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UCHWAŁA NR XV/269/11
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 26 października 2011 r.

w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice". 

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  ( 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) w związku z art. 119 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 
r. Prawo  ochrony  środowiska  (  Dz.  U.  z 2008  r.  Nr  25  poz.150  z późn.  zm.  )  i rozporządzeniem  Ministra 
Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku ( Dz. U. Nr 120, 
poz. 826 ) 

Rada Miasta Katowice 

uchwala: 

§ 1. Przyjąć "Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice" 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 

Arkadiusz Godlewski



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/269/11 z dnia 26 października 2011 r.
"Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice"
Zalacznik1.pdf

Załącznik graficzny do Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice
 
Zalacznik2.pdf

Analizy graficzne wybranych rejonów konfliktów społecznych na tle hałasu 
 
Zalacznik3.pdf
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Rejestr zmian dokumentu 


 


Wprowadzający Data Czego dotyczy zmiana 


BMT ARGOSS 15.02.10 
Wprowadzono zmiany w opisie metodyki tworzenia Programu – 


rozdział 4.3 str. 18-21. 


BMT ARGOSS 15.02.10 


Wprowadzono zmiany w Rozdziale 6, w Tabeli 6-1, str. 43 dotyczące 


analiz skarg mieszkańców na hałas. Wprowadzono odnośniki do 


załączników graficznych. 


BMT ARGOSS 15.02.10 


Wprowadzono zmiany w Rozdziale 7, w Tabeli 7-1, 7-1, 7-3, od str. 53 


dotyczące możliwości redukcji hałasu, zakresu naruszeń poziomów 


dopuszczalnych oraz wyszczególnienia kierunków redukcji hałasu. 


Wprowadzono odnośniki do załączników graficznych. 


BMT ARGOSS 15.02.10 


Wprowadzono zmiany w Rozdziale 8, od str. 86 dotyczące opisu 


zastosowanych w Programie metod redukcji hałasu. Wprowadzono 


zmiany w Tabelach 8-1, 8-8 polegające na uszczegółowieniu zadań 


oraz harmonogramu Programu. Zmodyfikowano rozdział o 


działaniach wspomagających Program umieszczając w nim zadania 


dotyczące wymiany stolarki okiennej. 


BMT ARGOSS 15.02.10 


Wprowadzono zmiany w Rozdziale 9, od str. 99 dotyczące opisu 


kosztów metod redukcji hałasu oraz analizy efektywności zadań. 


Wprowadzono odpowiednie zmiany w Tabelach 9-1, 9-2. Dodano 


rozdziały 9-2 do 9-4. 


BMT ARGOSS 15.02.10 
Wprowadzono zmiany w Rozdziale 11, od str. 105. Dokonano 


aktualizacji zapisów rozdziału pod kątem 6-tej wersji Programu. 


BMT ARGOSS 15.02.10 
Wprowadzono zmiany w Załączniku nr 1 – dokonano aktualizacji 


metryk. 


BMT ARGOSS 15.02.10 
Dodano Załącznik nr 2 zawierający analizy graficzne odnoszące się 


do skarg mieszkańców. 


BMT ARGOSS 01.03.10 
Przeniesiono działania związane z modernizacją torowisk 


tramwajowych do działań wspomagających. 


BMT ARGOSS 14.06.10 


Dodano rozdział podsumowujący udział społeczeństwa. Dodano dwie 


analizy graficzne do Załącznika nr 2 (Rysunek nr 16 i 17). Zmieniono 


Rozdział 5. Dodano Rozdział 4.2. 


 







Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice – BMT ARGOSS, 2010 


 4 


SPIS TREŚCI 


 


1. PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA...................................................................................................................... 7 


1.1. UMOWA .................................................................................................................................................................. 7 


1.2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA .................................................................................................................................... 7 


2. WPROWADZENIE ............................................................................................................................................................ 8 


3. CHARAKTERYSTYKA KATOWIC ..................................................................................................................................... 9 


4. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM .................................................................. 14 


4.1. PODSTAWY PRAWNE .......................................................................................................................................... 14 


4.2. OGRANICZENIA I OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI PRZEPISÓW PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA 


DLA „PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA MIASTA KATOWICE” .......................................... 15 


4.3. WSKAŹNIKI I METODY OCENY HAŁASU STOSOWANE PRZY OPRACOWANIU PROGRAMU. ........................ 16 


4.3.1. WSKAŹNIKI DŁUGOOKRESOWE ............................................................................................................... 17 


4.3.2. WSKAŹNIK KLASYFIKACJI OBSZARÓW ZAGROŻONYCH HAŁASEM ..................................................... 17 


4.3.3. EFEKTYWNOŚĆ EKOLOGICZNA ROZWIĄZANIA ANTYHAŁASOWEGO .................................................. 18 


4.3.4. EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA ROZWIĄZANIA ANTYHAŁASOWEGO ................................................. 19 


4.4. METODYKA REALIZACJI PROGRAMU ................................................................................................................ 20 


4.4.1. USTALENIE RAM CZASOWYCH PROGRAMU ........................................................................................... 20 


5. POTENCJALNE, ROZWAŻANE MOŻLIWOŚCI TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE  W ZAKRESIE OGRANICZANIA 


HAŁASU ................................................................................................................................................................................... 24 


5.1. WIELKOŚCI WPŁYWAJĄCE NA POZIOM HAŁASU ............................................................................................. 24 


5.2. MOŻLIWOŚCI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE REDUKCJI HAŁASU DROGOWEGO ...................................................... 26 


5.2.1. WYPROWADZENIE RUCHU CIĘŻKIEGO (SZCZEGÓLNIE TRANZYTOWEGO) ZE STRATEGICZNYCH 


OBSZARÓW MIASTA I SKIEROWANIE RUCHU NA INNE TRASY ................................................................................ 26 


5.2.2. REMONTY ULIC, STOSOWANIE „CICHYCH” NAWIERZCHNI DRÓG ........................................................ 27 


5.2.3. STREFY USPOKOJONEGO RUCHU, WYŁĄCZENIE ULICY Z RUCHU ..................................................... 28 


5.2.4. EKRANY AKUSTYCZNE, WAŁY ZIEMNE ................................................................................................... 30 


5.2.5. PLANOWANIE PRZESTRZENNE, URBANISTYKA ..................................................................................... 32 


5.2.6. KONTROLA PRĘDKOŚCI RUCHU .............................................................................................................. 36 


5.2.7. KONTROLA STANU TECHNICZNEGO POJAZDÓW, ŚRODKI TECHNICZNE STOSOWANE W 


POJAZDACH DROGOWYCH .......................................................................................................................................... 37 


5.2.8. PARKINGI STRATEGICZNE, PARKINGI P+R ............................................................................................. 37 


5.2.9. WSPIERANIE TRANSPORTU PUBLICZEGO .............................................................................................. 39 


5.2.10. WSPIERANIE RUCHU ROWEROWEGO I PIESZEGO ........................................................................... 41 


5.2.11. TWORZENIE PASÓW ZWARTEJ ZIELENI OCHRONNEJ...................................................................... 43 


5.2.12. MONITORING HAŁASU .......................................................................................................................... 44 


5.2.13. OKNA DŹWIĘKOSZCZELNE .................................................................................................................. 44 







Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice – BMT ARGOSS, 2010 


 5 


5.3. KIERUNKI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE REDUKCJI HAŁASU SZYNOWEGO ............................................................. 45 


6. MATERIAŁY, DOKUMENTY I PUBLIKACJE WYKORZYSTYWANE W OPRACOWANIU PROGRAMU ......................... 47 


6.1. MAPA AKUSTYCZNA ............................................................................................................................................ 47 


6.1.1. HAŁAS DROGOWY ..................................................................................................................................... 47 


6.1.2. HAŁAS SZYNOWY ...................................................................................................................................... 48 


6.1.3. HAŁAS PRZEMYSŁOWY ............................................................................................................................. 48 


6.1.4. HAŁAS LOTNICZY ....................................................................................................................................... 49 


6.2. PLANY. PROGRAMY, STRATEGIE ...................................................................................................................... 49 


6.2.1. INWESTYCJE DROGOWE .......................................................................................................................... 49 


6.2.2. INWESTYCJE TRAMWAJOWE ................................................................................................................... 51 


6.2.3. POLITYKA PARKINGOWA KATOWIC ......................................................................................................... 52 


6.3. SKARGI I WNIOSKI DOTYCZĄCE HAŁASU ......................................................................................................... 55 


7. CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ HAŁASU W MIEŚCIE I ANALIZA MOŻLIWOŚCI REDUKCJI HAŁASU. . 60 


8. DZIAŁANIA NIEZBĘDNE DO PRZYWRÓCENIA DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU ......... 98 


8.1. DZIAŁANIA GŁÓWNE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA MIASTA KATOWICE W 


OKRESIE 2011-2015 (CELE KRÓTKOTERMINOWE) ......................................................................................................... 98 


8.2. DZIAŁANIA WSPOMAGAJACE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM ............................. 101 


8.2.1. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W OBIEKTACH CZASOWEGO PRZEBYWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY ... 


  .................................................................................................................................................................. 101 


8.2.2. REMONTY ORAZ MODERNIZACJA (KONSERWACJA) NAWIERZCHNI DROGOWYCH ........................ 104 


8.2.3. KONTROLA PRĘDKOŚCIU RUCHU ......................................................................................................... 105 


8.2.4. DZIAŁANIA PLANISTYCZNE Z ZAKRESU ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO ................................. 106 


8.2.5. REMONTY TOROWISK TRAMWAJOWYCH ............................................................................................. 106 


8.2.6. ELIMINACJA NIERÓWNOŚCI ORAZ POŁĄCZEŃ ŁUBKOWYCH SZYN TRAMWAJOWYCH I 


KOLEJOWYCH ............................................................................................................................................................. 107 


8.2.7. DZIAŁANIA Z ZAKRESU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO ................................................................. 107 


8.2.7.1. PROPOZYCJE ZAPISÓW W MIEJSCOWYCH PLANACH ZAGOSPODAROWANIA 


PRZESTRZENNEGO ............................................................................................................................................... 108 


8.2.8. ZESTAWIENIE ORAZ HARMONOGRAM DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH PROGRAM OCHRONY 


ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM ............................................................................................................................... 109 


9. KOSZTY REALIZACJI PROGRAMU WRAZ Z ANALIZĄ EFEKTYWNOŚCI WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANYCH 


METOD REDUKCJI HAŁASU ................................................................................................................................................. 112 


9.1. KOSZTY JEDNOSTKOWE PROGRAMU ............................................................................................................ 112 


9.2. KOSZTY DZIAŁAŃ GŁÓWNYCH PROGRAMU ................................................................................................... 113 


9.3. KOSZTY DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH PROGRAM ....................................................................................... 113 


9.4. ANALIZA EFEKTYWNOŚCI ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ ......................................................................... 114 


10. ORGANIZACJA ZARZĄDZANIA PROGRAMEM, RAPORTOWANIE ............................................................................ 115 


11. UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W PROCESIE TWORZENIA PROGRAMU ...................................................................... 117 







Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice – BMT ARGOSS, 2010 


 6 


12. PODSUMOWANIE I WNIOSKI ...................................................................................................................................... 120 


13. SPIS TABEL .................................................................................................................................................................. 122 


14. SPIS RYSUNKÓW ........................................................................................................................................................ 123 


15. BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................................................................. 125 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice – BMT ARGOSS, 2010 


 7 


1.  PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA 


1.1. UMOWA 


Podstawą opracowania jest umowa nr KŚ.II.3429/08 zawarta przez Miasto Katowice 


(Zamawiający) z firmą BMT ARGOSS1 Sp. z o.o. (Wykonawca) z siedzibą w Gdańsku. 


1.2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 


Przedmiotem opracowania jest „Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta 


Katowice” .  


Dokument utworzono przy współpracy z: 


 Biurem Konsultingowym Ochrony Środowiska Ekosystem Śląsk – dostarczenie 


danych na potrzeby opracowania oraz konsultacje, 


 dr inż. Radosławem Kucharskim (Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie) – 


konsultacje.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


                                                
1
 Wcześniej BMT Cordah Sp. z o. o. 
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2.   WPROWADZENIE 


Opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem wynika z obowiązku nałożonego 


w art. 119 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska2 (D z. U. z 2008r. Nr 


25, poz. 150 z późn. zm.). Wymóg ten został wprowadzony do ustawy Poś poprzez 


implementację Dyrektywy dnia 25 czerwca 2002r. 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i 


Rady Unii Europejskiej odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w 


środowisku. 


Głównym celem programu ochrony środowiska przed hałasem jest dostosowanie poziomu 


hałasu do dopuszczalnego na terenach, na których nastąpiły przekroczenia obowiązujących 


norm.  


Merytoryczną podstawą opracowania „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla 


miasta Katowice” 3 jest mapa akustyczna Katowic. Wykonane w ramach jej realizacji mapy 


imisyjne oraz mapy terenów zagrożonych hałasem (mapy konfliktów) stanowiły podstawę 


niniejszego opracowania. 


Program został stworzony na podstawie gruntownej analizy efektywności możliwych środków 


obniżenia hałasu, i odpowiada na pytanie, „co i gdzie należy zrobić, aby jak najwięcej osób, 


jak najmniejszym kosztem uzyskało maksymalną redukcję hałasu?”. Dokument odnosi się do 


hałasu drogowego, szynowego (kolejowy i tramwajowy) oraz przemysłowego. Na lata 2011-


2015 zaproponowano konkretne działania, natomiast na okres następny określono jedynie 


kierunki, które należy zachować określając działania przy następnej aktualizacji Programu. 


Niniejsze opracowanie jest pierwszym tego typu dokumentem dla Katowic i zawarte w nim 


działania nie wyczerpują katalogu czynności, które mogą być podjęte przez zarządców 


źródeł hałasu, aby zwiększać komfort życia mieszkańców miasta.  


Opracowanie składa się z części opisujących uwarunkowania realizacji Programu (rozdziały 


od 3 do 6), części głównej wskazującej na kierunki i działania, które należy podjąć aby 


doprowadzić poziom hałasu do standardów wraz z kosztami (rozdziały od 7 do 9) oraz części 


wskazującej na organizacyjne aspekty Programu (rozdział 10). Tym samym , pod względem 


merytorycznym, opracowanie zawiera wszystkie elementy Rozporządzenia Ministra 


Środowiska z dnia 14 października 2002r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim 


powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem (Dz. U. Nr 179, poz. 


1498). Jako załącznik do uchwały zostanie przedstawiona wersja skrócona Programu. 


Wszystkie zadania zawarte w dokumencie będą mogły być zrealizowane po uzyskaniu 


stosownych decyzji administracyjnych. 


                                                
2
 Poś 


3
 Zwany dalej Programem 
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3.  CHARAKTERYSTYKA KATOWIC  


Katowice są stolicą administracyjną i drugim co do wielkości miastem województwa 


śląskiego zajmujące obszar o powierzchni 164, 54 km2. Miasto zamieszkiwane jest przez 


około 310 tys. osób, a gęstość zaludnienia wynosi ok. 1880 osób na km2. Katowice to 


dziesiąte pod względem liczby ludności miasto w Polsce i jedenaste miasto pod względem 


powierzchni. Katowice są jednolitą gminą miejską na prawach powiatu i należą do członków 


Unii Metropolii Polskich, Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, Związku Miast Polskich 


oraz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. 


Miasto Katowice składa się z 22 dzielnic zgrupowanych w 5 zespołach dzielnic: 


I. Zespół dzielnic śródmiejskich w skład którego wchodzą dzielnice: 


1. Śródmieście 


2. Koszutka 


3. Bogucice 


4. Osiedle Paderewskiego- Muchowiec 


II. Zespół dzielnic północnych w skład którego wchodzą dzielnice: 


5. Załęże 


6. Osiedle Witosa 


7. Osiedle Tysiąclecia 


8. Dąb 


9. Wełnowiec- Józefowiec 


III. Zespół dzielnic zachodnich w skład którego wchodzą dzielnice: 


10. Ligota – Panewniki 


11. Brynów – Osiedle Zgrzebnioka 


12. Załęska Hałda- Brynów 


IV. Zespół dzielnic wschodnich w skład którego wchodzą dzielnice: 


13. Zawodzie 


14. Dąbrówka Mała 


15. Szopienice- Burowiec 


16. Janów- Nikiszowiec 


17. Giszowiec 


V. Zespół dzielnic południowych w skład którego wchodzą dzielnice: 


18. Murcki 


19. Piotrowice- Ochojec 


20. Zarzecze 


21. Kostuchna 


22. Podlesie 


 



http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_miejska
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Rysunek 3-1 Katowice – podział administracyjny [źródło - Wikipedia] 


 


 


 


Sieć dróg publicznych na terenie miasta Katowice stanowią: 


a) drogi krajowe o łącznej długości 44,3 km, w tym: 


 autostrada A-4  - Wrocław-Katowice-Kraków około 11 km, 


 DK1  - relacji Trójmiasto – Toruń – Łódź – Częstochowa – Katowice – Bielsko-Biała – 


Cieszyn – 1,37 km. Jest to fragment Wschodniej Obwodnicy GOP – S1. 


 DK81 - relacji Katowice – Mikołów – Łaziska Górne – Żory – Skoczów – 


Harbutowice– 10,7 km 


 DK86 - relacji - Podwarpie – Psary – Będzin – Sosnowiec – Katowice – Tychy – 14,8 


km. Fragment Alej Roździeńskiego jest jednocześnie drogą ekspresową S 86. 


 DK79 relacji Bytom – Warszawa – 11,4 km 


b) Drogowa Trasa Średnicowa o łącznej długości 6,45 km. 


c) drogi powiatowe, gminne, osiedlowe oraz pozostałe o łącznej długości 895,5 km 
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Rysunek 3-2 Sieć dróg w Katowicach 


 


Najbardziej niekorzystne warunki ruchu w godzinach szczytu, występują na wlotach do 


Katowic i na odcinkach ulic, a także na skrzyżowaniach, szczególnie w obszarze wokół 


Śródmieścia.  


System transportu publicznego opiera się o sieć komunikacji tramwajowej i sieć komunikacji 


autobusowej, wspomaganej przez prywatne linie mikrobusowe.  


Sieć autobusowa korzysta z wszystkich dostępnych ulic miasta Katowice, natomiast łączna 


długość tras komunikacji tramwajowej wynosi 28,8 km. 


Na terenie miasta Katowice istnieje dobrze rozwinięta sieć kolejowa wykorzystywana dla 


przewozów osobowych (zewnętrznych i wewnętrznych) i towarowych. 


W obrębie miasta Katowice przebiegają 22 linie kolejowe zarządzane przez PKP Polskie 


Linie Kolejowe S.A. 


Długość linii kolejowych na terenie miasta Katowic wynosi ponad 107 km. Wszystkie linie 


kolejowe są zelektryfikowane. 
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Rysunek 3-3 Sieć tramwajowa w Katowicach 


 


Rysunek 3-4 Sieć kolejowa w Katowicach 
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W odległości 30 km od centrum Katowic znajduje się „Międzynarodowy Port Lotniczy 


Katowice” w Pyrzowicach. Na terenie miasta Katowice zlokalizowane jest lotnisko sportowe 


„Muchowiec”. Obiekt ten pełni funkcję szkoleniowo- sportową, a także komercyjną i 


zlokalizowany jest w dzielnicy Osiedle Paderewskiego – Muchowiec. Operacje wykonywane 


na lotnisku zależą od intensywności prowadzonych szkoleń oraz potrzeb prywatnych 


właścicieli samolotów małogabarytowych w zakresie startów i lądowań. Lotnisko działa 


okresowo, głównie w sezonie letnim. 


