultacji, w dniach od 21 kwietnia do 18 maja 2020 r., zgłoszono łącznie
85 wniosków. Zgodnie z art. 41. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: z 2020 r., poz. 283 ze zm.), uwagi lub wnioski złożone
po upływie terminu, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, pozostawia się bez rozpatrzenia.
Poniżej w tabeli 1, przedstawiono wnioski złożone w okresie trwania konsultacji i odpowiedź wykonawców
Programu do danego wniosku.

1
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Tab. 1 Zestawienie wniosków złożonych w trakcie konsultacji społecznych
L.p.

U lica
z a m ie s zk a n ia

T reść w n io sku

Dotyczy:
ID obszaru: HD23 (HD17)
Nazwa obszaru: ul. Bielska (Przedszkole Miejskie nr 72)
Działanie programowe: Ekran akustyczny o długości ok. 210 m
zlokalizowany w rejonie przedszkola
Tab. 50 Proponowane działania przeciwhałasowe Programu
w perspektywie długookresowej 2029 2034 - hałas drogowy

1

2

Zająca

Bohdanowicza

Uwaga:
Proponuję przeniesienie tego zapisu do:
Tab. 48 Proponowane działania przeciwhałasowe Programu
w perspektywie krótkookresowej 2019 2024 - hałas drogowy
Chciałbym podkreślić, iż sprawa dotyczy przedszkola, które jest
usytuowane w bardzo bliskiej odległości do drogi krajowej o dużym
natężeniu ruchu i znacznych przekroczeniach obowiązujących norm
akustycznych.
W tym konkretnym przypadku teren przedszkolnego placu zabaw graniczy
bezpośrednio z pasem drogi w związku z czym dzieci i pracownicy
przedszkola są narażeni na nieustanny uciążliwy hałas.
Uważam, że jest to inwestycja, na którą mieszkańcy Murcek czekają
od wielu lat i której głównym celem jest ochrona zdrowia dzieci.

Dotyczy:
ID obszaru: HD23 (HD17)
Nazwa obszaru: ul. Bielska (Przedszkole Miejskie nr 72)
Działanie programowe: Ekran akustyczny o długości ok. 210 m
zlokalizowany w rejonie przedszkola
Tab. 50 Proponowane działania przeciwhałasowe Programu
w perspektywie długookresowej 2029 2034 - hałas drogowy
Uwaga:
Proponuję przeniesienie tego zapisu do:
Tab. 48 Proponowane działania przeciwhałasowe Programu
w perspektywie krótkookresowej 2019 2024 - hałas drogowy

In fo rm a c ja o s p o s o b ie u w z g lę d n ie n ia w n io sku
W n io s e k o d rzu c o n o

W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie budynku
wskazanego we wniosku stwierdzono występowanie
przekroczeń dopuszczalnych wartości wskaźników
Ldwn (około 5 dB) i Ln (około 5 dB). Wskazany obszar
uwzględniony został w działaniach proponowanych
do realizacji w ramach Programu (działanie HD 23 ekran
akustyczny
o długości
około
210
m
zlokalizowany w rejonie przedszkola), przy czym,
na podstawie kryteriów przedstawionych w tabeli 8
(strona 20 Programu), zakwalifikowano to działanie
do realizacji
w perspektywie
długookresowej.
Ze względu na niespełnienie wszystkich kryteriów
uprawniających do uwzględnienia tego działania
w perspektywie
krótkookresowej
(przekroczenia
mniejsze niż 10 dB, działanie obejmujące tylko jeden
budynek,
brak
zapewnionego
finansowania
w najbliższej perspektywie), a także ograniczenia
budżetowe, uniemożliwiające uwzględnienie tego
działania także w perspektywie krótkookresowej,
wskazuje się realizację tego działania w perspektywie
długookresowej.
W n io s e k o d rzu c o n o

W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie budynku
wskazanego we wniosku stwierdzono występowanie
przekroczeń dopuszczalnych wartości wskaźników
Ldwn (około 5 dB) i Ln (około 5 dB). Wskazany obszar
uwzględniony został w działaniach proponowanych
do realizacji w ramach Programu (działanie HD 23 ekran
akustyczny
o długości
około
210
m
zlokalizowany w rejonie przedszkola), przy czym,
na podstawie kryteriów przedstawionych w tabeli 8
(strona 20 Programu), zakwalifikowano to działanie
strona 2
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3

Sławka

Od 28 lat (z trzyletnią przerwą) mieszkam na osiedlu Witosa - te osiedle
jest mi najbliższe, dlatego też na nim skupię swoje prośby. Osiedle Witosa
jest jednym z ładniejszych osiedli w Katowicach. Nie jest zatłoczone,
powoli rozbudowuje się lecz w rozsądnym tempie. Naszym położeniem
jest położenie między autostradą, a linią kolejową. Mam nadzieję, że
dojdzie do skutku również powstanie zajezdni autobusowej na przy ulicy
Obroki, a co za tym idzie- droga dojazdowa za Lidlem, równoległa
do torów. Bardzo mieszkańcom zależy na tej właśnie inwestycji tam!
Witosa ma niestety słabe połączenie komunikacyjne z innymi osiedlami.
A z Obroków jedzie do centrum Katowic dosłownie JEDE n autobus nr
115. Myślę, że warto inwestować właśnie w tę część osiedla- ul. Obroków.
Jeśli chodzi o "górę" Witosa czyli ulice od Kwiatkowskiego wyżej- jest
pięknie, lecz dół- czyli właśnie ul. Obroki jest niestety trochę zaniedbana.
Kolejną sprawą jest oczywiście jeszcze większa zieleń (wiem, że nie da
się zablokować wycinki drzew na terenie lasu, gdyż są to lasy państwowe)
- ale może nasadzenia nowe? Na pewno ucieszą one oko niejednego
mieszkańca osiedla i skłonią innych do kupowania u nas mieszkań.
Drzewkami, które pięknie wyglądają i dają dużo uciechy to judaszowiec
chiński- może warto by posadzić ich na osiedlu jeszcze więcej?
I jeszcze jedna sprawa- jak wspomniałam wyżej- mieszkamy między
autostradą, a koleją. Ażeby życie mieszkańców było spokojniejsze
i cichsze prosimy o założenie ekranów pochłaniających dźwięk.
Ekrany, które naprawdę spełniają swoją rolę to te, które są założone
bliżej salonu Renault Pietrzaka. Wystarczy wybrać się spacerem

do realizacji
w perspektywie
długookresowej.
Ze względu na niespełnienie wszystkich kryteriów
uprawniających do uwzględnienia tego działania
w perspektywie
krótkookresowej
(przekroczenia
mniejsze niż 10 dB, działanie obejmujące tylko jeden
budynek,
brak
zapewnionego
finansowania
w najbliższej perspektywie), a także ograniczenia
budżetowe, uniemożliwiające uwzględnienie tego
działania także w perspektywie krótkookresowej,
wskazuje się realizację tego działania w perspektywie
długookresowej.
Lokalizacja objęta działaniam i w ram ach
Program u
W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie
wskazanego we wniosku osiedla Witosa stwierdzono
występowanie przekroczeń dopuszczalnych wartości
wskaźników Ldwn (na granicy przekroczenia) oraz L n
(na granicy przekroczenia) w granicach zabudowy
chronionej, występujących w jego południowej części,
powodowanych hałasem drogowym pochodzącym
od autostrady A4. W efekcie uzyskane zostały
wartości wskaźnika M z zakresu 0,00 - 2,00 w obrębie
budynków
mieszkalnych
położonych
najbliżej
autostrady. Ponadto, wskazany obszar uwzględniony
został w działaniach proponowanych do realizacji
w ramach Programu (działanie HD 10 - monitoring
oddziaływania akustycznego na etapie aktualizacji
mapy akustycznej; odtworzenie drzewostanu Lasu
Kochłowickiego pomiędzy A4 i osiedlem), przy czym,
na podstawie kryteriów przedstawionych w tabeli 8
(str. 20 Programu), zakwalifikowano to działanie
do realizacji
w
perspektywie
krótkookresowej.
W związku z powyższym, a także mając na uwadze
strategiczny charakter opracowania, nie proponuje się
w tym Programie ingerencji w aktualnie istniejące
zabezpieczenia w postaci ekranów akustycznych,

strona 3
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równolegle do autostrady (w stronę centrum) i jakość ekranów
przy osiedlu, a przy Renault Pietrzaka to zupełnie dwie inne bajki.

W załączniku nr 1, str. 25 i 26, na mapach zaznaczono "istniejące ekrany
akustyczne".
Na mapkach zaznaczono, że wokół posesji al. Roździeńskiego 214 (salon
Hyundai - Wawrosz) - od strony torów kolejowych - rzekomo istnieją
ekrany akustyczne, co jest nieprawdą.
Jest to jedynie zwykłe betonowe ogrodzenie. Proszę o skorygowanie tego
błędu na mapach.
Jednocześnie proponuję, by rozważyć uwzględnienie w "Programie"
propozycji budowy ekranów akustycznych przeźroczystych na wiadukcie
alei Roździeńskiego nad linią kolejową, wzdłuż południowej krawędzi
wiaduktu.

4

Pogodna

Będzie to częściowym uwzględnieniem wniosków,
składanych
przez Jednostkę Pomocniczą nr 15 Szopienice-Burowiec, przez radnego
Rady Miasta Katowice oraz przez grupę Burowiec - Inicjatywa
Mieszkańców
(Tab. 29 Wnioski mieszkańców w sprawie uciążliwości akustycznej
na terenie miasta Katowice, Lp.20, Lp.21, Lp.22).
Dodatkowo w Lp.22 zaznaczono w proponowanych działaniach: "warunki
gruntowe uniemożliwiają techniczną realizację wyższych ekranów
akustycznych niż istniejące". Warto zwrócić uwagę, że w żadnym
z wniosków, wykazanych jako Lp.20, Lp.21 i Lp.22 NlE wnioskowano
o podwyższenie istniejących ekranów akustycznych, lecz budowę
niewielkiego fragmentu od istniejących ekranów w kierunku zachodnim,
do wiaduktu nad linią kolejową oraz na wiadukcie nad linią kolejową.

chroniące południowe obszary osiedla Witosa przed
oddziaływaniem akustycznym autostrady A4.
Jednocześnie, w Mapie akustycznej z 2018 roku nie
wykazano przekroczeń dopuszczalnych wartości
wskaźników Ldwn i Ln w zakresie oddziaływania linii
kolejowej nr 137 Katowice - Legnica, graniczącej
z osiedlem Witosa od strony północnej, stąd nie
proponuje
się
działań
w
zakresie
ochrony
przed hałasem kolejowym na wskazanym obszarze.
Lokalizacja objęta działaniam i w ram ach
Program u
W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie
wskazanego we wniosku obszaru stwierdzono
występowanie przekroczeń dopuszczalnych wartości
wskaźników Ldwn (pomiędzy 0 - 5 dB) oraz Ln
(pomiędzy 0 - 5
dB) w granicach zabudowy
chronionej, powodowanych hałasem drogowym
pochodzącym od alei Roździeńskiego. W efekcie
uzyskane zostały wartości wskaźnika M z zakresu
0,00 - 2,00 w obrębie budynków chronionych
akustycznie. Wskazany obszar uwzględniony został
w działaniach proponowanych do realizacji w ramach
Programu (działanie HD 14 ograniczenie
rzeczywistej
prędkości
ruchu
pojazdów
na wskazanym odcinku al. Roździeńskiego, od ulicy
Ścigały do granicy miasta, do 100 km/h w całej dobie
wraz z odcinkowym pomiarem prędkości), przy czym,
na podstawie kryteriów przedstawionych w tabeli 8
(str. 20 Programu), zakwalifikowano to działanie
do realizacji w perspektywie średniookresowej.
Przedstawione w Załączniku nr 1, str. 25 i 26, mapy
obrazują adekwatną skuteczność tego działania
w kontekście dotrzymania dopuszczalnych wartości
wskaźników Ldwn i Ln w obrębie budynków
chronionych akustycznie w tym rejonie. Co więcej,
poprzez uwzględnienie tego działania wzdłuż całego
odcinka al. Roździeńskiego od ul. Ścigały do granicy
strona 4
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Piszę w imieniu działkowiczów ROD "Bratek" kolonia nr 1 ul. Hallera 71
Katowice. Nasze ogródki działkowe znajdują się na wysokości DK86
(kilkanaście metrów od drogi szybkiego ruchu-Al. Roździeńskiego). Hałas
powstający na skutek poruszających się po tej drodze samochodów jest
bardzo duży. Nie możemy w spokoju wypoczywać na naszych działkach.
Bardzo prosimy o montaż ekranów dźwiękoszczelnych przy trasie
na wysokości ogródków działkowych.

5

6

Przedwiośnie

Tunelowa

Przez południowe dzielnice Katowic przebiega trasa kolejowa S4 i S5
z głównymi szlakami w kierunku Bielska, Raciborza, Żywca, Wisły.
Kursujące po niej z dużą częstotliwością pociągi (notabene bardzo
potrzebne i ważne w kontekście transportu zbiorowego) emitują znaczny
hałas. Plan powinien zwierać sugestie do budowy ekranów akustycznych

miasta, podkreśla się jego pozytywny wpływ na klimat
akustyczny także w otoczeniu innych zabudowań
chronionych
akustycznie,
położonych
wzdłuż
przedmiotowej arterii drogowej.
Z punktu widzenia modelowania zjawiska propagacji
dźwięku
w
przestrzeni
otwartej,
wspomniane
we wniosku ogrodzenie stanowi ekran akustyczny, stąd
nie wymagają poprawy rysunki przedstawione
w Załączniku nr 1, str. 25 i 26.
Lokalizacja objęta działaniam i w ram ach
Program u
W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie budynku
wskazanego we wniosku stwierdzono występowanie
przekroczeń dopuszczalnych wartości wskaźników
Ldwn (około 5 dB) i Ln (około 5 dB). Wskazany obszar
uwzględniony został w działaniach proponowanych
do realizacji w ramach Programu (działanie HD 23 ekran
akustyczny
o długości
około
210
m
zlokalizowany w rejonie przedszkola), przy czym,
na podstawie kryteriów przedstawionych w tabeli 8
(strona 20 Programu), zakwalifikowano to działanie
do realizacji
w perspektywie
długookresowej.
Ze względu na niespełnienie wszystkich kryteriów
uprawniających do uwzględnienia tego działania
w perspektywie
krótkookresowej
(przekroczenia
mniejsze niż 10 dB, działanie obejmujące tylko jeden
budynek,
brak
zapewnionego
finansowania
w najbliższej perspektywie), a także ograniczenia
budżetowe, uniemożliwiające uwzględnienie tego
działania także w perspektywie krótkookresowej,
wskazuje się realizację tego działania w perspektywie
długookresowej.
Lokalizacja objęta działaniam i w ram ach
Program u
W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie
wskazanego we wniosku obszaru stwierdzono
strona 5
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wzdłuż ruchliwych torowisk, na odcinkach, gdzie graniczą z zabudowa
mieszkaniową (Ligota, Piotrowice, Podlesie, Zarzecze).

7

Piernikarczyka

Dotyczy:
ID obszaru: HD23 (HD17)
Nazwa obszaru: ul. Bielska (Przedszkole Miejskie nr 72)
Działanie programowe: Ekran akustyczny o długości ok. 210 m
zlokalizowany w rejonie przedszkola
Tab. 50 Proponowane działania przeciwhałasowe Programu
w perspektywie długookresowej 2029 2034 - hałas drogowy
Proponuję przeniesienie tego zapisu do:
Tab. 48 Proponowane działania przeciwhałasowe Programu
w perspektywie krótkookresowej 2019 2024 - hałas drogowy

występowanie przekroczeń dopuszczalnych wartości
wskaźników Ldwn (pomiędzy 0 - 5 dB) oraz L n
(na granicy przekroczenia) w granicach zabudowy
chronionej, powodowanych hałasem kolejowym
pochodzącym od linii kolejowej nr 139 Katowice Zwardoń. W efekcie uzyskane zostały wartości
wskaźnika M z zakresu 0,00 - 2,00 w obrębie
budynków chronionych akustycznie. Wskazany
obszar
uwzględniony
został
w
działaniach
proponowanych do realizacji w ramach Programu
(działanie h K 04 - realizacja przeglądu ekologicznego
linii kolejowej nr 139, od ul. Jankego do ul.
Niezapominajek - gr. Miasta, dla terenów położonych
po północnej stronie linii kolejowej, na podstawie
którego sformułować będzie można skuteczne środki
redukcji hałasu pozwalające przywrócić właściwy
kształt klimatu akustycznego), przy czym, podobnie
jak pozostałe działania z zakresu ochrony przed
hałasem kolejowym, zakwalifikowano to działanie do
realizacji w perspektywie krótkookresowej. W wyniku
przeprowadzenia przeglądu ekologicznego, którego
efektem będzie sporządzenie kompleksowej analizy
akustycznej dla wskazanego odcinka linii kolejowej,
rozstrzygnięty zostanie właściwy zakres ochrony
przed hałasem kolejowym w danej lokalizacji,
uwzględniający w sposób dokładny uwarunkowania
środowiskowe, terenowe, ekonomiczne itp.
W niosek odrzucono
W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie budynku
wskazanego we wniosku stwierdzono występowanie
przekroczeń dopuszczalnych wartości wskaźników
Ldwn (około 5 dB) i Ln (około 5 dB). Wskazany obszar
uwzględniony został w działaniach proponowanych
do realizacji w ramach Programu (działanie HD 23 ekran
akustyczny
o długości
około
210
m
zlokalizowany w rejonie przedszkola), przy czym,
na podstawie kryteriów przedstawionych w tabeli 8
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Dotyczy:
ID obszaru: HD23 (HD17)
Nazwa obszaru: ul. Bielska (Przedszkole Miejskie nr 72)
Działanie programowe: Ekran akustyczny o długości ok. 210 m
zlokalizowany w rejonie przedszkola
Tab. 50 Proponowane działania przeciwhałasowe Programu
w perspektywie długookresowej 2029 2034 - hałas drogowy
Proponuję przeniesienie tego zapisu do:
Tab. 48 Proponowane działania przeciwhałasowe Programu
w perspektywie krótkookresowej 2019 2024 - hałas drogowy
8

Budryka

(strona 20 Programu), zakwalifikowano to działanie
do realizacji
w perspektywie
długookresowej.
Ze względu na niespełnienie wszystkich kryteriów
uprawniających do uwzględnienia tego działania
w perspektywie
krótkookresowej
(przekroczenia
mniejsze niż 10 dB, działanie obejmujące tylko jeden
budynek,
brak
zapewnionego
finansowania
w najbliższej perspektywie), a także ograniczenia
budżetowe, uniemożliwiające uwzględnienie tego
działania także w perspektywie krótkookresowej,
wskazuje się realizację tego działania w perspektywie
długookresowej.
W niosek odrzucono
W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie budynku
wskazanego we wniosku stwierdzono występowanie
przekroczeń dopuszczalnych wartości wskaźników
Ldwn (około 5 dB) i Ln (około 5 dB). Wskazany obszar
uwzględniony został w działaniach proponowanych
do realizacji w ramach Programu (działanie HD 23 ekran
akustyczny
o długości
około
210
m
zlokalizowany w rejonie przedszkola), przy czym,
na podstawie kryteriów przedstawionych w tabeli 8
(strona 20 Programu), zakwalifikowano to działanie
do realizacji
w perspektywie
długookresowej.
Ze względu na niespełnienie wszystkich kryteriów
uprawniających do uwzględnienia tego działania
w perspektywie
krótkookresowej
(przekroczenia
mniejsze niż 10 dB, działanie obejmujące tylko jeden
budynek,
brak
zapewnionego
finansowania
w najbliższej perspektywie), a także ograniczenia
budżetowe, uniemożliwiające uwzględnienie tego
działania także w perspektywie krótkookresowej,
wskazuje się realizację tego działania w perspektywie
długookresowej.
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Obecny zapis w projekcie Planu:
Str. 39 (tab. 29) Lp. 2 „wskazano na konieczność szczegółowego
monitoringu klimatu”
Proponowana zmiana zapisu lub dodatkowy zapis:
„MA 2018 wykazano wprawdzie niewielkie przekroczenia dopuszczalnych
wartość poziomu hałasu” - w związku z przekroczeniem norm,
dopraszamy się o poprawę konstrukcji ekranów akustycznych, a nie
monitorowanie klimatu
Obecny zapis w projekcie Planu:
Str. 39 (tab. 29) Lp. 2 „odtworzeniem drzewostanu Lasu Kochłowickiego”
Proponowana zmiana zapisu lub dodatkowy zapis:
Pilne odtworzenie drzewostanu Lasu Kochłowickiego i dodatkowo
przedłużenie istniejących ekranów akustycznych w kierunku Chorzowa

9

Witosa

Obecny zapis w projekcie Planu:
Str. 90 (tab. 34) HD 25 „Nie wskazano konkretnych działań. Odcinki dróg
wskazane w obszarach HD23-HD25 zarządzane są przez Generalną
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad i będą przedmiotem analiz
wykonanych w ramach osobnego Programu Ochrony Środowiska przez
hałasem, realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa
Śląskiego”
Proponowana zmiana zapisu lub dodatkowy zapis:
Złożona propozycja UM Katowice o ograniczenie do 120km/h w nocy
została odrzucona przez GDDKiA. Dlatego prosimy o pilną i realna
zmianę, ograniczającą hałas z A4 na os. Witosa np. przebudowa ekranów,
ich podniesienie, przedłużenie etc.
Miasto zobowiązało się przedstawić inną alternatywę - do dzisiaj jej brak.

Lokalizacja objęta działaniam i w ram ach
Program u
W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie
wskazanego we wniosku osiedla Witosa stwierdzono
występowanie przekroczeń dopuszczalnych wartości
wskaźników Ldwn (na granicy przekroczenia) oraz Ln
(na granicy przekroczenia) w granicach zabudowy
chronionej, występujących w jego południowej części,
powodowanych hałasem drogowym pochodzącym
od autostrady A4. W efekcie uzyskane zostały
wartości wskaźnika M z zakresu 0,00 - 2,00 w obrębie
budynków
mieszkalnych
położonych
najbliżej
autostrady. Ponadto, wskazany obszar uwzględniony
został w działaniach proponowanych do realizacji
w ramach Programu (działanie HD 10 - monitoring
oddziaływania akustycznego na etapie aktualizacji
mapy akustycznej; odtworzenie drzewostanu Lasu
Kochłowickiego pomiędzy A4 i osiedlem), przy czym,
na podstawie kryteriów przedstawionych w tabeli 8
(str. 20 Programu), zakwalifikowano to działanie
do realizacji
w
perspektywie
krótkookresowej.
W związku z powyższym, a także mając na uwadze
strategiczny charakter opracowania, nie proponuje się
w tym Programie ingerencji w aktualnie istniejące
zabezpieczenia w postaci ekranów akustycznych,
chroniące południowe obszary osiedla Witosa
przed oddziaływaniem akustycznym autostrady A4.