Główne obszary aktywności gospodarczej miasta są rozproszone po całym jego obszarze i 


obecnie opierają się na sektorze usług (ok. 73% zatrudnionych). Obecnie działające kopalnie 


połączyły się tworząc Katowicki Holding Węglowy S.A. W skład tego holdingu wchodzą 


kopalnie: KWK Murcki, KWK Wieczorek, KWK Wujek, KWK Staszic oraz KWK Wesoła. Do 


większych zakładów zaliczyć można m. in.: Fabryka Maszyn FAMUR S.A.,  REMAG, Huta 


Ferrum, Huta Metali Nieżelaznych. 


Katowice dysponują rozbudowaną siecią szpitali, obejmującą: 


 5 szpitali klinicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 


 szpital Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji; 


 3 szpitale, dla których organem założycielskim jest Urząd Marszałkowski (Centrum 


Psychiatrii, Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, Okręgowy Szpital Kolejowy); 


 placówki miejskie (Szpital Miejski Murcki, Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II). 


W zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej działa 187 zakładów opieki zdrowotnej (w tym 


32 publiczne) i 14 placówek służby medycyny pracy. 


System oświaty obejmuje edukację dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach 


podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych i policealnych. W mieście 


funkcjonują placówki oświatowe podporządkowane samorządowi miasta i województwa 


(szkoły policealne) oraz ministrowi właściwemu do spraw kultury (szkolnictwo artystyczne), a 


także prowadzone przez inne jednostki.  


W mieście działa m. in.: 


 88 przedszkoli,  


 50 szkół podstawowych,  


 40 gimnazjów,  


 18 liceów ogólnokształcących, 


 21 zespołów szkół technicznych/zawodowych, 


 56 szkół policealnych, 


 ponad 20 szkół wyższych. 
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4.  REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM 


4.1. PODSTAWY PRAWNE 


Podstawowym przepisem europejskim odnoszącym się do problematyki ochrony przed 


hałasem jest Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 25 


czerwca 2002 w sprawie oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. 


Dyrektywa wprowadziła trzy podstawowe, następujące po sobie, rodzaje aktywności: 


 ustalenie i przyjęcie przez Państwa Członkowskie wspólnych wskaźników oceny 


hałasu i wspólnych europejskich metod ich wyznaczania (art. 5 i 6 Dyrektywy), 


 sporządzenie strategicznych map akustycznych dla wyznaczonych wg. jednolitego 


kryterium obszarów (art. 7 Dyrektywy), 


 opracowanie w oparciu o sporządzone mapy i realizacja wieloletnich 


programów ochrony środowiska przed hałasem (art. 8 Dyrektywy) tzw. „planów 


działań”. 


W oparciu o strategiczną mapę akustyczną państwa członkowskie zobowiązane są przyjąć 


plany działań zmierzające do: „zapobiegania powstawaniu hałasu w środowisku i obniżania 


jego poziomu tam, gdzie jest to konieczne, zwłaszcza tam, gdzie oddziaływanie hałasu może 


powodować szkodliwe skutki dla ludzkiego zdrowia, oraz zachowanie jakości klimatu 


akustycznego środowiska tam, gdzie jest ona jeszcze właściwa”. W świetle zapisów 


dyrektywy plany, o których mowa, mają także służyć ochronie obszarów ciszy przed 


zwiększeniem hałasu i muszą spełniać minimalne wymagania określone w załączniku nr V 


do Dyrektywy 2002/49/WE.  


Przepisy unijne zostały wprowadzone do polskiego porządku prawnego i zawarte są w dziale 


V ustawy Poś. Artykuł 117 ustawy stanowi, że oceny stanu akustycznego środowiska i 


obserwacji zmian dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska na 


podstawie wyników pomiarów poziomów hałasu określonych wskaźnikami hałasu LDWN i LN 


oraz z uwzględnieniem pozostałych danych, w szczególności demograficznych oraz 


dotyczących sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu. Art. 119 ustawy Poś 


wskazuje natomiast, że programy ochrony środowiska przed hałasem tworzy się dla 


terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny, celem dostosowania 


poziomu hałasu do dopuszczalnego, a organem właściwym dla przyjęcia takiego programu w 


miastach na prawach powiatu jest rada miasta.  


Inne wymagania względem tworzenia programu ochrony środowiska przed hałasem to: 
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 zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przed-


miotem jest sporządzenie programu ochrony środowiska przed hałasem, 


 uchwalenie w ciągu jednego roku od dnia przedstawienia mapy akustycznej, 


 obowiązek aktualizacji, co najmniej raz na pięć lat, a także w przypadku wystąpienia 


okoliczności uzasadniających zmianę planu lub harmonogramu realizacji. 


Szczegółowe kryteria dotyczące planów działań oraz metodykę jego wykonania określa 


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


wych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem 


( Dz.U. Nr 179, poz. 1498 ). Dodatkowo, programy muszą uwzględniać Rozporządzenie 


Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 


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


Udział społeczeństwa oraz ewentualne przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania 


dokumentu na środowisko odbywa się na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008r. o 


udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 


środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ). 


Przyjęty przez radę powiatu program staje się prawem miejscowym a jego założenia i 


postępy z realizacji są sprawozdawane Komisji Europejskiej. 


4.2. OGRANICZENIA I OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI PRZEPISÓW 


PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA DLA „PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 


PRZED HAŁASEM DLA MIASTA KATOWICE” 


Z przytoczonych wyżej przepisów prawnych wynika, że realizacją przedsięwzięć 


antyhałasowych zaproponowanych w niniejszym Programie będą musiały zająć się różne 


podmioty (np. Prezydent Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów - MUZUiM, Generalna 


Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - GDDKiA, Tramwaje Śląskie, Policja, Straż Miejska). 


Oznacza to, że wyżej wymienione podmioty powinny uzgodnić ze sobą zakres rzeczowy i 


harmonogram zaproponowany w Programie oraz ściśle ze sobą współpracować przy jego 


realizacji. Tylko wówczas bowiem możliwe będzie osiągnięcie zamierzonego w Programie 


celu, tj. poprawa komfortu akustycznego w mieście.  


Do rozstrzygnięcia pozostaje kwestia, kto powinien być odpowiedzialny za realizację 


konkretnych zadań. Z przepisów wynika m.in. że: 


– Prezydent miasta (jak również inny podmiot) nie może dokonać inwestycji 


antyhałasowej (i jakiejkolwiek innej) na gruncie, do którego nie posiada tytułu 


prawnego, 


– za dotrzymanie określonych standardów środowiska odpowiada zarządzający drogą, 


linią kolejową, instalacją. 
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Zarządzający drogami i innymi obiektami odpowiedzialnymi za przekroczenie 


dopuszczalnych poziomów hałasu niejednokrotnie, przy różnych okazjach dawali wyraz 


stanowisku, że koszty ochrony akustycznej winien ponosić inwestor, budujący/użytkujący 


budynek (tj. deweloper lub osoba fizyczna) położony w sąsiedztwie danego obiektu (w 


szczególności – drogi) stwierdzając, że wynika to z zapisów § 325 Rozporządzenia Ministra 


Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 


usytuowanie (Dz.U.02.75.690) w brzmieniu  


„budynki mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej należy 


sytuować w miejscach najmniej narażonych na występowanie hałasu i drgań, a jeżeli 


one występują i poziomy ich przekraczają wartości dopuszczalne, określone w 


przepisach o ochronie przed hałasem i drganiami, należy stosować skuteczne 


zabezpieczenia”.  


Powyższy przepis zobowiązuje inwestora (władającego budynkiem) do stosowania 


zabezpieczeń antyhałasowych, ale jedynie w zakresie nieruchomości, do jakiej 


posiada tytuł prawny.  


Natomiast art. 174 ust. 2 ustawy Poś stanowi, że na zarządzającym drogą, linią kolejową czy 


lotniskiem spoczywa obowiązek utrzymywania standardów środowiska na granicy 


nieruchomości do której posiada tytuł prawny (dosłownie przepis stanowi, że zarządzającego 


obowiązuje zakaz przekraczania standardów poza terenem do którego posiada tytuł 


prawny). W art. 173 pkt 1 lit. a czytamy, że ochronę przed zanieczyszczeniami powstającymi 


w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych i lotnisk zapewnia się przez stosowanie 


rozwiązań technicznych ograniczających rozprzestrzenianie zanieczyszczeń, a w 


szczególności zabezpieczeń akustycznych. 


Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że w kontekście realizacji Programu 


zarządzający drogą zobowiązany jest do wykonania na własny koszt rozwiązań 


antyhałasowych (np. budowa ekranów akustycznych), które przywrócą parametry 


akustyczne środowiska do określonych wymogami poziomów na granicy nieruchomości do 


której posiadają tytuł prawny, zaś władający budynkiem musi na własny koszt wykonać np. 


wymianę stolarki okiennej.  


4.3. WSKAŹNIKI I METODY OCENY HAŁASU STOSOWANE PRZY OPRACOWANIU 


PROGRAMU. 


W pracach nad Programem użyto wskaźników wynikających wprost z przepisów prawa oraz 


określonych na potrzeby niniejszego opracowania. 
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4.3.1. WSKAŹNIKI DŁUGOOKRESOWE 


Zgodnie z  Art.112a Poś korzystano ze  wskaźników długookresowych (obliczanych dla 


jednego roku): 


1) LDWN – rozumiany jako długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w (dB), 


wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (przedział od godz. 


6.00 do godz. 18.00 , pory wieczoru od godz. 18.00 do godz. 22.00  i pory nocy od godz. 


22.00 do godz. 6.00) 


2) LN – rozumiany jako długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w (dB), 


wyznaczony w ciągu wszystkich okresów nocnych w ciągu roku rozumianych jako przedział 


czasu od godz. 22.00 do godz. 6.00. 


Korzystając z ww. wskaźników brano pod uwagę rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 


4 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu ustalania wartości wskaźnika hałasu LDWN (Dz.U. Nr 


106, poz. 729 z późn. zm.) oraz ich wartości z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 


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


poz. 826). 


4.3.2. WSKAŹNIK KLASYFIKACJI OBSZARÓW ZAGROŻONYCH HAŁASEM 


Wskaźnik M, zdefiniowany w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 października 


2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinien odpowiadać program ochrony 


środowiska przed hałasem, ma postać: 


M = 0.1·m·(100.1·ΔL - 1)  (4.1)  


gdzie:  


M - wartość wskaźnika,  


ΔL - wielkość przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu dB,  


m - liczba mieszkańców na terenie o przekroczonym poziomie dopuszczalnym.  


Wskaźnik M jest wielkością bezwymiarową, wiążącą wielkość przekroczeń z liczbą ludności 


przebywającej w obszarach, na których te przekroczenia występują. 


Z podanej w (4.1) definicji wynika, że wskaźnik M należy obliczyć w odniesieniu do (bliżej 


nieokreślonego) terenu mieszkaniowego, uwzględniając ilość mieszkańców i wielkość 


przekroczeń. Wobec tak ogólnego sformułowania na potrzeby niniejszego Programu przyjęto 


obliczenia wskaźnika M dla poszczególnych obszarów objętych Programem jako suma 


wskaźników M budynków objętych danym obszarem. 


Uzyskane wartości wskaźnika M stanowią o kolejności realizacji zadań Programu na 


terenach mieszkaniowych. Kolejność ustala się zaczynając od terenów o najwyższej wartości 


wskaźnika M do terenów o wartości wskaźnika M najniższej.  







Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice – BMT ARGOSS, 2010 


 18 


Wskaźnik M przyjmuje wartość „0” na obszarach, na których nie ma mieszkańców lub nie ma 


przekroczeń wartości dopuszczalnych. Na pozostałych obszarach przyjmuje skończone 


wartości liczbowe.  


Rysunek 4-1 Przykładowy rozkład wskaźnika M (wizualizacja) dla budynków mieszkalnych 


znajdujących się w strefie oddziaływania hałasu (hałas drogowy) 


 


4.3.3. EFEKTYWNOŚĆ EKOLOGICZNA ROZWIĄZANIA ANTYHAŁASOWEGO 


Wskaźnik M, określony wzorem (4.1) zastosowano do oceny efektywności danego 


rozwiązania antyhałasowego. 


Jeśli jako M określono wartość wskaźnika M przed realizacją Programu, a jako M’ wartość 


wskaźnika M po zastosowaniu odpowiedniego środka redukcji hałasu, to efektywność 


zastosowanego środka redukcji można było wyznaczyć z zależności: 


 Eekol = %100


'






M


MM
 (4.2) 


Parametr Eekol nazwano Współczynnikiem Efektywności Ekologicznej, gdyż jest on ściśle 


powiązany, poprzez wskaźnik M, z wielkością emisji hałasu do środowiska. 


Współczynnik Efektywności Ekologicznej Eekol pozwolił określić, które rozwiązanie 


antyhałasowe jest najlepsze, przy czym nie był brany pod uwagę koszt takiego rozwiązania. 


Porównując dwa rozwiązania, bardziej efektywnym będzie to, dla którego współczynnik Eekol 


jest większy.  
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Jeśli w wyniku działań naprawczych nastąpiłoby wyeliminowanie przekroczeń poziomów 


dopuszczalnych na danym obszarze, to Efektywność Ekologiczna zastosowanego 


rozwiązania wyniesie 100%. 


4.3.4. EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA ROZWIĄZANIA ANTYHAŁASOWEGO 


W ramach Programu opracowano współczynnik efektywności ekonomicznej inwestycji, który 


jest miarą jej opłacalności.  


Aby go zdefiniować należało określić skuteczność rozwiązania antyhałasowego, jako miarę 


społecznych korzyści (zysku). Wielkość taką wyrażono wzorem: 


S = mr·ΔLr,  (4.3) 


gdzie:  


S – skuteczność rozwiązania antyhałasowego, 


mr -  liczba osób zamieszkujących dany obszar4 , 


ΔLr - wielkość redukcji hałasu na tym obszarze.  


Widać z powyższego, że skuteczność jest wprost proporcjonalna do liczby ludności 


zamieszkującej obszar i do stopnia redukcji hałasu po zastosowaniu środka antyhałasowego 


Porównując koszt danego rozwiązania do jego skuteczności otrzymano informację o tym, ile 


kosztować będzie redukcja hałasu o 1dB w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Stosunek 


kosztu realizacji przedsięwzięcia do jego skuteczności nazwano kosztochłonnością 


inwestycji (antyhałasowej). Matematycznie wyznacza się ją wzorem: 


KCH = 
S


k
, (4.4) 


gdzie: 


KCH – kosztochłonność inwestycji (antyhałasowej) 


k – koszt inwestycji w zł 


S – skuteczność inwestycji określona wzorem (4.3) 


Dzięki wskaźnikowi KCH można wyznaczyć inwestycje, które przy nakładzie najmniejszych 


środków dadzą największą redukcję hałasu obejmując jak największą liczbę osób. Należy  


zauważyć, że im mniejsza wartość KCH, tym inwestycja była bardziej „opłacalna” – czyli 


bardziej efektywna ekonomicznie. Naturalnym zatem wydawało się przyjęcie zależności: 


  Eekon = 
KCH


1


 
(4.5) 


                                                
4
 np. pojedynczy budynek 







Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice – BMT ARGOSS, 2010 


 20 


4.4. METODYKA REALIZACJI PROGRAMU  


Należy przyjąć, że brak jest technicznych i ekonomicznych możliwości dokonania 


poprawy warunków akustycznych środowiska w krótkim czasie na wszystkich 


obszarach tego wymagających. Stąd też programy ochrony środowiska przed hałasem 


muszą mieć charakter wieloletni.  


Poniżej przedstawiono podstawowe założenia przyjęte w Programie ochrony środowiska 


przed hałasem dla miasta Katowice: 


1. Przyjmuje się, że poziomy dźwięku przekraczające wartości dopuszczalne o ponad 


10 dB wymagają akcji w pierwszej kolejności. Jednakże, w uzasadnionych 


przypadkach, można przenieść realizacje działań naprawczych na okres 


późniejszy wraz podaniem przyczyny przeniesienia. 


2. Przekroczenie poziomów dopuszczalnych o 5 do 10 dB może być ocenione jako 


uciążliwe (szczególnie w pobliżu wartości 10 dB), jednakże nie jest to sytuacja 


wymagająca działań natychmiastowych i istnieje pewien czas do podjęcia oraz 


skoordynowania działań naprawczych. Czas ten powinien być poświęcony na 


przygotowanie dokładnych modeli obliczeniowych oraz stworzenie szeregu 


dokumentów planistycznych i specjalistycznych z dziedziny organizacji ruchu, 


nowoczesnych technologii walki z hałasem czy zarządzania przestrzenią miejską.  


3. Przekroczenie poziomu dopuszczalnego do 5 dB, może być tolerowane jeszcze jakiś 


czas i nie ma konieczności podjęcia nadzwyczajnych działań. Ze względu na 


dynamiczny rozwój miast w Polsce określenie szczegółów działań naprawczych w 


perspektywie dalszej niż 5-10 lat obarczone jest dużym błędem, a przekształcenia 


sieci transportowej w tym oraz postęp techniczny mogą doprowadzić do 


wyeliminowania tej wielkości przekroczeń.  


 


W uzasadnionych przypadkach można przenieść działania antyhałasowe na okres 


wcześniejszy/późniejszy wraz z podaniem uzasadnienia. 


 


4.4.1. USTALENIE RAM CZASOWYCH PROGRAMU 


W wyniku poczynionych założeń, w Tabeli 4-1 zaproponowano kategorie celów 


operacyjnych dla Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice. 
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Tabela 4-1 Klasyfikacja celów operacyjnych 


Cel operacyjny Działanie Horyzont czasowy 


Krótkoterminowy 
Likwidacja przekroczeń poziomów dopuszczalnych 


powyżej 10 dB. 
2011-2015 


Średnioterminowy 


Likwidacja przekroczeń poziomów dopuszczalnych 


powyżej 5 dB oraz pozostałych powyżej 10 dB, jeśli 


takie zostały z poprzedniego etapu, lub pojawiły się 


nowe. 


2016-2020 


Długoterminowy 
Stopniowe osiąganie wartości poziomów 


dopuszczalnych hałasu w środowisku. 
Po 2020 


 


Z powyższej tabeli wynikają następujące zależności dla wskaźników hałasu: 


Tabela 4-2 Poziomy operacyjne do osiągnięcia w latach 2011-2015 


 


 


 


 


Cel krótkoterminowy 2011-2015 


Przeznaczenie terenu 


Wskaźnik 


LDWN LN 


Drogi i koleje Przemysł Drogi i koleje Przemysł 


a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 


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


c) Tereny domów opieki 


d) Tereny szpitali w miastach 


Redukcja 
poziomów 


przekroczeń  
powyżej  65 dB 


Redukcja 
poziomów 


przekroczeń 
powyżej 60 dB 


Redukcja 
poziomów 


przekroczeń 
powyżej  60 dB 


Redukcja 
poziomów 


przekroczeń 
powyżej 50 dB 


a) Tereny zabudowy  mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego 


b) Tereny zabudowy zagrodowej 


c) Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe 


d) Tereny mieszkaniowo – usługowe 


Redukcja 
poziomów 


przekroczeń 
powyżej 70 dB 


Redukcja 
poziomów 


przekroczeń 
powyżej 65 dB 


Redukcja 
poziomów 


przekroczeń 
powyżej  60 dB 


Redukcja 
poziomów 


przekroczeń 
powyżej 55 dB 


Tereny w strefie śródmiejskiej miast 
powyżej 100 tys. mieszkańców


 


Redukcja 
poziomów 


przekroczeń 
powyżej 75 dB 


Redukcja 
poziomów 


przekroczeń 
powyżej 65 dB 


Redukcja 
poziomów 


przekroczeń 
powyżej 65 dB 


Redukcja 
poziomów 


przekroczeń 
powyżej 55 dB 


a) Tereny zabudowy  mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego 


b) Tereny zabudowy zagrodowej 


c) Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe 


d) Tereny mieszkaniowo – usługowe 
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Tabela 4-3 Poziomy operacyjne do osiągnięcia w latach 2016-2020 


Tabela 4-4 Poziomy operacyjne do osiągnięcia po 2020 roku 


 


Cel średnioterminowy 2016-2020 


Przeznaczenie terenu 


Wskaźnik 


LDWN LN 


Drogi i koleje Przemysł Drogi i koleje Przemysł 


a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 


jednorodzinnej 


b) Tereny zabudowy związanej ze stałym 


lub wielogodzinnym pobytem dzieci i 


młodzieży 


c) Tereny domów opieki 


d) Tereny szpitali w miastach 


Redukcja 


poziomów 


przekroczeń  


powyżej  65 dB 


Redukcja 


poziomów 


przekroczeń 


powyżej 60 dB 


Redukcja 


poziomów 


przekroczeń 


powyżej  60 dB 


Redukcja 


poziomów 


przekroczeń 


powyżej 50 dB 


a) Tereny zabudowy  mieszkaniowej 


wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego 


b) Tereny zabudowy zagrodowej 


c) Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe 


d) Tereny mieszkaniowo – usługowe 


Redukcja 


poziomów 


przekroczeń 


powyżej 70 dB 


Redukcja 


poziomów 


przekroczeń 


powyżej 65 dB 


Redukcja 


poziomów 


przekroczeń 


powyżej  60 dB 


Redukcja 


poziomów 


przekroczeń 


powyżej 55 dB 


Tereny w strefie śródmiejskiej miast 


powyżej 100 tys. mieszkańców
 


Redukcja 


poziomów 


przekroczeń 


powyżej 75 dB 


Redukcja 


poziomów 


przekroczeń 


powyżej 65 dB 


Redukcja 


poziomów 


przekroczeń 


powyżej 65 dB 


Redukcja 


poziomów 


przekroczeń 


powyżej 55 dB 


a) Tereny zabudowy  mieszkaniowej 


wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego 


b) Tereny zabudowy zagrodowej 


c) Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe 


d) Tereny mieszkaniowo – usługowe 


Cel długoterminowy po 2020 roku 


Przeznaczenie terenu 


Wskaźnik 


LDWN LN 


Drogi i koleje Przemysł Drogi i koleje Przemysł 


a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 


jednorodzinnej 


b) Tereny zabudowy związanej ze stałym 


lub wielogodzinnym pobytem dzieci i 


młodzieży 


c) Tereny domów opieki 


d) Tereny szpitali w miastach 


Redukcja 


poziomów 


przekroczeń 


powyżej 60 dB 


Redukcja 


poziomów 


przekroczeń 


powyżej 55 dB 


Redukcja 


poziomów 


przekroczeń 


powyżej 55  dB 


Redukcja 


poziomów 


przekroczeń 


powyżej 45 dB 


a) Tereny zabudowy  mieszkaniowej 


wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego 


b) Tereny zabudowy zagrodowej 


c) Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe 


d) Tereny mieszkaniowo – usługowe 


Redukcja 


poziomów 


przekroczeń 


powyżej 65 dB 


Redukcja 


poziomów 


przekroczeń 


powyżej 60 dB 


Redukcja 


poziomów 


przekroczeń 


powyżej 55 dB 


Redukcja 


poziomów 


przekroczeń 


powyżej 50 dB 


Tereny w strefie śródmiejskiej miast 


powyżej 100 tys. mieszkańców
 


Redukcja 


poziomów 


przekroczeń 


powyżej 70 dB 


Redukcja 


poziomów 


przekroczeń 


powyżej 60 dB 


Redukcja 


poziomów 


przekroczeń 


powyżej 60 dB 


Redukcja 


poziomów 


przekroczeń 


powyżej 50 dB 


a) Tereny zabudowy  mieszkaniowej 


wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego 


b) Tereny zabudowy zagrodowej 


c) Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe 


d) Tereny mieszkaniowo – usługowe 
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Ze względu na planowane zmiany w układu transportowego miasta, budowę nowych osiedli 


mieszkaniowych oraz przekształcenia w sferze przemysłowej stworzenie dokładnej koncepcji 


działań antyhałasowych w perspektywie 5-10 lat może być obarczone dużym błędem 


zarówno jeśli chodzi o rozwiązania techniczne jak i analizę finansową.  


Niniejszy dokument wskazuje w okresie średnio- i długoterminowym kierunki, które powinny 


być zrealizowane, aby osiągnąć wartości dopuszczalne hałasu.  


Zgodnie z przyjętymi podstawowymi założeniami niniejszy Program skupia się przede 


wszystkim na działaniach ukierunkowanych na likwidację największych przekroczeń 


poziomów dopuszczalnych w rejonach największych konfliktów społecznych na tle 


hałasu. Działania te zawierają się w okresie wykonawczym 2011-2015, czyli w 


perspektywie krótkoterminowej. Kierunki określone w niniejszym Programie jako 


„średnioterminowe”, mogą się stać po doprecyzowaniu  działaniami 


krótkoterminowymi przy aktualizacji Programu. 
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5.  POTENCJALNE, ROZWAŻANE MOŻLIWOŚCI TECHNICZNE I 


TECHNOLOGICZNE  W ZAKRESIE OGRANICZANIA HAŁASU  


5.1. WIELKOŚCI WPŁYWAJĄCE NA POZIOM HAŁASU 


Wielkości wpływające na poziom hałasu dzielą się na: 


 wpływające na poziom emisji hałasu, 


 wpływające na rozchodzenie się hałasu. 


Wielkości wpływające na poziom emisji hałasu drogowego (por. Rysunek 5-1) to: 


 rodzaj drogi (1), 


 natężenie ruchu (2),  


 struktura ruchu (3),  


 płynność ruchu (4),  


 prędkość (5),  


 rodzaj nawierzchni (6), 


 nachylenie drogi (7), 


 lokalizacja sygnalizacji  świetlnej (8). 


Wielkości wpływające na wielkość emisji hałasu tramwajowego i kolejowego: 


 natężenie ruchu, 


 prędkość pojazdów, 


 rodzaj i stan techniczny pojazdów, 


 rodzaj hamulców, 


 rodzaj i stan techniczny torowisk, 


 geometria tras (zakręty). 


Wielkości wpływające na emisję hałasu przemysłowego to: 


 rodzaj instalacji, 


 tryb pracy instalacji, 


 stan techniczny. 


Wielkości wpływające na emisję hałasu lotniczego to: 


 rodzaj maszyny, 


 rodzaj napędu, 


 droga startu/lądowania, 


 procedura startu/lądowania. 
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Rysunek 5-1 Wielkości wpływające na emisję i rozchodzenie się hałasu – hałas drogowy  


 


Wielkości wpływające na rozchodzenie się hałasu to przede wszystkim (por. Rysunek 5-1):  


 odległość zabudowy od źródła (A), 


 wysokość zabudowy (B), 


 gęstość zabudowy (C), 


 warunki akustyczne wpływające korzystnie lub nie na „niesienie się” dźwięku (D), 


F 


D 


C 


C 


H 


E 


B 


G 


1,2,3,4,5,6,7,8 


A 
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 odległość przeszkód (np. pasa zieleni) od źródła (E), 


 wysokość pasa zieleni (F), 


 szerokość pasa zieleni (F), 


 wysokość przeszkody (np. ekranu akustycznego) (G), 


 ukształtowanie terenu (H). 


Powyższe uwarunkowania mają decydujący wpływ na propozycje rozwiązań antyhałasowych 


na danym obszarze.  


5.2. MOŻLIWOŚCI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE REDUKCJI HAŁASU DROGOWEGO 


W niniejszym rozdziale przedstawiono podstawowe działania, których zasadniczym celem 


jest redukcja uciążliwości hałasu. Omówiono środki zarówno techniczne, jak i organizacyjne, 


a także te o charakterze edukacyjnym. Środki administracyjno-organizacyjne mogą mieć 


charakter lokalny tzn. dotyczyć pojedynczych obiektów, fragmentów ulic itd., lub globalny tzn. 


obejmować swoim zasięgiem znacznie większy obszar (osiedle, dzielnicę) lub nawet cały 


obszar miasta.  


5.2.1. WYPROWADZENIE RUCHU CIĘŻKIEGO (SZCZEGÓLNIE 


TRANZYTOWEGO) ZE STRATEGICZNYCH OBSZARÓW MIASTA I 


SKIEROWANIE RUCHU NA INNE TRASY 


Eliminacja ruchu samochodów ciężarowych z ulic znajdujących się w obszarach szczególnie 


chronionych przed hałasem oraz kumulacja ruchu pojazdów ciężarowych na wybranych, 


mniej wrażliwych akustycznie trasach zbiorczych, jest klasycznym instrumentem 


stosowanym w planowaniu przestrzennym. Środki te są również stosowane w odniesieniu do 


istniejącej infrastruktury (jak ograniczenie ruchu dla samochodów ciężarowych w strefie 


śródmiejskiej). Nie mogą one jednak prowadzić do istotnego pogorszenia sytuacji na innym 


obszarze chronionym. W związku z tym, rozwiązań takich nie można planować dla 


stosunkowo małego wyodrębnionego z całości obszaru miasta. Właściwie zrealizowana 


hierarchiczna koncepcja ruchu dla całego miasta, uwzględniająca obszary z ograniczeniem 


prędkości do 30 km/godz. (lub nawet do 20 km/godz.) oraz sieć dróg zbiorczych i głównych z 


transportem ciężarowym, pozwala w wielu wypadkach zmienić niekorzystną sytuację i w 


ostatecznym bilansie uzyskać w ramach całego obszaru miasta znacznie mniejsze 


obciążenie hałasem drogowym.  
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Tabela 5-1 Redukcja hałasu w wyniku zmiany ilości samochodów ciężkich w ruchu [wg 


prof. dr hab. R. Makarewicza  Uniwersytet im. A. Mickiewicza Instytut Akustyki Zakład 


Akustyki Środowiska ] 


Redukcja procentu pojazdów ciężkich w potoku ruchu [%] Redukcja hałasu [dB] 


od 10 do 0 3.9 


od 20 do 0 6.4 


od 30 do 0 8.3 


5.2.2. REMONTY ULIC, STOSOWANIE „CICHYCH” NAWIERZCHNI DRÓG 


Utrzymanie, konserwacja oraz bieżące naprawy nawierzchni drogowej znacznie przyczynią 


się do obniżenia poziomu hałasu w środowisku. Eliminacja kolein, ubytków, źle osadzonych 


studzienek oraz generalne remonty nawierzchni powinny być głównymi działaniami w 


dziedzinie ochrony przed hałasem drogowym. Szacowany, średni zysk akustyczny może 


wynieść w przypadku remontu jezdni 2-3 dB, w zależności od stanu nawierzchni. 


Asfalty porowate (drenażowe), zwane „cichymi asfaltami”, na obszarze miast powinny być 


stosowane dla dróg, na których prędkość potoku ruchu wynosi 50 km/godz., lub więcej.  


Asfalt porowaty to termin powszechnie stosowany na określenie mieszanki SMA 


o zawartości próżni powyżej 15%. Prace badawcze wykazały, ze wartość zmniejszenia 


hałasu w nawierzchni wykonanej z porowatego betonu asfaltowego (w stosunku do 


tradycyjnych mieszanek asfaltowych) odpowiada wartości, którą można by osiągnąć poprzez 


zmniejszenie natężenia ruchu pojazdów na danej drodze o 50% czyli o ok. 3dB. 


Rysunek 5-2 Asfalt porowaty o dużej zawartości próżni (źródło nynas.com) 
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Ze względu na zawartość próżni asfalty porowate są bardziej wrażliwe na działanie 


promieniowania UV, efekty starzenia wskutek działania promieni słonecznych oraz działanie 


detrytusu (tzn. brudu i innych materiałów powstających wskutek tarcia), soli stosowanych do 


odladzania i, oczywiście, wody w porównaniu z tradycyjnym asfaltobetonem czy 


mieszankami SMA. Trwałość asfaltu drenażowego wynosi około 8-9 lat (SMA 12 lat), 


nawierzchnia ta wymaga oczyszczania specjalistycznym sprzętem. 


Asfalty porowate są powszechnie stosowane w Holandii i Japonii, gdzie prawie 60 % to 


nawierzchnie z asfaltu drenażowego.  


5.2.3. STREFY USPOKOJONEGO RUCHU, WYŁĄCZENIE ULICY Z RUCHU 


Cel generalny uspokojenia ruchu można sformułować jako stworzenie i utrzymanie 


zabudowy miejskiej harmonijnie zagospodarowanej i faworyzującej mieszkalnictwo oraz 


zapewniającej realizację aktywności ekonomicznych.  


Uspokojenie ruchu stanowi jeden z ważnych celów racjonalnej polityki komunikacyjnej 


w obszarach zurbanizowanych, sprzyja realizacji wielu innych celów tej polityki oraz stanowi 


warunek zrównoważonego rozwoju. 


Rysunek 5-3 Jeden z elementów uspokojenia ruchu (źródło zm.org.pl) 


 


W szczególności uspokojenie ruchu realizuje lub przynajmniej wspiera następujące cele:  


 kształtowanie zachowań komunikacyjnych mieszkańców (oddziaływanie na 


zmniejszenie ruchliwości samochodu osobowego w podróżach, przyjazne 


traktowanie przez kierowców niezmotoryzowanych użytkowników ulicy),  


 uprzywilejowanie oraz poprawa warunków ruchu, w szczególności dla transportu 


publicznego oraz dla pieszych i rowerzystów, 
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 eliminacja ruchu ciężkiego (w tym tranzytowego) w obszarze uspokajanym,  


 redukcja oddziaływań hałasu, emisji spalin oraz niedogodności funkcjonalnych 


z tytułu zatłoczenia ulic pojazdami, efektu bariery oraz rozcięcia więzi sąsiedzkich.  


Rysunek 5-4 Wprowadzenie uspokojenia ruchu poprzez zmianę geometrii ulicy – pierwotny 


przebieg oznaczono kolorem czerwonym – Katowice 


 


Rysunek 5-5 Strefa tylko dla rowerów, pieszych i transportu publicznego, czyli najmniej 


szkodliwych form transportu – Ratyzbona (Niemcy) 


 


Wprowadzanie elementów architektoniczno-budowlanych w obszarze ulic zwłaszcza w 


postaci wałków bezpieczeństwa (szykany, „leżący policjant”) powinno być ostrożnie 


stosowane z uwagi na mogący nastąpić odwrotny efekt (nagłe zwalnianie i gwałtowne 


ruszanie). Lepiej tolerowana przez kierowców jest zmiana geometrii jezdni (zob. Rysunek 5-


4), w wyniku której, kierujący ma wrażenie, że ulica nie jest prosta, a jego reakcją jest 


wolniejsza jazda.  
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Redukcja emisji hałasu w strefie uspokojonego ruchu waha się od 1 do 4 dB w zależności od 


zastosowanych rozwiązań. Natomiast wyłącznie ulicy z ruchu skutkuje całkowitą likwidacją 


uciążliwości związanych z hałasem. 


5.2.4. EKRANY AKUSTYCZNE, WAŁY ZIEMNE 


Ochroną przed hałasem za pomocą klasycznego ekranu akustycznego objęte być powinny 


osiedla o zabudowie niskiej (2-5 kondygnacje). Zastosowanie ekranu akustycznego w 


przypadku osiedli z budynkami wysokimi może powodować, że ochronie przed hałasem za 


pomocą ekranu podlega jedynie obszar leżący w tzw. cieniu akustycznym ekranu czyli 


niższe kondygnacje budynków wysokich. Piętra wyższe pozostają bez zabezpieczeń. 


Dodatkowo, w takiej sytuacji, może wystąpić pogorszenie sytuacji akustycznej na wyższych 


kondygnacjach. W celu zapobieżenia takim sytuacjom, na krawędzi górnej ekranu stosuje się 


tzw. dyfraktory (por. Rysunek 5-7).  


Rysunek 5-6 Ekran akustyczny (źródło www.techbud.com.pl) 


 


Rysunek 5-7 Dyfraktor zamontowany na krawędzi górnej ekranu akustycznego (źródło 


www.techbud.com.pl) 
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Ekrany wykonuje się z materiałów odbijających, odbijająco-pochłaniających, lub odbijająco-


rozpraszających takich jak np. beton, drewno, różne odmiany trocinobetonu, 


keramzytobetonu itp., z ceramiki, wreszcie ze specjalnych kaset akustycznych wypełnionych 


wełną mineralną umieszczoną między siatkami z tworzyw sztucznych, wewnątrz 


perforowanej blachy lub panelu PCV (pochłaniające) oraz z przezroczystych lub 


półprzezroczystych płyt szklanych, głównie z poliwęglanu lub szkła akrylowego (odbijające). 


Wymienione typy ekranów akustycznych (poza akrylowymi) dzięki różnorodnym 


konstrukcjom umożliwiają rozrost i utrzymanie roślin pnących5. 


Do ekranów możemy zaliczyć także wały ziemne np. dodatkowo obsadzone roślinnością. 


Rysunek 5-8 Przestrzenny rozkład hałasu po wybudowaniu ekranu akustycznego – widok 3D 


 


 


Rysunek 5-9 Przestrzenny rozkład hałasu po wybudowaniu wału ziemnego – widok 3D 


 


                                                
5
 Rośliną szczególnie polecaną do obsadzania przy ekranach akustycznych jest Rdestówka Auberta (Polygonum aubertii), która 


może osiągnąć nawet 8-12m rocznego przyrostu. 
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Rysunek 5-10 Wizualizacja ekranu akustycznego w formie tuneli oraz półtuneli 


projektowanego na Trasie Toruńskiej w Warszawie – widok z góry (źródło Grotte Art.) 


 


  


5.2.5. PLANOWANIE PRZESTRZENNE, URBANISTYKA 


Działania planistyczne w zakresie ochrony przed hałasem mają swoje uzasadnienie prawne 


w art. 72 Poś, który wskazuje, że w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 


przestrzennego gmin i w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zapewnia 


się warunki utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalną gospodarkę zasobami 


środowiska, w szczególności przez uwzględnianie potrzeb ochrony przed hałasem.  


W sytuacji, gdy działania naprawcze zawierają konieczność realizacji działań inwestycyjnych, 


a Program ochrony środowiska przed hałasem zostanie uchwalony przez radę powiatu, 


zapisy te muszą być uwzględnione w planach zagospodarowania przestrzennego. Obydwa 


akty mają rangę aktów prawa miejscowego i nie mogą być ze sobą sprzeczne. 


Art. 114 ust. 1 Poś zobowiązał organ sporządzający miejscowy plan 


zagospodarowania przestrzennego do uwzględnienia różnych funkcji  


i zagospodarowania terenu, a więc również dopuszczalnych poziomów hałasu. Brak 


uwzględnienia tych wskazań w planie zagospodarowania przestrzennego może 


stanowić podstawę do zakwestionowania prawidłowości jego opracowania, przy 


wykorzystaniu środków prawnych określonych w ustawie o planowaniu 


przestrzennym6. 