Dodatkowe uwagi mieszkańca poza formularzem
Chciałbym wyrazić opinię do Programu ochrony środowiska
przed hałasem dla miasta Katowice na lata 2019-2024 - konkretnie
do rejonu os. Witosa - autostrada A4.Jak wiemy problem ciągnie się już
strona 8
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od otwarcia autostrady 2001r. - na początku były zapewnienia
przez byłego już prezydenta Katowic Piotra Uszoka - że nie będzie
głośniej,
a
drzewa z
lasu
Kochłowickiego wytłumią
hałas.
Jak jest, to wszyscy wiemy, mieszkańcy, wraz z radnymi lata dopraszają
się o pilną interwencję. Mieszkańcy 2 ostatnich kondygnacji ul. Witosa
36/36a/38/38a/34a/34 itd. i trzy kondygnacje ul. Barlickiego 21/21a itd.
kolejne bloki, okna z mieszkań wyraźnie wystają poza szczyt ekranów
akustycznych - widzą oni normalnie autostradę, pędzące auta, tiry itd.
Myślą Państwo, że im te ekrany coś dają? Nic nie dają. Od lat mieszkańcy
Witosa postulują o interwencję, nie można normalnie okna otworzyć, bo
hałas, szum, wycie aut itd. Lato? Mieszkańcy są zmuszeni zakładać
klimatyzację w blokach, bo nie mogą okna otworzyć! Otwarte okno
i rozmowa? Nie ma szans. Problemy z zasypianiem, bóle głowy, złe
samopoczucie - z tym muszą się zmagać mieszkańcy os. Witosa. Jeżeli
mieszkańcy (a mogę z imienia i nazwiska podać kilkanaście takich osób)
którzy doszli już do progu wytrzymałości z hałasem i podjęli się
na drastyczny krok zmiany mieszkania - znowu mają pod górkę: nikt nie
chce kupić mieszkania przy takim hałasie, a jak już chcą kupić to za 50%
ceny nominalnej mieszkania. Znowu mieszkańcy, teraz dodatkowo
finansowo są stratni nie z swojej winy.
Setki złożonych podpisów pod petycją o interwencję nic nie dało. Badania
akustyczne wykazały przekroczenie norm od strony ul. Witosa 36a - to
uznano to za błąd pomiarowy. Z tego co mnie uczono błąd pomiarowy
może być w obie strony, ale na szkodę mieszkańców uznano, że
przekroczenie, które jest, jest nie ważne.
Problem polega na tym, że GDDKiA i UM Katowice uznają tutaj problem
zero; jedynkowy. Nie przekracza norm = jest cisza. Przekracza normy, to
jest jakiś szum. A jest odwrotnie, mieszkańcy to odbierają jako hałas, albo
hałas nie do wytrzymania. Pomijam już, że normy ustanowione w roku
2012 zostały celowo tak wysoko ustawione, aby nie wydawać pieniędzy
na społeczeństwo
mieszkający przy
hałasie
komunikacyjnym.
Obecne normy 65db i 56db które w badaniach pomiaru hałasu zostały
nieznacznie, ale jednak przekroczone. A jak do 2012r. były normy 60db i
50db to hałas był taki sam, więc przekroczenie było o 5-8 decybeli - to
czemu wtedy nic nie robiono?_____________________________________
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Wracając do zaproponowanych środków zaradczych dla - Programu
ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice na lata 2019
2024 - konkretnie do rejonu os. Witosa - autostrada A4 - w postaci
odbudowy elementów drzewnych i kontrola hałasu to kpina i policzek
dla mieszkańców os. Witosa. Setki podpisów, dziesiątki interpelacji,
telewizja była, radio, gazety i nic. GDDKiA i UM Katowice NIC nie chcą
zrobić, aby nie wydać ani 1 zł na modernizację (dobudowę) ekranów
akustycznych. Zrobiono mieszkańcom problem i pozostawiono go im
samym. Tyle razy prosiliśmy GDDKiA i Prezydenta Krupę o spotkanie dyskusję - my nie wymagamy przebudowy 100% ekranów, ale
0 dobudowę kilku elementów (ewentualnie podwyższenie). Nawet
na rozmowę Pan Krupa się nie zgodził przyjść i porozmawiać spokojnie
z mieszkańcami os. Witosa. Wg wyliczeń koszt modernizacji - tego co
chcą mieszkańcy os. Witosa tj. ok. 3-4 mln zł. Dla przypomnienia, Stadion
Miejski 400 mln zł, pomnik, podkreślam pomnik ofiar deportacji 6 mln zł
1tak można wymieniać bez końca wydatki na niepotrzebne rzeczy,
lub horrendalne kwoty na inne inwestycje. Raz GDDKiA i UM Katowice
dogadali by się, wydali razem te 3-4 mln zł i jest spokój. Problem
rozwiązany na kilkanaście / kilkadziesiąt lat.
Totalne minimum jakie mieszkańcy chcą to: wykonać fragment ekranu
przy wjeździe na ul. Kolońską / a 4 - aby zastawić brakujący fragment
ekranu, przez który hałas niesienie się nie miłosiernie na osiedle ze strony
wschodniej.
Przedłużenie ekranu od strony zachodniej (ul. Barlickiego) - choćby
proste ekrany z zakończeniem oktagonalnym - nie musi być już załamanie
ekranu. To mamy koszt ok. 500-800 tys. zł. Ale gdyby się dało
chcielibyśmy o podniesienie istniejących ekranów akustycznych
załamanych. Mamy potwierdzenie od GDDKiA że obecna konstrukcja jest
już przystosowana na przyszłość na podniesienie istniejącej konstrukcji
dwukrotnie wyżej - nie trzeba nic kopać, rozwalać - tylko dołożyć nowe
elementy, lub alternatywa to wykonać prosty ekran pomiędzy dwiema
nitkami pasu ruchu A4 - jak to jest na wysokości os. Paderewskiego.
Bardzo prosimy o poważne potraktowanie tych Konsultacji Społecznych,
mieszkańcy os. Witosa mają już dość, totalnie dość hałasu i braku chęci
pomocy kogokolwiek. Setki podpisów, interpelacji, chęci rozmów z Panem
Krupą i GDDKiA i nic. Mieszkańcy dostali problem A4 i żyjcie sobie
w hałasie, szumie, ryku, dudnienia. Pomocy żadnej...._________________
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Dotyczy:
ID obszaru: HD23 (HD17)
Nazwa obszaru: ul. Bielska (Przedszkole Miejskie nr 72)
Działanie programowe: Ekran akustyczny o długości ok. 210 m
zlokalizowany w rejonie przedszkola
Tab. 50 Proponowane działania przeciwhałasowe Programu
w perspektywie długookresowej 2029 2034 - hałas drogowy

10

Plac
Kasprowicza

Proponuję przeniesienie tego zapisu do:
Tab. 49 Proponowane działania przeciwhałasowe Programu
w perspektywie średniookresowej 2024 2029 - hałas drogowy
ID obszaru: HD23 (HD17)
Nazwa obszaru: ul. Bielska (Przedszkole Miejskie nr 72)
Działanie programowe: Ekran akustyczny o długości ok. 210 m
zlokalizowany w rejonie przedszkola"

Dotyczy:
ID obszaru: HD23 (HD17)
Nazwa obszaru: ul. Bielska (Przedszkole Miejskie nr 72)
Działanie programowe: Ekran akustyczny o długości ok. 210 m
zlokalizowany w rejonie przedszkola
Tab. 50 Proponowane działania przeciwhałasowe Programu
w perspektywie długookresowej 2029 2034 - hałas drogowy
11

Bohdanowicza
Proponuję przeniesienie tego zapisu do:
Tab. 49 Proponowane działania przeciwhałasowe Programu
w perspektywie średniookresowej 2024 2029 - hałas drogowy
ID obszaru: HD23 (HD17)
Nazwa obszaru: ul. Bielska (Przedszkole Miejskie nr 72)
Działanie programowe: Ekran akustyczny o długości ok. 210
zlokalizowany w rejonie przedszkola

m

W niosek odrzucono
W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie budynku
wskazanego we wniosku stwierdzono występowanie
przekroczeń dopuszczalnych wartości wskaźników
Ldwn (około 5 dB) i Ln (około 5 dB). Wskazany obszar
uwzględniony został w działaniach proponowanych
do realizacji w ramach Programu (działanie HD 23 ekran
akustyczny
o długości
około
210
m
zlokalizowany w rejonie przedszkola), przy czym,
na podstawie kryteriów przedstawionych w tabeli 8
(strona 20 Programu), zakwalifikowano to działanie
do realizacji
w perspektywie
długookresowej.
Ze względu na niespełnienie wszystkich kryteriów
uprawniających do uwzględnienia tego działania
w perspektywie
krótkookresowej
(przekroczenia
mniejsze niż 10 dB, działanie obejmujące tylko jeden
budynek,
brak
zapewnionego
finansowania
w najbliższej perspektywie), a także ograniczenia
budżetowe, uniemożliwiające uwzględnienie tego
działania także w perspektywie średniookresowej,
wskazuje się realizację tego działania w perspektywie
długookresowej.
W niosek odrzucono
W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie budynku
wskazanego we wniosku stwierdzono występowanie
przekroczeń dopuszczalnych wartości wskaźników
Ldwn (około 5 dB) i Ln (około 5 dB). Wskazany obszar
uwzględniony został w działaniach proponowanych
do realizacji w ramach Programu (działanie HD 23 ekran
akustyczny
o długości
około
210
m
zlokalizowany w rejonie przedszkola), przy czym,
na podstawie kryteriów przedstawionych w tabeli 8
(strona 20 Programu), zakwalifikowano to działanie
do realizacji
w perspektywie
długookresowej.
Ze względu na niespełnienie wszystkich kryteriów
uprawniających do uwzględnienia tego działania
strona 11
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Chciałbym zaproponować montaż ekranów akustycznych wzdłuż torów
kolejowych biegnących przy osiedlu Witosa (wzdłuż ulicy Obroki)
oraz Załęża. Odcinek ten zawiera wiele nielegalnych przejść, które
powodują nadmierny hałas poprzez to, że Maszyniści pociągów używają
zapobiegawczo syreny (sygnał RP1) pomimo tego, że na tym odcinku tego
sygnału podawać nie muszą. Ekrany zapobiegły by takim przejściom, a co
za tym idzie, zapobiegły by wypadkom śmiertelnym, które się
w przeszłości zdarzały. Ponadto sam przejazd pociągów, a szczególnie
towarowych generuje duży hałas i jest uciążliwy.

12

Obroki

w perspektywie
krótkookresowej
(przekroczenia
mniejsze niż 10 dB, działanie obejmujące tylko jeden
budynek,
brak
zapewnionego
finansowania
w najbliższej perspektywie), a także ograniczenia
budżetowe, uniemożliwiające uwzględnienie tego
działania także w perspektywie średniookresowej,
wskazuje się realizację tego działania w perspektywie
długookresowej.
W niosek odrzucono
W Mapie akustycznej z 2018 roku nie wykazano
przekroczeń dopuszczalnych wartości wskaźników
Ldwn i Ln w zakresie oddziaływania linii kolejowej nr
137 Katowice - Legnica, graniczącej z osiedlem
Witosa i dzielnicą Załęże od strony północnej, stąd nie
proponuje
się
działań
w
zakresie
ochrony
przed hałasem kolejowym na wskazanym obszarze.
Stosowanie przez maszynistów sygnałów dźwiękowych
Rp1 „Baczność” związane jest z wymaganiami
określonymi
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca
2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia
ruchu kolejowego i sygnalizacji (tekst jednolity: Dz. U.
2015 poz. 360 z późn. zm.), zaś ich nadrzędnym celem,
pomimo
dużej
uciążliwości
akustycznej,
jest
zapewnienie należytego poziomu bezpieczeństwa.
Ze względu na brak jednoznacznej wykładni w świetle
obowiązujących przepisów, zarówno w ramach bieżącej
kontroli warunków korzystania ze środowiska jak
również w ujęciu strategicznym (mapy akustyczne
oraz programy ochrony środowiska przed hałasem)
przyjmuje się, że sygnały te nie podlegają ocenie
w ujęciu dopuszczalnych wartości poziomu hałasu
w
środowisku,
stanowiąc
nadrzędny
element
ostrzegawczy, ważny dla bezpieczeństwa ogółu ludzi.
W związku z powyższym, oddziaływanie akustyczne
związane ze stosowaniem sygnału Rp1 „Baczność” nie
zostało także ujęte w Mapie akustycznej z 2018 roku,
stanowiącej podstawę merytoryczną Programu, toteż
strona 12
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14

Witosa

Bielska

Chciałbym wyrazić swoją opinię na temat hałasu emitowanego
przez autostradę A4 w okolicy osiedla Witosa. Jak wiadomo ruch
autostradowy jest źródłem ogromnego hałasu praktycznie przez 24
godziny na dobę. O ile dźwięk nie jest szczególnie uciążliwy w ciągu dnia,
o tyle wieczorem i w nocy nie sposób jest przebywać w mieszkaniu przy
otwartych oknach. Zwłaszcza w porze wiosennej i letniej jest to bardzo
kłopotliwe. Z moich obserwacji wynika, że im wyższa kondygnacja tym
szum dobiegający z autostrady jest silniejszy. Moje mieszkanie znajduje
się na ósmym piętrze, więc poziom decybeli jest mocno odczuwalny.
Ekrany akustyczne nie spełnią swojego zadania, a jak wiadomo hałas
wpływa bardzo negatywnie na samopoczucie. Nie wiem, czy to wynika
z wysokości zabudowy ekranów czy materiału z jakiego są wykonane.
Oprócz hałasu samej autostrady, drażniący jest również nieustanny stukot
powodowany przejazdem samochodów przez dylatację wiaduktu
pomiędzy osiedlem, a Chorzowem.

Z uwagi na nieustannie rosnący poziom hałasu wnioskuję o budowę
ekranów akustycznych przy ulicy Bielskiej na wysokości stacji LOTOS skrzyżowanie Bielskiej z ul. Solskiego na długości około 100m. Znajdujące
się budynki mieszkalne na wysokości stacji LOTOS nie posiadają żadnej
ochrony przed hałasem - zostały pominięte podczas budowy ekranów
po drugiej stronie w roku 2004.
W projekcie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta
Katowice na lata 2019-2024
przewidziano
budowę ekranów

nie rozpatruje się tego rodzaju oddziaływania
w niniejszym POH.
Lokalizacja objęta działaniam i w ram ach
Program u
W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie
wskazanego we wniosku osiedla Witosa stwierdzono
występowanie przekroczeń dopuszczalnych wartości
wskaźników Ldwn (na granicy przekroczenia) oraz L n
(na granicy przekroczenia) w granicach zabudowy
chronionej, występujących w jego południowej części,
powodowanych hałasem drogowym pochodzącym
od autostrady A4. W efekcie uzyskane zostały
wartości wskaźnika M z zakresu 0,00 - 2,00 w obrębie
budynków
mieszkalnych
położonych
najbliżej
autostrady. Ponadto, wskazany obszar uwzględniony
został w działaniach proponowanych do realizacji
w ramach Programu (działanie HD 10 - monitoring
oddziaływania akustycznego na etapie aktualizacji
mapy akustycznej; odtworzenie drzewostanu Lasu
Kochłowickiego pomiędzy A4 i osiedlem), przy czym,
na podstawie kryteriów przedstawionych w tabeli 8
(str. 20 Programu), zakwalifikowano to działanie
do realizacji
w
perspektywie
krótkookresowej.
W związku z powyższym, a także mając na uwadze
strategiczny charakter opracowania, nie proponuje się
w tym Programie ingerencji w aktualnie istniejące
zabezpieczenia w postaci ekranów akustycznych,
chroniące południowe obszary osiedla Witosa przed
oddziaływaniem akustycznym autostrady A4.
W niosek odrzucono
W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie
wskazanej we wniosku lokalizacji stwierdzono
występowanie przekroczeń dopuszczalnych wartości
wskaźników Ldwn (pomiędzy 10 - 15 dB) oraz Ln
(około 10 dB) w granicach zabudowy chronionej,
powodowanych hałasem drogowym pochodzącym
strona 13
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przy ul. Bielska na wysokości Przedszkole 72 - wnioskuję o rozszerzenie
tego projektu o wspomniany odcinek oraz wykonanie jego realizację w jak
najszybciej możliwym terminie, przesuwając na lata 2019-2024

15

Barlickiego

Hałas generowany przez pojazdy plus dodatkowy powstający
przy przejeżdżaniu pojazdów przez wiadukt na wysokości ul. Barlickiego
(na przerwach dylatacyjnych) nie tylko uprzykrza życie w ciągu dnia, lecz
nie pozwala na spokojny sen w nocy. Trudno mieszkając przy lesie mieć
cały czas zamknięte okna!
Sugestia? Nie jestem budowlańcem ani specjalistą drogowym, ale
przyjmując średnią prędkość pojazdu 100 km/h od momentu pojawienia
się hałasu jadącego samochodu do momentu jego zaniku upływa ok 25
sek. Wynika z tego, że ekrany przy A4 musiały by być przedłużone o jakieś
600 -700 metrów w kierunku Chorzowa. Zakładam, że ekrany a nie atrapy.

od ul. Bielskiej. W efekcie uzyskane zostały wartości
wskaźnika M z zakresu 2,00 - 5,00 w obrębie budynku
mieszkalnego położonego najbliżej ul. Bielskiej
w przedmiotowej
lokalizacji.
Jak
wspomniano
w rozdziale 3.1 Programu, z uwagi na strategiczny
charakter opracowania, a także mając na względzie
mnogość
problemów
związanych
z ponad
normatywnym hałasem w skali całego miasta
oraz ściśle
określone
możliwości
budżetowe,
Program ochrony środowiska przed hałasem skupia
się w swej treści przede wszystkim na działaniach
przeciwhałasowych
mających
służyć
poprawie
warunków akustycznych jak największej liczbie
mieszkańców. Z tego względu nie proponuje się
w Programie
działań
przeciwhałasowych
w miejscach, gdzie narażone są pojedyncze budynki
(w przypadku lokalizacji wskazanej we wniosku - dwa
budynki podlegające ochronie przed hałasem).
W związku z powyższym, w odniesieniu do lokalizacji
wskazanej we wniosku, zastosowanie ma działanie
O5 wskazane w Programie (rozdział 12.6, tabela 52),
tj. reakcja na skargi i wnioski dotyczące hałasu
w ramach bieżącej kontroli warunków korzystania
ze środowiska.
Lokalizacja objęta działaniam i w ram ach
Program u
W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie
wskazanego we wniosku osiedla Witosa stwierdzono
występowanie przekroczeń dopuszczalnych wartości
wskaźników Ldwn (na granicy przekroczenia) oraz L n
(na granicy przekroczenia) w granicach zabudowy
chronionej, występujących w jego południowej części,
powodowanych hałasem drogowym pochodzącym
od autostrady A4. W efekcie uzyskane zostały
wartości wskaźnika M z zakresu 0,00 - 2,00 w obrębie
budynków
mieszkalnych
położonych
najbliżej
autostrady. Ponadto, wskazany obszar uwzględniony
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został w działaniach proponowanych do realizacji
w ramach Programu (działanie HD 10 - monitoring
oddziaływania akustycznego na etapie aktualizacji
mapy akustycznej; odtworzenie drzewostanu Lasu
Kochłowickiego pomiędzy A4 i osiedlem), przy czym,
na podstawie kryteriów przedstawionych w tabeli 8
(str. 20 Programu), zakwalifikowano to działanie
do realizacji
w
perspektywie
krótkookresowej.
W związku z powyższym, a także mając na uwadze
strategiczny charakter opracowania, nie proponuje się
w tym Programie ingerencji w aktualnie istniejące
zabezpieczenia w postaci ekranów akustycznych,
chroniące południowe obszary osiedla Witosa
przed oddziaływaniem akustycznym autostrady A4.

16

Pitery

Jestem mieszkanką ul. Pitery przy której znajduje się torowisko kolei
towarowej. Wszystkie lokomotywy zmierzające w stronę przejazdu
kolejowego używają bardzo głośnych i długich (podwójnych) sygnałów
dźwiękowych. Nie ma znaczenia czy to środek dnia czy godz. 2 w nocy.
Niejednokrotnie wracałam w nocy samochodem, przejazd kolejowy był
zamknięty, pani w budce dróżnika świeci latarką potwierdzając możliwość
bezpiecznego przejazdu, żadnych ludzi a maszynista trąbi i budzi
okolicznych mieszkańców. Budynki mieszkalne znajdują się przy samym
torowisku odgrodzone tylko wąską drogą. Ta uciążliwość trwa
od pewnego czasu i bardzo utrudnia nam życie. Wyjaśniam, że przejazd
jest szczelnie odgrodzony, pilnowany przez 24 h przez dróżnika
stosującego sygnalizację świetlną w nocy a chorągiewki w dzień.
Samochody w mieście nie mogą używać sygnałów dźwiękowych,
tramwaje w centrum Katowic przemieszczają się pomiędzy ludźmi i nie
dzwonią bez przerwy, a w takim zagęszczeniu tak musiałyby robić.
Maszyniści
powinni
używać
sygnałów
ostrzegawczych
tylko
w konieczności a nie na wszelki wypadek. A jeśli muszą je używać
zawsze, to może sygnały mogłyby być delikatniejsze! Proszę
o uwzględnienie mojego wniosku w programie ochrony hałasu.

W n io s e k o d rzu c o n o

W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie
wskazanej we wniosku ul. Pitery stwierdzono
występowanie przekroczeń dopuszczalnych wartości
wskaźników Ldwn (na granicy przekroczenia) oraz L n
(na granicy przekroczenia) w obrębie pojedynczych
zabudowań, powodowanych hałasem kolejowym
pochodzącym od linii kolejowej nr 161 Katowice
Szopienice Północne - Chorzów Stary, graniczącej
z ul. Pitery od strony zachodniej. W efekcie uzyskane
zostały wartości wskaźnika M z zakresu 0,00 - 2,00
w obrębie
czterech
budynków
mieszkalnych
dla wskaźnika L dwn oraz dwóch dla wskaźnika Ln .
W związku z powyższym, a także mając na uwadze
strategiczny charakter opracowania, nie proponuje się
w tym Programie działań w zakresie redukcji hałasu
kolejowego we wskazanej lokalizacji w najbliższej
perspektywie czasowej.
Stosowanie przez maszynistów sygnałów dźwiękowych
Rp1 „Baczność” związane jest z wymaganiami
określonymi0 w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 1 8 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków
prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (tekst
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Dotyczy:
ID obszaru: HD23 (HD17)
Nazwa obszaru: ul. Bielska (Przedszkole Miejskie nr 72)
Działanie programowe: Ekran akustyczny o długości ok. 210 m
zlokalizowany w rejonie przedszkola
Tab. 50 Proponowane działania przeciwhałasowe Programu
w perspektywie długookresowej 2029 2034 - hałas drogowy

17

Tokarskiego

Proponuję przeniesienie tego zapisu do:
Tab. 49 Proponowane działania przeciwhałasowe Programu
w perspektywie średniookresowej 2024 2029 - hałas drogowy
ID obszaru: HD23 (HD17)
Nazwa obszaru: ul. Bielska (Przedszkole Miejskie nr 72)
Działanie programowe: Ekran akustyczny o długości ok. 210 m
zlokalizowany w rejonie przedszkola

jednolity: Dz. U. 2015 poz. 360 z późn. zm.), zaś ich
nadrzędnym celem, pomimo dużej uciążliwości
akustycznej, jest zapewnienie należytego poziomu
bezpieczeństwa. Ze względu na brak jednoznacznej
wykładni w świetle obowiązujących przepisów, zarówno
w ramach bieżącej kontroli warunków korzystania
ze środowiska jak również w ujęciu strategicznym (mapy
akustyczne oraz programy ochrony środowiska
przed hałasem) przyjmuje się, że sygnały te nie
podlegają ocenie w ujęciu dopuszczalnych wartości
poziomu hałasu w środowisku, stanowiąc nadrzędny
element ostrzegawczy, ważny dla bezpieczeństwa ogółu
ludzi. W związku z powyższym, oddziaływanie
akustyczne związane ze stosowaniem sygnału Rp1
„Baczność” nie zostało także ujęte w Mapie akustycznej
z 2018 roku, stanowiącej podstawę merytoryczną
Programu, toteż nie rozpatruje się tego rodzaju
oddziaływania w niniejszym POH.
W niosek odrzucono
W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie budynku
wskazanego we wniosku stwierdzono występowanie
przekroczeń dopuszczalnych wartości wskaźników
Ldwn (około 5 dB) i Ln (około 5 dB). Wskazany obszar
uwzględniony został w działaniach proponowanych
do realizacji w ramach Programu (działanie HD 23 ekran
akustyczny
o długości
około
210
m
zlokalizowany w rejonie przedszkola), przy czym,
na podstawie kryteriów przedstawionych w tabeli 8
(strona 20 Programu), zakwalifikowano to działanie
do realizacji
w perspektywie
długookresowej.
Ze względu na niespełnienie wszystkich kryteriów
uprawniających do uwzględnienia tego działania
w perspektywie
krótkookresowej
(przekroczenia
mniejsze niż 10 dB, działanie obejmujące tylko jeden
budynek,
brak
zapewnionego
finansowania
w najbliższej perspektywie), a także ograniczenia
budżetowe, uniemożliwiające uwzględnienie tego
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Dotyczy:
ID obszaru: HD23 (HD17)
Nazwa obszaru: ul. Bielska (Przedszkole Miejskie nr 72)
Działanie programowe: Ekran akustyczny o długości ok. 210 m
zlokalizowany w rejonie przedszkola
Tab. 50 Proponowane działania przeciwhałasowe Programu
w perspektywie długookresowej 2029 - 2034 - hałas drogowy

18

19

Bogedaina

Samsonowicza

Proponuję przeniesienie tego zapisu do:
Tab. 49 Proponowane działania przeciwhałasowe Programu
w perspektywie średniookresowej 2024 - 2029 - hałas drogowy
ID obszaru: HD23 (HD17)
Nazwa obszaru: ul. Bielska (Przedszkole Miejskie nr 72)
Działanie programowe: Ekran akustyczny o długości ok. 210 m
zlokalizowany w rejonie przedszkola

Dotyczy:
ID obszaru: HD23 (HD17)
Nazwa obszaru: ul. Bielska (Przedszkole Miejskie nr 72)
Działanie programowe: Ekran akustyczny o długości ok. 210 m
zlokalizowany w rejonie przedszkola
Tab. 50 Proponowane działania przeciwhałasowe Programu
w perspektywie długookresowej 2029 - 2034 - hałas drogowy
Proponuję przeniesienie tego zapisu do:
Tab. 49 Proponowane działania przeciwhałasowe Programu
w perspektywie średniookresowej 2024 -2029 - hałas drogowy
ID obszaru: HD23 (HD17)

działania także w perspektywie średniookresowej,
wskazuje się realizację tego działania w perspektywie
długookresowej.
W niosek odrzucono
W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie budynku
wskazanego we wniosku stwierdzono występowanie
przekroczeń dopuszczalnych wartości wskaźników
Ldwn (około 5 dB) i Ln (około 5 dB). Wskazany obszar
uwzględniony został w działaniach proponowanych
do realizacji w ramach Programu (działanie HD 23 ekran
akustyczny
o długości
około
210
m
zlokalizowany w rejonie przedszkola), przy czym,
na podstawie kryteriów przedstawionych w tabeli 8
(strona 20 Programu), zakwalifikowano to działanie
do realizacji
w perspektywie
długookresowej.
Ze względu na niespełnienie wszystkich kryteriów
uprawniających do uwzględnienia tego działania
w perspektywie
krótkookresowej
(przekroczenia
mniejsze niż 10 dB, działanie obejmujące tylko jeden
budynek,
brak
zapewnionego
finansowania
w najbliższej perspektywie), a także ograniczenia
budżetowe, uniemożliwiające uwzględnienie tego
działania także w perspektywie średniookresowej,
wskazuje się realizację tego działania w perspektywie
długookresowej.
W niosek odrzucono
W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie budynku
wskazanego we wniosku stwierdzono występowanie
przekroczeń dopuszczalnych wartości wskaźników
Ldwn (około 5 dB) i Ln (około 5 dB). Wskazany obszar
uwzględniony został w działaniach proponowanych
do realizacji w ramach Programu (działanie HD 23 ekran
akustyczny
o długości
około
210
m
zlokalizowany w rejonie przedszkola), przy czym,
na podstawie kryteriów przedstawionych w tabeli 8
(strona 20 Programu), zakwalifikowano to działanie
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Nazwa obszaru: ul. Bielska (Przedszkole Miejskie nr 72)
Działanie programowe: Ekran akustyczny o długości ok. 210 m
zlokalizowany w rejonie przedszkola"

Dotyczy:
ID obszaru: HD23 (HD17)
Nazwa obszaru: ul. Bielska (Przedszkole Miejskie nr 72)
Działanie programowe: Ekran akustyczny o długości ok. 210 m
zlokalizowany w rejonie przedszkola
Tab. 50 Proponowane działania przeciwhałasowe Programu
w perspektywie długookresowej 2029 2034 - hałas drogowy

20

Samsonowicza

21

Plac
Kasprowicza

Proponuję przeniesienie tego zapisu do:
Tab. 49 Proponowane działania przeciwhałasowe Programu
w perspektywie średniookresowej 2024 2029 - hałas drogowy
ID obszaru: HD23 (HD17)
Nazwa obszaru: ul. Bielska (Przedszkole Miejskie nr 72)
Działanie programowe: Ekran akustyczny o długości ok. 210 m
zlokalizowany w rejonie przedszkola"

Dotyczy:
ID obszaru: HD23 (HD17)
Nazwa obszaru: ul. Bielska (Przedszkole Miejskie nr 72)

do realizacji
w perspektywie
długookresowej.
Ze względu na niespełnienie wszystkich kryteriów
uprawniających do uwzględnienia tego działania
w perspektywie
krótkookresowej
(przekroczenia
mniejsze niż 10 dB, działanie obejmujące tylko jeden
budynek,
brak
zapewnionego
finansowania
w najbliższej perspektywie), a także ograniczenia
budżetowe, uniemożliwiające uwzględnienie tego
działania także w perspektywie średniookresowej,
wskazuje się realizację tego działania w perspektywie
długookresowej.
W niosek odrzucono
W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie budynku
wskazanego we wniosku stwierdzono występowanie
przekroczeń dopuszczalnych wartości wskaźników
Ldwn (około 5 dB) i Ln (około 5 dB). Wskazany obszar
uwzględniony został w działaniach proponowanych
do realizacji w ramach Programu (działanie HD 23 ekran
akustyczny
o długości
około
210
m
zlokalizowany w rejonie przedszkola), przy czym,
na podstawie kryteriów przedstawionych w tabeli 8
(strona 20 Programu), zakwalifikowano to działanie
do realizacji
w perspektywie
długookresowej.
Ze względu na niespełnienie wszystkich kryteriów
uprawniających do uwzględnienia tego działania
w perspektywie
krótkookresowej
(przekroczenia
mniejsze niż 10 dB, działanie obejmujące tylko jeden
budynek,
brak
zapewnionego
finansowania
w najbliższej perspektywie), a także ograniczenia
budżetowe, uniemożliwiające uwzględnienie tego
działania także w perspektywie średniookresowej,
wskazuje się realizację tego działania w perspektywie
długookresowej.
W niosek odrzucono
W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie budynku
wskazanego we wniosku stwierdzono występowanie
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Działanie programowe: Ekran akustyczny o długości ok. 210 m
zlokalizowany w rejonie przedszkola"
Tab. 50 Proponowane działania przeciwhałasowe Programu
w perspektywie długookresowej 2029 2034 - hałas drogowy
Proponuję przeniesienie tego zapisu do:
Tab. 49 Proponowane działania przeciwhałasowe Programu
w perspektywie średniookresowej 2024 2029 - hałas drogowy
ID obszaru: HD23 (HD17)
Nazwa obszaru: ul. Bielska (Przedszkole Miejskie nr 72)
Działanie programowe: Ekran akustyczny o długości ok. 210 m
zlokalizowany w rejonie przedszkola"

Dotyczy:
ID obszaru: HD23 (HD17)
Nazwa obszaru: ul. Bielska (Przedszkole Miejskie nr 72)
Działanie programowe: Ekran akustyczny o długości ok. 210 m
zlokalizowany w rejonie przedszkola
Tab. 50 Proponowane działania przeciwhałasowe Programu
w perspektywie długookresowej 2029 2034 - hałas drogowy

22

Bogdanowicza

Proponuję przeniesienie tego zapisu do:
Tab. 49 Proponowane działania przeciwhałasowe Programu
w perspektywie średniookresowej 2024 2029 - hałas drogowy
ID obszaru: HD23 (HD17)
Nazwa obszaru: ul. Bielska (Przedszkole Miejskie nr 72)
Działanie programowe: Ekran akustyczny o długości ok. 210 m
zlokalizowany w rejonie przedszkola

przekroczeń dopuszczalnych wartości wskaźników
Ldwn (około 5 dB) i Ln (około 5 dB). Wskazany obszar
uwzględniony został w działaniach proponowanych
do realizacji w ramach Programu (działanie HD 23 ekran
akustyczny
o długości
około
210
m
zlokalizowany w rejonie przedszkola), przy czym,
na podstawie kryteriów przedstawionych w tabeli 8
(strona 20 Programu), zakwalifikowano to działanie
do realizacji
w perspektywie
długookresowej.
Ze względu na niespełnienie wszystkich kryteriów
uprawniających do uwzględnienia tego działania
w perspektywie
krótkookresowej
(przekroczenia
mniejsze niż 10 dB, działanie obejmujące tylko jeden
budynek,
brak
zapewnionego
finansowania
w najbliższej perspektywie), a także ograniczenia
budżetowe, uniemożliwiające uwzględnienie tego
działania także w perspektywie średniookresowej,
wskazuje się realizację tego działania w perspektywie
długookresowej.
W niosek odrzucono
W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie budynku
wskazanego we wniosku stwierdzono występowanie
przekroczeń dopuszczalnych wartości wskaźników
Ldwn (około 5 dB) i Ln (około 5 dB). Wskazany obszar
uwzględniony został w działaniach proponowanych
do realizacji w ramach Programu (działanie HD 23 ekran
akustyczny
o długości
około
210
m
zlokalizowany w rejonie przedszkola), przy czym,
na podstawie kryteriów przedstawionych w tabeli 8
(strona 20 Programu), zakwalifikowano to działanie
do realizacji
w perspektywie
długookresowej.
Ze względu na niespełnienie wszystkich kryteriów
uprawniających do uwzględnienia tego działania
w perspektywie
krótkookresowej
(przekroczenia
mniejsze niż 10 dB, działanie obejmujące tylko jeden
budynek,
brak
zapewnionego
finansowania
w najbliższej perspektywie), a także ograniczenia
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Dotyczy:
ID obszaru: HD23 (HD17)
Nazwa obszaru: ul. Bielska (Przedszkole Miejskie nr 72)
Działanie programowe: Ekran akustyczny o długości ok. 210 m
zlokalizowany w rejonie przedszkola
Tab. 50 Proponowane działania przeciwhałasowe Programu
w perspektywie długookresowej 2029 2034 - hałas drogowy

23

24

Baczyńskiego

Zubera

Proponuję przeniesienie tego zapisu do:
Tab. 49 Proponowane działania przeciwhałasowe Programu
w perspektywie średniookresowej 2024 2029 - hałas drogowy
ID obszaru: HD23 (HD17)
Nazwa obszaru: ul. Bielska (Przedszkole Miejskie nr 72)
Działanie programowe: Ekran akustyczny o długości ok. 210 m
zlokalizowany w rejonie przedszkola"

Dotyczy:
ID obszaru: HD23 (HD17)
Nazwa obszaru: ul. Bielska (Przedszkole Miejskie nr 72)
Działanie programowe: Ekran akustyczny o długości ok. 210 m
zlokalizowany w rejonie przedszkola
Tab. 50 Proponowane działania przeciwhałasowe Programu
w perspektywie długookresowej 2029 2034 - hałas drogowy
Proponuję przeniesienie tego zapisu do:
Tab. 49 Proponowane działania przeciwhałasowe Programu
w perspektywie średniookresowej 2024 2029 - hałas drogowy

budżetowe, uniemożliwiające uwzględnienie tego
działania także w perspektywie średniookresowej,
wskazuje się realizację tego działania w perspektywie
długookresowej.
W niosek odrzucono
W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie budynku
wskazanego we wniosku stwierdzono występowanie
przekroczeń dopuszczalnych wartości wskaźników
Ldwn (około 5 dB) i Ln (około 5 dB). Wskazany obszar
uwzględniony został w działaniach proponowanych
do realizacji w ramach Programu (działanie HD 23 ekran
akustyczny
o długości
około
210
m
zlokalizowany w rejonie przedszkola), przy czym,
na podstawie kryteriów przedstawionych w tabeli 8
(strona 20 Programu), zakwalifikowano to działanie
do realizacji
w perspektywie
długookresowej.
Ze względu na niespełnienie wszystkich kryteriów
uprawniających do uwzględnienia tego działania
w perspektywie
krótkookresowej
(przekroczenia
mniejsze niż 10 dB, działanie obejmujące tylko jeden
budynek,
brak
zapewnionego
finansowania
w najbliższej perspektywie), a także ograniczenia
budżetowe, uniemożliwiające uwzględnienie tego
działania także w perspektywie średniookresowej,
wskazuje się realizację tego działania w perspektywie
długookresowej.
W niosek odrzucono
W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie budynku
wskazanego we wniosku stwierdzono występowanie
przekroczeń dopuszczalnych wartości wskaźników
Ldwn (około 5 dB) i Ln (około 5 dB). Wskazany obszar
uwzględniony został w działaniach proponowanych
do realizacji w ramach Programu (działanie HD 23 ekran
akustyczny
o długości
około
210
m
zlokalizowany w rejonie przedszkola), przy czym,
na podstawie kryteriów przedstawionych w tabeli 8
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ID obszaru: HD23 (HD17)
Nazwa obszaru: ul. Bielska (Przedszkole Miejskie nr 72)
Działanie programowe: Ekran akustyczny o długości ok. 210 m
zlokalizowany w rejonie przedszkola"

Dotyczy:
ID obszaru: HD23 (HD17)
Nazwa obszaru: ul. Bielska (Przedszkole Miejskie nr 72)
Działanie programowe: Ekran akustyczny o długości ok. 210 m
zlokalizowany w rejonie przedszkola
Tab. 50 Proponowane działania przeciwhałasowe Programu
w perspektywie długookresowej 2029 2034 - hałas drogowy

25

Zubera

Proponuję przeniesienie tego zapisu do:
Tab. 49 Proponowane działania przeciwhałasowe Programu
w perspektywie średniookresowej 2024 2029 - hałas drogowy
ID obszaru: HD23 (HD17)
Nazwa obszaru: ul. Bielska (Przedszkole Miejskie nr 72)
Działanie programowe: Ekran akustyczny o długości ok. 210 m
zlokalizowany w rejonie przedszkola"

(strona 20 Programu), zakwalifikowano to działanie
do realizacji
w perspektywie
długookresowej.
Ze względu na niespełnienie wszystkich kryteriów
uprawniających do uwzględnienia tego działania
w perspektywie
krótkookresowej
(przekroczenia
mniejsze niż 10 dB, działanie obejmujące tylko jeden
budynek,
brak
zapewnionego
finansowania
w najbliższej perspektywie), a także ograniczenia
budżetowe, uniemożliwiające uwzględnienie tego
działania także w perspektywie średniookresowej,
wskazuje się realizację tego działania w perspektywie
długookresowej.
W niosek odrzucono
W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie budynku
wskazanego we wniosku stwierdzono występowanie
przekroczeń dopuszczalnych wartości wskaźników
Ldwn (około 5 dB) i Ln (około 5 dB). Wskazany obszar
uwzględniony został w działaniach proponowanych
do realizacji w ramach Programu (działanie HD 23 ekran
akustyczny
o długości
około
210
m
zlokalizowany w rejonie przedszkola), przy czym,
na podstawie kryteriów przedstawionych w tabeli 8
(strona 20 Programu), zakwalifikowano to działanie
do realizacji
w perspektywie
długookresowej.
Ze względu na niespełnienie wszystkich kryteriów
uprawniających do uwzględnienia tego działania
w perspektywie
krótkookresowej
(przekroczenia
mniejsze niż 10 dB, działanie obejmujące tylko jeden
budynek,
brak
zapewnionego
finansowania
w najbliższej perspektywie), a także ograniczenia
budżetowe, uniemożliwiające uwzględnienie tego
działania także w perspektywie średniookresowej,
wskazuje się realizację tego działania w perspektywie
długookresowej.
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Dotyczy:
ID obszaru: HD23 (HD17)
Nazwa obszaru: ul. Bielska (Przedszkole Miejskie nr 72)
Działanie programowe: Ekran akustyczny o długości ok. 210 m
zlokalizowany w rejonie przedszkola
Tab. 50 Proponowane działania przeciwhałasowe Programu
w perspektywie długookresowej 2029 2034 - hałas drogowy

26

Wojtalewicza

Proponuję przeniesienie tego zapisu do:
Tab. 49 Proponowane działania przeciwhałasowe Programu
w perspektywie średniookresowej 2024 2029 - hałas drogowy
ID obszaru: HD23 (HD17)
Nazwa obszaru: ul. Bielska (Przedszkole Miejskie nr 72)
Działanie programowe: Ekran akustyczny o długości ok. 210 m
zlokalizowany w rejonie przedszkola"

Dotyczy:
ID obszaru: HD23 (HD17)
Nazwa obszaru: ul. Bielska (Przedszkole Miejskie nr 72)
Działanie programowe: Ekran akustyczny o długości ok. 210 m
zlokalizowany w rejonie przedszkola
Tab. 50 Proponowane działania przeciwhałasowe Programu
w perspektywie długookresowej 2029 2034 - hałas drogowy
27

Wojtalewicza
Proponuję przeniesienie tego zapisu do:
Tab. 49 Proponowane działania przeciwhałasowe Programu
w perspektywie średniookresowej 2024 2029 - hałas drogowy
ID obszaru: HD23 (HD17)
Nazwa obszaru: ul. Bielska (Przedszkole Miejskie nr 72)
Działanie programowe: Ekran akustyczny o długości ok. 210 m
zlokalizowany w rejonie przedszkola"

W niosek odrzucono
W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie budynku
wskazanego we wniosku stwierdzono występowanie
przekroczeń dopuszczalnych wartości wskaźników
Ldwn (około 5 dB) i Ln (około 5 dB). Wskazany obszar
uwzględniony został w działaniach proponowanych
do realizacji w ramach Programu (działanie HD 23 ekran
akustyczny
o długości
około
210
m
zlokalizowany w rejonie przedszkola), przy czym,
na podstawie kryteriów przedstawionych w tabeli 8
(strona 20 Programu), zakwalifikowano to działanie
do realizacji
w perspektywie
długookresowej.
Ze względu na niespełnienie wszystkich kryteriów
uprawniających do uwzględnienia tego działania
w perspektywie
krótkookresowej
(przekroczenia
mniejsze niż 10 dB, działanie obejmujące tylko jeden
budynek,
brak
zapewnionego
finansowania
w najbliższej perspektywie), a także ograniczenia
budżetowe, uniemożliwiające uwzględnienie tego
działania także w perspektywie średniookresowej,
wskazuje się realizację tego działania w perspektywie
długookresowej.
W niosek odrzucono
W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie budynku
wskazanego we wniosku stwierdzono występowanie
przekroczeń dopuszczalnych wartości wskaźników
Ldwn (około 5 dB) i Ln (około 5 dB). Wskazany obszar
uwzględniony został w działaniach proponowanych
do realizacji w ramach Programu (działanie HD 23 ekran
akustyczny
o długości
około
210
m
zlokalizowany w rejonie przedszkola), przy czym,
na podstawie kryteriów przedstawionych w tabeli 8
(strona 20 Programu), zakwalifikowano to działanie
do realizacji
w perspektywie
długookresowej.
Ze względu na niespełnienie wszystkich kryteriów
uprawniających do uwzględnienia tego działania
strona 22

Id: 8210C62E-5873-497B-B75D-6015CBCC8D59. Podpisany

Strona 233

Program ochronyśrodowiska przed hałasem dla m iasta Katowice na lata 2019 - 2024
ZAŁĄCZNIK3 - ra p o rtz konsultacji społecznych

A k 4j s t iX

Dotyczy:
ID obszaru: HD23 (HD17)
Nazwa obszaru: ul. Bielska (Przedszkole Miejskie nr 72)
Działanie programowe: Ekran akustyczny o długości ok. 210 m
zlokalizowany w rejonie przedszkola
Tab. 50 Proponowane działania przeciwhałasowe Programu
w perspektywie długookresowej 2029 2034 - hałas drogowy

28

29

Wojtalewicza

Proponuję przeniesienie tego zapisu do:
Tab. 49 Proponowane działania przeciwhałasowe Programu
w perspektywie średniookresowej 2024 2029 - hałas drogowy
ID obszaru: HD23 (HD17)
Nazwa obszaru: ul. Bielska (Przedszkole Miejskie nr 72)
Działanie programowe: Ekran akustyczny o długości ok. 210 m
zlokalizowany w rejonie przedszkola"

Wojtalewicza

Dotyczy:
ID obszaru: HD23 (HD17)
Nazwa obszaru: ul. Bielska (Przedszkole Miejskie nr 72)
Działanie programowe: Ekran akustyczny o długości ok. 210 m
zlokalizowany w rejonie przedszkola
Tab. 50 Proponowane działania przeciwhałasowe Programu
w perspektywie długookresowej 2029 2034 - hałas drogowy

w perspektywie
krótkookresowej
(przekroczenia
mniejsze niż 10 dB, działanie obejmujące tylko jeden
budynek,
brak
zapewnionego
finansowania
w najbliższej perspektywie), a także ograniczenia
budżetowe, uniemożliwiające uwzględnienie tego
działania także w perspektywie średniookresowej,
wskazuje się realizację tego działania w perspektywie
długookresowej.
W niosek odrzucono
W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie budynku
wskazanego we wniosku stwierdzono występowanie
przekroczeń dopuszczalnych wartości wskaźników
Ldwn (około 5 dB) i Ln (około 5 dB). Wskazany obszar
uwzględniony został w działaniach proponowanych
do realizacji w ramach Programu (działanie HD 23 ekran
akustyczny
o długości
około
210
m
zlokalizowany w rejonie przedszkola), przy czym,
na podstawie kryteriów przedstawionych w tabeli 8
(strona 20 Programu), zakwalifikowano to działanie
do realizacji
w perspektywie
długookresowej.
Ze względu na niespełnienie wszystkich kryteriów
uprawniających do uwzględnienia tego działania
w perspektywie
krótkookresowej
(przekroczenia
mniejsze niż 10 dB, działanie obejmujące tylko jeden
budynek,
brak
zapewnionego
finansowania
w najbliższej perspektywie), a także ograniczenia
budżetowe, uniemożliwiające uwzględnienie tego
działania także w perspektywie średniookresowej,
wskazuje się realizację tego działania w perspektywie
długookresowej.
W niosek odrzucono
W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie budynku
wskazanego we wniosku stwierdzono występowanie
przekroczeń dopuszczalnych wartości wskaźników
Ldwn (około 5 dB) i Ln (około 5 dB). Wskazany obszar
uwzględniony został w działaniach proponowanych
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Proponuję przeniesienie tego zapisu do:
Tab. 49 Proponowane działania przeciwhałasowe Programu
w perspektywie średniookresowej 2024 2029 - hałas drogowy
ID obszaru: HD23 (HD17)
Nazwa obszaru: ul. Bielska (Przedszkole Miejskie nr 72)
Działanie programowe: Ekran akustyczny o długości ok. 210 m
zlokalizowany w rejonie przedszkola"

Dotyczy:
ID obszaru: HD23 (HD17)
Nazwa obszaru: ul. Bielska (Przedszkole Miejskie nr 72)
Działanie programowe: Ekran akustyczny o długości ok. 210 m
zlokalizowany w rejonie przedszkola
Tab. 50 Proponowane działania przeciwhałasowe Programu
w perspektywie długookresowej 2029 2034 - hałas drogowy

30

Szarych
Szeregów

Proponuję przeniesienie tego zapisu do:
Tab. 49 Proponowane działania przeciwhałasowe Programu
w perspektywie średniookresowej 2024 2029 - hałas drogowy
ID obszaru: HD23 (HD17)
Nazwa obszaru: ul. Bielska (Przedszkole Miejskie nr 72)
Działanie programowe: Ekran akustyczny o długości ok. 210 m
zlokalizowany w rejonie przedszkola"

do realizacji w ramach Programu (działanie HD 23 ekran
akustyczny
o długości
około
210
m
zlokalizowany w rejonie przedszkola), przy czym,
na podstawie kryteriów przedstawionych w tabeli 8
(strona 20 Programu), zakwalifikowano to działanie
do realizacji
w perspektywie
długookresowej.
Ze względu na niespełnienie wszystkich kryteriów
uprawniających do uwzględnienia tego działania
w perspektywie
krótkookresowej
(przekroczenia
mniejsze niż 10 dB, działanie obejmujące tylko jeden
budynek,
brak
zapewnionego
finansowania
w najbliższej perspektywie), a także ograniczenia
budżetowe, uniemożliwiające uwzględnienie tego
działania także w perspektywie średniookresowej,
wskazuje się realizację tego działania w perspektywie
długookresowej.
W niosek odrzucono
W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie budynku
wskazanego we wniosku stwierdzono występowanie
przekroczeń dopuszczalnych wartości wskaźników
Ldwn (około 5 dB) i Ln (około 5 dB). Wskazany obszar
uwzględniony został w działaniach proponowanych
do realizacji w ramach Programu (działanie HD 23 ekran
akustyczny
o długości
około
210
m
zlokalizowany w rejonie przedszkola), przy czym,
na podstawie kryteriów przedstawionych w tabeli 8
(strona 20 Programu), zakwalifikowano to działanie
do realizacji
w perspektywie
długookresowej.
Ze względu na niespełnienie wszystkich kryteriów
uprawniających do uwzględnienia tego działania
w perspektywie
krótkookresowej
(przekroczenia
mniejsze niż 10 dB, działanie obejmujące tylko jeden
budynek,
brak
zapewnionego
finansowania
w najbliższej perspektywie), a także ograniczenia
budżetowe, uniemożliwiające uwzględnienie tego
działania także w perspektywie średniookresowej,
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Dotyczy:
ID obszaru: HD23 (HD17)
Nazwa obszaru: ul. Bielska (Przedszkole Miejskie nr 72)
Działanie programowe: Ekran akustyczny o długości ok. 210 m
zlokalizowany w rejonie przedszkola
Tab. 50 Proponowane działania przeciwhałasowe Programu
w perspektywie długookresowej 2029 2034 - hałas drogowy

31

32

Bielska

Samsonowicza

Proponuję przeniesienie tego zapisu do:
Tab. 49 Proponowane działania przeciwhałasowe Programu
w perspektywie średniookresowej 2024 2029 - hałas drogowy
ID obszaru: HD23 (HD17)
Nazwa obszaru: ul. Bielska (Przedszkole Miejskie nr 72)
Działanie programowe: Ekran akustyczny o długości ok. 210 m
zlokalizowany w rejonie przedszkola"

Dotyczy:
ID obszaru: HD23 (HD17)
Nazwa obszaru: ul. Bielska (Przedszkole Miejskie nr 72)
Działanie programowe: Ekran akustyczny o długości ok. 210 m
zlokalizowany w rejonie przedszkola"
Tab. 50 Proponowane działania przeciwhałasowe Programu
w perspektywie długookresowej 2029 2034 - hałas drogowy
Proponuję przeniesienie tego zapisu do:
Tab. 49 Proponowane działania przeciwhałasowe Programu
w perspektywie średniookresowej 2024 2029 - hałas drogowy
ID obszaru: HD23 (HD17)
Nazwa obszaru: ul. Bielska (Przedszkole Miejskie nr 72)

wskazuje się realizację tego działania w perspektywie
długookresowej.
W niosek odrzucono
W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie budynku
wskazanego we wniosku stwierdzono występowanie
przekroczeń dopuszczalnych wartości wskaźników
Ldwn (około 5 dB) i Ln (około 5 dB). Wskazany obszar
uwzględniony został w działaniach proponowanych
do realizacji w ramach Programu (działanie HD 23 ekran
akustyczny
o długości
około
210
m
zlokalizowany w rejonie przedszkola), przy czym,
na podstawie kryteriów przedstawionych w tabeli 8
(strona 20 Programu), zakwalifikowano to działanie
do realizacji
w perspektywie
długookresowej.
Ze względu na niespełnienie wszystkich kryteriów
uprawniających do uwzględnienia tego działania
w perspektywie
krótkookresowej
(przekroczenia
mniejsze niż 10 dB, działanie obejmujące tylko jeden
budynek,
brak
zapewnionego
finansowania
w najbliższej perspektywie), a także ograniczenia
budżetowe, uniemożliwiające uwzględnienie tego
działania także w perspektywie średniookresowej,
wskazuje się realizację tego działania w perspektywie
długookresowej.
W niosek odrzucono
W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie budynku
wskazanego we wniosku stwierdzono występowanie
przekroczeń dopuszczalnych wartości wskaźników
Ldwn (około 5 dB) i Ln (około 5 dB). Wskazany obszar
uwzględniony został w działaniach proponowanych
do realizacji w ramach Programu (działanie HD 23 ekran
akustyczny
o długości
około
210
m
zlokalizowany w rejonie przedszkola), przy czym,
na podstawie kryteriów przedstawionych w tabeli 8
(strona 20 Programu), zakwalifikowano to działanie
do realizacji
w perspektywie
długookresowej.
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Działanie programowe: Ekran akustyczny
zlokalizowany w rejonie przedszkola"

o długości

ok.