W ustaleniach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz w 


indywidualnych decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu należy 


                                                
6
 K. Gruszecki, Komentarz do ustawy Poś, LEX, Warszawa 2007 
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przeciwdziałać powstawaniu konfliktów przestrzennych, wynikających z narażenia na 


oddziaływanie hałasu terenów, które zalicza się do chronionych przed hałasem w rozumieniu 


ustawy Poś, poprzez nie dopuszczanie do zagospodarowania takich terenów w obszarach o 


niekorzystnym klimacie akustycznym. 


Inwestor chcący zrealizować inwestycję budowlaną, kwalifikującą się do obiektów 


chronionych akustycznie (budynki mieszkalne, szkoły, szpitale itp.) na obszarze na którym są 


niespełnione standardy ochrony środowiska w zakresie hałasu, a nieobjętym miejscowym 


planem zagospodarowania przestrzennego, mógłby zostać w decyzji administracyjnej 


(decyzja o warunkach zabudowy) zobowiązany do zastosowania środków ochrony przed 


hałasem budowanych obiektów. Zastosowane środki powinny w szczególności 


gwarantować, że budynki tam planowane spełniać będą wymagania określone w §§ 323 – 


326 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie wymagań 


technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 


późn. zm.). 


Nowotworzone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, dla zabudowanych 


terenów położonych w strefie udokumentowanych przekroczeń dopuszczalnego poziomu 


hałasu lub dla będących ich przyczyną terenów usługowych i przemysłowych, powinny 


wprowadzić w/w wymaganie.  


Rysunek 5-11 Ochrona mieszkań przed hałasem, za pomocą przeźroczystych „ekranów” 


umieszczonych we wnęce okiennej (Kraków) 


 


W przypadku posiadania przez miasto mapy akustycznej, jest to zadanie, które nie wymaga 


sporządzenia odrębnych analiz akustycznych. Właściwy organ na podstawie imisyjnych map 


hałasu (rozkład wskaźnika LDWN) oraz charakteru planowanej zabudowy (jednorodzinna, 
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wielorodzinna, szkoły, szpitale, itp.) określa czy inwestycja znajduje się w strefie uciążliwości 


hałasu (drogowego, kolejowego), jednocześnie określając skalę uciążliwości, od której 


będzie zależeć rodzaj zastosowanego środka ochronnego. 


W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego powinno wprowadzać się 


zakazy lokalizacji funkcji usługowych mogących być źródłem ponadnormatywnego hałasu 


np. na terenach zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej oraz stopniowo eliminować 


funkcje powodujące określone uciążliwości dla środowiska i mieszkańców (tereny 


mieszkalnictwa o średniej i małej intensywności). 


Ochronę przed hałasem zabudowy ukształtowanej należy prowadzić zgodnie z Prawem 


ochrony środowiska. W przypadku konieczności budowy ekranów akustycznych należy 


wprowadzać obudowę biologiczną wokół ekranów w celu poprawy ich estetyki. 


Stosowanie w planowaniu przestrzennym zasady strefowania tzn. wprowadzania 


określonego typu zabudowy i zagospodarowania terenu w zależności od występującego lub 


potencjalnego poziomu hałasu, może zawczasu ograniczyć uciążliwość związaną z 


ponadnormatywnym hałasem. Należy dążyć do właściwego strefowania akustycznego. 


Polega ono na tym, aby w odpowiednim układzie przestrzennym sąsiadowały ze sobą 


obszary o konkretnych funkcjach. 


Podstawowe założenia strefowania, to: 


 oddalanie zabudowy wymagającej ochrony akustycznej od źródeł hałasu oraz 


zmienność parametrów tej zabudowy (intensywności, wysokości itp.), 


 ekranowanie źródeł hałasu zabudową nie wymagającą ochrony akustycznej, 


 wprowadzanie zwartej zieleni izolacyjnej i kształtowanie rzeźby terenu, 


 wprowadzanie ekranów akustycznych w pasach drogowych (tylko w ostateczności). 


Rysunek 5-12 Przykład właściwego strefowania akustycznego 


Strefa 


hałaśliwa 


(I) 


 


Strefa obojętna pod 


względem 


akustycznym (II) 


 


Strefa wymagająca 


ochrony przed 


hałasem 


„mniej wrażliwa” (III) 


(wyższe poziomy 


dopuszczalne) 


 


Strefa wymagająca 


ochrony przed hałasem 


„bardzo wrażliwa” (IV) 


(niskie wartości poziomów 


dopuszczalnych) 


Przykładowe strefowanie wokół tras komunikacyjnych: 
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 Strefa I – do planów zagospodarowania przestrzennego wprowadza się zapisy o 


wymaganej realizacji ekranów akustycznych i zwartej zieleni izolacyjnej o różnorodnej 


strukturze gatunkowej, wprowadzanie sztucznych nasypów ziemnych lub zagłębianie 


trasy komunikacyjnej w stosunku do otaczającego terenu, 


 Strefa II – lokalizuje się tutaj elementy komunikacji lokalnej i dojazdowej wraz ze 


strefami parkingowymi służącymi obsłudze terenów otaczających, obiekty 


działalności gospodarczej i usługowej oraz składy nie wymagające ochrony 


akustycznej ze znaczącym udziałem zieleni towarzyszącej, 


 Strefa III – lokalizacja strefy zamieszkania wymagająca ochrony akustycznej – w 


zależności od poziomu hałasu, do planów wprowadza się linie zabudowy oddalające 


budynki mieszkalne od źródła hałasu oraz stosowne zabezpieczenia akustyczne np. 


w postaci dźwiękochłonnych przegród budowlanych, ekranów, potrójnych szyb 


okiennych, a także poprzez usytuowanie budynków, określenie ich wysokości lub 


intensywności zabudowy oraz udziału zieleni towarzyszącej, 


 Strefa IV - lokalizacja strefy zamieszkania wymagająca ochrony akustycznej oraz 


strefy wypoczynku i rekreacji wraz z terenami cennymi przyrodniczo. 


Lokalizacja budynków w znacznej odległości od trasy komunikacyjnej (zob. Rysunek 5-13) 


jest jedną z najprostszych metod ochrony przed hałasem. Na terenie mocno 


zurbanizowanym jest to metoda nieskuteczna z uwagi na oszczędne gospodarowanie 


terenem i lokalizowanie zabudowy na każdej wolnej parceli. Natomiast lokalizowanie w 


pierwszej linii zabudowy obiektów niechronionych akustycznie pozwala na zabezpieczenie 


budynków mieszkalnych położonych dalej. W przypadku braku takich możliwości należy 


stosować na obiekcie podlegającym ochronie, przeźroczyste ekrany, które znajdują się w 


pewnej odległości przed elewacją (ok. 1m).  


Rysunek 5-13 Przykład strefowania obszarów w sąsiedztwie drogi 
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Rysunek 5-14 Przykład rozmieszczenia pomieszczeń w budynku 


 


Rysunek 5-15 Przykład zabudowy tarasowej 


 


5.2.6. KONTROLA PRĘDKOŚCI RUCHU 


Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu często związane są nadmierną prędkością 


potoku ruchu (szczególnie w nocy). Ograniczenie prędkości nie zawsze skutkuje 


ograniczeniem poziomu hałasu, ze względu na brak jego przestrzegania w rzeczywistości. 


Natomiast przyjęte w mapach akustycznych prędkości są wartościami uśrednionymi. 


Istnieje wiele sposobów kontrolowania prędkości pojazdów samochodowych: 


 fotoradary stałe, 


 wyrywkowe kontrole prędkości, 


 pomiar prędkości za pomocą pętli indukcyjnych, 


 pomiar prędkości na odcinku drogi, 


 system sterowania ruchem – zielona fala, 


 inteligentne światła reagujące na zbyt wysoką prędkość („All red”). 


Należy podkreślić, że kontrola prędkości przynosi znacznie lepsze efekty niż jej 


ograniczanie. 
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5.2.7. KONTROLA STANU TECHNICZNEGO POJAZDÓW, ŚRODKI 


TECHNICZNE STOSOWANE W POJAZDACH DROGOWYCH  


Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu mogą wynikać również ze złego stanu 


technicznego pojazdów. Z ruchu powinny być eliminowane pojazdy drogowe nie spełniające 


wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 


warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, (Dz. U. 2003 


nr 32 poz. 262). Pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 


Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań 


technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach, (Dz. U. 


2003 nr 227 poz. 2250). 


Należy dodać, że pojazdy produkowane są obecnie tak, aby spełniać dyrektywy dotyczące 


hałasu (np. ECE R51 i R41). Producenci są zmuszeni do stosowania takich środków 


technicznych, aby spełniać coraz bardziej restrykcyjne limity hałasu. Środki te obejmują 


konstruowanie cichszych jednostek napędowych i przekładni oraz ich bardzo dokładne 


ekranowanie poprzez elementy nadwozia pojazdów.  


Producenci ogumienia samochodowego zmuszeni są również do spełnienia wymagań 


dyrektywy 2001/43/EC, ale niestety w przypadku opon wymagania są bardzo liberalne. 


5.2.8. PARKINGI STRATEGICZNE, PARKINGI P+R 


Obiecującym środkiem prowadzącym do redukcji ilości pojazdów w obszarach chronionych 


jest wykorzystanie miejsc do parkowania zarówno miejskich jak i prywatnych.  


Rysunek 5-16 Parking wielopoziomowy w centrum Brukseli 


 


Zalecane są następujące sposoby organizacji przestrzeni parkingowej: 


 wyznaczone obszary parkowania tylko dla mieszkańców,  
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 miejsca do parkowania płatne w zależności od czasu parkowania, 


 rezerwacja miejsc do parkowania pojazdów osób niepełnosprawnych, 


 rezerwacja miejsc do parkowania dla samochodów dostawczych, 


 stojaki dla rowerów, 


 zakaz parkowania w miejscach, które ze względu na swój charakter nie są do tego 


wskazane np. sąsiedztwo obiektów zabytkowych,  


 sterowanie ilością pojazdów poprzez odpowiednie zapisy w planach 


zagospodarowania przestrzennego, 


 lokalizacja i agregacja miejsc do parkowania wraz z dojazdami na obszarach mniej 


wrażliwych na hałas, 


 lokalizacja parkingów typu P+R, na obrzeżach miasta przy zagwarantowaniu możliwie 


wygodnego dojazdu do centrum środkami komunikacji zbiorowej. 


System parkingów P+R (z ang. Park and Ride – czyli zaparkuj i jedź) jest coraz 


popularniejszy na terenie Europy. Jego idea polega na wyznaczeniu odpowiednich miejsc 


parkingowych w pobliżu ważniejszych węzłów przesiadkowych na obrzeżach miast.  


Rysunek 5-17 Parking P+R przy wjeździe do Taunton w hrabstwie Somerset (Anglia). Na 


zdjęciu widoczna pętla autobusowa 


 


Kierujący samochodem po zaparkowaniu na takim parkingu przesiada się na lokalny środek 


transportu (tramwaj, metro, autobus, kolej…) i podąża do celu. Aby takie rozwiązanie było 


atrakcyjne dla kierowców, należy spełnić kilka istotnych warunków. 


 parking P+R musi być zlokalizowany poza bezpośrednim centrum miasta, w 


„atrakcyjnej lokalizacji” – jak pokazują doświadczenia wielu europejskich miast ( w 


tym Krakowa i Warszawy) źle dobrane miejsce może spowodować, że parking P+R 
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nie będzie spełniał swojej funkcji. Lokalizacja parkingu powinna zostać poprzedzona 


wykonaniem studium, w którym zebrano by informacje dotyczące celu, czasu oraz 


komfortu podróży oraz odniesiono się do wskazanych w „Programie ochrony 


środowiska przed hałasem” lub „Studium uwarunkowań i kierunków 


zagospodarowania przestrzennego” propozycji rozmieszczenia parkingów P+R, 


 parking P+R musi być bezpieczny – kierowca zostawiając samochód na prawie cały 


dzień na parkingu musi mieć pewność, że nie zostanie on ukradziony. Parkingi P+R 


powinny być monitorowane, a wjazd/wyjazd z nich powinien być odpowiednio 


zabezpieczony, 


 parking P+R nie może być czynny całą dobę – w wielu europejskich miastach 


wprowadzono godziny otwarcia Parkingów P+R. Spowodowane to było nagminnym 


pozostawianiem samochodów na całe dnie lub tygodnie, co w konsekwencji czyniło 


Parking P+R nieprzydatnym. Wprowadzono godziny otwarcia parkingu od 5 do 22. 


Samochody, które pozostawały na parkingu poza tymi godzinami były odholowywane 


przez odpowiednie służby miejskie na specjalny parking. Koszty tych działań ponosił 


by kierowca, 


 bilet parkingowy powinien uprawniać do przejazdu środkami komunikacji miejskiej. 


 komunikacja przesiadkowa musi spełniać najwyższe standardy techniczne. 


5.2.9. WSPIERANIE TRANSPORTU PUBLICZEGO 


Transport publiczny powoduje znacznie mniej hałasu i zanieczyszczeń na osobę niż 


indywidualna komunikacja samochodowa. W tej sytuacji powinno podejmować się działania 


mające na celu zwiększenie atrakcyjności komunikacji zbiorowej. 


Komunikację zbiorową należy wspierać wprowadzając następujące zasady: 


 skrócenie taktów kursowania pojazdów komunikacji zbiorowej, 


 duża ilość połączeń bezpośrednich, 


 optymalizacja połączeń z przesiadkami, 


 budowa centrów przesiadkowych 


 ułatwienia dla komunikacji zbiorowej (np. odrębne pasy jezdni dla autobusów – 


Rysunek 5-19),  


 właściwa informacja i reklama,  


 oferta pokrywająca cały obszar miasta, 


 środki ekonomiczne (odpowiednio atrakcyjna taryfa opłat za przejazdy), 
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 środki restrykcyjne dotyczące indywidualnego ruchu samochodowego (zakazy wjazdu 


pojazdów do strefy centrum miasta – Rysunek 5-20), 


 zapewnienie izolacji akustycznej od operacji autobusowych wykonywanych na 


przystankach poprzez montowanie barier akustycznych lub specjalnie 


zaprojektowanych wiat przystankowych (por. Rysunek 5-21). 


Rysunek 5-18 Porównanie ilości pojazdów potrzebnych do przewiezienia 60 osób (źródło: 


Muenster Planning Office) 


 


 Rysunek 5-19 Wydzielony pas dla autobusów (Trasa Łazienkowska w Warszawie) 


 


W działaniach warto wykorzystać istniejące w Europie kampanie edukacyjne, np. Europejski 


Dzień bez Samochodu, czy Tydzień Zrównoważonego Transportu, których ideą jest 


promowanie transportu zbiorowego i transportu miękkiego bowiem są to najbardziej 


przyjazne miastu sposoby przemieszczania się, powodują mniej zanieczyszczeń, mniejszy 


hałas oraz mniejsze korki. Tydzień Zrównoważonego Transportu to także czas, by 


eksperymentalnie wprowadzać nowe rozwiązania komunikacyjne. W Helsinkach na przykład 
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znacznie rozszerzono strefę zakazu wjazdu dla samochodów. Miejsce aut na parkingu zajęły 


różnego rodzaju figurki uniemożliwiające wjazd. 


Rysunek 5-20 Automatyczny, inteligentny słupek przepuszczający tylko np. autobusy 


komunikacji miejskiej  


 


 


Rysunek 5-21 Nowoczesne wiaty przystankowe chroniące przed hałasem (źródło: Grotte Art) 


 


5.2.10. WSPIERANIE RUCHU ROWEROWEGO I PIESZEGO 


Ograniczenie ruchu pojazdów w strefie śródmiejskiej powinno być długoterminowym celem 


nie tylko z powodu nadmiernego hałasu. Jak pokazują wyniki badań, 60% indywidualnych 


podróży samochodem w strefie śródmiejskiej dużych miast nie przekracza 3 km, a 30 % 


podróży jest nawet krótsze od 1,5 km. Takie odległości można bez większych problemów 


pokonać rowerem lub pieszo. 


Wspieranie komunikacji rowerowej i pieszej możliwe jest poprzez: 


 stopniową realizację właściwie zaprojektowanej sieci dróg rowerowych, 


 właściwe oznakowanie, 
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 lokalizacja wypożyczalni rowerów na terenie całego miasta, 


 otwarcie dróg jednokierunkowych dla ruchu rowerowego w przeciwnym kierunku, 


uzupełnione odpowiednim znakowaniem lub przebudową jezdni,  


 zamykanie ulic dla ruchu samochodowego i tworzenie stref z ograniczonym ruchem 


samochodowym, 


 ograniczenie prędkości dla ruchu samochodowego w strefach ruchu rowerowego, 


 pozwolenie dla ruchu rowerowego w obszarze dla ruchu pieszego (o ile jest to 


możliwe bez uszczerbku dla ruchu pieszego), 


 elementy architektoniczno - budowlane ułatwiające rowerom przekraczanie drogi, 


 stojaki dla rowerów, 


 sygnalizację świetlną uwzględniająca ruch rowerowy, 


 akcje informacyjno – reklamowe. 


Rysunek 5-22 Wydzielony pas dla ruchu rowerów. Rower nie koliduje ze skręcającymi 


w prawo – Darmstadt (Niemcy). 


 


Należy podkreślić znaczenie wszelkiego rodzaju prac informacyjno – reklamowych 


zmierzających do stworzenia klimatu sprzyjającego rozwojowi komunikacji rowerowej i 


pieszej. Ich celem jest przełamanie niewłaściwych przyzwyczajeń i uprzedzeń i są one tak 


samo ważne jak budowa odpowiedniej infrastruktury.  


W działaniach warto wykorzystać istniejące kampanie edukacyjne, np. Europejski Dzień Bez 


Samochodu, czy Tydzień Zrównoważonego Transportu. 
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Rysunek 5-23 Parking rowerowy systemu BikeOne w Krakowie 


 


5.2.11. TWORZENIE PASÓW ZWARTEJ ZIELENI OCHRONNEJ 


Fale akustyczne rozchodzące się przez teren pokryty roślinnością są rozpraszane i 


pochłaniane. Najmniejszą zdolnością do tłumienia hałasu odznaczają się płaskie 


powierzchnie trawiaste (przy trawie o wysokości 10 do 25 cm wynosi 0,02 dB/m) najbardziej 


skuteczne w tłumieniu hałasu jest zieleń wysoka. Przyjmuje się, że średni poziom tłumienia 


dźwięków przez drzewa wynosi 0,2 do 0,4 dB/m. Utrata liści powoduje zmniejszenie 


tłumienia nawet do 60%.  


Rysunek 5-24 Zieleń przydrożna w Poznaniu 


 


Stosowanie stref (pasów) zieleni izolacyjnej wzdłuż ciągów komunikacyjnych nie spowoduje 


widocznego obniżenia hałasu (energetycznie), jednakże może skutkować zmniejszeniem 


uczucia uciążliwości, że względu na dobre rozpraszanie i absorpcję wysokich częstotliwości 
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przez przydrożną zieleń. Zjawisko rozpraszania dodatkowo zmniejsza prędkość narastania i 


spadku poziomu dźwięku, co również zmniejsza dokuczliwość hałasu. 


Roślinność może stanowić skuteczny element dźwiękochłonny tylko wtedy, gdy występuje w 


zwartych, gęstych skupiskach na dużych obszarach, tworzących po kilka pasów o szerokości 


po kilka lub kilkanaście metrów. 