Dotyczy:
Tab. 50 Proponowane działania przeciwhałasowe Programu
w perspektywie długookresowej 2029 2034 - hałas drogowy
ID obszaru: HD23 (HD17)
Nazwa obszaru: ul. Bielska (Przedszkole Miejskie nr 72)
Działanie programowe: Ekran akustyczny o długości ok. 210 m
zlokalizowany w rejonie przedszkola

33

34

Mruczka

Proponowana zmiana:
Tab. 49 Proponowane działania przeciwhałasowe Programu w
perspektywie średniookresowej 2024 2029 - hałas drogowy
ID obszaru: HD23 (HD17)
Nazwa obszaru: ul. Bielska (Przedszkole Miejskie nr 72)
Działanie programowe: Ekran akustyczny o długości ok. 210 m
zlokalizowany w rejonie przedszkola

Wolności

Dotyczy:
Tab. 50 Proponowane działania przeciwhałasowe Programu
w perspektywie długookresowej 2029 2034 - hałas drogowy
ID obszaru: HD23 (HD17)
Nazwa obszaru: ul. Bielska (Przedszkole Miejskie nr 72)

210

m

Ze względu na niespełnienie wszystkich kryteriów
uprawniających do uwzględnienia tego działania
w perspektywie
krótkookresowej
(przekroczenia
mniejsze niż 10 dB, działanie obejmujące tylko jeden
budynek,
brak
zapewnionego
finansowania
w najbliższej perspektywie), a także ograniczenia
budżetowe, uniemożliwiające uwzględnienie tego
działania także w perspektywie średniookresowej,
wskazuje się realizację tego działania w perspektywie
długookresowej.
W niosek odrzucono
W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie budynku
wskazanego we wniosku stwierdzono występowanie
przekroczeń dopuszczalnych wartości wskaźników
Ldwn (około 5 dB) i Ln (około 5 dB). Wskazany obszar
uwzględniony został w działaniach proponowanych
do realizacji w ramach Programu (działanie HD 23 ekran
akustyczny
o długości
około
210
m
zlokalizowany w rejonie przedszkola), przy czym,
na podstawie kryteriów przedstawionych w tabeli 8
(strona 20 Programu), zakwalifikowano to działanie
do realizacji
w perspektywie
długookresowej.
Ze względu na niespełnienie wszystkich kryteriów
uprawniających do uwzględnienia tego działania
w perspektywie
krótkookresowej
(przekroczenia
mniejsze niż 10 dB, działanie obejmujące tylko jeden
budynek,
brak
zapewnionego
finansowania
w najbliższej perspektywie), a także ograniczenia
budżetowe, uniemożliwiające uwzględnienie tego
działania także w perspektywie średniookresowej,
wskazuje się realizację tego działania w perspektywie
długookresowej.
W niosek odrzucono
W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie budynku
wskazanego we wniosku stwierdzono występowanie
przekroczeń dopuszczalnych wartości wskaźników
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Działanie programowe: Ekran akustyczny o długości ok. 210 m
zlokalizowany w rejonie przedszkola
Proponowana zmiana:
Tab. 49 Proponowane działania przeciwhałasowe Programu
w perspektywie średniookresowej 2024 - 2029 - hałas drogowy
ID obszaru: HD23 (HD17)
Nazwa obszaru: ul. Bielska (Przedszkole Miejskie nr 72)
Działanie programowe: Ekran akustyczny o długości ok. 210 m
zlokalizowany w rejonie przedszkola"

Dotyczy:
Tab. 50 Proponowane działania przeciwhałasowe Programu
w perspektywie długookresowej 2029 - 2034 - hałas drogowy
ID obszaru: HD23 (HD17)
Nazwa obszaru: ul. Bielska (Przedszkole Miejskie nr 72)
Działanie programowe: Ekran akustyczny o długości ok. 210 m
zlokalizowany w rejonie przedszkola

35

Wolności

Proponowana zmiana:
Tab. 49 Proponowane działania przeciwhałasowe Programu
w perspektywie średniookresowej 2024 - 2029 - hałas drogowy
ID obszaru: HD23 (HD17)
Nazwa obszaru: ul. Bielska (Przedszkole Miejskie nr 72)
Działanie programowe: Ekran akustyczny o długości ok. 210 m
zlokalizowany w rejonie przedszkola"

Ldwn (około 5 dB) i Ln (około 5 dB). Wskazany obszar
uwzględniony został w działaniach proponowanych
do realizacji w ramach Programu (działanie HD 23 ekran
akustyczny
o długości
około
210
m
zlokalizowany w rejonie przedszkola), przy czym,
na podstawie kryteriów przedstawionych w tabeli 8
(strona 20 Programu), zakwalifikowano to działanie
do realizacji
w perspektywie
długookresowej.
Ze względu na niespełnienie wszystkich kryteriów
uprawniających do uwzględnienia tego działania
w perspektywie
krótkookresowej
(przekroczenia
mniejsze niż 10 dB, działanie obejmujące tylko jeden
budynek,
brak
zapewnionego
finansowania
w najbliższej perspektywie), a także ograniczenia
budżetowe, uniemożliwiające uwzględnienie tego
działania także w perspektywie średniookresowej,
wskazuje się realizację tego działania w perspektywie
długookresowej.
W niosek odrzucono
W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie budynku
wskazanego we wniosku stwierdzono występowanie
przekroczeń dopuszczalnych wartości wskaźników
Ldwn (około 5 dB) i Ln (około 5 dB). Wskazany obszar
uwzględniony został w działaniach proponowanych
do realizacji w ramach Programu (działanie HD 23 ekran
akustyczny
o długości
około
210
m
zlokalizowany w rejonie przedszkola), przy czym,
na podstawie kryteriów przedstawionych w tabeli 8
(strona 20 Programu), zakwalifikowano to działanie
do realizacji
w perspektywie
długookresowej.
Ze względu na niespełnienie wszystkich kryteriów
uprawniających do uwzględnienia tego działania
w perspektywie
krótkookresowej
(przekroczenia
mniejsze niż 10 dB, działanie obejmujące tylko jeden
budynek,
brak
zapewnionego
finansowania
w najbliższej perspektywie), a także ograniczenia
budżetowe, uniemożliwiające uwzględnienie tego
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Dotyczy:
Tab. 50 Proponowane działania przeciwhałasowe Programu
w perspektywie długookresowej 2029 2034 - hałas drogowy
ID obszaru: HD23 (HD17)
Nazwa obszaru: ul. Bielska (Przedszkole Miejskie nr 72)
Działanie programowe: Ekran akustyczny o długości ok. 210 m
zlokalizowany w rejonie przedszkola"

36

37

Strzeleckiego

Ćwiklińskiej

Proponowana zmiana:
Tab. 49 Proponowane działania przeciwhałasowe Programu
w perspektywie średniookresowej 2024 2029 - hałas drogowy
ID obszaru: HD23 (HD17)
Nazwa obszaru: ul. Bielska (Przedszkole Miejskie nr 72)
Działanie programowe: Ekran akustyczny o długości ok. 210 m
zlokalizowany w rejonie przedszkola"

Dotyczy:
Tab. 50 Proponowane działania przeciwhałasowe Programu
w perspektywie długookresowej 2029 2034 - hałas drogowy
ID obszaru: HD23 (HD17)
Nazwa obszaru: ul. Bielska (Przedszkole Miejskie nr 72)
Działanie programowe: Ekran akustyczny o długości ok. 210 m
zlokalizowany w rejonie przedszkola"
Proponowana zmiana:
Tab. 49 Proponowane działania przeciwhałasowe Programu
w perspektywie średniookresowej 2024 2029 - hałas drogowy
ID obszaru: HD23 (HD17)

działania także w perspektywie średniookresowej,
wskazuje się realizację tego działania w perspektywie
długookresowej.
W niosek odrzucono
W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie budynku
wskazanego we wniosku stwierdzono występowanie
przekroczeń dopuszczalnych wartości wskaźników
Ldwn (około 5 dB) i Ln (około 5 dB). Wskazany obszar
uwzględniony został w działaniach proponowanych
do realizacji w ramach Programu (działanie HD 23 ekran
akustyczny
o długości
około
210
m
zlokalizowany w rejonie przedszkola), przy czym,
na podstawie kryteriów przedstawionych w tabeli 8
(strona 20 Programu), zakwalifikowano to działanie
do realizacji
w perspektywie
długookresowej.
Ze względu na niespełnienie wszystkich kryteriów
uprawniających do uwzględnienia tego działania
w perspektywie
krótkookresowej
(przekroczenia
mniejsze niż 10 dB, działanie obejmujące tylko jeden
budynek,
brak
zapewnionego
finansowania
w najbliższej perspektywie), a także ograniczenia
budżetowe, uniemożliwiające uwzględnienie tego
działania także w perspektywie średniookresowej,
wskazuje się realizację tego działania w perspektywie
długookresowej.
W niosek odrzucono
W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie budynku
wskazanego we wniosku stwierdzono występowanie
przekroczeń dopuszczalnych wartości wskaźników
Ldwn (około 5 dB) i Ln (około 5 dB). Wskazany obszar
uwzględniony został w działaniach proponowanych
do realizacji w ramach Programu (działanie HD 23 ekran
akustyczny
o długości
około
210
m
zlokalizowany w rejonie przedszkola), przy czym,
na podstawie kryteriów przedstawionych w tabeli 8
(strona 20 Programu), zakwalifikowano to działanie
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Nazwa obszaru: ul. Bielska (Przedszkole Miejskie nr 72)
Działanie programowe: Ekran akustyczny o długości ok. 210 m
zlokalizowany w rejonie przedszkola"

Dotyczy:
Tab. 50 Proponowane działania przeciwhałasowe Programu
w perspektywie długookresowej 2029 2034 - hałas drogowy
ID obszaru: HD23 (HD17)
Nazwa obszaru: ul. Bielska (Przedszkole Miejskie nr 72)
Działanie programowe: Ekran akustyczny o długości ok. 210 m
zlokalizowany w rejonie przedszkola"

38

39

Ćwiklińskiej

Bohdanowicza

Proponowana zmiana:
Tab. 49 Proponowane działania przeciwhałasowe Programu
w perspektywie średniookresowej 2024 2029 - hałas drogowy
ID obszaru: HD23 (HD17)
Nazwa obszaru: ul. Bielska (Przedszkole Miejskie nr 72)
Działanie programowe: Ekran akustyczny o długości ok. 210 m
zlokalizowany w rejonie przedszkola"

Dotyczy:
Tab. 50 Proponowane działania przeciwhałasowe Programu
w perspektywie długookresowej 2029 2034 - hałas drogowy
ID obszaru: HD23 (HD17)

do realizacji
w perspektywie
długookresowej.
Ze względu na niespełnienie wszystkich kryteriów
uprawniających do uwzględnienia tego działania
w perspektywie
krótkookresowej
(przekroczenia
mniejsze niż 10 dB, działanie obejmujące tylko jeden
budynek,
brak
zapewnionego
finansowania
w najbliższej perspektywie), a także ograniczenia
budżetowe, uniemożliwiające uwzględnienie tego
działania także w perspektywie średniookresowej,
wskazuje się realizację tego działania w perspektywie
długookresowej.
W niosek odrzucono
W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie budynku
wskazanego we wniosku stwierdzono występowanie
przekroczeń dopuszczalnych wartości wskaźników
Ldwn (około 5 dB) i Ln (około 5 dB). Wskazany obszar
uwzględniony został w działaniach proponowanych
do realizacji w ramach Programu (działanie HD 23 ekran
akustyczny
o długości
około
210
m
zlokalizowany w rejonie przedszkola), przy czym,
na podstawie kryteriów przedstawionych w tabeli 8
(strona 20 Programu), zakwalifikowano to działanie
do realizacji
w perspektywie
długookresowej.
Ze względu na niespełnienie wszystkich kryteriów
uprawniających do uwzględnienia tego działania
w perspektywie
krótkookresowej
(przekroczenia
mniejsze niż 10 dB, działanie obejmujące tylko jeden
budynek,
brak
zapewnionego
finansowania
w najbliższej perspektywie), a także ograniczenia
budżetowe, uniemożliwiające uwzględnienie tego
działania także w perspektywie średniookresowej,
wskazuje się realizację tego działania w perspektywie
długookresowej.
W niosek odrzucono
W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie budynku
wskazanego we wniosku stwierdzono występowanie
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Nazwa obszaru: ul. Bielska (Przedszkole Miejskie nr 72)
Działanie programowe: Ekran akustyczny o długości ok. 210 m
zlokalizowany w rejonie przedszkola
Proponowane zmiany:
Tab. 49 Proponowane działania przeciwhałasowe Programu
w perspektywie średniookresowej 2024 2029 - hałas drogowy
ID obszaru: HD23 (HD17)
Nazwa obszaru: ul. Bielska (Przedszkole Miejskie nr 72)
Działanie programowe: Ekran akustyczny o długości ok. 210 m
zlokalizowany w rejonie przedszkola

Dotyczy:
Tab. 50 Proponowane działania przeciwhałasowe Programu
w perspektywie długookresowej 2029 2034 - hałas drogowy
ID obszaru: HD23 (HD17)
Nazwa obszaru: ul. Bielska (Przedszkole Miejskie nr 72)
Działanie programowe: Ekran akustyczny o długości ok. 210 m
zlokalizowany w rejonie przedszkola"

40

Arki Bożka

Proponowane zmiany:
Tab. 49 Proponowane działania przeciwhałasowe Programu
w perspektywie średniookresowej 2024 2029 - hałas drogowy
ID obszaru: HD23 (HD17)
Nazwa obszaru: ul. Bielska (Przedszkole Miejskie nr 72)
Działanie programowe: Ekran akustyczny o długości ok. 210 m
zlokalizowany w rejonie przedszkola

przekroczeń dopuszczalnych wartości wskaźników
Ldwn (około 5 dB) i Ln (około 5 dB). Wskazany obszar
uwzględniony został w działaniach proponowanych
do realizacji w ramach Programu (działanie HD 23 ekran
akustyczny
o długości
około
210
m
zlokalizowany w rejonie przedszkola), przy czym,
na podstawie kryteriów przedstawionych w tabeli 8
(strona 20 Programu), zakwalifikowano to działanie
do realizacji
w perspektywie
długookresowej.
Ze względu na niespełnienie wszystkich kryteriów
uprawniających do uwzględnienia tego działania
w perspektywie
krótkookresowej
(przekroczenia
mniejsze niż 10 dB, działanie obejmujące tylko jeden
budynek,
brak
zapewnionego
finansowania
w najbliższej perspektywie), a także ograniczenia
budżetowe, uniemożliwiające uwzględnienie tego
działania także w perspektywie średniookresowej,
wskazuje się realizację tego działania w perspektywie
długookresowej.
W niosek odrzucono
W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie budynku
wskazanego we wniosku stwierdzono występowanie
przekroczeń dopuszczalnych wartości wskaźników
Ldwn (około 5 dB) i Ln (około 5 dB). Wskazany obszar
uwzględniony został w działaniach proponowanych
do realizacji w ramach Programu (działanie HD 23 ekran
akustyczny
o długości
około
210
m
zlokalizowany w rejonie przedszkola), przy czym,
na podstawie kryteriów przedstawionych w tabeli 8
(strona 20 Programu), zakwalifikowano to działanie
do realizacji
w perspektywie
długookresowej.
Ze względu na niespełnienie wszystkich kryteriów
uprawniających do uwzględnienia tego działania
w perspektywie
krótkookresowej
(przekroczenia
mniejsze niż 10 dB, działanie obejmujące tylko jeden
budynek,
brak
zapewnionego
finansowania
w najbliższej perspektywie), a także ograniczenia
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Dotyczy:
Tab. 50 Proponowane działania przeciwhałasowe Programu
w perspektywie długookresowej 2029 2034 - hałas drogowy
ID obszaru: HD23 (HD17)
Nazwa obszaru: ul. Bielska (Przedszkole Miejskie nr 72)
Działanie programowe: Ekran akustyczny o długości ok. 210 m
zlokalizowany w rejonie przedszkola

41

42

Czeczotta

Czeczotta

Proponowane zmiany:
Tab. 49 Proponowane działania przeciwhałasowe Programu
w perspektywie średniookresowej 2024 2029 - hałas drogowy
ID obszaru: HD23 (HD17)
Nazwa obszaru: ul. Bielska (Przedszkole Miejskie nr 72)
Działanie programowe: Ekran akustyczny o długości ok. 210 m
zlokalizowany w rejonie przedszkola"

Dotyczy:
Tab. 50 Proponowane działania przeciwhałasowe Programu
w perspektywie długookresowej 2029 2034 - hałas drogowy
ID obszaru: HD23 (HD17)
Nazwa obszaru: ul. Bielska (Przedszkole Miejskie nr 72)
Działanie programowe: Ekran akustyczny o długości ok. 210 m
zlokalizowany w rejonie przedszkola
Proponowane zmiany:
Tab. 49 Proponowane działania przeciwhałasowe Programu
w perspektywie średniookresowej 2024 2029 - hałas drogowy

budżetowe, uniemożliwiające uwzględnienie tego
działania także w perspektywie średniookresowej,
wskazuje się realizację tego działania w perspektywie
długookresowej.
W niosek odrzucono
W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie budynku
wskazanego we wniosku stwierdzono występowanie
przekroczeń dopuszczalnych wartości wskaźników
Ldwn (około 5 dB) i Ln (około 5 dB). Wskazany obszar
uwzględniony został w działaniach proponowanych
do realizacji w ramach Programu (działanie HD 23 ekran
akustyczny
o długości
około
210
m
zlokalizowany w rejonie przedszkola), przy czym,
na podstawie kryteriów przedstawionych w tabeli 8
(strona 20 Programu), zakwalifikowano to działanie
do realizacji
w perspektywie
długookresowej.
Ze względu na niespełnienie wszystkich kryteriów
uprawniających do uwzględnienia tego działania
w perspektywie
krótkookresowej
(przekroczenia
mniejsze niż 10 dB, działanie obejmujące tylko jeden
budynek,
brak
zapewnionego
finansowania
w najbliższej perspektywie), a także ograniczenia
budżetowe, uniemożliwiające uwzględnienie tego
działania także w perspektywie średniookresowej,
wskazuje się realizację tego działania w perspektywie
długookresowej.
W niosek odrzucono
W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie budynku
wskazanego we wniosku stwierdzono występowanie
przekroczeń dopuszczalnych wartości wskaźników
Ldwn (około 5 dB) i Ln (około 5 dB). Wskazany obszar
uwzględniony został w działaniach proponowanych
do realizacji w ramach Programu (działanie HD 23 ekran
akustyczny
o długości
około
210
m
zlokalizowany w rejonie przedszkola), przy czym,
na podstawie kryteriów przedstawionych w tabeli 8
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ID obszaru: HD23 (HD17)
Nazwa obszaru: ul. Bielska (Przedszkole Miejskie nr 72)
Działanie programowe: Ekran akustyczny o długości ok. 210 m
zlokalizowany w rejonie przedszkola

Dotyczy:
Tab. 50 Proponowane działania przeciwhałasowe Programu
w perspektywie długookresowej 2029 2034 - hałas drogowy
ID obszaru: HD23 (HD17)
Nazwa obszaru: ul. Bielska (Przedszkole Miejskie nr 72)
Działanie programowe: Ekran akustyczny o długości ok. 210 m
zlokalizowany w rejonie przedszkola

43

Tokarskiego

Proponowane zmiany:
Tab. 49 Proponowane działania przeciwhałasowe Programu
w perspektywie średniookresowej 2024 2029 - hałas drogowy
ID obszaru: HD23 (HD17)
Nazwa obszaru: ul. Bielska (Przedszkole Miejskie nr 72)
Działanie programowe: Ekran akustyczny o długości ok. 210 m
zlokalizowany w rejonie przedszkola

44

Poprzeczna

Dotyczy:
Tab. 50 Proponowane działania przeciwhałasowe Programu
w perspektywie długookresowej 2029 2034 - hałas drogowy

(strona 20 Programu), zakwalifikowano to działanie
do realizacji
w perspektywie
długookresowej.
Ze względu na niespełnienie wszystkich kryteriów
uprawniających do uwzględnienia tego działania
w perspektywie
krótkookresowej
(przekroczenia
mniejsze niż 10 dB, działanie obejmujące tylko jeden
budynek,
brak
zapewnionego
finansowania
w najbliższej perspektywie), a także ograniczenia
budżetowe, uniemożliwiające uwzględnienie tego
działania także w perspektywie średniookresowej,
wskazuje się realizację tego działania w perspektywie
długookresowej.
W niosek odrzucono
W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie budynku
wskazanego we wniosku stwierdzono występowanie
przekroczeń dopuszczalnych wartości wskaźników
Ldwn (około 5 dB) i Ln (około 5 dB). Wskazany obszar
uwzględniony został w działaniach proponowanych
do realizacji w ramach Programu (działanie HD 23 ekran
akustyczny
o długości
około
210
m
zlokalizowany w rejonie przedszkola), przy czym,
na podstawie kryteriów przedstawionych w tabeli 8
(strona 20 Programu), zakwalifikowano to działanie
do realizacji
w perspektywie
długookresowej.
Ze względu na niespełnienie wszystkich kryteriów
uprawniających do uwzględnienia tego działania
w perspektywie
krótkookresowej
(przekroczenia
mniejsze niż 10 dB, działanie obejmujące tylko jeden
budynek,
brak
zapewnionego
finansowania
w najbliższej perspektywie), a także ograniczenia
budżetowe, uniemożliwiające uwzględnienie tego
działania także w perspektywie średniookresowej,
wskazuje się realizację tego działania w perspektywie
długookresowej.
W niosek odrzucono
W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie budynku
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ID obszaru: HD23 (HD17)
Nazwa obszaru: ul. Bielska (Przedszkole Miejskie nr 72)
Działanie programowe: Ekran akustyczny o długości ok. 210 m
zlokalizowany w rejonie przedszkola
Proponowane zmiany:
Tab. 49 Proponowane działania przeciwhałasowe Programu
w perspektywie średniookresowej 2024 2029 - hałas drogowy
ID obszaru: HD23 (HD17)
Nazwa obszaru: ul. Bielska (Przedszkole Miejskie nr 72)
Działanie programowe: Ekran akustyczny o długości ok. 210 m
zlokalizowany w rejonie przedszkola

Dotyczy:
Tab. 50 Proponowane działania przeciwhałasowe Programu
w perspektywie długookresowej 2029 2034 - hałas drogowy
ID obszaru: HD23 (HD17)
Nazwa obszaru: ul. Bielska (Przedszkole Miejskie nr 72)
Działanie programowe: Ekran akustyczny o długości ok. 210 m
zlokalizowany w rejonie przedszkola
45