5.2.12. MONITORING HAŁASU 


Państwowy Monitoring Środowiska (PMŚ) jest niezbędnym narzędziem do oceny 


wypełniania przez Polskę wymogów przepisów ochrony środowiska i sprawozdawczości na 


poziomie Unii Europejskiej wymaganej od wszystkich krajów członkowskich. 


Informacje wytworzone w ramach PMŚ mogą być wykorzystane do celów monitorowania 


skuteczności działań i strategicznego planowania w zakresie ochrony środowiska i 


zrównoważonego rozwoju na wszystkich poziomach zarządzania. 


Wielopunktowy, ciągły system monitorujący hałas, rozmieszczony na terenie całego miasta 


może być cennym narzędziem, a przede wszystkim dostarczy informacji potrzebnych do 


oceny polityki antyhałasowej w mieście. 


Rysunek 5-25 Jedna z 40 stacji monitorujących w Gdańsku 


 


5.2.13. OKNA DŹWIĘKOSZCZELNE 


Izolacyjność akustyczna okien zależy w znacznym stopniu od rodzaju szyb. Określa ją 


wskaźnik Rw, którego wartość charakteryzuje zdolność tłumienia dźwięków (im większa 


wartość Rw, tym lepsza izolacyjność okna).  


Dobrą izolacyjność akustyczną mają nowoczesne szyby zespolone, zbudowane z kilku tafli 


szklanych różnej grubości, z przestrzenią między nimi wypełnioną gazem ciężkim. Okna o 


podwyższonej izolacyjności akustycznej mają wskaźnik Rw = 35 dB. Jeżeli hałas jest 
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szczególnie uciążliwy, warto kupić okna o jeszcze wyższej izolacyjności akustycznej:  


Rw powyżej 42 dB. 


Rysunek 5-26 Okno dźwiękoszczelne z nawiewnikiem 


 


W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji w domu stosuje się tzw. wywietrzaki 


(nawiewniki) regulujące napływ powietrza w zamkniętych pomieszczeniach. Dzięki takiemu 


rozwiązaniu, przy zamkniętych oknach następuje wymiana powietrza w mieszkaniu. 


5.3. KIERUNKI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE REDUKCJI HAŁASU SZYNOWEGO 


Do zmniejszenia hałasu tramwajowego i kolejowego na drodze propagacji, stosowane są 


przeważnie takie same środki (np. ekrany, w tym niskie), jak w przypadku hałasu drogowego. 


Ponadto istnieją inne możliwości redukcji emisji hałasu u źródła, z których najważniejsze to: 


1) szlifowanie szyn (redukcja hałasu od 1-4 dB),  


2) toczenie obręczy kół pojazdów szynowych  (redukcja hałasu 1-5 dB), 


3) stosowanie hamulców tarczowych względnie hamulców z okładzinami z tworzyw 


sztucznych w pojazdach szynowych (1-6 dB), 


4) stosowanie urządzeń do smarowania szyn (redukcja hałasu do 8 dB), 


5) stosowanie nowoczesnych konstrukcji torowisk (redukcja hałasu powyżej 5 dB, por. 


Rysunek 5-26), 


6) wymiana przestarzałego i głośnego taboru na nowoczesny cichszy (redukcja hałasu 


nie mniejsza niż 5 dB). 


Z rozwiązań organizacyjnych wpływających na emisję hałasu do środowiska można 


wymienić ograniczenia prędkości ruchu oraz wykorzystywanie taboru cichego na terenach 


szczególnie wrażliwych na hałas. 
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Rysunek 5-27 Tzw. zielone torowisko w Krakowie (źródło tines.pl) 
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6.   MATERIAŁY, DOKUMENTY I PUBLIKACJE WYKORZYSTYWANE W 


OPRACOWANIU PROGRAMU 


6.1. MAPA AKUSTYCZNA 


Mapa akustyczna Katowic została wykonana w 2008 r.  i charakteryzuje klimat akustyczny 


miasta. Efektem opracowanych w wersji cyfrowej strategicznych map akustycznych oraz 


map konfliktów akustycznych jest informacja dotycząca lokalizacji terenów, na których 


zostały przekroczone wskaźniki LDWN i LN oraz oszacowanie liczby mieszkańców narażonych 


na ponadnormatywny hałas. Mapa akustyczna obrazuje zagrożenie środowiska hałasem dla 


różnych typów źródeł (drogowy, szynowy, przemysłowy), wykorzystując dla oceny 


dokuczliwości hałasu wskaźnik LDWN oraz dla oceny zakłócenia snu wskaźnik LN. 


Wyniki mapy akustycznej wskazują, że znaczącym jest hałas drogowy, który oddziałuje na 


największą część obszaru aglomeracji i zależy od natężenia ruchu, klasy drogi, rodzaju 


nawierzchni. Pozostałe grupy hałasów występują lokalnie (hałas szynowy – kolejowy i 


tramwajowy oraz przemysłowy). Uciążliwość i dokuczliwość hałasu szynowego związana jest 


z pojedynczymi zdarzeniami akustycznymi (przejazdami pociągów pasażerskich i 


towarowych, przejazdami tramwajów). 


6.1.1. HAŁAS DROGOWY 


Wynik analizy mapy akustycznej Katowic wskazuje, że hałas drogowy obejmuje swoim 


zasięgiem znaczną część miasta i powoduje największe przekroczenia poziomów 


dopuszczalnych, powyżej 10 dB na fasadach budynków przy głównych trasach 


komunikacyjnych.  


Kolejną kategorią dróg występujących w analizowanym obszarze są drogi lokalne oraz 


dojazdowe do osiedli mieszkaniowych. Drogi te charakteryzują się dużą zmiennością 


natężenia ruchu w ciągu doby. Obserwuje się duże natężenie ruchu w godzinach rannych  


i popołudniowych (wyjazdy i powroty z pracy) oraz niewielkim natężeniem ruchu  


w godzinach nocnych. W strukturze ruchu na takich terenach dominują pojazdy osobowe z 


niewielkim udziałem pojazdów ciężkich (zwykle autobusy komunikacji zbiorowej i pojazdy 


ciężarowe z dostawą towarów do sieci handlowej, a także obserwowane na niektórych 


odcinkach dróg przejazdy samochodów ciężkich do zakładów).  


Wyniki mapy akustycznej potwierdzają, że istotnym problemem w Katowicach jest brak 


czytelnego układu na osi północ-południe. Istniejące połączenia przebiegają przez tereny 


gęsto zamieszkałe i nie posiadając alternatywy powodując uciążliwość przede wszystkim dla 


mieszkańców dzielnic południowych. W dokumentach strategicznych dla Katowic  zwraca się 


uwagę na ten problem i proponuje szereg działań, takich jak np.: Zachodnia Obwodnica 
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(wykorzystująca częściowo ślad ul. Owsianej), przedłużenie ul. Bocheńskiego, przedłużenie 


ul. Francuskiej do ul. 73 Pułku Piechoty, zmiana przebiegu DK-81. 


Oprócz ruchu kołowego, wpływ na klimat akustyczny wokół dróg ma również stan jezdni oraz 


struktura potoku ruchu. 


6.1.2. HAŁAS SZYNOWY 


W skali całego miasta, hałas szynowy (tramwajowy i kolejowy) jest mniej uciążliwy niż 


drogowy. Zasięg oddziaływania to przede wszystkim budynki znajdujące się w bezpośrednim 


sąsiedztwie szlaków komunikacyjnych.  


Głównym czynnikiem wpływającym na emisję ponadnormatywnego hałasu, pochodzącego 


od linii tramwajowych oraz kolejowych są: 


 przestarzały tabor linii tramwajowych i kolejowych (szczególnie towarowych), 


 zły stan torowisk (kolejowych i tramwajowych), 


 kolejowy ruch towarowy - przemieszczanie się zorganizowanych składów kolejowych 


zgodnie z rozkładem jazdy (dotyczy pociągów pasażerskich) i niezorganizowanych 


pociągów towarowych zgodnie ze zleceniami i zamówieniami (szczególnie transport 


węgla, transport piasku po liniach piaskowych, drewna itp.).  


6.1.3. HAŁAS PRZEMYSŁOWY 


Hałas powodowany pracą zakładów przemysłowych, urządzeń, zakładów handlowych oraz 


parkingów ma zasięg najbardziej lokalny ze wszystkich omówionych do tej pory hałasów i 


często w bardzo ograniczonym stopniu kształtuje klimat akustyczny środowiska. Pomimo 


lokalizacji dużych zakładów przemysłowych (głównie pochodzących z przemysłu 


wydobywczego i przetwórstwa węgla) jego udział jest nieznaczny.  


Emisja hałasu przemysłowego na terenie Katowic występuje: 


 na terenie dużych zakładów przemysłowych, 


 na obszarach przemysłowych od pojedynczych mniejszych warsztatów 


rzemieślniczych, 


 na terenach sąsiadujących z parkingami obiektów wielkopowierzchniowych, 


Ze względu na odrębne wskaźniki służące do określania uciążliwości hałasowej obiektów 


przemysłowych (LAeqD, LAeqN), niniejszy Program pomija ten aspekt ochrony przed hałasem. 


W zakresie hałasu przemysłowego wystarczającą możliwością ograniczania lokalnego 


oddziaływania zakładów są wydawane decyzje administracyjne o dopuszczalnym poziomie 


hałasu w środowisku oraz ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko 


wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. 


U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). 
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6.1.4. HAŁAS LOTNICZY 


Katowice nie posiadają lotniska pasażerskiego. W związku z czym, mapa akustyczna nie 


zawiera, istotnych pod względem Programu, informacji o tym rodzaju hałasu.  


6.2. PLANY. PROGRAMY, STRATEGIE 


Przygotowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem poprzedzono analizą 


dokumentów opracowanych na potrzeby Katowic. 


W latach 1990-2008 Katowice nie posiadały odrębnego dokumentu związanego z ochroną 


środowiska przed hałasem, który wyznaczałby działania mające na celu dostosowanie 


poziomów hałasu do obowiązujących standardów jakości środowiska. 


Do czasu aktualizacji mapy akustycznej miasta Katowice sposobem określenia 


ewentualnej uciążliwości hałasowej planowanych do realizacji inwestycji jest 


dokumentacja sporządzana na potrzeby uzyskania decyzji środowiskowej (karta 


informacyjna przedsięwzięcia i raport oddziaływania na środowisko). Określenie 


uciążliwości oddanych do użytku inwestycji może nastąpić poprzez sporządzaną 


analizę porealizacyjną bądź pomiary poziomu hałasu. 


 


6.2.1. INWESTYCJE DROGOWE 


Zgodnie z Poś, nowobudowane trasy nie mogą naruszać standardów jakości 


środowiska. Należy na etapie decyzji środowiskowej a następnie projektu 


budowlanego zadbać o odpowiednie rozwiązania z dziedziny ochrony przed hałasem 


(ekrany, wały, jezdnia w wykopie) obszarów chronionych akustycznie.  


Poniżej zestawiono najistotniejsze, z punktu widzenia Programu, planowane inwestycje 


drogowe: 


1) Przebudowa ciągu ulic Kościuszki (od wysokości wylotu ul. Żurawiej) – Kolejowej 


– 73 Pułku Piechoty, do włączenia do DK86, jako drogi krajowej nr 81. Zmiana 


przebiegu drogi krajowej DK-81 powinna zmniejszyć uciążliwość hałasową na odcinku ul. 


Kościuszki od planowanego węzła z ul. 73 Pułku Piechoty do Autostrady A4 oraz na 


wzdłuż ulic: Brynowskiej oraz Mikołowskiej o ok. 5 dB. Jednocześnie zmiana przebiegu 


DK-81 nie wpłynie negatywnie na inne tereny zamieszkałe. 


2) Przedłużenie ul. Grundmanna nad (pod) układem torowym do ul. Bocheńskiego 


wraz ze zjazdem do ul. Pukowca. Stworzenie zachodniej obwodnicy śródmiejskiej 


spowoduje istotne usprawnienie ruchu w zachodniej części centrum, co może skutkować 


redukcją hałasu w centrum o ok. 1-3dB.  
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3) Połączenie w/w przedłużenia ul. Bocheńskiego z ul. Kolejową wzdłuż linii. 


Inwestycja umożliwi dojazd do zachodniej części miasta z Ligoty oraz Brynowa i odciąży 


przeciążone ul. Mikołowską i Kościuszki. Jest to najważniejszy element tzw. „zachodniej 


ramy komunikacyjnej” miasta. Spodziewana redukcja w otoczeniu ulic Mikołowskiej oraz 


Kościuszki to minimum 3dB.  


4) Połączenie ul. Cegielnia Murcki z ul. Szarych Szeregów oraz połączenie ul. Szarych 


Szeregów z ul. Bielską po zachodniej stronie hałdy KWK „Murcki. Będzie to istotny 


ciąg komunikacyjny, kontynuowany na północ poprzez połączenie ul. Kolejowej z ul. 


Bocheńskiego zdecydowanie poprawi komunikację na osi północ-południe i odciąży 


dotychczasowe szlaki. Spodziewany zysk akustyczny to 1-3 dB. 


5) Połączenie ul. Kolejowej z ul. Cegielnia Murcki – umożliwi poprawę skomunikowania 


Szpitala Klinicznego w Ochojcu, jak również, przez przebudowę północnego odcinka ul. 


Krynicznej oraz realizację łącznika ul. Spółdzielczości-ul. Radockiego ułatwi 


skomunikowanie południowej części miasta.  Spodziewany zysk akustyczny to 1-3 dB dla 


tej części miasta. 


6) Przedłużenie ul. Stęślickiego na północ, do Korfantego i dalej w kierunku 


Siemianowic Śląskich. Inwestycja ta umożliwi ominięcie centrum przy wyjazdach na 


południe z Wełnowca oraz lepsze wykorzystanie ul. Grundmanna, co może przełożyć się 


na dalszą redukcją hałasu w centrum o ok. 1-3 dB. 


7) Przedłużenie na północ ul. Bohaterów Monte Cassino i dalej w granicach 


Siemianowic Śląskich do połączenia z ul. Telewizyjną – inwestycja ważna pod 


względem usprawnienia ruchu w centrum. Może spowodować uspokojenie (wraz z „ramą 


zachodnią”) ruchu w centrum i dalsza redukcję hałasu o1-3 dB.  


8) Tzw. Zachodnia Obwodnica wykorzystująca ślad ul. Owsianej, omijająca zabudowę 


Starych Panewnik od wschodu, oczyszczalnię ścieków od południa i wykorzystująca ślad 


ul. Gościnnej w Rudzie Śląskiej i jej przedłużenie na północ – na terenie Chorzowa – do 


węzła Batory. Dzięki tej drodze należy się spodziewać znacznej poprawy klimatu 


akustycznego na terenie min.: Piotrowic, Zadola, Ligoty oraz Brynowa (poprawa o ok. 3 


dB) 


9) Połączenie ul. Gałeczki w Chorzowie z drogami zbiorczymi autostrady A4 w rejonie 


tzw. węzła „Witosa”. Ułatwi połączenie Chorzowa z autostradą A4 praktycznie z 


ominięciem Katowic, czego skutkiem będzie redukcja hałasu o ok. 1-3 dB dla obszaru 


dzielnic Pólnocno-Zachodnich. Kontynuacją na północ w/w drogi będzie odcinek tzw. 


wschodniej obwodowej Chorzowa do ul. Chorzowskiej (Stadion Śląski – w rejonie 


skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego). Droga ta dalej na północ może stanowić wyjście w 


kierunku na Poznań (planowana droga ekspresowa S11) oraz na lotnisko w Pyrzowicach. 
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10) Przebudowa i przedłużenie ul. Francuskiej do ul. 73 Pułku Piechoty – inwestycja 


usprawniająca ruch na osi północ-południe (szczególnie po zmianie przebiegu DK-81), 


zdecydowanie odciążająca ul Kościuszki, oraz Mikołowską. Prognozowany zysk 


akustyczny to 1-3 dB dla obszarów centralnych miasta. 


6.2.2. INWESTYCJE TRAMWAJOWE 


Planuje się znaczącą rozbudowę układu tramwajowego poprzez zapewnienie powiązań z 


obszarami dotychczas obsługiwanymi jedynie komunikacją autobusową.  


Zakłada się następujące etapowanie rozbudowy układu tramwajowego: 


Etap do roku 2015 


a) Modernizacja istniejącej sieci tramwajowej na obszarze Katowic. 


b) Dobudowa drugiego toru w Al. Korfantego na północnym odcinku istniejącej trasy Północ 


– Południe Os. Tuwima – Koszutka – Śródmieście – os. Zgrzebnioka, tj. na odcinku 


Słoneczna Pętla – rejon skrzyżowania z ul. Konduktorską (ok. 0,7 km). 


c) Przebudowa układu torowego w centrum miasta (Rynek), na istniejącej trasie Północ – 


Południe (ok. 0,6 km). Budowa linii dwutorowej w ul. Kochanowskiego i św. Jana oraz po 


południowej stronie Pl. Miarki (ok. 0,6 km). Jednocześnie, mając na względzie zwiększenie 


niezawodności sieci w tym obszarze, zakłada się pozostawienie istniejącego toru w ul. 


Kościuszki (do Placu Miarki). 


d) Dobudowa drugiego toru w ul. Obrońców Westerplatte i ul. Wiosny Ludów na istniejącej 


trasie Zachód – Wschód: Załęże – Śródmieście – Zawodzie – Szopienice – 


Sosnowiec/Mysłowice (razem ok. 0,6 km). 


Etap 2016 - 2020 


a) Budowa zasadniczego odcinka trasy tramwajowej Północ – Południe: Koszutka – 


zachodnia strona Śródmieścia – Brynów – Ligota, na odcinku Śródmieście – Ligota, po 


wschodniej stronie ul. Grundmanna, od skrzyżowania z ul. Chorzowską do skrzyżowania z 


ul. Gliwicką (ok. 0,6 km) oraz od Pl. Wolności, ulicami Matejki, Mikołowską, Pola, Zaleską, 


Ligocką, Piotrowicką i Bieszczadzką, z budową pętli przy ul. Bieszczadzkiej (ok. 6,6 km).  


b) Budowa trasy tramwajowej Zachód – Wschód w centralnej części śródmieścia Katowic. 


Jest to trasa dwutorowa, prowadzona wzdłuż rzeki Rawy, od przecięcia z ul. Grundmanna, 


do skrzyżowania z Al. Korfantego (ok. 1,0 km).  


c) Budowa trasy tramwajowej Zachód – Wschód o przebiegu Śródmieście – tereny NOSPR – 


os. Kukuczki – Zawodzie.  


d) Budowa zasadniczego odcinka trasy tramwajowej Północ – Południe: Tereny NOSPR – 


wschodnia strona śródmieścia Katowic – Os. Zgrzebnioka, na odcinku: NOSPR – 


Śródmieście.  
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W zdecydowanej większości, proponowane nowe linie tramwajowe będą prowadzone po 


torowiskach wydzielonych z ruchu innych pojazdów, z zapewnieniem priorytetów w 


sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach. Zaproponowano również modernizację istniejącej 


sieci tramwajowej, w tym dobudowę drugiego toru na odcinkach jednotorowych. 


Zaproponowano także przełożenie torowisk niewydzielonych, obecnie umiejscowionych w 


jezdniach ul. Obrońców Westerplatte i ul. Wiosny Ludów w Szopienicach (kierunek zgodny 


z Programem). Zwiększenie zasięgu i poprawa jakości funkcjonowania sieci tramwajowej 


pozwoli na częściowe ograniczenie linii autobusowych, korzystających na ogół z 


ogólnodostępnych pasów ruchu, w warunkach wzmożonego ruchu kołowego. Jako 


zasadniczy warunek przyjmuje się konieczność znacznej rozbudowy układu tramwajowego w 


śródmieściu Katowic i utworzenie w ten sposób układu rusztowego. Tylko wówczas będzie 


możliwa rozbudowa sieci na pozostałym obszarze miasta. Brak rozbudowy układu w 


śródmieściu Katowic uniemożliwiłby powiązanie z dotychczas nieobsługiwanymi dzielnicami 


miasta, z powodu wyczerpania przepustowości istniejących przystanków oraz w 


konsekwencji – odcinków sieci. Z tego samego powodu, rozbudowa sieci tramwajowej w 


śródmieściu miasta powinna zostać zrealizowana w pierwszej kolejności.  Należy jednak 


brać pod uwagę potrzebę realizacji nowych tras tramwajowych (zgodnie ze SUiKZP) i w 


odpowiedni sposób zapewnić przestrzenne możliwości jej realizacji.  


Budowa nowych linii tramwajowych wpływa znacząco na redukcję hałasu drogowego, ale 


tylko wtedy, kiedy linie tramwajowe obsługiwane są przez nowoczesny tabor, a sama 


konstrukcja torowiska jest „cicha” i wykonana z wykorzystaniem najnowszych technologii 


budowy, przy czym w pobliżu węzłów przesiadkowych oraz pętli tramwajowych 


zlokalizowane są parkingi, np. w systemie P+R. 


Budowa nowych linii tramwajowych, modernizacja istniejących oraz wymiana taboru 


jest podstawą redukcji hałasu z miejskich środków transportu i alternatywą dla 


transportu indywidualnego.  


6.2.3. POLITYKA PARKINGOWA KATOWIC 


Aby wyjść naprzeciw potrzebom mieszkańców i przyjezdnych w zakresie parkowania, w 


najbliższych latach w centrum miasta powstanie kilka parkingów podziemnych i jeden 


naziemny, każdy z nich na co najmniej kilkaset miejsc. Obecnie w fazie finalnej znajdują się 


prace projektowe dotyczące budowy parkingu na 1000 miejsc, który zostanie zlokalizowany 


przy dworcu PKP. Na tym samym etapie jest koncepcja parkingu przy ul. Dworcowej na ok. 


400-500 miejsc.  
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Rysunek 6-1 Wizualizacja zagospodarowania placu dworcowego (źródło katowice.eu) 


 


 


 


Będą też parkingi podziemne pod Miejskim Obiektem Wielofunkcyjnym oraz pod Rynkiem – 


w sumie na 400 miejsc. W ramach inwestycji, które powstaną w Strefie Kultury (przy 


Spodku), przewidziano naziemny parking na 1000 miejsc. Będą z niego mogli korzystać 


zarówno pracownicy projektowanych w tym obrębie obiektów kultury, jak i goście. O wyborze 


tych lokalizacji zdecydowały przede wszystkim deficyt miejsc parkingowych w okolicy, prestiż 


otoczenia (są to centralne punkty, z który łatwo dotrzeć do najważniejszych instytucji w 


mieście), a także prawdopodobny wzrost zapotrzebowania na miejsca parkingowe w tej 


okolicy w najbliższych 2-3 latach. 


Ponadto, zgodnie z projektem SUiKZP dla miasta Katowice, planuje się zlokalizowanie 


parkingów P+R przy następujących przystankach Szybkiej Kolei Regionalnej: 


1) planowanym „Morawa” – możliwość przesiadki z kierunku Sosnowca, 


2) „Szopienice Południowe” – możliwość przesiadki dla kierowców podążających z 


kierunku  Mysłowic ul. Wiosny Ludów, 


3) Zawodzie” (Centrum Przesiadkowe „Zawodzie”) – możliwość przesiadki dla 


kierowców 


4) podążających z kierunku Szopienic, Nikiszowca, a także z Mysłowic korzystających z 


ul. Bagiennej, 


5) planowany „Bugla” – możliwość przesiadki dla kierowców z kierunku Brynowa, a 


także podążających autostradą A-4 z kierunku zachodniego, 


6) „Piotrowice” - możliwość przesiadki dla kierowców jadących ul. Kościuszki (droga 


krajowa nr 81) z kierunku Mikołowa, a także z Piotrowic, Kostuchny, Podlesia oraz 


Zarzecza, 
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7) „Podlesie” – możliwość przesiadki z kierunku Podlesia, Zarzecza, a także z 


zachodniej części Mikołowa korzystających z ul. Grota - Roweckiego, 


8) „Załęże” – możliwość przesiadki dla kierowców jadących ul. Bocheńskiego zarówno z 


północy (Siemianowice Śląskie), jak i południa (Panewniki, Mikołów), 


9) planowany „Obroki” – możliwość przesiadki dla kierowców z kierunku Rudy Śląskiej. 


Uzupełnieniem powyższych lokalizacji parkingów w systemie „Park and Ride” będą parkingi 


wzdłuż linii tramwajowych. W obszarze Katowic planuje się następujące lokalizacje 


parkingów przesiadkowych powiązanych z siecią tramwajową: 


1) węzeł ul. Bagiennej i Lwowskiej („Wilhelmina”) – możliwość przesiadki na planowaną 


linię z Nikiszowca dla kierowców korzystających z DTŚ z kierunku Mysłowic, 


2) skrzyżowanie ulic Mysłowicka – Szopienicka – możliwość przesiadki na planowaną 


linię z Giszowca dla kierowców jadących ul. Bielską z kierunku Murcki, Tychów, a 


także Pszczyny (dojazd bezpośredni ul. Kolista, Mysłowicka), a także ul. Mysłowicką 


z kierunku Mysłowic; 


3) ul. Konduktorska – możliwość przesiadki na planowaną linie obsługującą intensywnie 


4) rozbudowywany rejon Katowic dla kierowców jadących z kierunku Czeladzi 


planowaną drogą, 


5) rejon planowanego przedłużenia na północ ul. Wieżowej, w połowie drogi między ul. 


Bażantów a ul. Szarych Szeregów - możliwość przesiadki dla kierowców z kierunku 


Kostuchny, Podlesia, a nawet Zarzecza na planowaną linię tramwajową, 


6) rejon ul. Gliwicka – ul. Gałeczki, 


7) rejon ul. Roździeńskiego – ul. Bohaterów Monte Cassino. 


Pozostałe parkingi o charakterze strategicznym będą zlokalizowane w następujących 


rejonach: 


1) ul. Graniczna – ul. Pułaskiego (rejon Lidl), 


2) ul. ul. Jankego (rejon Leclerc), 


3) ul. Kolejowa – ul. Pułaskiego, 


4) ul. Wita Stwosza – Al. Górnośląska (rejon hotelu „Diament”), 


5) plac Sejmu Śląskiego, 


6) plac Bolesława Chrobrego, 


7) ul. Dudy – Gracza (rejon hotelu „Etap”), 


8) rejon planowanej realizacji obiektu NOSPR i Muzeum Śląskiego, 


9) Silesia City Center, 


10) ul. Krasińskiego – ul. Damrota, 


11) plac Szewczyka (dworzec PKP), 


12) rejon realizowanego hotelu „Angelo” (od strony zachodniej), 


13) ul. Grundmanna – ul. Gliwicka, 
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14) plac Alfreda. 


6.3. SKARGI I WNIOSKI DOTYCZĄCE HAŁASU 


Analiza skarg wykonana w ramach Programu pozwoliła na określenie miejsc newralgicznych 


i wskazanie kierunków a w okresie krótkoterminowym - działań, które należy podjąć w celu 


wyeliminowania uciążliwego hałasu.  


Tabela 6-1 Lista skarg i wniosków związanych z hałasem wraz z analizą 


Lp. Rejon 
Rodzaj 
hałasu 


Treść skargi/wniosku w 
odniesieniu do problemu 


hałasu 


Wielkość przekroczenia 
dopuszczalnych norm 


hałasu 
Odpowiedzi i komentarze 


1 ul. Tunelowa Hałas kolejowy 
Wykonanie ekranów 


akustycznych wzdłuż ul. 
Tunelowej. 


Mapa akustyczna wykazuje 
przekroczenia w rejonie ul. 
Tunelowej do 10 dB na 
fasadach budynków 
mieszkalnych. 


Ujęto w Programie w zakresie 
działań krótkoterminowych (lata 
2011-2015) -  zaproponowano 
budowę ekranu akustycznego 
we wskazanym rejonie –  Tabela 
8-1. Podmiotem kompetentnym 
w zakresie poprawy stanu 
akustycznego środowiska w tym 
zakresie jest PKP PLK. 


2 ul. Topolowa 
Hałas 


przemysłowy 


Hałas pochodzący z terenu 
Głównego Instytutu 


Górnictwa 


Ekspertyza wykazała brak 
przekroczeń standardów 
akustycznych w środowisku. 


Brak podstaw do podjęcia 
działań antyhałasowych. 


3 
Kościuszki/Armii 


Krajowej 
Hałas drogowy 


Budowa ekranu od 
skrzyżowania Armii Krajowej / 


Kościuszki do ul. Żurawiej. 


Mapa akustyczna wykazuje 
przekroczenia poziomów 
dopuszczalnych w rejonie ul. 
Żurawiej do 10 dB na 
fasadach budynków 
mieszkalnych. 


Ujęto w Programie w zakresie 
działań krótkoterminowych (lata 
2011-2015) -  zaproponowano 
budowę (przedłużenie 
istniejącego) ekranu 
akustycznego we wskazanym 
rejonie. –  Tabela 8-1. 


4 


Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 


„Załęska Hałda”, 
„SŁAWKA” 


Hałas drogowy 
i kolejowy 


Wykonanie ekranów 
akustycznych po południowej 


stronie ulicy Obroki. 
Nasadzenie zieleni ochronnej 


w od strony bocznicy 
kolejowej. 


Mapa akustyczna wykazuje 
przekroczenia poziomów 
dopuszczalnych w rejonie ul. 
Obroki do 5 dB na fasadach 
budynków mieszkalnych 
(lokalnie do 10 dB na 
fasadach budynków 
mieszkalnych) od hałasu 
drogowego oraz do 5 dB na 
fasadach budynków 
mieszkalnych od hałasu 
kolejowego. 


W wskazanym rejonie istnieje 
możliwość posadowienia 
ekranów akustycznych. Termin 
realizacji lata 2016-2020 dla 
hałasu drogowego (cele 
średnioterminowe) oraz 2020 dla 
hałasu kolejowego. Podmiotem 
kompetentnym w zakresie 
poprawy stanu akustycznego 
środowiska w zakresie hałasu 
kolejowego jest PKP PLK. 
Analiza graficzna – Załącznik 2, 
Rys. 1a i 1b 


5 
Miejskie 


Przedszkola nr 
72 w Katowicach 


Hałas drogowy 


Montaż ekranów 
akustycznych przy drodze 
krajowej nr 86 biegnących 


wzdłuż ogrodzenia 
przedszkola przy ulicy 


Bielskiej 1. 


Mapa akustyczna nie 
wykazuje przekroczeń 
poziomów dopuszczalnych w 
tym rejonie, co mogłoby być 
przyczyną do uwzględnienia 
rejonu w niniejszym 
Programie. Jest to związane 
z brakiem miejscowych 
planów zagospodarowania 
przestrzennego w okresie 
tworzenia mapy. Na 
podstawie faktycznego 
zagospodarowania terenu 
należałoby przyjąć poziom 
dopuszczalny LDWN = 55 dB. 


Istnieje techniczna możliwość 
posadowienia ekranów 
akustycznych. Termin realizacji 
lata 2016-2020 (cele 
średnioterminowe). Analiza 
graficzna – Załącznik 2, Rys. 2 


6 


 


 


Wspólnota 
Mieszkaniowa, 


ul. Przedwiośnie 
Hałas drogowy 


Budowa ekranu 
akustycznego w obrębie 


budynku przy ulicy 
Przedwiośnia 14  wzdłuż 


ściany szczytowej od ulicy 
Hallera. 


Mapa akustyczna wykazuje 
przekroczenia w tym rejonie 
do 10 dB na fasadach 
budynków mieszkalnych. 


Istnieje możliwość posadowienia 
ekranu akustycznego we 
wskazanym rejonie. Termin 
realizacji lata 2016-2020 (cele 
średnioterminowe).  


7 UM Katowice Hałas drogowy Uciążliwość akustyczna Mapa akustyczna nie Istnieje techniczna możliwość 
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Lp. Rejon 
Rodzaj 
hałasu 


Treść skargi/wniosku w 
odniesieniu do problemu 


hałasu 


Wielkość przekroczenia 
dopuszczalnych norm 


hałasu 
Odpowiedzi i komentarze 


autostrady A-4 w rejonie ulicy 
Upadowej 


wykazuje przekroczeń 
poziomów dopuszczalnych w 
tym rejonie, co mogłoby być 
przyczyną do uwzględnienia 
rejonu w niniejszym 
Programie. Jest to związane 
z brakiem miejscowych 
planów zagospodarowania 
przestrzennego w okresie 
tworzenia mapy. Na 
podstawie faktycznego 
zagospodarowania terenu 
należałoby przyjąć poziom 
dopuszczalny LDWN = 55 dB. 


posadowienia ekranów 
akustycznych. Termin realizacji 
lata 2016-2020 (cele 
średnioterminowe). Analiza 
graficzna – Załącznik 2, Rys.3 


8 
Os. 


Paderewskiego 
Hałas drogowy 


Uciążliwość samochodów w 
rejonie Doliny Trzech 


Stawów, budowa ekranów 
akustycznych przy Alejach: 


Górnośląskiej, Murckowskiej i 
ulicy Pszczyńskiej. 


Uciążliwość hałasowa od ww. 
ulic. 


Nieznaczne przekroczenia 
(do 5 dB na fasadach 
budynków mieszkalnych) we 
wskazanym rejonie. 


Wybudowano ekrany wzdłuż Alei 
Górnośląskiej oraz Pszczyńskiej. 
Istnieje techniczna możliwość 
posadowienia ekranów 
akustycznych wzdłuż ul. 
Murckowskiej. Termin realizacji 
po 2020 roku (cele 
długoterminowe). Analiza 
graficzna – Załącznik 2, Rys. 4 


9 
Budynki przy 
Saint Etienne 


Hałas drogowy 
Budowa ekranu 


akustycznego wzdłuż ul. 
Bagiennej 


Mapa akustyczna wykazuje 
przekroczenia poziomów 
dopuszczalnych w danym 
rejonie (lokalnie powyżej 10 
dB na fasadach budynków 
mieszkalnych). 


Ujęto w Programie w zakresie 
działań krótkoterminowych (lata 
2011-2015) -  zaproponowano 
budowę ekranu akustycznego 
we wskazanym rejonie. 


10 


Spółdzielnia 
Budowlano-


Mieszkaniowa 
„Wspólna Praca” 


Hałas kolejowy 


Przesłanie informacji 
dotyczących wyników 


pomiarów emisji hałasu 
kolejowego w rejonie ulicy 


Kossak-Szczuckiej. 


Mapa akustyczna wykazuje 
niewielkie przekroczenia (do 
5dB na fasadach budynków 
mieszkalnych). 


Istnieje możliwość posadowienia 
ekranu akustycznego. Termin 
realizacji po 2020 roku (cel 
długoterminowy). Podmiotem 
kompetentnym w zakresie 
poprawy stanu akustycznego 
środowiska w tym zakresie jest 
PKP PLK. Analiza graficzna – 
Załącznik 2, Rys. 5 


11 


Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
„Gwarectwo 


Murckowskie” 


Hałas drogowy 


Budowa ekranu 
akustycznego przy ul. 


Bielskiej. Wykonanie pomiaru 
hałasu przy drodze krajowej 


nr 86 na wysokości ulicy 
Bielskiej i Kołodzieja w 


Katowicach-Murckach w 
szczególności w godzinach 


wieczornych i nocnych. 


Mapa akustyczna wykazuje 
przekroczenia  poziomów 
dopuszczalnych w danym 
rejonie (do 10 dB na 
fasadach budynków 
mieszkalnych). 


Istnieje możliwość posadowienia 
ekranu akustycznego. 
Termin realizacji lata 2016-2020 
(cel średnioterminowy). Analiza 
graficzna – Załącznik 2, Rys. 1a i 
1b 


12 


Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
„Gwarectwo 


Murckowskie” 


Hałas kolejowy 


Wykonanie pomiaru hałasu 
wzdłuż linii kolejowej przy 


placu Filaka 8 oraz przy ulicy 
Chęcińskiego 4 w 


Katowicach-Kostuchnie. 


Mapa akustyczna wykazuje 
przekroczenia  poziomów 
dopuszczalnych w danym 
rejonie zakresie do 5 dB na 
fasadach budynków 
mieszkalnych. Brak 
przekroczeń na fasadach 
wskazanych budynków. 


Brak podstaw do podjęcia 
działań antyhałasowych. 
Podmiotem kompetentnym w 
zakresie poprawy stanu 
akustycznego środowiska w tym 
zakresie jest PKP PLK. Analiza 
graficzna – Załącznik 2, Rys. 6 


13 


Katowicka 
Spółdzielnia 


Mieszkaniowa, 
budynki przy ul. 


Łącznej 


Hałas drogowy 


Zamontowanie ekranów 
akustycznych od strony drogi 


szybkiego ruchu (ulica 
Bagienna). 


Mapa akustyczna wykazuje 
przekroczenia  poziomów 
dopuszczalnych w danym 
rejonie zakresie do 5 dB na 
fasadach budynków 
mieszkalnych. 


Istnieje możliwość posadowienia 
ekranów akustycznych Termin 
realizacji po 2020 (cele 
długoterminowe). Analiza 
graficzna – Załącznik 2, Rys. 7 


14 


Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
im. Ignacego 


Jana 
Paderewskiego 


Hałas drogowy 


Prośba o zamontowanie 
ekranów akustycznych 


wzdłuż ulicy Granicznej, oraz 
nowobudowanego łącznika 
drogowego ul. Francuskiej z 


Damrota. 


Mapa akustyczna wykazuje 
niewielkie przekroczenia (do 
5dB na fasadach budynków 
mieszkalnych) wzdłuż ul 
Granicznej. 


Brak możliwości stwierdzenia na 
podstawie mapy akustycznej czy 
są przekroczenia od łącznika ul. 
Francuskiej z ul. Damrota ze 
względu na fakt iż mapa została 
wykonana wcześniej niż łącznik. 
Istnieje możliwość posadowienia 
ekranu akustycznego w okresie 
długoterminowym – po 2020 
roku. 
Analiza graficzna – Załącznik 2, 
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Lp. Rejon 
Rodzaj 
hałasu 


Treść skargi/wniosku w 
odniesieniu do problemu 


hałasu 


Wielkość przekroczenia 
dopuszczalnych norm 


hałasu 
Odpowiedzi i komentarze 


Rys. 4 


15 


Wspólnota  
Mieszkaniowa 
„WARZYWNA 


duża” 


Hałas 
komunikacyjny 


Wykonanie ekranów 
akustycznych na odcinku ul. 


Rzepakowej od skrętu w ulicę 
Warzywną do świateł. 


Mapa akustyczna wykazuje 
niewielkie przekroczenia (do 
5dB na fasadach budynków 
mieszkalnych). 