Samsonowicza

Proponowane zmiany:
Tab. 49 Proponowane działania przeciwhałasowe Programu
w perspektywie średniookresowej 2024 2029 - hałas drogowy
ID obszaru: HD23 (HD17)
Nazwa obszaru: ul. Bielska (Przedszkole Miejskie nr 72)
Działanie programowe: Ekran akustyczny o długości ok. 210 m
zlokalizowany w rejonie przedszkola

wskazanego we wniosku stwierdzono występowanie
przekroczeń dopuszczalnych wartości wskaźników
Ldwn (około 5 dB) i Ln (około 5 dB). Wskazany obszar
uwzględniony został w działaniach proponowanych
do realizacji w ramach Programu (działanie HD 23 ekran
akustyczny
o długości
około
210
m
zlokalizowany w rejonie przedszkola), przy czym,
na podstawie kryteriów przedstawionych w tabeli 8
(strona 20 Programu), zakwalifikowano to działanie
do realizacji
w perspektywie
długookresowej.
Ze względu na niespełnienie wszystkich kryteriów
uprawniających do uwzględnienia tego działania
w perspektywie
krótkookresowej
(przekroczenia
mniejsze niż 10 dB, działanie obejmujące tylko jeden
budynek,
brak
zapewnionego
finansowania
w najbliższej perspektywie), a także ograniczenia
budżetowe, uniemożliwiające uwzględnienie tego
działania także w perspektywie średniookresowej,
wskazuje się realizację tego działania w perspektywie
długookresowej.
W niosek odrzucono
W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie budynku
wskazanego we wniosku stwierdzono występowanie
przekroczeń dopuszczalnych wartości wskaźników
Ldwn (około 5 dB) i Ln (około 5 dB). Wskazany obszar
uwzględniony został w działaniach proponowanych
do realizacji w ramach Programu (działanie HD 23 ekran
akustyczny
o długości
około
210
m
zlokalizowany w rejonie przedszkola), przy czym,
na podstawie kryteriów przedstawionych w tabeli 8
(strona 20 Programu), zakwalifikowano to działanie
do realizacji
w perspektywie
długookresowej.
Ze względu na niespełnienie wszystkich kryteriów
uprawniających do uwzględnienia tego działania
w perspektywie
krótkookresowej
(przekroczenia
mniejsze niż 10 dB, działanie obejmujące tylko jeden
budynek,
brak
zapewnionego
finansowania
strona 33
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Dotyczy:
Tab. 50 Proponowane działania przeciwhałasowe Programu
w perspektywie długookresowej 2029 2034 - hałas drogowy
ID obszaru: HD23 (HD17)
Nazwa obszaru: ul. Bielska (Przedszkole Miejskie nr 72)
Działanie programowe: Ekran akustyczny o długości ok. 210 m
zlokalizowany w rejonie przedszkola

46

47

Samsonowicza

Budryka

Proponowane zmiany:
Tab. 49 Proponowane działania przeciwhałasowe Programu
w perspektywie średniookresowej 2024 2029 - hałas drogowy
ID obszaru: HD23 (HD17)
Nazwa obszaru: ul. Bielska (Przedszkole Miejskie nr 72) Działanie
programowe: Ekran akustyczny o długości ok. 210 m zlokalizowany
w rejonie przedszkola

Dotyczy:
Tab. 50 Proponowane działania przeciwhałasowe Programu
w perspektywie długookresowej 2029 2034 - hałas drogowy
ID obszaru: HD23 (HD17)
Nazwa obszaru: ul. Bielska (Przedszkole Miejskie nr 72)
Działanie programowe: Ekran akustyczny o długości ok. 210 m
zlokalizowany w rejonie przedszkola

w najbliższej perspektywie), a także ograniczenia
budżetowe, uniemożliwiające uwzględnienie tego
działania także w perspektywie średniookresowej,
wskazuje się realizację tego działania w perspektywie
długookresowej.
W niosek odrzucono
W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie budynku
wskazanego we wniosku stwierdzono występowanie
przekroczeń dopuszczalnych wartości wskaźników
Ldwn (około 5 dB) i Ln (około 5 dB). Wskazany obszar
uwzględniony został w działaniach proponowanych
do realizacji w ramach Programu (działanie HD 23 ekran
akustyczny
o długości
około
210
m
zlokalizowany w rejonie przedszkola), przy czym,
na podstawie kryteriów przedstawionych w tabeli 8
(strona 20 Programu), zakwalifikowano to działanie
do realizacji
w perspektywie
długookresowej.
Ze względu na niespełnienie wszystkich kryteriów
uprawniających do uwzględnienia tego działania
w perspektywie
krótkookresowej
(przekroczenia
mniejsze niż 10 dB, działanie obejmujące tylko jeden
budynek,
brak
zapewnionego
finansowania
w najbliższej perspektywie), a także ograniczenia
budżetowe, uniemożliwiające uwzględnienie tego
działania także w perspektywie średniookresowej,
wskazuje się realizację tego działania w perspektywie
długookresowej.
W niosek odrzucono
W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie budynku
wskazanego we wniosku stwierdzono występowanie
przekroczeń dopuszczalnych wartości wskaźników
Ldwn (około 5 dB) i Ln (około 5 dB). Wskazany obszar
uwzględniony został w działaniach proponowanych
do realizacji w ramach Programu (działanie HD 23 ekran
akustyczny
o długości
około
210
m
zlokalizowany w rejonie przedszkola), przy czym,
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Proponowane zmiany:
Tab. 49 Proponowane działania przeciwhałasowe Programu
w perspektywie średniookresowej 2024 2029 - hałas drogowy
ID obszaru: HD23 (HD17)
Nazwa obszaru: ul. Bielska (Przedszkole Miejskie nr 72)
Działanie programowe: Ekran akustyczny o długości ok. 210 m
zlokalizowany w rejonie przedszkola

Dotyczy:
Tab. 50 Proponowane działania przeciwhałasowe Programu
w perspektywie długookresowej 2029 2034 - hałas drogowy
ID obszaru: HD23 (HD17)
Nazwa obszaru: ul. Bielska (Przedszkole Miejskie nr 72) Działanie
programowe: Ekran akustyczny o długości ok. 210 m zlokalizowany
w rejonie przedszkola

48

Budryka

Proponowane zmiany:
Tab. 49 Proponowane działania przeciwhałasowe Programu
w perspektywie średniookresowej 2024 2029 - hałas drogowy
ID obszaru: HD23 (HD17)
Nazwa obszaru: ul. Bielska (Przedszkole Miejskie nr 72)
Działanie programowe: Ekran akustyczny o długości ok. 210 m
zlokalizowany w rejonie przedszkola"

na podstawie kryteriów przedstawionych w tabeli 8
(strona 20 Programu), zakwalifikowano to działanie
do realizacji
w perspektywie
długookresowej.
Ze względu na niespełnienie wszystkich kryteriów
uprawniających do uwzględnienia tego działania
w perspektywie
krótkookresowej
(przekroczenia
mniejsze niż 10 dB, działanie obejmujące tylko jeden
budynek,
brak
zapewnionego
finansowania
w najbliższej perspektywie), a także ograniczenia
budżetowe, uniemożliwiające uwzględnienie tego
działania także w perspektywie średniookresowej,
wskazuje się realizację tego działania w perspektywie
długookresowej.
W niosek odrzucono
W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie budynku
wskazanego we wniosku stwierdzono występowanie
przekroczeń dopuszczalnych wartości wskaźników
Ldwn (około 5 dB) i Ln (około 5 dB). Wskazany obszar
uwzględniony został w działaniach proponowanych
do realizacji w ramach Programu (działanie HD 23 ekran
akustyczny
o długości
około
210
m
zlokalizowany w rejonie przedszkola), przy czym,
na podstawie kryteriów przedstawionych w tabeli 8
(strona 20 Programu), zakwalifikowano to działanie
do realizacji
w perspektywie
długookresowej.
Ze względu na niespełnienie wszystkich kryteriów
uprawniających do uwzględnienia tego działania
w perspektywie
krótkookresowej
(przekroczenia
mniejsze niż 10 dB, działanie obejmujące tylko jeden
budynek,
brak
zapewnionego
finansowania
w najbliższej perspektywie), a także ograniczenia
budżetowe, uniemożliwiające uwzględnienie tego
działania także w perspektywie średniookresowej,
wskazuje się realizację tego działania w perspektywie
długookresowej.
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Jako mieszkaniec bloku przy ul. Pogodna 8, zwracam się z prośbą
o budowę ekranów akustycznych wzdłuż drogi S86 w rejonie bloku
przy ul. Pogodnej 8-8B (tak jak to wskazano w tabeli 23 - pozycje
20/21/22). Nie chodzi jednak o budowę wyższych ekranów akustycznych
(jak wskazano w ostatniej kolumnie), ale o przedłużenie ich na wiadukt
kolejowy.
Program walki z hałasem jednoznacznie stwierdził, że w podanym miejscu
są przekroczone normy hałasu, co niekorzystnie wpływa na komfort życia
mieszkańców. Problem jest zgłaszany od kilkunastu lat i nic w tym
kierunku nie jest robione. Liczę, że sytuacja zmieni się po konsultacjach
dotyczących „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta
Katowice na lata 2019-2024.

49

50

Pogodna

Jankego

Dotyczy:
Tab. 50 Proponowane działania przeciwhałasowe Programu
w perspektywie długookresowej 2029 2034 - hałas drogowy
ID obszaru: HD23 (HD17)
Nazwa obszaru: ul. Bielska (Przedszkole Miejskie nr 72)

Lokalizacja objęta działaniam i w ram ach
Program u
W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie
wskazanego we wniosku obszaru stwierdzono
występowanie przekroczeń dopuszczalnych wartości
wskaźników Ldwn (pomiędzy 0 - 5
dB) oraz Ln
(pomiędzy 0 - 5
dB) w granicach zabudowy
chronionej, powodowanych hałasem drogowym
pochodzącym od alei Roździeńskiego. W efekcie
uzyskane zostały wartości wskaźnika M z zakresu
0,00 - 2,00 w obrębie budynków chronionych
akustycznie. Wskazany obszar uwzględniony został
w działaniach proponowanych do realizacji w ramach
Programu (działanie HD 14 ograniczenie
rzeczywistej
prędkości
ruchu
pojazdów
na wskazanym odcinku al. Roździeńskiego, od ulicy
Ścigały do granicy miasta, do 100 km/h w całej dobie
wraz z odcinkowym pomiarem prędkości), przy czym,
na podstawie kryteriów przedstawionych w tabeli 8
(str. 20 Programu), zakwalifikowano to działanie
do realizacji w perspektywie średniookresowej.
Przedstawione w Załączniku nr 1, str. 25 i 26, mapy
obrazują adekwatną skuteczność tego działania
w kontekście dotrzymania dopuszczalnych wartości
wskaźników Ldwn i Ln w obrębie budynków
chronionych akustycznie w tym rejonie. Co więcej,
poprzez uwzględnienie tego działania wzdłuż całego
odcinka al. Roździeńskiego od ul. Ścigały do granicy
miasta, podkreśla się jego pozytywny wpływ na klimat
akustyczny także w otoczeniu innych zabudowań
chronionych
akustycznie,
położonych
wzdłuż
przedmiotowej arterii drogowej.
W niosek odrzucono
W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie budynku
wskazanego we wniosku stwierdzono występowanie
przekroczeń dopuszczalnych wartości wskaźników
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Działanie programowe: Ekran akustyczny o długości ok. 210 m
zlokalizowany w rejonie przedszkola
Proponowane zmiany:
Tab. 49 Proponowane działania przeciwhałasowe Programu
w perspektywie średniookresowej 2024 2029 - hałas drogowy
ID obszaru: HD23 (HD17)
Nazwa obszaru: ul. Bielska (Przedszkole Miejskie nr 72)
Działanie programowe: Ekran akustyczny o długości ok. 210 m
zlokalizowany w rejonie przedszkola"

51

Barlickiego

Jestem mieszkańcem Osiedla Witosa w Katowicach, mieszkam
na ósmym piętrze przy ulicy Barlickiego. Okna z sypialni i drugiego pokoju
są na zachód a balkon i okno z kuchni na południe. Problem z hałasem
pojawił w momencie oddania pierwszego dłuższego odcinka autostrady.
Teraz hałas jest nie do wytrzymania, a potęgują go: wiatr wiejący
od zachodu, mokra jezdnia po i w trakcie opadów deszczu, zimą opady
śniegu i błoto pośniegowe, wycinka pasa drzew i krzewów wzdłuż jezdni
północnej, wymiana ekranów na betonowy i niechlujnie wykonany,
dylatacja na wiaduktach. W nocy hałas nie pozwala na spokojny sen,
0 uchylonym oknie można tylko pomarzyć, bo nawet przy rozszczelnieniu
hałas przekracza dopuszczalne normy środowiskowe!!! Zapraszam
do wykonania pomiarów kilka niezależnych firm!!! nie tylko przy gruncie,
ale również na wysokości ósmego piętra w nocy i w dzień. Ekran
po stronie północnej powinien być wyższy i zbudowany co najmniej
jeszcze ok. 500-800m w kierunku zachodnim, a obie jezdnie północna
1południowa również powinny być oddzielone ekranem (patrz przy osiedlu
Paderewskiego), a ekran betonowy wymieniony na dźwiękochłonny
wykonany z innego materiału!!! bo ten nie spełnia tego zadania co ten
przed wymianą. Nie szukajcie oszczędności kosztem zdrowia
mieszkańców Katowic i Osiedla Witosa.

Ldwn (około 5 dB) i Ln (około 5 dB). Wskazany obszar
uwzględniony został w działaniach proponowanych
do realizacji w ramach Programu (działanie HD 23 ekran
akustyczny
o długości
około
210
m
zlokalizowany w rejonie przedszkola), przy czym,
na podstawie kryteriów przedstawionych w tabeli 8
(strona 20 Programu), zakwalifikowano to działanie
do realizacji
w perspektywie
długookresowej.
Ze względu na niespełnienie wszystkich kryteriów
uprawniających do uwzględnienia tego działania
w perspektywie
krótkookresowej
(przekroczenia
mniejsze niż 10 dB, działanie obejmujące tylko jeden
budynek,
brak
zapewnionego
finansowania
w najbliższej perspektywie), a także ograniczenia
budżetowe, uniemożliwiające uwzględnienie tego
działania także w perspektywie średniookresowej,
wskazuje się realizację tego działania w perspektywie
długookresowej.
Lokalizacja objęta działaniam i w ram ach
Program u
W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie
wskazanego we wniosku osiedla Witosa stwierdzono
występowanie przekroczeń dopuszczalnych wartości
wskaźników Ldwn (na granicy przekroczenia) oraz L n
(na granicy przekroczenia) w granicach zabudowy
chronionej, występujących w jego południowej części,
powodowanych hałasem drogowym pochodzącym
od autostrady A4. W efekcie uzyskane zostały
wartości wskaźnika M z zakresu 0,00 - 2,00 w obrębie
budynków
mieszkalnych
położonych
najbliżej
autostrady. Ponadto, wskazany obszar uwzględniony
został w działaniach proponowanych do realizacji
w ramach Programu (działanie HD 10 - monitoring
oddziaływania akustycznego na etapie aktualizacji
mapy akustycznej; odtworzenie drzewostanu Lasu
Kochłowickiego pomiędzy A4 i osiedlem), przy czym,
na podstawie kryteriów przedstawionych w tabeli 8
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Należy również zmniejszyć prędkość na tym odcinku, bo to można zrobić
już dzisiaj!!!

52

Witosa

Samo nasadzenie drzew na osiedlu Witosa (las Kochłowicki) nie
wystarczy. Czemu w końcu nie zrobicie ekrany raz, a porządnie? Wszyscy
tylko oszczędzają, a może tak dla odmiany Katowice dały by przykład
i rozwiązały problem hałasu na Witosa? Sprawdzanie hałasu zaproponowane - to już jest od kilkunastu lat, ile będzie sprawdzać, a nie
działać?
Przy ul. Barlickiego hałas - autostrada wysoko względem zabudować
i hałas się niesie niemiłosiernie. Ul. Kolońska - dziura w ekranie - to samo
hałas. Mieszkańcy ostatnich pięter to liczą auta - dla nich ekrany to
kabaret, śmiech przez łzy. Im tylko podwyższenie ekranów w ogóle coś
da.
Ile to jaszcze razy mieszkańcy mają zbierać podpisy, składać petycję?
Wstyd, że prezydent Katowic nie spotka się z mieszkańcami i razem nie
ustalą rozwiązanie problemu.
Wiadomo jak to teraz się skończy, konsultacje, konsultacjami - a miasto
i tak nic nie zrobi. Jak jest tak będzie. Wiadome...

(str. 20 Programu), zakwalifikowano to działanie
do realizacji
w
perspektywie
krótkookresowej.
W związku z powyższym, a także mając na uwadze
strategiczny charakter opracowania, nie proponuje się
w tym Programie ingerencji w aktualnie istniejące
zabezpieczenia w postaci ekranów akustycznych,
chroniące południowe obszary osiedla Witosa przed
oddziaływaniem akustycznym autostrady A4.
Lokalizacja objęta działaniam i w ram ach
Program u
W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie
wskazanego we wniosku osiedla Witosa stwierdzono
występowanie przekroczeń dopuszczalnych wartości
wskaźników Ldwn (na granicy przekroczenia) oraz L n
(na granicy przekroczenia) w granicach zabudowy
chronionej, występujących w jego południowej części,
powodowanych hałasem drogowym pochodzącym
od autostrady A4. W efekcie uzyskane zostały
wartości wskaźnika M z zakresu 0,00 - 2,00 w obrębie
budynków
mieszkalnych
położonych
najbliżej
autostrady. Ponadto, wskazany obszar uwzględniony
został w działaniach proponowanych do realizacji
w ramach Programu (działanie HD 10 - monitoring
oddziaływania akustycznego na etapie aktualizacji
mapy akustycznej; odtworzenie drzewostanu Lasu
Kochłowickiego pomiędzy A4 i osiedlem), przy czym,
na podstawie kryteriów przedstawionych w tabeli 8
(str. 20 Programu), zakwalifikowano to działanie
do realizacji
w
perspektywie
krótkookresowej.
W związku z powyższym, a także mając na uwadze
strategiczny charakter opracowania, nie proponuje się
w tym Programie ingerencji w aktualnie istniejące
zabezpieczenia w postaci ekranów akustycznych,
chroniące południowe obszary osiedla Witosa
przed oddziaływaniem akustycznym autostrady A4.
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Mieszkam na 6-tej kondygnacji budynku tuz przy autostradzie. Hałas
przejeżdżających samochodów jest bardzo, ale to bardzo uciążliwy. Na tej
wysokości ekrany akustyczne nie zdają egzaminu- wręcz przeciwnie.
Powodują jeszcze kumulację tego hałasu, który uwalnia się poza
wysokością ekranu.
Natarczywy jest szum w dzień - ale w nocy jest to dramat. Ten notoryczny
hałas bardzo niekorzystnie wpływa na stan psychiczny - szczególnie
w okresie letnim kiedy okna musza być uchylone wręcz otwarte.
Niestety w domu zamiast wyluzować się po ciężkim dniu pracy w stresie zastaję jeszcze gorsze warunki.

53

Witosa

Ciągły hałas dobiegający z A4 jest bardzo uciążliwy.

54

Barlickiego

L o k a liza c ja o b ję ta d z ia ła n ia m i w ra m a ch
P ro g ra m u

W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie
wskazanego we wniosku osiedla Witosa stwierdzono
występowanie przekroczeń dopuszczalnych wartości
wskaźników Ldwn (na granicy przekroczenia) oraz L n
(na granicy przekroczenia) w granicach zabudowy
chronionej, występujących w jego południowej części,
powodowanych hałasem drogowym pochodzącym
od autostrady A4. W efekcie uzyskane zostały
wartości wskaźnika M z zakresu 0,00 - 2,00 w obrębie
budynków
mieszkalnych
położonych
najbliżej
autostrady. Ponadto, wskazany obszar uwzględniony
został w działaniach proponowanych do realizacji
w ramach Programu (działanie HD 10 - monitoring
oddziaływania akustycznego na etapie aktualizacji
mapy akustycznej; odtworzenie drzewostanu Lasu
Kochłowickiego pomiędzy A4 i osiedlem), przy czym,
na podstawie kryteriów przedstawionych w tabeli 8
(str. 20 Programu), zakwalifikowano to działanie
do realizacji
w
perspektywie
krótkookresowej.
W związku z powyższym, a także mając na uwadze
strategiczny charakter opracowania, nie proponuje się
w tym Programie ingerencji w aktualnie istniejące
zabezpieczenia w postaci ekranów akustycznych,
chroniące południowe obszary osiedla Witosa
przed oddziaływaniem akustycznym autostrady A4.
L o k a liza c ja o b ję ta d z ia ła n ia m i w ra m a ch
P ro g ra m u

W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie
wskazanego we wniosku osiedla Witosa stwierdzono
występowanie przekroczeń dopuszczalnych wartości
wskaźników Ldwn (na granicy przekroczenia) oraz L n
(na granicy przekroczenia) w granicach zabudowy
chronionej, występujących w jego południowej części,
powodowanych hałasem drogowym pochodzącym
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Podwyższyć ekrany dźwiękochłonne na A4.

55

Barlickiego

od autostrady A4. W efekcie uzyskane zostały
wartości wskaźnika M z zakresu 0,00 - 2,00 w obrębie
budynków
mieszkalnych
położonych
najbliżej
autostrady. Ponadto, wskazany obszar uwzględniony
został w działaniach proponowanych do realizacji
w ramach Programu (działanie HD 10 - monitoring
oddziaływania akustycznego na etapie aktualizacji
mapy akustycznej; odtworzenie drzewostanu Lasu
Kochłowickiego pomiędzy A4 i osiedlem), przy czym,
na podstawie kryteriów przedstawionych w tabeli 8
(str. 20 Programu), zakwalifikowano to działanie
do realizacji
w
perspektywie
krótkookresowej.
W związku z powyższym, a także mając na uwadze
strategiczny charakter opracowania, nie proponuje się
w tym Programie ingerencji w aktualnie istniejące
zabezpieczenia w postaci ekranów akustycznych,
chroniące południowe obszary osiedla Witosa
przed oddziaływaniem akustycznym autostrady A4.
Lokalizacja objęta działaniam i w ram ach
Program u
W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie
wskazanego we wniosku osiedla Witosa stwierdzono
występowanie przekroczeń dopuszczalnych wartości
wskaźników Ldwn (na granicy przekroczenia) oraz L n
(na granicy przekroczenia) w granicach zabudowy
chronionej, występujących w jego południowej części,
powodowanych hałasem drogowym pochodzącym
od autostrady A4. W efekcie uzyskane zostały
wartości wskaźnika M z zakresu 0,00 - 2,00 w obrębie
budynków
mieszkalnych
położonych
najbliżej
autostrady. Ponadto, wskazany obszar uwzględniony
został w działaniach proponowanych do realizacji
w ramach Programu (działanie HD 10 - monitoring
oddziaływania akustycznego na etapie aktualizacji
mapy akustycznej; odtworzenie drzewostanu Lasu
Kochłowickiego pomiędzy A4 i osiedlem), przy czym,
na podstawie kryteriów przedstawionych w tabeli 8
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Już w lipcu 2017 r. zwracaliśmy się z uprzejmą prośbą o interwencję
w sprawie ekranów akustycznych wzdłuż autostrady A4 w bezpośrednim
sąsiedztwie osiedla Witosa. Z naszych obserwacji wynika, że obecnie
postawiony betonowy płot nie spełnia swojego zadania - odpowiedniego
tłumienia odgłosów przejeżdżających całą dobę samochodów.
Poprzednie ekrany zapewniały względny spokój, wykonane w wyższym
standardzie były jednakowe na całym odcinku graniczącym z osiedlem.
Obecnie po remoncie, chyba z chęci oszczędności, powstał betonowy
mur, który tylko zasłania widok. W chwili obecnej szum i odgłosy
przejeżdżających całą dobę samochodów nie pozwalają na spokojny
wypoczynek i sen. Problem dotyczy całego odcinka autostrady
graniczącej z osiedlem, także ul. Ossowskiego.
56