Istnieje możliwość posadowienia 
ekranu akustycznego. Termin 
realizacji po 2020 roku (cel 
długoterminowy). Analiza 
graficzna – Załącznik 2, Rys.8 


16 ul. Chorzowska 
Hałas drogowy 
i tramwajowy 


Wyciszenie torowiska przy 
ulicy Chorzowskiej na 
odcinku od Wesołego 
Miasteczka do końca 
Wojewódzkiego Parku 
Kultury i Wypoczynku; 


zmiana organizacji ruchu 
tranzytu – skierowanie go na 


obwodnicę miasta; 
zniwelowanie natężenia 


hałasu poprzez ograniczenie 
prędkości pojazdów na ulicy 


Chorzowskiej. 


Mapa akustyczna wykazuje 
przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów 
hałasu od hałasu 
komunikacyjnego w tym 
rejonie (do 10 dB). 


W ramach Programu 
zaproponowano budowę 
ekranów akustycznych w okresie 
2011-2015 (cele 
krótkoterminowe) oraz remont 
torowiska jako działanie 
wspomagające Program (Tabela 
8-8) 


17 ul. Kościuszki 
Hałas 


tramwajowy 


Prośba o przesunięcie 
rozjazdu tramwajowego z 
okolic budynku przy ulicy 
Kościuszki 182 bliżej ulicy 


Słowików. 


Uciążliwość związana z 
drganiami wewnątrz 
budynków nie była 
przedmiotem mapy 
akustycznej. 


Tramwaje Śląskie planują 
remont torowiska  w ramach 
zadania „Modernizacja 
końcowego odcinka linii nr 6 i 16 
w Katowicach Brynowie” – 
modernizacja odcinka linii 
jednotorowej wraz z dobudową 
drugiego toru z zastosowaniem 
maty wibroizolacyjnej i wkładek 
szyn tłumiących hałas.      
Planowana realizacja 
(dokumentacja projektowa + 
wykonanie) w latach 2012-2013. 
Likwidacja rozjazdu zlikwiduje 
problem. 


18 


Wspólnota 
Mieszkaniowa 


przy ulicy 
Sokolskiej 14 w 


Katowicach 


Hałas drogowy 


Prośba o zamontowanie 
ekranu akustycznego przy 


w/w nieruchomości (na 
skrzyżowaniu ulic Sokolskiej i 


Mickiewicza) na wysokości 
od I piętra. 


Mapa akustyczna wykazuje 
przekroczenia  poziomów 
dopuszczalnych  do 10 dB na 
fasadach budynków 
mieszkalnych. 


Zgodnie z założeniami Programu 
na istniejącej zabudowie nie jest 
planowane stosowanie ekranów 
akustycznych. Podjęcie decyzji o 
zastosowaniu ekranów 
elewacyjnych na istniejącej 
zabudowie wymaga 
przeprowadzenia analiz  
wykraczających poza 
modelowanie akustyczne  
(analiza techniczna możliwości 
instalacji ekranów na danej 
elewacji, rozwiązanie kwestii  
formalno-prawnych związanych 
z zastosowaniem środka redukcji 
hałasu poza obszarem władania 
zarządzającego źródłem hałasu 
oraz kosztami utrzymania i 
konserwacji elewacyjnych 
ekranów  akustycznych. 


19 ul. Ligocka Hałas drogowy 


Prośba o zamontowanie 
ekranu akustycznego na 


wysokości posesji przy ulicy 
Ligockiej 51. 


Mapa akustyczna wykazuje 
przekroczenia  poziomów 
dopuszczalnych do 10 dB na 
fasadach budynków 
mieszkalnych. 


Istnieje możliwość posadowienia 
ekranu akustycznego. Termin 
realizacji  lata 2016-2020 – cel 
średnioterminowy. Analiza 
graficzna – Załącznik 2, Rys. 9 


20 


Polski Związek 
Działkowców 


Rodzinny Ogród  
Działkowy 
„Zgoda” 


Hałas drogowy 


Prośba o zainstalowanie 
barier akustycznych lub 


usypanie wału na odcinku od 
wiaduktu do końca ogródków 


działkowych w związku z 
pogorszeniem się klimatu 
akustycznego na terenie  
powyższych ogródków po 


postawieniu ekranów 
akustycznych przy ulicy 


Kościuszki. 


Mapa akustyczna nie 
wykazuje przekroczeń 
poziomów dopuszczalnych w 
tym rejonie, co mogłoby być 
przyczyną do uwzględnienia 
rejonu w niniejszym 
Programie. Jest to związane 
z brakiem miejscowych 
planów zagospodarowania 
przestrzennego w okresie 
tworzenia mapy. Na 
podstawie faktycznego 
zagospodarowania terenu 


Analiza graficzna – Załącznik 2, 
Rys. 10 
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Lp. Rejon 
Rodzaj 
hałasu 


Treść skargi/wniosku w 
odniesieniu do problemu 


hałasu 


Wielkość przekroczenia 
dopuszczalnych norm 


hałasu 
Odpowiedzi i komentarze 


należałoby przyjąć poziom 
dopuszczalny LDWN = 60 dB 


21 
ul. Ligocka, ul. 


Mikołowska 
Hałas drogowy 


Wydania zgody i 
zabezpieczenia środków na 
ekrany akustyczne przy ulicy 


Mikołowskiej i Ligockiej. 


Mapa akustyczna wykazuje 
przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów 
hałasu od hałasu 
komunikacyjnego w tym 
rejonie powyżej 10 dB. 


Program proponuje 
wprowadzenie ograniczenia 
ruchu ciężkiego na tych 
odcinkach ulic w okresie 
krótkoterminowym (2011-2015), 
zgodnie z harmonogramem 
przedstawionym w Tabeli 8-1 w 
tekście Programu. 
Jeśli to działanie nie doprowadzi 
do obniżenia uciążliwości 
hałasowej w tym rejonie, to w 
okresie średnioterminowym 
(2016-2020) proponuje się 
posadowienie ekranów 
akustycznych chroniących 
zabudowę mieszkaniową.  
Ponadto  ujęto rejon w zakresie 
polegającym na stosowaniu 
nawierzchni o dobrych 
parametrach akustycznych oraz 
wskazano konieczność 
konserwacji nawierzchni 
drogowej zgodnie z 
harmonogramem podanym w  
Tabeli 8-8 Programu. 


22 
Spółdzielnia 


Mieszkaniowa 
„Górnik” 


Hałas drogowy 


Ekrany akustyczne 
zabezpieczające budynki 


Spółdzielni wzdłuż ulic 
Brynowska 51, 53a-55, 56-


58, Ligocka 2-6, Mikołowska 
104-116, 113, Lisieckiego 25-


25a, 27-29-31 i 33-33a. 


Mapa akustyczna wykazuje 
przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów 
hałasu od hałasu 
komunikacyjnego w tym 
rejonie powyżej 10 dB.. 


Program proponuje 
wprowadzenie ograniczenia 
ruchu ciężkiego na tych 
odcinkach ulic w okresie 
krótkoterminowym (2011-2015), 
zgodnie z harmonogramem 
przedstawionym w Tabeli 8-1 w 
tekście Programu. 
Jeśli to działanie nie doprowadzi 
do obniżenia uciążliwości 
hałasowej w tym rejonie, to w 
okresie średnioterminowym 
(2016-2020) proponuje się 
posadowienie ekranów 
akustycznych chroniących 
zabudowę mieszkaniową.  
Ponadto  ujęto rejon w zakresie 
polegającym na stosowaniu 
nawierzchni o dobrych 
parametrach akustycznych oraz 
wskazano konieczność 
konserwacji nawierzchni 
drogowej zgodnie z 
harmonogramem podanym w  
Tabeli 8-8 Programu. 


23 
Wspólnota 


Mieszkaniowa w 
Katowicach 


Hałas drogowy 


Budowa ekranów 
akustycznych wzdłuż ulicy 


Górnośląskiej w rejonie ulic: 
Fiołków, Astrów i Wita 


Stwosza; redukcja hałasu 
przy Parku Kościuszki. 
Propozycja przykrycia 
autostrady na odcinku 


pomiędzy wiaduktem  przy 
ulicy Wita Stwosza oraz 
kładką przy ulicy Świętej 


Barbary. 


Wykonane podczas prac nad 
Programem analizy 
uwzględniające rzeczywiste 
zagospodarowanie terenu 
(wartości dopuszczalne dla 
LDWN = 65 dB) oraz jego 
ukształtowanie (autostrada w 
wykopie) wykazały niewielkie 
(do 5 dB na fasadach 
budynków mieszkalnych) lub 
nawet brak przekroczeń 
poziomów dopuszczalnych 
hałasu pochodzącego od 
autostrady A4 w niektórych 
rejonach we wskazanej 
lokalizacji. 


Istnieje możliwość posadowienia 
ekranów akustycznych Termin 
realizacji po 2020 (cele 
długoterminowe). Analiza 
graficzna – Załącznik 2, Rys. 11 


24 


Wspólnota 
Mieszkaniowa 
Budynków przy 
ul. Witosa nr 23, 


Hałas drogowy 


Uciążliwości w zakresie 
hałasu komunikacyjnego od 
A-4 w rejonie ulicy Witosa nr 


23, 23a, 23b, 25 w 


Mapa akustyczna wykazuje 
przekroczenia w zakresie od 
5 do 10 dB na fasadach 
budynków mieszkalnych w 


GDDKiA wykonała szereg 
ekranów akustycznych od strony 
os. Witosa. Analiza graficzna – 
Załącznik 2, Rys. 12 
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Lp. Rejon 
Rodzaj 
hałasu 


Treść skargi/wniosku w 
odniesieniu do problemu 


hałasu 


Wielkość przekroczenia 
dopuszczalnych norm 


hałasu 
Odpowiedzi i komentarze 


23a, 23b, 25 w 
Katowicach 


Katowicach. tym rejonie (głównie 
pochodzących od ul. Witosa). 


25 ul. Grządziela Hałas kolejowy 
Budowa ekranów 


akustycznych 


Lokalnie występują 
przekroczenia do 5 dB. Na 
większym odcinku ul. 
Grządziela od torowiska 
oddziela mur betowy 
stanowiący skuteczną barierą 
akustyczną. 


Istnieje możliwość posadowienia 
ekranów akustycznych Termin 
realizacji po 2020 (cele 
długoterminowe). Podmiotem 
kompetentnym w zakresie 
poprawy stanu akustycznego 
środowiska w tym zakresie jest 
PKP PLK. Analiza graficzna – 
Załącznik 2, Rys. 13 


26 ul. Raciborska Hałas kolejowy 
Budowa ekranów 


akustycznych 


Mapa akustyczna wykazuje 
przekroczenia w zakresie do 
5 dB (lokalnie do 10 dB) na 
fasadach budynków 
mieszkalnych w tym rejonie 


Istnieje możliwość posadowienia 
ekranów akustycznych Termin 
realizacji po 2020 (cele 
długoterminowe). Podmiotem 
kompetentnym w zakresie 
poprawy stanu akustycznego 
środowiska w tym zakresie jest 
PKP PLK. Analiza graficzna – 
Załącznik 2, Rys. 14 


27 ul. Czarnieckiego Hałas kolejowy 
Budowa ekranów 


akustycznych 


Mapa akustyczna wykazuje 
przekroczenia w zakresie 
powyżej 10 dB na fasadach 
budynków mieszkalnych w 
tym rejonie 


Niniejszy Program wskazuje 
konieczność likwidacji połączeń 
łubkowych szyn, będących 
prawdopodobnie główna 
przyczyną przekroczeń 
poziomów dopuszczalnych 
hałasu, zgodnie z 
harmonogramem zawartym w 
Tabeli 8-8. Podmiotem 
kompetentnym w zakresie 
poprawy stanu akustycznego 
środowiska w tym zakresie jest 
PKP PLK. 
Analiza graficzna – Załącznik 2, 
Rys. 15 


 







Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice – BMT ARGOSS, 2010 


 60 


7.  CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ HAŁASU W MIEŚCIE I 


ANALIZA MOŻLIWOŚCI REDUKCJI HAŁASU. 


Przeprowadzono analizę głównych źródeł hałasu w mieście na podstawie mapy akustycznej 


Katowic. Analiza ta wykazała, że w opracowaniu mapy akustycznej przyjęto bardzo 


rygorystyczne zakresy poziomów dopuszczalnych, ustalając poziomy dopuszczalne LDWN = 


55 dB, dla obszaru całego miasta.  


Przyjęcie takiego kryterium, z punktu widzenia realizacji Programu ochrony przed hałasem, 


prowadzi w wielu przypadkach do nadinterpretacji wyników wykonanych map konfliktów 


akustycznych, tzn. zawyża wartości przekroczeń poziomów dopuszczalnych hałasu na 


terenach dla których wartości dopuszczalne są mniej rygorystyczne, zgodnie z 


Rozporządzeniem MŚ w sprawie ustalenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 


Dotyczy to na przykład terenów zabudowy śródmiejskiej o wartości dopuszczalnej wskaźnika 


LDWN = 65  dB (różnica odpowiednio 10 dB) 


Na potrzeby Programu terenom ujętym na mapie wrażliwości, sporządzonej w ramach mapy 


akustycznej, przypisano wartości dopuszczalne zgodnie z ww. Rozporządzeniem oraz 


zaktualizowano mapy przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku opisując 


ich rzeczywiste zagospodarowanie. Przyjęto następujące wartości dopuszczalne wskaźnika 


LDWN: 


a) LDWN = 65 dB, dla dzielnic: Śródmieście, Koszutka, Bogucice, Osiedle 


Paderewskiego-Muchowiec (Rysunek 7-1 - kolor niebieski) 


b) LDWN = 60 dB, dla dzielnic: Załęże, Osiedle Witosa, Osiedle Tysiąclecia, Dąb, 


Wełnowiec-Józefowiec, Ligota-Panewniki, Załęska Hałda-Brynów, Zawodzie, 


Dąbrówka Mała, Szopienice-Burowiec, Janów-Nikiszowiec, Giszowiec, Murcki, 


Piotrowice-Ochojec (Rysunek 7-1 - kolor brązowy) 


c) LDWN = 55 dB, dla dzielnic Brynów-Osiedle Zgrzebnioka, Zarzecze, Kostuchna, 


Podlesie oraz dla obszarów związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i 


młodzieży, terenów szpitali, domów opieki społecznej (Rysunek 7-1 - kolor czerwony) 


Zaktualizowaną mapę wrażliwości przedstawia Rysunek 7-1. 


Należy podkreślić, że nie dokonywano żadnych innych modyfikacji mapy wrażliwości 


hałasowej opracowanej dla mapy akustycznej Katowic. Uaktualnienie tej mapy powinno się 


odbyć w ramach aktualizacji mapy akustycznej.  
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Rysunek 7-1 Zaktualizowana mapa wrażliwości hałasowej Katowic 
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Rysunek 7-2 Mapa przekroczeń dopuszczalnego poziomu wskaźnika LDWN – hałas drogowy, 


po aktualizacji 
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Rysunek 7-3 Mapa przekroczeń dopuszczalnego poziomu wskaźnika LDWN – hałas szynowy, 


po aktualizacji 
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W tabelach poniżej scharakteryzowano główne źródła hałasu drogowego, szynowego 


(tramwajowego i kolejowego) oraz przemysłowego. Podano informacje o naruszeniach 


dopuszczalnego poziomu hałasu (lokalizacja, wielkość naruszeń) oraz przedstawiono analizę 


możliwość redukcji hałasu. W przypadku planowanych w rejonie analizy działań 


inwestycyjnych  (wynikających z dokumentów strategicznych miasta), które mogą wpłynąć 


na poprawę klimatu akustycznego w danym  rejonie, nie określano dokładnych działań 


naprawczych w pierwszym okresie wykonawczym Programu (lata 2011-2015). W związku z 


tym dokładna analiza możliwości redukcji hałasu na tym obszarze powinna zostać 


przeprowadzona podczas aktualizacji Programu. Wskazano również dodatkowe dokumenty, 


które należałoby stworzyć, aby w latach następnych można stosować środki redukcji hałasu 


polegające na zmianach organizacji ruchu. Działanie to jest zgodne z przyjęta metodyką 


tworzenia Programu. 


Zestawiono również listę obiektów czasowego pobytu narażonych na ponadnormatywny 


hałas. Wskazano te obszary, które ujęte zostały w Programie.  


Dane zostały zaczerpnięte z zaktualizowanych na potrzeby Programu map konfliktów hałasu 


drogowego i szynowego oraz informacji o hałasie przemysłowym. 
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Tabela 7-1 Charakterystyka głównych źródeł hałasu i możliwości redukcji – hałas drogowy 


Lp. Trasa Rejon 
Zakres naruszenia w [dB] dla wskaźnika 
LDWN 


Możliwości ograniczenia  
uciążliwości hałasu/konieczność 
opracowania dodatkowych 
dokumentów 


Wyszczególnienie kierunków oraz działań 
zmierzających do przywrócenia dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku. 


1 Autostrada A4 


Od granicy 
wschodniej 


miasta do węzła 
Murckowska 


Nieznaczne oddziaływanie (przekroczenia do 
5 dB, lokalnie powyżej 5 dB) na budynki 
mieszkalne przy ul. Szopienickiej. 


Elementy tłumiące hałas na drodze 
propagacji (ekrany, wały, przykrycia) 
Nawierzchnie drogowe o dobrych 
parametrach akustycznych.  


Ujęto rejon w zakresie polegającym na stosowaniu 
nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych oraz 
wskazano konieczność konserwacji nawierzchni 
drogowej zgodnie z harmonogramem podanym w  
Tabeli 8-8 


Od węzła 
Murckowska do 


Francuskiej 


Nieznaczne oddziaływanie (Przekroczenia 
poziomów dopuszczalnych do 5 dB)  dla 
budynków przy ul. Sowińskiego 


Elementy tłumiące hałas na drodze 
propagacji (ekrany, wały, przykrycia) 
Nawierzchnie drogowe o dobrych 
parametrach akustycznych. 


Ujęto rejon w zakresie polegającym na stosowaniu 
nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych oraz 
wskazano konieczność konserwacji nawierzchni 
drogowej zgodnie z harmonogramem podanym w  
Tabeli 8-8 


Od Francuskiej 
do Mikołowskiej 


Znaczne oddziaływanie (lokalne 
przekroczenia pow. 10 dB) na budynki 
Szpitala Klinicznego Śląskiej Akademii 
Medycznej. Nieznaczne oddziaływanie 
(przekroczenia do 5 dB) na budynki położone 
w pierwszej linii na wysokości ul. Wita 
Stwosza 


Elementy tłumiące hałas na drodze 
propagacji (ekrany, wały, przykrycia) 
Nawierzchnie drogowe o dobrych 
parametrach akustycznych. 


Ujęto rejon w zakresie polegającym na stosowaniu 
nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych oraz 
wskazano konieczność konserwacji nawierzchni 
drogowej zgodnie z harmonogramem podanym w  
Tabeli 8-8 


Od Mikołowskiej 
do Witosa 


Przekroczenia do 10 dB dla budynków przy 
ul. Załęska Hałda. 


Elementy tłumiące hałas na drodze 
propagacji (ekrany, wały, przykrycia) 
Nawierzchnie drogowe o dobrych 
parametrach akustycznych. 