Ossowskiego

(str. 20 Programu), zakwalifikowano to działanie
do realizacji
w
perspektywie
krótkookresowej.
W związku z powyższym, a także mając na uwadze
strategiczny charakter opracowania, nie proponuje się
w tym Programie ingerencji w aktualnie istniejące
zabezpieczenia w postaci ekranów akustycznych,
chroniące południowe obszary osiedla Witosa
przed oddziaływaniem akustycznym autostrady A4.
Lokalizacja objęta działaniam i w ram ach
Program u
W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie
wskazanego we wniosku osiedla Witosa stwierdzono
występowanie przekroczeń dopuszczalnych wartości
wskaźników Ldwn (na granicy przekroczenia) oraz L n
(na granicy przekroczenia) w granicach zabudowy
chronionej, występujących w jego południowej części,
powodowanych hałasem drogowym pochodzącym
od autostrady A4. W efekcie uzyskane zostały
wartości wskaźnika M z zakresu 0,00 - 2,00 w obrębie
budynków
mieszkalnych
położonych
najbliżej
autostrady. Ponadto, wskazany obszar uwzględniony
został w działaniach proponowanych do realizacji
w ramach Programu (działanie HD 10 - monitoring
oddziaływania akustycznego na etapie aktualizacji
mapy akustycznej; odtworzenie drzewostanu Lasu
Kochłowickiego pomiędzy A4 i osiedlem), przy czym,
na podstawie kryteriów przedstawionych w tabeli 8
(str. 20 Programu), zakwalifikowano to działanie
do realizacji
w
perspektywie
krótkookresowej.
W związku z powyższym, a także mając na uwadze
strategiczny charakter opracowania, nie proponuje się
w tym Programie ingerencji w aktualnie istniejące
zabezpieczenia w postaci ekranów akustycznych,
chroniące południowe obszary osiedla Witosa
przed oddziaływaniem akustycznym autostrady A4.
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Chciałbym podzielić się uwagami dotyczącymi hałasu płynącego
od autostrady A4 w rejonie osiedla Witosa. Mieszkam w bloku przy ulicy
Witosa 28b który znajduje w sąsiedztwie autostrady. Pomimo ekranów
spanie w nocy przy uchylonych oknach jest delikatnie mówiąc trudne.
W trakcie budowy w wywiadzie środowiskowym składaliśmy jako
mieszkańcy i jako spółdzielnia protesty mające na celu przesunięcie trasy
autostrady bardziej w kierunku lasu, tym samym ograniczając poziom
hałasu. Nie uwzględniono naszych uwag twierdząc, że ekrany załatwią
problem. Nie załatwiły!!!!
Wobec tego proszę o możliwe jak największe zmniejszenie natężenie
hałasu generowanego przez autostradę w rejonie zamieszkania dużej
grupy LUDZI na Witosa.
57
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Witosa

Ossowskiego

Chciałabym zwrócić Państwa uwagę na problem ciągłego szumu i hałasu
przejeżdżających autostradą A4 samochodów. Mieszkam przy ulicy
Ossowskiego w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady, po której jeździ
coraz więcej pojazdów. Pierwsze pomiary poziomu hałasu (po naszych
protestach) były wykonane bezpośrednio po ukończeniu budowy
autostrady. Skutkiem tych pomiarów wykonanych co podkreślam
przy naszym domu, a nie w drugim krańcu osiedla, była budowa ekranów
akustycznych. Wykonane w dużo lepszym standardzie niż obecne
betonowe płoty, przy dużo niższej ilości przejeżdżających samochodów
przez pewien czas spełniały swoją rolę. Obecnie betonowy, dziurawy płot

L o k a liza c ja o b ję ta d z ia ła n ia m i w ra m a c h
P ro g ra m u

W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie
wskazanego we wniosku osiedla Witosa stwierdzono
występowanie przekroczeń dopuszczalnych wartości
wskaźników Ldwn (na granicy przekroczenia) oraz Ln
(na granicy przekroczenia) w granicach zabudowy
chronionej, występujących w jego południowej części,
powodowanych hałasem drogowym pochodzącym
od autostrady A4. W efekcie uzyskane zostały
wartości wskaźnika M z zakresu 0,00 - 2,00 w obrębie
budynków
mieszkalnych
położonych
najbliżej
autostrady. Ponadto, wskazany obszar uwzględniony
został w działaniach proponowanych do realizacji
w ramach Programu (działanie HD 10 - monitoring
oddziaływania akustycznego na etapie aktualizacji
mapy akustycznej; odtworzenie drzewostanu Lasu
Kochłowickiego pomiędzy A4 i osiedlem), przy czym,
na podstawie kryteriów przedstawionych w tabeli 8
(str. 20 Programu), zakwalifikowano to działanie
do realizacji
w
perspektywie
krótkookresowej.
W związku z powyższym, a także mając na uwadze
strategiczny charakter opracowania, nie proponuje się
w tym Programie ingerencji w aktualnie istniejące
zabezpieczenia w postaci ekranów akustycznych,
chroniące południowe obszary osiedla Witosa
przed oddziaływaniem akustycznym autostrady A4.
L o k a liza c ja o b ję ta d z ia ła n ia m i w ra m a ch
P ro g ra m u

W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie
wskazanego we wniosku osiedla Witosa stwierdzono
występowanie przekroczeń dopuszczalnych wartości
wskaźników Ldwn (na granicy przekroczenia) oraz L n
(na granicy przekroczenia) w granicach zabudowy
chronionej, występujących w jego południowej części,
powodowanych hałasem drogowym pochodzącym
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w żaden sposób nie spełnia swojej funkcji. Hałas i ciągły szum przez całą
dobę nie pozwalają na spokojny sen i wypoczynek. Na balkonach nie
można spokojnie odpocząć, a sen możliwy jest tylko przy szczelnie
zamkniętych oknach, co latem przy wysokich temperaturach stwarza
dodatkowy problem. Proszę o zrozumienie i poważne potraktowanie.
Do tej pory wygrywają interesy GDDKiA, a zdrowiem i spokojem ludzi nikt
się nie interesuje.

59

Ossowskiego

Chciałabym
poruszyć
problem
dotyczący
uciążliwego
hałasu
przejeżdżających autostradą A4 samochodów. Mieszkam przy ulicy
Ossowskiego pomiędzy dwoma zjazdami z autostrady na osiedle
(ul. Kolońska i ul. Witosa). Jest to teren jedynie wizualnie oddzielony
od autostrady, brzydkimi, betonowymi płytami, które w żaden sposób nie
tłumią hałasu. Zjazdy na Osiedle Witosa mają za krótki odcinek tego
betonowego płotu - nie wchodzą w głąb wymienionych ulic, co powoduje
utworzenie dodatkowo wzmożonego przenoszenia hałasu. 10 pasów
ruchu i ciągle wzrastająca liczba przejeżdżających całodobowo pojazdów
powoduje na prawdę uciążliwy hałas i notoryczne zmęczenie we własnym
domu. Podkreślam, że problem szumu dochodzącego z autostrady
dotyczy nie tylko ul. Barlickiego, ale także ul. Ossowskiego. Fakt, że
odległość mojego bloku od autostrady jest nieco większa nie czyni mnie
człowiekiem gorszej kategorii. Mieszkając tutaj, w przestrzeni między
dwoma zjazdami odczuwamy równie wielką uciążliwość jak osoby
mieszkające przy ul. Barlickiego, a ekrany tam wykonane są w wyższym
standardzie niż to "betonowe NIC" na które muszę patrzeć z okna. Mam
nadzieję, że obie części osiedla zostaną wzięte pod uwagę i potraktowane
w jednakowy sposób.

od autostrady A4. W efekcie uzyskane zostały
wartości wskaźnika M z zakresu 0,00 - 2,00 w obrębie
budynków
mieszkalnych
położonych
najbliżej
autostrady. Ponadto, wskazany obszar uwzględniony
został w działaniach proponowanych do realizacji
w ramach Programu (działanie HD 10 - monitoring
oddziaływania akustycznego na etapie aktualizacji
mapy akustycznej; odtworzenie drzewostanu Lasu
Kochłowickiego pomiędzy A4 i osiedlem), przy czym,
na podstawie kryteriów przedstawionych w tabeli 8
(str. 20 Programu), zakwalifikowano to działanie
do realizacji
w
perspektywie
krótkookresowej.
W związku z powyższym, a także mając na uwadze
strategiczny charakter opracowania, nie proponuje się
w tym Programie ingerencji w aktualnie istniejące
zabezpieczenia w postaci ekranów akustycznych,
chroniące południowe obszary osiedla Witosa
przed oddziaływaniem akustycznym autostrady A4.
Lokalizacja objęta działaniam i w ram ach
Program u
W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie
wskazanego we wniosku osiedla Witosa stwierdzono
występowanie przekroczeń dopuszczalnych wartości
wskaźników Ldwn (na granicy przekroczenia) oraz L n
(na granicy przekroczenia) w granicach zabudowy
chronionej, występujących w jego południowej części,
powodowanych hałasem drogowym pochodzącym
od autostrady A4. W efekcie uzyskane zostały
wartości wskaźnika M z zakresu 0,00 - 2,00 w obrębie
budynków
mieszkalnych
położonych
najbliżej
autostrady. Ponadto, wskazany obszar uwzględniony
został w działaniach proponowanych do realizacji
w ramach Programu (działanie HD 10 - monitoring
oddziaływania akustycznego na etapie aktualizacji
mapy akustycznej; odtworzenie drzewostanu Lasu
Kochłowickiego pomiędzy A4 i osiedlem), przy czym,
na podstawie kryteriów przedstawionych w tabeli 8
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Chciałbym zgłosić problem z hałasem wytwarzanym zarówno przez sam
przejazd pociągów jak i częste i bardzo głośne trąbienie maszynistów.
Jako, że nasza działka przy ul. Kaskady 23 ciągnie się na całej długości
(około 100 metrów) wzdłuż torów hałas jest bardzo uciążliwy.
Rozwiązaniem wydaje się być postawienie barier dźwiękochłonnych
wzdłuż torowiska.

60

Kaskady

(str. 20 Programu), zakwalifikowano to działanie
do realizacji
w
perspektywie
krótkookresowej.
W związku z powyższym, a także mając na uwadze
strategiczny charakter opracowania, nie proponuje się
w tym Programie ingerencji w aktualnie istniejące
zabezpieczenia w postaci ekranów akustycznych,
chroniące południowe obszary osiedla Witosa
przed oddziaływaniem akustycznym autostrady A4.
Lokalizacja objęta działaniam i w ram ach
Program u
W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie
wskazanego we wniosku obszaru stwierdzono
występowanie przekroczeń dopuszczalnych wartości
wskaźników Ldwn (pomiędzy 0 - 5 dB) oraz L n
(na granicy przekroczenia) w granicach zabudowy
chronionej, powodowanych hałasem kolejowym
pochodzącym od linii kolejowej nr 139 Katowice Zwardoń. W efekcie uzyskane zostały wartości
wskaźnika M z zakresu 0,00 - 2,00 w obrębie
budynków chronionych akustycznie. Wskazany
obszar
uwzględniony
został
w
działaniach
proponowanych do realizacji w ramach Programu
(działanie HK 04 - realizacja przeglądu ekologicznego
linii kolejowej nr 139, od ul. Jankego do ulicy
Niezapominajek - gr. Miasta, dla terenów położonych
po północnej stronie linii kolejowej, na podstawie
którego sformułować będzie można skuteczne środki
redukcji hałasu pozwalające przywrócić właściwy
kształt klimatu akustycznego), przy czym, podobnie
jak
pozostałe
działania z zakresu
ochrony
przed hałasem
kolejowym,
zakwalifikowano
to
działanie
do realizacji
w
perspektywie
krótkookresowej.
W wyniku
przeprowadzenia
przeglądu ekologicznego, którego efektem będzie
sporządzenie kompleksowej analizy akustycznej
dla wskazanego odcinka linii kolejowej, rozstrzygnięty
zostanie właściwy zakres ochrony przed hałasem
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Mieszkam na osiedlu Witosa, bardzo blisko autostrady A4. Samochody
generują stały, duży hałas, szczególnie słyszalny od czasu wycięcia
przynajmniej połowy drzew w lasku, który pozostał po budowie autostrady.
Ponadto samochody przejeżdżające przez dylatację łączącą autostradę
z wiaduktem wywołują dodatkowy hałas. Mam wrażenie, że ta dylatacja
jest wadliwa.
Oprócz tego uciążliwe w Katowicach jest hałaśliwe koszenie trawy (albo
nawet suchej ziemi latem) od wiosny do jesieni. Następnie używane są
dmuchawy zamiast grabi, które również wydają głośne dźwięki.
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Barlickiego

kolejowym w danej lokalizacji, uwzględniający
w sposób dokładny uwarunkowania środowiskowe,
terenowe, ekonomiczne itp.
Lokalizacja objęta działaniam i w ram ach
Program u
W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie
wskazanego we wniosku osiedla Witosa stwierdzono
występowanie przekroczeń dopuszczalnych wartości
wskaźników Ldwn (na granicy przekroczenia) oraz L n
(na granicy przekroczenia) w granicach zabudowy
chronionej, występujących w jego południowej części,
powodowanych hałasem drogowym pochodzącym
od autostrady A4. W efekcie uzyskane zostały
wartości wskaźnika M z zakresu 0,00 - 2,00 w obrębie
budynków
mieszkalnych
położonych
najbliżej
autostrady. Ponadto, wskazany obszar uwzględniony
został w działaniach proponowanych do realizacji
w ramach Programu (działanie HD 10 - monitoring
oddziaływania akustycznego na etapie aktualizacji
mapy akustycznej; odtworzenie drzewostanu Lasu
Kochłowickiego pomiędzy A4 i osiedlem), przy czym,
na podstawie kryteriów przedstawionych w tabeli 8
(str. 20 Programu), zakwalifikowano to działanie
do realizacji
w
perspektywie
krótkookresowej.
W związku z powyższym, a także mając na uwadze
strategiczny charakter opracowania, nie proponuje się
w tym Programie ingerencji w aktualnie istniejące
zabezpieczenia w postaci ekranów akustycznych,
chroniące południowe obszary osiedla Witosa
przed oddziaływaniem akustycznym autostrady A4.
Zgodnie z formalnymi ramami wytyczonymi w aktach
stanowiących podstawę prawną niniejszego POH,
wymienionych w rozdz. 1.2 Programu, hałas związany
z wykaszaniem traw oraz emitowany przez dmuchawy
spalinowe nie stanowi elementu strategicznej oceny
i zarządzania hałasem. Niemniej reakcja na wszelkie
skargi dotyczące hałasu powinna być realizowana
strona 45
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w ramach bieżącej kontroli warunków korzystania
ze środowiska - działanie O5 wskazane w Programie
w rozdz. 12.6, Tab. 52.
Proszę o uwzględnienie w programie os. Witosa. Aktualnie normy hałasu
są tutaj przekroczone (szczególnie dla bloków najbliżej autostrady tj. ulicy
Barlickiego). Ekrany akustyczne są za niskie i niestety kończą się
stanowczo zbyt wcześnie. Hałas dobiega nadal. Dodatkowo w ostatnim
czasie zostały wycięte drzewa, co zwiększyło hałas.
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Barlickiego

Barlickiego

Działania zaproponowane w Programie dotyczące jedynie monitoringu
hałasu z autostrady A4 na osiedlu Witosa są niewystarczające. Zgodnie
z mapą akustyczną Katowic na osiedlu tym występują przekroczenia
dopuszczalnych poziomów hałasu. Aby zapewnić komfort zamieszkania
w rejonie ulicy Barlickiego istniejący ekran akustyczny powinien zostać
przedłużony, bo obecny ekran nie zapewnia ochrony dla mieszkańców
bloków i domków jednorodzinnych zlokalizowanych na tejże ulicy. Zgodnie

L o k a liza c ja o b ję ta d z ia ła n ia m i w ra m a ch
P ro g ra m u

W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie
wskazanego we wniosku osiedla Witosa stwierdzono
występowanie przekroczeń dopuszczalnych wartości
wskaźników Ldwn (na granicy przekroczenia) oraz Ln
(na granicy przekroczenia) w granicach zabudowy
chronionej, występujących w jego południowej części,
powodowanych hałasem drogowym pochodzącym
od autostrady A4. W efekcie uzyskane zostały
wartości wskaźnika M z zakresu 0,00 - 2,00 w obrębie
budynków
mieszkalnych
położonych
najbliżej
autostrady. Ponadto, wskazany obszar uwzględniony
został w działaniach proponowanych do realizacji
w ramach Programu (działanie HD 10 - monitoring
oddziaływania akustycznego na etapie aktualizacji
mapy akustycznej; odtworzenie drzewostanu Lasu
Kochłowickiego pomiędzy A4 i osiedlem), przy czym,
na podstawie kryteriów przedstawionych w tabeli 8
(str. 20 Programu), zakwalifikowano to działanie
do realizacji
w
perspektywie
krótkookresowej.
W związku z powyższym, a także mając na uwadze
strategiczny charakter opracowania, nie proponuje się
w tym Programie ingerencji w aktualnie istniejące
zabezpieczenia w postaci ekranów akustycznych,
chroniące południowe obszary osiedla Witosa
przed oddziaływaniem akustycznym autostrady A4.
L o k a liza c ja o b ję ta d z ia ła n ia m i w ra m a ch
P ro g ra m u

W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie
wskazanego we wniosku osiedla Witosa stwierdzono
występowanie przekroczeń dopuszczalnych wartości
wskaźników Ldwn (na granicy przekroczenia) oraz L n
strona 46
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z Prawem ochrony środowiska „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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 710, 730
i 1214), ochrona przed hałasem polega na stosowaniu rozwiązań
technicznych
zapewniających
właściwe
warunki
akustyczne
w budynkach.” Budynki na osiedlu Witosa nie są zlokalizowane na granicy
pasa drogowego, w związku z czym poziomy hałasu powinny być
dotrzymane na terenach zabudowy mieszkaniowej, a nie tylko wewnątrz
budynku.
W Programie stwierdzono, że na zlecenie UMK zostały wykonane pomiary
akustyczne. Niestety pomiary takie mogły być obarczone błędem, choćby
ze względu na wybór dnia czy godziny pomiarów, który mógł być
nieadekwatny do istniejącej w tym rejonie sytuacji. Godziny porannego
i popołudniowego szczytu dojazdów i powrotów z pracy czy końcówki
większości weekendów (czyli również wzmożone powroty do domu)
oznaczają ogromne natężenie ruchu, a co za tym idzie bardzo dużą
uciążliwość hałasową. W okresie wiosenno-letnio-jesiennym, gdy
mieszkańcy mają pootwierane okna hałas jest naprawdę ogromny.
W okresie zimowym autostradę również słychać, ale z powodu
zamkniętych okien hałas nie powoduje, aż takiego rozdrażnienia, gdyż jest
stłumiony.

(na granicy przekroczenia) w granicach zabudowy
chronionej, występujących w jego południowej części,
powodowanych hałasem drogowym pochodzącym od
autostrady A4. W efekcie uzyskane zostały wartości
wskaźnika M z zakresu 0,00 - 2,00 w obrębie
budynków
mieszkalnych
położonych
najbliżej
autostrady. Ponadto, wskazany obszar uwzględniony
został w działaniach proponowanych do realizacji
w ramach Programu (działanie HD 10 - monitoring
oddziaływania akustycznego na etapie aktualizacji
mapy akustycznej; odtworzenie drzewostanu Lasu
Kochłowickiego pomiędzy A4 i osiedlem), przy czym,
na podstawie kryteriów przedstawionych w tabeli 8
(str. 20 Programu), zakwalifikowano to działanie
do realizacji
w
perspektywie
krótkookresowej.
W związku z powyższym, a także mając na uwadze
strategiczny charakter opracowania, nie proponuje się
w tym Programie ingerencji w aktualnie istniejące
zabezpieczenia w postaci ekranów akustycznych,
chroniące południowe obszary osiedla Witosa
przed oddziaływaniem akustycznym autostrady A4.

Zgodnie z opracowaniem „Mapy akustyczne dla dróg krajowych
w województwie śląskim...” (marzec 2018) GDDKiA średniodobowe
natężenie ruchu na A4 na odcinku w mieście Katowice jest największe
wśród wszystkich miast aglomeracji - od 56797 do 100983 pojazdów
na dobę. Skoro w Katowicach zdecydowano, że autostrada o tak
ogromnym natężeniu ruchu ma być poprowadzona przez sam środek
miasta to mieszkańcy powinni być chronieni przed hałasem, na tyle na ile
jest to możliwe. Ochrona powinna być zapewniona choćby
przez odpowiednią długość ekranów, a nie tak ja w przypadku osiedla
Witosa, gdzie ekran akustyczny kończy się od razu na wysokości
zabudowań, co w żadnej mierze nie chroni znajdujących się tu budynków.
Dodatkowo w miejscu zakończenia ekranu znajduje się wiadukt, co
stanowi dodatkową uciążliwość przez znajdujące się tu dylatacje, które
strona 47
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sprawiają wzmożoną uciążliwość hałasową. W związku z powyższym
oprócz samego monitoringu hałasu powinny być wprowadzone działania
doraźne - przedłużenie ekranu akustycznego i dosadzenia drzew między
osiedlem a autostradą.
W miarę możliwości korzystne było by poprowadzenie paneli
wygłuszających jako kontynuacja istniejących od ul. Bocheńskiego aż
do "niedźwiedzińca" w Chorzowie ze względu na wyższe piętra budynków
wielorodzinnych, gdzie hałas z pobliskiej autostrady jest dużo wyższy niż
na niższych piętrach. Dodatkowo umieszczenie w/w paneli na podsypie
lub innym wzniesieniu (naturalnym lub sztucznym) niwelując hałasy
na wyższych piętrach.
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Barlickiego

Zająca

Z uwagi na nieustannie rosnący poziom hałasu wnioskuję o budowę
ekranów akustycznych przy ulicy Bielska na wysokości stacji
LOTOS, skrzyżowanie Bielskiej z ul. Solskiego na długości około
100 m.
Domy znajdujące się na tej wysokości po stronie stacji LOTOS nie
posiadają żadnej ochrony przed hałasem - zostały pominięte podczas

Lokalizacja objęta działaniam i w ram ach
Program u
W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie
wskazanego we wniosku osiedla Witosa stwierdzono
występowanie przekroczeń dopuszczalnych wartości
wskaźników Ldwn (na granicy przekroczenia) oraz L n
(na granicy przekroczenia) w granicach zabudowy
chronionej, występujących w jego południowej części,
powodowanych hałasem drogowym pochodzącym
od autostrady A4. W efekcie uzyskane zostały
wartości wskaźnika M z zakresu 0,00 - 2,00 w obrębie
budynków
mieszkalnych
położonych
najbliżej
autostrady. Ponadto, wskazany obszar uwzględniony
został w działaniach proponowanych do realizacji
w ramach Programu (działanie HD 10 - monitoring
oddziaływania akustycznego na etapie aktualizacji
mapy akustycznej; odtworzenie drzewostanu Lasu
Kochłowickiego pomiędzy A4 i osiedlem), przy czym,
na podstawie kryteriów przedstawionych w tabeli 8
(str. 20 Programu), zakwalifikowano to działanie
do realizacji
w
perspektywie
krótkookresowej.
W związku z powyższym, a także mając na uwadze
strategiczny charakter opracowania, nie proponuje się
w tym Programie ingerencji w aktualnie istniejące
zabezpieczenia w postaci ekranów akustycznych,
chroniące południowe obszary osiedla Witosa
przed oddziaływaniem akustycznym autostrady A4.
W niosek odrzucono
W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie
wskazanej we wniosku lokalizacji stwierdzono
występowanie przekroczeń dopuszczalnych wartości
wskaźników Ldwn (pomiędzy 10 - 15 dB) oraz L n
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budowy ekranów po drugiej stronie w roku 2004. W projekcie Programu
ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice na lata 2019
2024 przewidziano budowę ekranów przy ul. Bielska na wysokości
Przedszkole 72 - wnioskuję o rozszerzenie tego projektu o wspomniany
odcinek i przeniesienie go na lata 2019-2024

66

Fijewskiego

1. Na str. 89-92 przy pozycjach inwestycje w zakresie ochrony
przed hałasem wielokrotnie pojawia się adnotacja b.d. - czy miasto nie wie
w jakim stopniu zrealizowało te inwestycje?
2. W tekście nie ma nic n.t. działalności kopalni Barbara - Ma ona co
prawda siedzibę na terenie Mikołowa, ale nasilające się uciążliwości
związane z jej działalnością dotyczą w dużym stopniu mieszkańców
dzielnicy Zarzecze. W ostatnim okresie (od połowy 2019 roku) nasiliły się
bardzo wybuchy w rozumieniu siły tąpnięć i hałasu odczuwane w dzielnicy
Zarzecze. Program wskazuje, że hałas przemysłowy nie jest przedmiotem
tego dokumentu, jednak kopalnia Barbara nie prowadzi zasadniczo
działalności przemysłowej. Jeżeli to nie miejsce na uwagi dotyczące jej
działalności to gdzie należy ich szukać i czy miasto Katowice ma bieżące

(około 10 dB) w granicach zabudowy chronionej,
powodowanych hałasem drogowym pochodzącym
od ul. Bielskiej. W efekcie uzyskane zostały wartości
wskaźnika M z zakresu 2,00 - 5,00 w obrębie budynku
mieszkalnego położonego najbliżej ul. Bielskiej
w przedmiotowej
lokalizacji.
Jak
wspomniano
w rozdziale 3.1 Programu, z uwagi na strategiczny
charakter opracowania, a także mając na względzie
mnogość
problemów
związanych
z ponad
normatywnym hałasem w skali całego miasta
oraz ściśle
określone
możliwości
budżetowe,
Program ochrony środowiska przed hałasem skupia
się w swej treści przede wszystkim na działaniach
przeciwhałasowych
mających
służyć
poprawie
warunków akustycznych jak największej liczbie
mieszkańców. Z tego względu nie proponuje się
w Programie
działań
przeciwhałasowych
w miejscach, gdzie narażone są pojedyncze budynki
(w przypadku lokalizacji wskazanej we wniosku - dwa
budynki podlegające ochronie przed hałasem).
W związku z powyższym, w odniesieniu do lokalizacji
wskazanej we wniosku, zastosowanie ma działanie
O5 wskazane w Programie (rozdział 12.6, tabela 52),
tj. reakcja na skargi i wnioski dotyczące hałasu
w ramach bieżącej kontroli warunków korzystania
ze środowiska.
W niosek odrzucono
Obszar opracowania, który jest zgodny z tym
przedstawionym w Mapie akustycznej z 2018 roku,
stanowiącej podstawę merytoryczną Programu,
obejmuje
swoim zasięgiem wyłącznie tereny
w granicach administracyjnych miasta Katowice, toteż
nie rozpatruje się w nim oddziaływania akustycznego
źródeł hałasu położonych poza jego granicami.
W odniesieniu do lokalizacji wskazanej we wniosku,
zastosowanie
ma
działanie
O5
wskazane
w Programie (rozdział 12.6, tabela 52), tj. reakcja
na skargi i wnioski dotyczące hałasu w ramach
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informacje o hałasie generowanym przez Kopalnię Barbara z miasta
Mikołów?

67

Grabskiego

Jestem mieszkańcem oś. Witosa od początku jego istnienia. Wcześniej
od 1952 roku mieszkałem na tzw. ''fińskich domkach" w oazie ciszy
i spokoju. Niestety po wybudowaniu autostrady oaza ciszy zamieniła się
piekło hałasu. Zainstalowane ekrany - szczególnie - zmodyfikowane
znacznie obniżyły uciążliwość spowodowaną nadmiernym hałasem.
Niestety nie do końca brak ciągu ekranów od przejazdu pod autostradą
w kierunku do Chorzowa jest moim zdaniem główną przyczyną emisji
nadmiernego
hałasu.
Szczególnie
po deszczu.
Przetrzebienie
drzewostanu w istniejącym przy autostradzie kwartale lasu również
zwiększyło wzrost decybeli. Reasumując wspólne nasze działanie może
wpłynąć na to by nasze oś. Witosa stało się tak jak drzewiej bywało oazą
ciszy i spokoju.
Piszący te słowa ma nadzieję, że kiedyś nocą będzie słyszał pohukiwanie
sów, a nie nadmierny hałas dobywający się z autostrady.

bieżącej
kontroli
warunków
korzystania
ze środowiska. Ponadto, w rozdziałach 10.6 oraz 10.7
(str. 112 - 115 Programu) wskazane zostały podstawy
prawne
opisujące
procedury
administracyjne
związane z kontrolą i weryfikacją negatywnego
oddziaływania między innymi w zakresie hałasu
przemysłowego.
Lokalizacja objęta działaniam i w ram ach
Program u
W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie
wskazanego we wniosku osiedla Witosa stwierdzono
występowanie przekroczeń dopuszczalnych wartości
wskaźników Ldwn (na granicy przekroczenia) oraz L n
(na granicy przekroczenia) w granicach zabudowy
chronionej, występujących w jego południowej części,
powodowanych hałasem drogowym pochodzącym
od autostrady A4. W efekcie uzyskane zostały
wartości wskaźnika M z zakresu 0,00 - 2,00 w obrębie
budynków
mieszkalnych
położonych
najbliżej
autostrady. Ponadto, wskazany obszar uwzględniony
został w działaniach proponowanych do realizacji
w ramach Programu (działanie HD 10 - monitoring
oddziaływania akustycznego na etapie aktualizacji
mapy akustycznej; odtworzenie drzewostanu Lasu
Kochłowickiego pomiędzy A4 i osiedlem), przy czym,
na podstawie kryteriów przedstawionych w tabeli 8
(str. 20 Programu), zakwalifikowano to działanie
do realizacji
w
perspektywie
krótkookresowej.
W związku z powyższym, a także mając na uwadze
strategiczny charakter opracowania, nie proponuje się
w tym Programie ingerencji w aktualnie istniejące
zabezpieczenia w postaci ekranów akustycznych,
chroniące południowe obszary osiedla Witosa
przed oddziaływaniem akustycznym autostrady A4.
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Ograniczenie
hałasu
generowanego
przez
pociągi
osobowe
oraz towarowe przez nadmierne i nieuzasadnione użycie sygnału
Rp1"Baczność". Sygnały te generowane są również w godzinach nocnych
22:00-6:00 bardzo często kilkakrotnie na krótkim odcinku w dzielnicy
Katowice-Podlesie na prawidłowo zabezpieczonych
przejazdach
drogowo-kolejowych.
Zespół dzielnic południowych to tereny zabudowy jednorodzinnej
mieszkaniowej, gdzie bardzo intensywnie zwiększa się gęstość
zaludnienia. Linie kolejowe praktycznie przecinają tę dzielnicę, a
generowane długie i bardzo głośne sygnały stają się coraz bardziej
uciążliwe akustycznie. Bardzo często nowoczesny tabor przejeżdżając nie
generuje takiego poziomu hałasu jak sygnał 'Rp1', wielokrotnie podawany
3-5 krotnie na krótkim odcinku przy bardzo dobrych warunkach
pogodowych.
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Zaopusta

L o k a liza c ja o b ję ta d z ia ła n ia m i w ra m a ch
P ro g ra m u

W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie
wskazanego we wniosku obszaru stwierdzono
występowanie przekroczeń dopuszczalnych wartości
wskaźników Ldwn (pomiędzy 0 - 5 dB) oraz L n
(na granicy przekroczenia) w granicach zabudowy
chronionej, powodowanych hałasem kolejowym
pochodzącym od linii kolejowej nr 139 Katowice Zwardoń. W efekcie uzyskane zostały wartości
wskaźnika M z zakresu 0,00 - 2,00 w obrębie
budynków chronionych akustycznie. Wskazany
obszar
uwzględniony
został
w
działaniach
proponowanych do realizacji w ramach Programu
(działanie h K 04 - realizacja przeglądu ekologicznego
linii kolejowej nr 139, od ulicy Jankego do ulicy
Niezapominajek - gr. Miasta, dla terenów położonych
po północnej stronie linii kolejowej, na podstawie
którego sformułować będzie można skuteczne środki
redukcji hałasu pozwalające przywrócić właściwy
kształt klimatu akustycznego), przy czym, podobnie
jak
pozostałe
działania z zakresu
ochrony
przed hałasem
kolejowym,
zakwalifikowano
to
działanie
do
realizacji
w
perspektywie
krótkookresowej.
W
wyniku
przeprowadzenia
przeglądu ekologicznego, którego efektem będzie
sporządzenie kompleksowej analizy akustycznej
dla wskazanego odcinka linii kolejowej, rozstrzygnięty
zostanie właściwy zakres ochrony przed hałasem
kolejowym w danej lokalizacji, uwzględniający
w sposób dokładny uwarunkowania środowiskowe,
terenowe, ekonomiczne itp.
Stosowanie przez maszynistów sygnałów dźwiękowych
Rp1 „Baczność” związane jest z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków
prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (tekst
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Jestem mieszkanką dzielnicy Katowice - Zarzecze, mój dom, podobnie jak
inne budynki mieszkalne przy ul. Tunelowej położone się w odległość ok
10 - 15 metrów od torowiska (linia -Katowice - Wisła), Hałas jaki wywołują
przejeżdżające pociągi jest mocno uciążliwy, szczególnie, kiedy trąbią
przed przejazdem kolejowym. Warto w planie ochrony przed hałasem
uwzględnić budowę ekranów akustycznych wzdłuż ulic położonych przy
torach.
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Tunelowa

jednolity: Dz. U. 2015 poz. 360 z późn. zm.), zaś ich
nadrzędnym celem, pomimo dużej uciążliwości
akustycznej, jest zapewnienie należytego poziomu
bezpieczeństwa. Ze względu na brak jednoznacznej
wykładni w świetle obowiązujących przepisów, zarówno
w ramach bieżącej kontroli warunków korzystania
ze środowiska jak również w ujęciu strategicznym (mapy
akustyczne oraz programy ochrony środowiska
przed hałasem) przyjmuje się, że sygnały te nie
podlegają ocenie w ujęciu dopuszczalnych wartości
poziomu hałasu w środowisku, stanowiąc nadrzędny
element ostrzegawczy, ważny dla bezpieczeństwa ogółu
ludzi.
W związku z powyższym, oddziaływanie
akustyczne związane ze stosowaniem sygnału Rp1
„Baczność” nie zostało także ujęte w Mapie akustycznej
z 2018 roku, stanowiącej podstawę merytoryczną
Programu, toteż nie rozpatruje się tego rodzaju
oddziaływania w niniejszym POH.
Lokalizacja objęta działaniam i w ram ach
Program u
W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie
wskazanego we wniosku obszaru stwierdzono
występowanie przekroczeń dopuszczalnych wartości
wskaźników Ldwn (pomiędzy 0 - 5 dB) oraz Ln
(na granicy przekroczenia) w granicach zabudowy
chronionej, powodowanych hałasem kolejowym
pochodzącym od linii kolejowej nr 139 Katowice Zwardoń. W efekcie uzyskane zostały wartości
wskaźnika M z zakresu 0,00 - 2,00 w obrębie
budynków chronionych akustycznie. Wskazany
obszar
uwzględniony
został
w
działaniach
proponowanych do realizacji w ramach Programu
(działanie h K 04 - realizacja przeglądu ekologicznego
linii kolejowej nr 139, od ulicy Jankego do ulicy
Niezapominajek - gr. Miasta, dla terenów położonych
po północnej stronie linii kolejowej, na podstawie
którego sformułować będzie można skuteczne środki
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redukcji hałasu pozwalające przywrócić właściwy
kształt klimatu akustycznego), przy czym, podobnie
jak
pozostałe
działania z zakresu
ochrony
przed hałasem
kolejowym,
zakwalifikowano
to
działanie
do
realizacji
w
perspektywie
krótkookresowej.
W
wyniku
przeprowadzenia
przeglądu ekologicznego, którego efektem będzie
sporządzenie kompleksowej analizy akustycznej
dla wskazanego odcinka linii kolejowej, rozstrzygnięty
zostanie właściwy zakres ochrony przed hałasem
kolejowym w danej lokalizacji, uwzględniający
w sposób dokładny uwarunkowania środowiskowe,
terenowe, ekonomiczne itp.
Stosowanie przez maszynistów sygnałów dźwiękowych
Rp1 „Baczność” związane jest z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków
prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (tekst
jednolity: Dz. U. 2015 poz. 360 z późn. zm.), zaś ich
nadrzędnym celem, pomimo dużej uciążliwości
akustycznej, jest zapewnienie należytego poziomu
bezpieczeństwa. Ze względu na brak jednoznacznej
wykładni w świetle obowiązujących przepisów, zarówno
w ramach bieżącej kontroli warunków korzystania
ze środowiska jak również w ujęciu strategicznym (mapy
akustyczne oraz programy ochrony środowiska
przed hałasem) przyjmuje się, że sygnały te nie
podlegają ocenie w ujęciu dopuszczalnych wartości
poziomu hałasu w środowisku, stanowiąc nadrzędny
element ostrzegawczy, ważny dla bezpieczeństwa ogółu
ludzi. W związku z powyższym, oddziaływanie
akustyczne związane ze stosowaniem sygnału Rp1
„Baczność” nie zostało także ujęte w Mapie akustycznej
z 2018 roku, stanowiącej podstawę merytoryczną
Programu, toteż nie rozpatruje się tego rodzaju
oddziaływania w niniejszym POH.
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Warto, aby projekt Programu ochrony środowiska przed hałasem
w Katowicach uwzględniał ochronę mieszkańców okolic ulic: Tunelowej,
Azalii, Hortensji, Kopaniny w Katowicach Zarzeczu i Podlesiu
przed hałasem generowanym przez ruch pociągów na linii kolejowej
Katowice - Tychy.
Wzdłuż torowiska warto montować ekrany akustyczne lub nasadzać
gęstą, niską zieleń (drzewa są wycinane przez pracowników PLK
ze względu na ryzyko powalenia przez wiatr na torowiska).
Zieleń i ekrany wpłyną korzystnie na zmniejszenie uciążliwości
słyszalnego hałasu.
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Tunelowa

Ossowskiego

Jestem mieszkańcem dolnej części Os Witosa, który też narażony jest
na hałas z A4 szczególnie nocą.
Proponuję ustawienie barier dźwiękochłonnych /najlepiej drewnianych/
na pasie zieleni oddzielających

L o k a liza c ja o b ję ta d z ia ła n ia m i w ra m a c h
P ro g ra m u

W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie
wskazanego we wniosku obszaru stwierdzono
występowanie przekroczeń dopuszczalnych wartości
wskaźników Ldwn (pomiędzy 0 - 5 dB) oraz L n
(na granicy przekroczenia) w granicach zabudowy
chronionej, powodowanych hałasem kolejowym
pochodzącym od linii kolejowej nr 139 Katowice Zwardoń. W efekcie uzyskane zostały wartości
wskaźnika M z zakresu 0,00 - 2,00 w obrębie
budynków chronionych akustycznie. Wskazany
obszar
uwzględniony
został
w
działaniach
proponowanych do realizacji w ramach Programu
(działanie h K 04 - realizacja przeglądu ekologicznego
linii kolejowej nr 139, od ulicy Jankego do ulicy
Niezapominajek - gr. Miasta, dla terenów położonych
po północnej stronie linii kolejowej, na podstawie
którego sformułować będzie można skuteczne środki
redukcji hałasu pozwalające przywrócić właściwy
kształt klimatu akustycznego), przy czym, podobnie
jak
pozostałe
działania z zakresu
ochrony
przed hałasem
kolejowym,
zakwalifikowano
to
działanie
do
realizacji
w
perspektywie
krótkookresowej.
W
wyniku
przeprowadzenia
przeglądu ekologicznego, którego efektem będzie
sporządzenie kompleksowej analizy akustycznej
dla wskazanego odcinka linii kolejowej, rozstrzygnięty
zostanie właściwy zakres ochrony przed hałasem
kolejowym w danej lokalizacji, uwzględniający
w sposób dokładny uwarunkowania środowiskowe,
terenowe, ekonomiczne itp.
L o k a liza c ja o b ję ta d z ia ła n ia m i w ra m a ch
P ro g ra m u

W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie
wskazanego we wniosku osiedla Witosa stwierdzono
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pasy autostradowe, ponieważ głównie hałas pochodzi z nitki w kierunku
Katowic od węzła Chorzów B do węzła Gałeczki, czyli do granicy
Os. Witosa.

Proszę o
- Podniesienie ekranów na całej długości, aktualnie na odcinku osłoniętym
ekranami ciągle słychać dość głośny hałas z autostrady w trakcie
spacerów po osiedlu.
- Posadzenie drzew w rejonie autostrady, które pozwolą na lepszą
eliminacje zanieczyszczeń w rejonie autostrady
- Przedłużenie tych ekranów w stronę Chorzowa.
72

Rataja

występowanie przekroczeń dopuszczalnych wartości
wskaźników Ldwn (na granicy przekroczenia) oraz L n
(na granicy przekroczenia) w granicach zabudowy
chronionej, występujących w jego południowej części,
powodowanych hałasem drogowym pochodzącym
od autostrady A4. W efekcie uzyskane zostały
wartości wskaźnika M z zakresu 0,00 - 2,00 w obrębie
budynków
mieszkalnych
położonych
najbliżej
autostrady. Ponadto, wskazany obszar uwzględniony
został w działaniach proponowanych do realizacji
w ramach Programu (działanie HD 10 - monitoring
oddziaływania akustycznego na etapie aktualizacji
mapy akustycznej; odtworzenie drzewostanu Lasu
Kochłowickiego pomiędzy A4 i osiedlem), przy czym,
na podstawie kryteriów przedstawionych w tabeli 8
(str. 20 Programu), zakwalifikowano to działanie
do realizacji
w
perspektywie
krótkookresowej.
W związku z powyższym, a także mając na uwadze
strategiczny charakter opracowania, nie proponuje się
w tym Programie ingerencji w aktualnie istniejące
zabezpieczenia w postaci ekranów akustycznych,
chroniące południowe obszary osiedla Witosa
przed oddziaływaniem akustycznym autostrady A4.
Lokalizacja objęta działaniam i w ram ach
Program u
W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie
wskazanego we wniosku osiedla Witosa stwierdzono
występowanie przekroczeń dopuszczalnych wartości
wskaźników Ldwn (na granicy przekroczenia) oraz L n
(na granicy przekroczenia) w granicach zabudowy
chronionej, występujących w jego południowej części,
powodowanych hałasem drogowym pochodzącym
od autostrady A4. W efekcie uzyskane zostały
wartości wskaźnika M z zakresu 0,00 - 2,00 w obrębie
budynków
mieszkalnych
położonych
najbliżej
autostrady. Ponadto, wskazany obszar uwzględniony
został w działaniach proponowanych do realizacji
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Wielokrotnie przechodzę spacerem w okolicy bloków sąsiadujących
z autostradą (ulice Barlickiego i Witosa) - hałas jest faktycznie duży
i ciągły. Większość hałasu generują ciężarówki, które dojeżdżają pobliską
ulicą Kollmana do magazynów Aldi i innych magazynów. Niestety osiedle
jest położone bezpośrednio w pobliżu tych magazynów, do których można
dojechać z autostrady A4. Generuje to straszliwy hałas właśnie w pobliżu
ulic Barlickiego i Witosa. Powinno się podwyższyć ekrany akustyczne i je
przedłużyć, co najmniej aż za ulicę Kollmana i wzdłuż tej ulicy.

73

Witosa

w ramach Programu (działanie HD 10 - monitoring
oddziaływania akustycznego na etapie aktualizacji
mapy akustycznej; odtworzenie drzewostanu Lasu
Kochłowickiego pomiędzy A4 i osiedlem), przy czym,
na podstawie kryteriów przedstawionych w tabeli 8
(str. 20 Programu), zakwalifikowano to działanie
do realizacji
w
perspektywie
krótkookresowej.
W związku z powyższym, a także mając na uwadze
strategiczny charakter opracowania, nie proponuje się
w tym Programie ingerencji w aktualnie istniejące
zabezpieczenia w postaci ekranów akustycznych,
chroniące południowe obszary osiedla Witosa
przed oddziaływaniem akustycznym autostrady A4.
Lokalizacja objęta działaniam i w ram ach
Program u
W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie
wskazanego we wniosku osiedla Witosa stwierdzono
występowanie przekroczeń dopuszczalnych wartości
wskaźników Ldwn (na granicy przekroczenia) oraz L n
(na granicy przekroczenia) w granicach zabudowy
chronionej, występujących w jego południowej części,
powodowanych hałasem drogowym pochodzącym
od autostrady A4. W efekcie uzyskane zostały
wartości wskaźnika M z zakresu 0,00 - 2,00 w obrębie
budynków
mieszkalnych
położonych
najbliżej
autostrady. Ponadto, wskazany obszar uwzględniony
został w działaniach proponowanych do realizacji
w ramach Programu (działanie HD 10 - monitoring
oddziaływania akustycznego na etapie aktualizacji
mapy akustycznej; odtworzenie drzewostanu Lasu
Kochłowickiego pomiędzy A4 i osiedlem), przy czym,
na podstawie kryteriów przedstawionych w tabeli 8
(str. 20 Programu), zakwalifikowano to działanie
do realizacji
w
perspektywie
krótkookresowej.
W związku z powyższym, a także mając na uwadze
strategiczny charakter opracowania, nie proponuje się
w tym Programie ingerencji w aktualnie istniejące
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zabezpieczenia w postaci ekranów akustycznych,
chroniące południowe obszary osiedla Witosa
przed oddziaływaniem akustycznym autostrady A4.
Na osiedlu Witosa od kilku lat zauważamy z żoną znaczne zwiększenie
hałasu ze strony autostrady, szczególnie nasiliło się to w ostatnim roku
po znacznych pracach leśnych i wycięciu wielu drzew. Dawniej można
było spędzić na balkonie przyjemnie czas w ciszy, teraz jest to niemożliwe.
Jako mieszkaniec proszę o uwzględnienie wykonania lepszych ekranów
akustycznych niwelujących dźwięk z autostrady A4.
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Witosa

Barlickiego

Jako mieszkaniec Osiedla Witosa chciałem zgłosić, że niezwykle dotkliwe
jest oddziaływanie autostrady A4, a to za sprawą jeżdżących po niej
samochodów - oczywiście w tym, że pojazdy się przemieszczają nie ma
nic nadzwyczajnego - i emitującego przez nie hałasu. Hałas odczuwalny
jest zarówno za dnia, jak i w nocy, przy czym w nocy jest on jeszcze
bardziej słyszalny. Niestety zamontowane ekrany nie spełniają pokładanej
w nich roli, zdają się być za niskie i ustawione zostały na zbyt krótkim

L o k a liza c ja o b ję ta d z ia ła n ia m i w ra m a c h
P ro g ra m u

W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie
wskazanego we wniosku osiedla Witosa stwierdzono
występowanie przekroczeń dopuszczalnych wartości
wskaźników Ldwn (na granicy przekroczenia) oraz Ln
(na granicy przekroczenia) w granicach zabudowy
chronionej, występujących w jego południowej części,
powodowanych hałasem drogowym pochodzącym
od autostrady A4. W efekcie uzyskane zostały
wartości wskaźnika M z zakresu 0,00 - 2,00 w obrębie
budynków
mieszkalnych
położonych
najbliżej
autostrady. Ponadto, wskazany obszar uwzględniony
został w działaniach proponowanych do realizacji
w ramach Programu (działanie HD 10 - monitoring
oddziaływania akustycznego na etapie aktualizacji
mapy akustycznej; odtworzenie drzewostanu Lasu
Kochłowickiego pomiędzy A4 i osiedlem), przy czym,
na podstawie kryteriów przedstawionych w tabeli 8
(str. 20 Programu), zakwalifikowano to działanie
do realizacji
w
perspektywie
krótkookresowej.
W związku z powyższym, a także mając na uwadze
strategiczny charakter opracowania, nie proponuje się
w tym Programie ingerencji w aktualnie istniejące
zabezpieczenia w postaci ekranów akustycznych,
chroniące południowe obszary osiedla Witosa
przed oddziaływaniem akustycznym autostrady A4.
L o k a liza c ja o b ję ta d z ia ła n ia m i w ra m a ch
P ro g ra m u

W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie
wskazanego we wniosku osiedla Witosa stwierdzono
występowanie przekroczeń dopuszczalnych wartości
wskaźników Ldwn (na granicy przekroczenia) oraz L n
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odcinku, żeby chronić mieszkańców Osiedla przed ich szkodliwym
wpływem. Apeluję w tym miejscu do władz miasta, aby problem
niegwarantujących
ochronnej
roli
ekranów
dźwiękoszczelnych
zamontowanych wzdłuż autostrady A-4 przy odcinku Os. Witosa został
wzięty pod uwagę i doszło do stosownej modyfikacji uwzględniając
natężenie hałasu oraz uzupełniając ich rozmieszczenia.
Problem jest niezwykle istotny, gdyż uciążliwość emitowanego hałasu
wystąpiła wraz z oddaniem autostrady A-4 do użytkowania czyniąc życie
na Os. Witosa, szczególnie mieszkańców mieszkających w bliskiej
styczności niezwykle męczące. Stojąc na balkonie ciągle słyszy się
dochodzący z autostrady A4 hałas.
Sytuacja stała się tym bardziej uciążliwa, gdy spółka Tauron wycięła
znaczne połacie lasu, który chociaż w nieznaczny sposób wygłuszał
dochodzący z autostrady A4 odgłos.

76

Barlickiego

jako mieszkanka Osiedla Witosa chciałem zgłosić, że niezwykle dotkliwe
jest oddziaływanie autostrady A4, a to za sprawą jeżdżących po niej
samochodów i emitowanego przez nie hałasu. Hałas odczuwalny jest
zarówno za dnia, jak i w nocy, przy czym w nocy jest on jeszcze bardziej
słyszalny. Niestety zamontowane ekrany nie spełniają pokładanej w nich
roli, zdają się być za niskie i ustawione zostały na zbyt krótkim odcinku,
żeby chronić mieszkańców Osiedla przed ich szkodliwym wpływem.
Apeluję w tym miejscu do władz miasta, aby problem niegwarantujących
ochronnej roli ekranów dźwiękoszczelnych zamontowanych wzdłuż
autostrady A-4 przy odcinku Os. Witosa został wzięty pod uwagę i doszło
do
stosownej
modyfikacji
uwzględniając
natężenie
hałasu
oraz uzupełniając ich rozmieszczenia.
Problem jest niezwykle istotny, gdyż uciążliwość emitowanego hałasu
wystąpiła wraz z oddaniem autostrady A-4 do użytkowania czyniąc życie
na Os. Witosa, szczególnie mieszkańców mieszkających w bliskiej
styczności niezwykle męczące. Trudno otworzyć drzwi balkonowe
albo okna by nie usłyszeć dochodzącego z autostrady A4 szumu.

(na granicy przekroczenia) w granicach zabudowy
chronionej, występujących w jego południowej części,
powodowanych hałasem drogowym pochodzącym
od autostrady A4. W efekcie uzyskane zostały
wartości wskaźnika M z zakresu 0,00 - 2,00 w obrębie
budynków
mieszkalnych
położonych
najbliżej
autostrady. Ponadto, wskazany obszar uwzględniony
został w działaniach proponowanych do realizacji
w ramach Programu (działanie HD 10 - monitoring
oddziaływania akustycznego na etapie aktualizacji
mapy akustycznej; odtworzenie drzewostanu Lasu
Kochłowickiego pomiędzy A4 i osiedlem), przy czym,
na podstawie kryteriów przedstawionych w tabeli 8
(str. 20 Programu), zakwalifikowano to działanie
do realizacji
w
perspektywie
krótkookresowej.
W związku z powyższym, a także mając na uwadze
strategiczny charakter opracowania, nie proponuje się
w tym Programie ingerencji w aktualnie istniejące
zabezpieczenia w postaci ekranów akustycznych,
chroniące południowe obszary osiedla Witosa
przed oddziaływaniem akustycznym autostrady A4.
Lokalizacja objęta działaniam i w ram ach
Program u
W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie
wskazanego we wniosku osiedla Witosa stwierdzono
występowanie przekroczeń dopuszczalnych wartości
wskaźników Ldwn (na granicy przekroczenia) oraz L n
(na granicy przekroczenia) w granicach zabudowy
chronionej, występujących w jego południowej części,
powodowanych hałasem drogowym pochodzącym
od autostrady A4. W efekcie uzyskane zostały
wartości wskaźnika M z zakresu 0,00 - 2,00 w obrębie
budynków
mieszkalnych
położonych
najbliżej
autostrady. Ponadto, wskazany obszar uwzględniony
został w działaniach proponowanych do realizacji
w ramach Programu (działanie HD 10 - monitoring
oddziaływania akustycznego na etapie aktualizacji
strona 58
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-odtworzenie drzewostanu w trybie natychmiastowym
-natychmiastowe przedłużenie ekranów akustycznych kończących się
aktualnie na wysokości bloków przy ul. Barlickiego 21, 19 a i 13
-jak najszybsze przedłużenie tych ekranów w stronę Chorzowa
-podwyższenie
aktualnych
EKRANÓW
AKUSTYCZNYCH
ZAŁAMANYCH
A może przyszłościowo - równoległe stworzenie zapory z wysokich drzew
wzdłuż ekranów akustycznych, które gdy wyrosną najskuteczniej ochronią
Osiedle przed uciążliwością autostrady A4

77

Rataja

mapy akustycznej; odtworzenie drzewostanu Lasu
Kochłowickiego pomiędzy A4 i osiedlem), przy czym,
na podstawie kryteriów przedstawionych w tabeli 8
(str. 20 Programu), zakwalifikowano to działanie
do realizacji
w
perspektywie
krótkookresowej.
W związku z powyższym, a także mając na uwadze
strategiczny charakter opracowania, nie proponuje się
w tym Programie ingerencji w aktualnie istniejące
zabezpieczenia w postaci ekranów akustycznych,
chroniące południowe obszary osiedla Witosa
przed oddziaływaniem akustycznym autostrady A4.
Lokalizacja objęta działaniam i w ram ach
Program u
W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie
wskazanego we wniosku osiedla Witosa stwierdzono
występowanie przekroczeń dopuszczalnych wartości
wskaźników Ldwn (na granicy przekroczenia) oraz L n
(na granicy przekroczenia) w granicach zabudowy
chronionej, występujących w jego południowej części,
powodowanych hałasem drogowym pochodzącym
od autostrady A4. W efekcie uzyskane zostały
wartości wskaźnika M z zakresu 0,00 - 2,00 w obrębie
budynków
mieszkalnych
położonych
najbliżej
autostrady. Ponadto, wskazany obszar uwzględniony
został w działaniach proponowanych do realizacji
w ramach Programu (działanie HD 10 - monitoring
oddziaływania akustycznego na etapie aktualizacji
mapy akustycznej; odtworzenie drzewostanu Lasu
Kochłowickiego pomiędzy A4 i osiedlem), przy czym,
na podstawie kryteriów przedstawionych w tabeli 8
(str. 20 Programu), zakwalifikowano to działanie
do realizacji
w
perspektywie
krótkookresowej.
W związku z powyższym, a także mając na uwadze
strategiczny charakter opracowania, nie proponuje się
w tym Programie ingerencji w aktualnie istniejące
zabezpieczenia w postaci ekranów akustycznych,
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chroniące południowe obszary osiedla Witosa
przed oddziaływaniem akustycznym autostrady A4.
-odtworzenie drzewostanu w trybie natychmiastowym
-natychmiastowe przedłużenie ekranów akustycznych kończących się
aktualnie na wysokości bloków przy ul. Barlickiego 21, 19 a i 13
-jak najszybsze przedłużenie tych ekranów w stronę Chorzowa
-podwyższenie
aktualnych
EKRANÓW
AKUSTYCZNYCH
ZAŁAMANYCH

78
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Bardowskiego

Wraz z rodziną mieszkam na osiedlu Witosa od wielu lat.
Stanowczo prosimy o:
-przedłużenie ekranów akustycznych kończących się aktualnie
na wysokości bloków przy ul. Barlickiego 21, 19 a i 13
-jak najszybsze przedłużenie tych ekranów w stronę Chorzowa
-podwyższenie
aktualnych
EKRANÓW
AKUSTYCZNYCH
ZAŁAMANYCH

L o k a liza c ja o b ję ta d z ia ła n ia m i w ra m a c h
P ro g ra m u

W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie
wskazanego we wniosku osiedla Witosa stwierdzono
występowanie przekroczeń dopuszczalnych wartości
wskaźników Ldwn (na granicy przekroczenia) oraz Ln
(na granicy przekroczenia) w granicach zabudowy
chronionej, występujących w jego południowej części,
powodowanych hałasem drogowym pochodzącym
od autostrady A4. W efekcie uzyskane zostały
wartości wskaźnika M z zakresu 0,00 - 2,00 w obrębie
budynków
mieszkalnych
położonych
najbliżej
autostrady. Ponadto, wskazany obszar uwzględniony
został w działaniach proponowanych do realizacji
w ramach Programu (działanie HD 10 - monitoring
oddziaływania akustycznego na etapie aktualizacji
mapy akustycznej; odtworzenie drzewostanu Lasu
Kochłowickiego pomiędzy A4 i osiedlem), przy czym,
na podstawie kryteriów przedstawionych w tabeli 8
(str. 20 Programu), zakwalifikowano to działanie
do realizacji
w
perspektywie
krótkookresowej.
W związku z powyższym, a także mając na uwadze
strategiczny charakter opracowania, nie proponuje się
w tym Programie ingerencji w aktualnie istniejące
zabezpieczenia w postaci ekranów akustycznych,
chroniące południowe obszary osiedla Witosa
przed oddziaływaniem akustycznym autostrady A4.
L o k a liza c ja o b ję ta d z ia ła n ia m i w ra m a c h
P ro g ra m u

W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie
wskazanego we wniosku osiedla Witosa stwierdzono
występowanie przekroczeń dopuszczalnych wartości
wskaźników Ldwn (na granicy przekroczenia) oraz Ln
(na granicy przekroczenia) w granicach zabudowy
strona 60
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Dotyczy:
Str. 39 / tab. 29 / Lp. 2
„wskazano na konieczność szczegółowego monitoringu klimatu” mimo że
„MA 2018 wykazano wprawdzie niewielkie przekroczenia dopuszczalnych
wartości poziomu hałasu”

80

Barlickiego

Propozycja zmiany:
Wiadomo już, że NORMA HAŁASU jest przekroczona, więc
oprócz/zamiast monitorowania hałasu należy natychmiast przebudować
ekrany akustyczne na wysokości Os. Witosa
Dotyczy:
Str. 39 / tab. 29 / Lp. 2
„odtworzeniem drzewostanu Lasu Kochłowickiego”
Propozycja zmiany:
-odtworzenie drzewostanu w trybie natychmiastowym

chronionej, występujących w jego południowej części,
powodowanych hałasem drogowym pochodzącym
od autostrady A4. W efekcie uzyskane zostały
wartości wskaźnika M z zakresu 0,00 - 2,00 w obrębie
budynków
mieszkalnych
położonych
najbliżej
autostrady. Ponadto, wskazany obszar uwzględniony
został w działaniach proponowanych do realizacji
w ramach Programu (działanie HD 10 - monitoring
oddziaływania akustycznego na etapie aktualizacji
mapy akustycznej; odtworzenie drzewostanu Lasu
Kochłowickiego pomiędzy A4 i osiedlem), przy czym,
na podstawie kryteriów przedstawionych w tabeli 8
(str. 20 Programu), zakwalifikowano to działanie
do realizacji
w
perspektywie
krótkookresowej.
W związku z powyższym, a także mając na uwadze
strategiczny charakter opracowania, nie proponuje się
w tym Programie ingerencji w aktualnie istniejące
zabezpieczenia w postaci ekranów akustycznych,
chroniące południowe obszary osiedla Witosa
przed oddziaływaniem akustycznym autostrady A4.
Lokalizacja objęta działaniam i w ram ach
Program u
W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie
wskazanego we wniosku osiedla Witosa stwierdzono
występowanie przekroczeń dopuszczalnych wartości
wskaźników Ldwn (na granicy przekroczenia) oraz L n
(na granicy przekroczenia) w granicach zabudowy
chronionej, występujących w jego południowej części,
powodowanych hałasem drogowym pochodzącym
od autostrady A4. W efekcie uzyskane zostały
wartości wskaźnika M z zakresu 0,00 - 2,00 w obrębie
budynków
mieszkalnych
położonych
najbliżej
autostrady. Ponadto, wskazany obszar uwzględniony
został w działaniach proponowanych do realizacji
w ramach Programu (działanie HD 10 - monitoring
oddziaływania akustycznego na etapie aktualizacji
mapy akustycznej; odtworzenie drzewostanu Lasu
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-natychmiastowe przedłużenie ekranów akustycznych kończących się
aktualnie na wysokości bloków przy ul. Barlickiego 21, 19 a i 13
-jak najszybsze przedłużenie tych ekranów w stronę Chorzowa
-podwyższenie
aktualnych
EKRANÓW
AKUSTYCZNYCH
ZAŁAMANYCH
Dotyczy:
Str. 90 / tab. 34 / HD 25
„Nie wskazano konkretnych działań. Odcinki dróg wskazane w obszarach
HD23 -HD 25 zarządzane są przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i
Autostrad i będą przedmiotem analiz wykonanych w ramach osobnego
Programu Ochrony Środowiska przed hałasem, realizowanego przez
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego”

Kochłowickiego pomiędzy A4 i osiedlem), przy czym,
na podstawie kryteriów przedstawionych w tabeli 8
(str. 20 Programu), zakwalifikowano to działanie
do realizacji
w
perspektywie
krótkookresowej.
W związku z powyższym, a także mając na uwadze
strategiczny charakter opracowania, nie proponuje się
w tym Programie ingerencji w aktualnie istniejące
zabezpieczenia w postaci ekranów akustycznych,
chroniące południowe obszary osiedla Witosa
przed oddziaływaniem akustycznym autostrady A4.
Ul.
Kollmanna
znajduje
się
w
granicach
administracyjnych miasta Chorzowa, toteż jej
oddziaływanie nie podlega ocenie w ramach
niniejszego POH.

Propozycja zmiany:
1. W związku z odrzuceniem przez GDDKiA propozycji UM dot. ogranicz.
prędkości, prosimy o PILNĄ I REALNĄ zMlANĘ rzeczywiście
ograniczającą hałas z A-4 na Os. Witosa tj.: PRZEBUD o W ę EK r A n ÓW:
ich podniesienie i przedłużenie na całej długości Os. Witosa
2.
UM zobowiązał się przedstawić inną alternatywę ogranicz. hałasu
i działań do końca 2019 r., A DO TEJ PORY JEJ NIE PRZEDSTAWIŁ!
Prosimy też o działania mające na celu ograniczenie hałasu
z ul. Kollmanna w związku z b. dużym
hałasem z powodu dostaw towarów przez TIR-y i samochody dostawcze
do magazynów m.in. Rabena
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Witosa

Dotyczy:
Str. 39 / tab. 29 / Lp. 2
„wskazano na konieczność szczegółowego monitoringu klimatu” mimo że
„MA 2018 wykazano wprawdzie niewielkie przekroczenia dopuszczalnych
wartości poziomu hałasu”
Propozycja zmiany:
Wiadomo już, że NORMA HAŁASU jest przekroczona, więc
oprócz/zamiast monitorowania hałasu należy natychmiast przebudować
ekrany akustyczne na wysokości Os. Witosa

Lokalizacja objęta działaniam i w ram ach
Program u
W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie
wskazanego we wniosku osiedla Witosa stwierdzono
występowanie przekroczeń dopuszczalnych wartości
wskaźników Ldwn (na granicy przekroczenia) oraz Ln
(na granicy przekroczenia) w granicach zabudowy
chronionej, występujących w jego południowej części,
powodowanych hałasem drogowym pochodzącym
strona 62
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Dotyczy:
Str. 39 / tab. 29 / Lp. 2
„odtworzeniem drzewostanu Lasu Kochłowickiego”

Propozycja zmiany:
-odtworzenie drzewostanu w trybie natychmiastowym
-natychmiastowe przedłużenie ekranów akustycznych kończących się
aktualnie na wysokości bloków przy ul. Barlickiego 21, 19 a i 13
-jak najszybsze przedłużenie tych ekranów w stronę Chorzowa
-podwyższenie
aktualnych
EKRANÓW
AKUSTYCZNYCH
ZAŁAMANYCH
Dotyczy:
Str. 90 / tab. 34 / HD 25
„Nie wskazano konkretnych działań. Odcinki dróg wskazane w obszarach
HD23 -HD 25 zarządzane są przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i
Autostrad i będą przedmiotem analiz wykonanych w ramach osobnego
Programu Ochrony Środowiska przed hałasem, realizowanego przez
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego”
Propozycja zmiany:
W związku z odrzuceniem przez GDDKiA propozycji UM dot. ogranicz.
prędkości, prosimy o PILNĄ I REALNĄ ZMIANĘ rzeczywiście
ograniczającą hałas z A-4 na Os. Witosa tj.: PRZEBUDOWĘ EK r A n ÓW:
ich podniesienie i przedłużenie na całej długości Os. Witosa
2.UM zobowiązał się przedstawić inną alternatywę ogranicz. hałasu
i działań do końca 2019 r., A DO TEJ PORY JEJ NIE PRZEDSTAWIŁ!

od autostrady A4. W efekcie uzyskane zostały
wartości wskaźnika M z zakresu 0,00 - 2,00 w obrębie
budynków mieszkalnych
położonych
najbliżej
autostrady. Ponadto, wskazany obszar uwzględniony
został w działaniach proponowanych do realizacji
w ramach Programu (działanie HD 10 - monitoring
oddziaływania akustycznego na etapie aktualizacji
mapy akustycznej; odtworzenie drzewostanu Lasu
Kochłowickiego pomiędzy A4 i osiedlem), przy czym,
na podstawie kryteriów przedstawionych w tabeli 8
(str. 20 Programu), zakwalifikowano to działanie
do realizacji
w perspektywie
krótkookresowej.
W związku z powyższym, a także mając na uwadze
strategiczny charakter opracowania, nie proponuje się
w tym Programie ingerencji w aktualnie istniejące
zabezpieczenia w postaci ekranów akustycznych,
chroniące południowe obszary osiedla Witosa
przed oddziaływaniem akustycznym autostrady A4.
Ul.
Kollmanna znajduje
się
w
granicach
administracyjnych miasta Chorzowa, toteż jej
oddziaływanie nie podlega ocenie w ramach
niniejszego POH.

Prosimy też o działania mające na celu ograniczenie hałasu z ulicy
Kollmanna w związku z bardzo dużym hałasem z powodu dostaw towarów
przez TIR-y i samochody dostawcze do magazynów m.in. Rabena
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Dotyczy:
Tab. 50 Proponowane działania przeciwhałasowe Programu
w perspektywie długookresowej 2029 2034 - hałas drogowy

ID obszaru: HD23 (HD17)
Nazwa obszaru: ul. Bielska (Przedszkole Miejskie nr 72)
Działanie programowe: Ekran akustyczny o długości ok. 210 m
zlokalizowany w rejonie przedszkola
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Kołodzieja

Proponowana zmiana:
Tab. 49 Proponowane działania przeciwhałasowe Programu
w perspektywie średniookresowej 2024 2029 - hałas drogowy
ID obszaru: HD23 (HD17)
Nazwa obszaru: ul. Bielska (Przedszkole Miejskie nr 72)
Działanie programowe: Ekran akustyczny o długości ok. 210 m
zlokalizowany w rejonie przedszkola"

Przesyłam swój opinię odnośnie hałasu z strony autostrady A4 na osiedlu
Witosa. Od momentu wycinki drzew przy autostradzie jest zdecydowanie
za głośno.
Proszę o:
- przedłużenie ekranów akustycznych
- odtworzenie drzewostanu
- podwyższenie aktualnych ekranów akustycznych
83

Barlickiego

W niosek odrzucono
W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie budynku
wskazanego we wniosku stwierdzono występowanie
przekroczeń dopuszczalnych wartości wskaźników
Ldwn (około 5 dB) i Ln (około 5 dB). Wskazany obszar
uwzględniony został w działaniach proponowanych
do realizacji w ramach Programu (działanie HD 23 ekran
akustyczny
o długości
około
210
m
zlokalizowany w rejonie przedszkola), przy czym,
na podstawie kryteriów przedstawionych w tabeli 8
(strona 20 Programu), zakwalifikowano to działanie
do realizacji
w perspektywie
długookresowej.
Ze względu na niespełnienie wszystkich kryteriów
uprawniających do uwzględnienia tego działania
w perspektywie
krótkookresowej
(przekroczenia
mniejsze niż 10 dB, działanie obejmujące tylko jeden
budynek,
brak
zapewnionego
finansowania
w najbliższej perspektywie), a także ograniczenia
budżetowe, uniemożliwiające uwzględnienie tego
działania także w perspektywie średniookresowej,
wskazuje się realizację tego działania w perspektywie
długookresowej.
Lokalizacja objęta działaniam i w ram ach
Program u
W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie
wskazanego we wniosku osiedla Witosa stwierdzono
występowanie przekroczeń dopuszczalnych wartości
wskaźników Ldwn (na granicy przekroczenia) oraz L n
(na granicy przekroczenia) w granicach zabudowy
chronionej, występujących w jego południowej części,
powodowanych hałasem drogowym pochodzącym
od autostrady A4. W efekcie uzyskane zostały
wartości wskaźnika M z zakresu 0,00 - 2,00 w obrębie
budynków
mieszkalnych
położonych
najbliżej
autostrady. Ponadto, wskazany obszar uwzględniony
został w działaniach proponowanych do realizacji
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Graniczna

Piszę w sprawie hałasu pochodzącego z autostrady A4 na osiedlu Witosa.
Sama nie mieszkam na tym osiedlu, ale mam tutaj rodzinę, którą
odwiedzam. Mam porównanie oddziaływania hałasu na osiedlu
Paderewskiego, na którym mieszkam i hałasu z osiedla Witosa. Mimo, że
te dwa osiedla położone są w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady to
mimo wszystko hałas na osiedlu Witosa jest zdecydowanie bardziej
odczuwalny. Na osiedlu Paderewskiego przy otwartych oknach autostradę
słychać, ale bardziej jako szum. Natomiast na osiedlu Witosa
przy otwartych oknach słychać po prostu duży hałas, który jest bardzo
uciążliwy. Ekrany akustyczne, które się tu znajdują nie zapewniają
dostatecznej ochrony - może są za krótkie, za niskie, z niewłaściwymi
parametrami. Władze Katowic powinn,y coś zrobić, żeby zapewnić
właściwy komfort zamieszkania w dzielnicach położonych przy takich
uciążliwych arteriach komunikacyjnych.

w ramach Programu (działanie HD 10 - monitoring
oddziaływania akustycznego na etapie aktualizacji
mapy akustycznej; odtworzenie drzewostanu Lasu
Kochłowickiego pomiędzy A4 i osiedlem), przy czym,
na podstawie kryteriów przedstawionych w tabeli 8
(str. 20 Programu), zakwalifikowano to działanie
do realizacji
w
perspektywie
krótkookresowej.
W związku z powyższym, a także mając na uwadze
strategiczny charakter opracowania, nie proponuje się
w tym Programie ingerencji w aktualnie istniejące
zabezpieczenia w postaci ekranów akustycznych,
chroniące południowe obszary osiedla Witosa
przed oddziaływaniem akustycznym autostrady A4.
Lokalizacja objęta działaniam i w ram ach
Program u
W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie
wskazanego we wniosku osiedla Witosa stwierdzono
występowanie przekroczeń dopuszczalnych wartości
wskaźników Ldwn (na granicy przekroczenia) oraz L n
(na granicy przekroczenia) w granicach zabudowy
chronionej, występujących w jego południowej części,
powodowanych hałasem drogowym pochodzącym
od autostrady A4. W efekcie uzyskane zostały
wartości wskaźnika M z zakresu 0,00 - 2,00 w obrębie
budynków
mieszkalnych
położonych
najbliżej
autostrady. Ponadto, wskazany obszar uwzględniony
został w działaniach proponowanych do realizacji
w ramach Programu (działanie HD 10 - monitoring
oddziaływania akustycznego na etapie aktualizacji
mapy akustycznej; odtworzenie drzewostanu Lasu
Kochłowickiego pomiędzy A4 i osiedlem), przy czym,
na podstawie kryteriów przedstawionych w tabeli 8
(str. 20 Programu), zakwalifikowano to działanie
do realizacji
w
perspektywie
krótkookresowej.
W związku z powyższym, a także mając na uwadze
strategiczny charakter opracowania, nie proponuje się
w tym Programie ingerencji w aktualnie istniejące
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Z uwagi na nieustannie rosnący poziom hałasu wnioskuję o budowę
ekranów akustycznych przy ulicy Bielska na wysokości stacji LOTOS,
skrzyżowanie Bielskiej z ul. Solskiego na długości około 100m.
Domy znajdujące się na tej wysokości po stronie stacji LOTOS nie
posiadają żadnej ochrony przed hałasem - zostały pominięte podczas
budowy ekranów po drugiej stronie w roku 2004. W projekcie Programu
ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice na lata 2019
2024 przewidziano budowę ekranów przy ul. Bielska na wysokości
Przedszkole 72 - wnioskuję o rozszerzenie tego projektu o wspomniany
odcinek i przeniesienie go na lata 2019-2024.
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-

zabezpieczenia w postaci ekranów akustycznych,
chroniące południowe obszary osiedla Witosa
przed oddziaływaniem akustycznym autostrady A4.
W niosek odrzucono
W Mapie akustycznej z 2018 roku, stanowiącej
podstawę merytoryczną Programu, w obrębie
wskazanej we wniosku lokalizacji stwierdzono
występowanie przekroczeń dopuszczalnych wartości
wskaźników Ldwn (pomiędzy 10 - 15 dB) oraz Ln
(około 10 dB) w granicach zabudowy chronionej,
powodowanych hałasem drogowym pochodzącym
od ul. Bielskiej. W efekcie uzyskane zostały wartości
wskaźnika M z zakresu 2,00 - 5,00 w obrębie budynku
mieszkalnego położonego najbliżej ul. Bielskiej
w przedmiotowej
lokalizacji.
Jak
wspomniano
w rozdziale 3.1 Programu, z uwagi na strategiczny
charakter opracowania, a także mając na względzie
mnogość
problemów
związanych
z ponad
normatywnym hałasem w skali całego miasta
oraz ściśle
określone
możliwości
budżetowe,
Program ochrony środowiska przed hałasem skupia
się w swej treści przede wszystkim na działaniach
przeciwhałasowych
mających
służyć
poprawie
warunków akustycznych jak największej liczbie
mieszkańców. Z tego względu nie proponuje
się
Programie
działań
przeciwhałasowych
w miejscach, gdzie narażone są pojedyncze budynki
(w przypadku lokalizacji wskazanej we wniosku - dwa
budynki podlegające ochronie przed hałasem).
W związku z powyższym, w odniesieniu do lokalizacji
wskazanej we wniosku, zastosowanie ma działanie
O5 wskazane w Programie (rozdział 12.6, tabela 52),
tj. reakcja na skargi i wnioski dotyczące hałasu
w ramach bieżącej kontroli warunków korzystania
ze środowiska.
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