Proponuje się budowę ekranów akustycznych 
wzdłuż A4 w rejonie ul. Upadowej w okresie 
średnioterminowym 2016-2020.  
Dodatkowo  ujęto rejon w zakresie polegającym na 
stosowaniu nawierzchni o dobrych parametrach 
akustycznych oraz wskazano konieczność konserwacji 
nawierzchni drogowej zgodnie z harmonogramem 
podanym w  Tabeli 8-8 


Od Witosa do 
zachodniej 


granicy miasta 


Nieznaczne oddziaływanie na os. Witosa 
(przekroczenia do 5 dB do wysokości 4-5 
kondygnacji, powyżej 5 kondygnacji możliwe 
większe przekroczenia) 


Elementy tłumiące hałas na drodze 
propagacji (ekrany, wały, przykrycia) 
Nawierzchnie drogowe o dobrych 
parametrach akustycznych. 


Ujęto rejon w zakresie polegającym na stosowaniu 
nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych oraz 
wskazano konieczność konserwacji nawierzchni 
drogowej zgodnie z harmonogramem podanym w  
Tabeli 8-8 


2 


Al. 
Roździeńskieg


o 


Od granicy 
wschodniej do 
węzła Hallera  


Znaczne oddziaływanie (przekroczenia pow. 
10 dB) na 1 budynek mieszkalny przy ul. 
Dytrycha; Nieznaczne (przekr. do 5 dB) 
oddziaływanie na budynki przy ul. Borki 


Elementy tłumiące hałas na drodze 
propagacji (ekrany, wały, przykrycia) 
Nawierzchnie drogowe o dobrych 
parametrach akustycznych. 
Wszelkie zmiany organizacyjne w 
ruchu możliwe będą po sporządzeniu 
studium komunikacyjnego. 


Proponuje się budowę ekranów akustycznych na 
wysokości ul. Dytrycha. Działanie to, ze względu na 
bardzo niską wartość wskaźnika M przeniesiono do 
okresu średnioterminowego 2016-2020.  
Ujęto rejon w zakresie polegającym na stosowaniu 
nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych oraz 
wskazano konieczność konserwacji nawierzchni 
drogowej zgodnie z harmonogramem podanym w  
Tabeli 8-8.  


Drogowa 


Od Monte 
Cassino do 


Ronda Ziętka (al. 


Nieznaczne (przekr. do 5 dB) oddziaływanie 
na budynki przy osiedlu „Gwiazdy”. Jeden 
budynek w strefie przekroczeń pow. 5dB. 


Nawierzchnie drogowe o dobrych 
parametrach akustycznych. 
Możliwa poprawa klimatu 


Ujęto rejon w zakresie polegającym na stosowaniu 
nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych oraz 
wskazano konieczność konserwacji nawierzchni 
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Lp. Trasa Rejon 
Zakres naruszenia w [dB] dla wskaźnika 
LDWN 


Możliwości ograniczenia  
uciążliwości hałasu/konieczność 
opracowania dodatkowych 
dokumentów 


Wyszczególnienie kierunków oraz działań 
zmierzających do przywrócenia dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku. 


Trasa 


Średnicowa 


DTŚ 


Roździeńskiego) Nieznaczne (przekr. do 5 dB) oddziaływanie 
na budynki przy ul. Uniwersyteckiej 


akustycznego po realizacji głównych 
zamierzeń inwestycyjnych miasta 
wynikających z SUiKZP: 
- przedłużenie Stęslickiego na północ 
- przedłużenie Boh. Monte Cassino do 
ul. Telewizyjnej 
- budowa Obwodnicy Zachodniej 
Wszelkie zmiany organizacyjne w 
ruchu możliwe będą po sporządzeniu 
studium komunikacyjnego. 


drogowej zgodnie z harmonogramem podanym w  
Tabeli 8-8.  


Od Ronda Ziętka 
do estakady 


(nad ul. Bracką) 


Przekroczenia do 10 dB na fasadzie 
„Superjednostki” od strony ul. Chorzowskiej 


Nawierzchnie drogowe o dobrych 
parametrach akustycznych. 
Możliwa poprawa klimatu 
akustycznego po realizacji głównych 
zamierzeń inwestycyjnych miasta 
wynikających z SUiKZP: 
- przedłużenie Stęslickiego na północ 
- budowa Obwodnicy Zachodniej 
Wszelkie zmiany organizacyjne w 
ruchu możliwe będą po sporządzeniu 
studium komunikacyjnego. 


Ujęto rejon w zakresie polegającym na stosowaniu 
nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych oraz 
wskazano konieczność konserwacji nawierzchni 
drogowej zgodnie z harmonogramem podanym w  
Tabeli 8-8.  


Od estakady do 
granicy 


zachodniej 
miasta (Trasa 


Reńców) 


Przekroczenia do 10 dB dla budynków przy 
ul. Dębowej, (1 budynek pow. 10 dB) oraz dla 
budynków przy ul. Gliwickiej 


Nawierzchnie drogowe o dobrych 
parametrach akustycznych. 
Możliwa poprawa klimatu 
akustycznego po realizacji głównych 
zamierzeń inwestycyjnych miasta 
wynikających z SUiKZP: 
- budowa Obwodnicy Zachodniej 
Wszelkie zmiany organizacyjne w 
ruchu możliwe będą po sporządzeniu 
studium komunikacyjnego. 


Ujęto rejon w zakresie polegającym na stosowaniu 
nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych oraz 
wskazano konieczność konserwacji nawierzchni 
drogowej zgodnie z harmonogramem podanym w  
Tabeli 8-8.  


3 Chorzowska 
Od estakady 
DTŚ do ul. 


Piastów 


Znaczne oddziaływanie (przekroczenia pow. 
10 dB) na budynki mieszkalne 


Budowa ekranów akustycznych. 
Nawierzchnie drogowe o dobrych 
parametrach akustycznych. 
Kontrola prędkości ruchu na tym 
odcinku.  
Możliwa poprawa klimatu 
akustycznego po realizacji głównych 
zamierzeń inwestycyjnych miasta 
wynikających z SUiKZP: 
- budowa Obwodnicy Zachodniej 
Wszelkie zmiany organizacyjne w 
ruchu możliwe będą po sporządzeniu 
studium komunikacyjnego. 


Proponuje się budowę ekranów akustycznych  
wzdłuż ul. Chorzowskiej, w okresie 
krótkoterminowym (2011-2015), zgodnie z 
harmonogramem przedstawionym w Tabeli 8-1 . 
Ponadto ujęto rejon w zakresie polegającym na 
stosowaniu nawierzchni o dobrych parametrach 
akustycznych oraz wskazano konieczność konserwacji 
nawierzchni drogowej zgodnie z harmonogramem 
podanym w  Tabeli 8-8. 
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Lp. Trasa Rejon 
Zakres naruszenia w [dB] dla wskaźnika 
LDWN 


Możliwości ograniczenia  
uciążliwości hałasu/konieczność 
opracowania dodatkowych 
dokumentów 


Wyszczególnienie kierunków oraz działań 
zmierzających do przywrócenia dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku. 


Od Piastów do 
Ułańskiej 


Nieznaczne oddziaływanie (przekroczenia 
poziomów dopuszczalnych do 5 dB)  na 
fasadach budynków mieszkalnych 


Budowa ekranów akustycznych. 
Nawierzchnie drogowe o dobrych 
parametrach akustycznych. 
Możliwa poprawa klimatu 
akustycznego po realizacji głównych 
zamierzeń inwestycyjnych miasta 
wynikających z SUiKZP: 
- budowa Obwodnicy Zachodniej 
Wszelkie zmiany organizacyjne w 
ruchu możliwe będą po sporządzeniu 
studium komunikacyjnego. 


Proponuje się budowę ekranów akustycznych  
wzdłuż ul. Chorzowskiej, w okresie 
krótkoterminowym (2011-2015), zgodnie z 
harmonogramem przedstawionym w Tabeli 8-1 . 
Ponadto ujęto rejon w zakresie polegającym na 
stosowaniu nawierzchni o dobrych parametrach 
akustycznych, kontroli prędkości oraz wskazano 
konieczność konserwacji nawierzchni drogowej 
zgodnie z harmonogramem podanym w  Tabeli 8-8. 


Od Ułańskiej do 
granicy z 


Chorzowem 


Przekroczenia do 10 dB na fasadach 
budynków mieszkalnych 


Budowa ekranów akustycznych. 
Nawierzchnie drogowe o dobrych 
parametrach akustycznych. 
Możliwa poprawa klimatu 
akustycznego po realizacji głównych 
zamierzeń inwestycyjnych miasta 
wynikających z SUiKZP: 
- budowa Obwodnicy Zachodniej 
Wszelkie zmiany organizacyjne w 
ruchu możliwe będą po sporządzeniu 
studium komunikacyjnego. 


Proponuje się budowę ekranów akustycznych  
wzdłuż ul. Chorzowskiej, w okresie 
krótkoterminowym (2011-2015), zgodnie z 
harmonogramem przedstawionym w Tabeli 8-1 . 
Ponadto ujęto rejon w zakresie polegającym na 
stosowaniu nawierzchni o dobrych parametrach 
akustycznych, kontroli prędkości oraz wskazano 
konieczność konserwacji nawierzchni drogowej 
zgodnie z harmonogramem podanym w  Tabeli 8-8. 


4 Kościuszki 


Od granicy z 
Mikołowem do 
Sobocińskiego 


Znaczne oddziaływanie  - przekroczenia pow. 
10 dB (ul. Okoniowa, Pstrągowa) 


Budowa ekranu akustycznego. 
Zmiana funkcji budynków pierwszej 
linii zabudowy. Nawierzchnie drogowe 
o dobrych parametrach akustycznych. 
Możliwa poprawa klimatu 
akustycznego po realizacji głównych 
zamierzeń inwestycyjnych miasta 
wynikających z SUiKZP: 
- budowa Obwodnicy Zachodniej 
Wszelkie dodatkowe zmiany 
organizacyjne w ruchu możliwe będą 
po sporządzeniu studium 
komunikacyjnego. 


Proponuje się budowę ekranów akustycznych na 
wysokości ul. Pstrągowej. Działanie to, ze względu 
na bardzo niską wartość wskaźnika M przeniesiono 
do okresu średnioterminowego 2016-2020.  
Ujęto rejon w zakresie polegającym na stosowaniu 
nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych oraz 
wskazano konieczność konserwacji nawierzchni 
drogowej zgodnie z harmonogramem podanym w  
Tabeli 8-8. 


Od 
Sobocińskiego 


do Armii 
Krajowej 


Przekroczenia do 10 dB, lokalnie powyżej 10 
dB 


Przedłużenie istniejącego ekranu 
akustycznego do skrzyżowania Armii 
Krajowej/Kościuszki. 
Nawierzchnie drogowe o dobrych 
parametrach akustycznych. 
Możliwa poprawa klimatu 
akustycznego po realizacji inwestycji 
drogowych polegających na: 
- przebudowie skrzyżowania ulic Armii 


Proponuje się budowę (przedłużenie) ekranów 
akustycznych  wzdłuż ul. Kościuszki, w okresie 
krótkoterminowym (2011-2015), zgodnie z 
harmonogramem przedstawionym w Tabeli 8-1 . 
Ponadto ujęto rejon w zakresie polegającym na 
stosowaniu nawierzchni o dobrych parametrach 
akustycznych, kontroli prędkości oraz wskazano 
konieczność konserwacji nawierzchni drogowej 
zgodnie z harmonogramem podanym w  Tabeli 8-8. 
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Lp. Trasa Rejon 
Zakres naruszenia w [dB] dla wskaźnika 
LDWN 


Możliwości ograniczenia  
uciążliwości hałasu/konieczność 
opracowania dodatkowych 
dokumentów 


Wyszczególnienie kierunków oraz działań 
zmierzających do przywrócenia dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku. 


Krajowej oraz Kościuszki, z 
planowanym puszczeniem ul 
Kościuszki w tunelu/wykopie.  
Wszelkie dodatkowe zmiany 
organizacyjne w ruchu możliwe będą 
po sporządzeniu studium 
komunikacyjnego. 


Od Armii 
Krajowej do 
Brynowskiej 


Nieznaczne oddziaływanie (Przekroczenia 
poziomów dopuszczalnych do 5 dB), lokalnie 
przekroczenia do 10 dB na fasadach 
budynków mieszkalnych 


Nawierzchnie drogowe o dobrych 
parametrach akustycznych.  
Możliwa poprawa klimatu 
akustycznego po realizacji głównych 
zamierzeń inwestycyjnych miasta 
wynikających z SUiKZP: 
- budowa Obwodnicy Zachodniej  
Wszelkie dodatkowe zmiany 
organizacyjne w ruchu możliwe będą 
po sporządzeniu studium 
komunikacyjnego. 


Ujęto rejon w zakresie polegającym na stosowaniu 
nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych, 
kontroli prędkości oraz wskazano konieczność 
konserwacji nawierzchni drogowej zgodnie z 
harmonogramem podanym w  Tabeli 8-8. 


Od Brynowskiej 
do Autostrady 


A4 


Znaczne oddziaływanie (przekroczenia pow. 
10 dB) na fasadach budynków mieszkalnych 


Budowa ekranów akustycznych. 
Nawierzchnie drogowe o dobrych 
parametrach akustycznych. 
Możliwa poprawa klimatu 
akustycznego po realizacji głównych 
zamierzeń inwestycyjnych miasta 
wynikających z SUiKZP: 
- budowa Obwodnicy Zachodniej 
- zmiana przebiegu DK-81 
- połączenie ul. Bocheńskiego z ul. 
Kolejową. 
Wszelkie dodatkowe zmiany 
organizacyjne w ruchu możliwe będą 
po sporządzeniu studium 
komunikacyjnego. 


Ujęto rejon w zakresie polegającym na stosowaniu 
nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych oraz 
wskazano konieczność konserwacji nawierzchni 
drogowej zgodnie z harmonogramem podanym w  
Tabeli 8-8. 


Od Autostrady 
A4 do wiaduktów 


kolejowych 


Przekroczenia do 10 dB na fasadach 
budynków mieszkalnych 


Nawierzchnie drogowe o dobrych 
parametrach akustycznych. Możliwa 
poprawa klimatu akustycznego po 
realizacji głównych zamierzeń 
inwestycyjnych miasta wynikających z 
SUiKZP: 
- budowa Obwodnicy Zachodniej 
- zmiana przebiegu DK-81 
- połączenie ul. Bocheńskiego z ul. 
Kolejową. 
Wszelkie dodatkowe zmiany 


Ujęto rejon w zakresie polegającym na stosowaniu 
nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych oraz 
wskazano konieczność konserwacji nawierzchni 
drogowej zgodnie z harmonogramem podanym w  
Tabeli 8-8. 







Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice – BMT ARGOSS, 2010 


 69 


Lp. Trasa Rejon 
Zakres naruszenia w [dB] dla wskaźnika 
LDWN 


Możliwości ograniczenia  
uciążliwości hałasu/konieczność 
opracowania dodatkowych 
dokumentów 


Wyszczególnienie kierunków oraz działań 
zmierzających do przywrócenia dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku. 


organizacyjne w ruchu możliwe będą 
po sporządzeniu studium 
komunikacyjnego. 
  


5 Brynowska Cała 
Znaczne oddziaływanie (przekroczenia pow. 
10 dB) na fasadach budynków mieszkalnych 


Budowa ekranów akustycznych. 
Zmniejszenie ruchu (również 
ciężkiego) na tym odcinku w wyniku 
zmiany przebiegu DK81. 
Wszelkie dodatkowe zmiany 
organizacyjne w ruchu możliwe będą 
po sporządzeniu studium 
komunikacyjnego. 


Proponuje się wprowadzenie ograniczenia ruchu 
ciężkiego na całym odcinku ul. Brynowskiej, w 
okresie krótkoterminowym (2011-2015), zgodnie z 
harmonogramem przedstawionym w Tabeli 8-1 . 
Jeśli to działanie nie przyniesie wymiernych 
skutków w postaci obniżenia uciążliwości 
hałasowej w tym rejonie, to w okresie 
średnioterminowym proponuje się posadowienie 
ekranów akustycznych chroniących zabudowę 
mieszkaniową.  
Ponadto  ujęto rejon w zakresie polegającym na 
stosowaniu nawierzchni o dobrych parametrach 
akustycznych oraz wskazano konieczność konserwacji 
nawierzchni drogowej zgodnie z harmonogramem 
podanym w  Tabeli 8-8. 


6 Mikołowska 


Od Brynowskiej 
do Autostrady 


A4 


Znaczne oddziaływanie (przekroczenia pow. 
10 dB) na fasadach budynków mieszkalnych 


Budowa ekranów akustycznych. 
Zmniejszenie ruchu (również 
ciężkiego) na tym odcinku w wyniku 
zmiany przebiegu DK81. 
Wszelkie dodatkowe zmiany 
organizacyjne w ruchu możliwe będą 
po sporządzeniu studium 
komunikacyjnego. 


Proponuje się wprowadzenie ograniczenia ruchu 
ciężkiego na tym odcinku ul. Mikołowskiej, w 
okresie krótkoterminowym (2011-2015), zgodnie z 
harmonogramem przedstawionym w Tabeli 8-1 . 
Jeśli to działanie nie przyniesie wymiernych 
skutków w postaci obniżenia uciążliwości 
hałasowej w tym rejonie, to w okresie 
średnioterminowym proponuje się posadowienie 
ekranów akustycznych chroniących zabudowę 
mieszkaniową.  
Ponadto  ujęto rejon w zakresie polegającym na 
stosowaniu nawierzchni o dobrych parametrach 
akustycznych oraz wskazano konieczność konserwacji 
nawierzchni drogowej zgodnie z harmonogramem 
podanym w  Tabeli 8-8. 


Od Autostrady 
A4 do Matejki 


Przekroczenia do 10 dB na fasadach 
budynków mieszkalnych 


Możliwa poprawa klimatu 
akustycznego po realizacji głównych 
zamierzeń inwestycyjnych miasta 
wynikających z SUiKZP: 
- budowa Obwodnicy Zachodniej 
- zmiana przebiegu DK-81 
- połączenie ul. Bocheńskiego z ul. 
Kolejową 
Wszelkie dodatkowe zmiany 
organizacyjne w ruchu możliwe będą 


Proponuje się wprowadzenie ograniczenia ruchu 
ciężkiego na tym odcinku ul. Mikołowskiej, w 
okresie krótkoterminowym (2011-2015), zgodnie z 
harmonogramem przedstawionym w Tabeli 8-1 . 
Jeśli to działanie nie przyniesie wymiernych 
skutków w postaci obniżenia uciążliwości 
hałasowej w tym rejonie, to w okresie 
średnioterminowym proponuje się posadowienie 
ekranów akustycznych chroniących zabudowę 
mieszkaniową.  
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Lp. Trasa Rejon 
Zakres naruszenia w [dB] dla wskaźnika 
LDWN 


Możliwości ograniczenia  
uciążliwości hałasu/konieczność 
opracowania dodatkowych 
dokumentów 


Wyszczególnienie kierunków oraz działań 
zmierzających do przywrócenia dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku. 


po sporządzeniu studium 
komunikacyjnego. 


Ponadto  ujęto rejon w zakresie polegającym na 
stosowaniu nawierzchni o dobrych parametrach 
akustycznych oraz wskazano konieczność konserwacji 
nawierzchni drogowej zgodnie z harmonogramem 
podanym w  Tabeli 8-8. 


7 Bagienna 


Od Krakowskiej 
do Obrońców 
Westerplatte 


Nieznaczne oddziaływanie (przekroczenia do 
5 dB) na budynki przy ul. Krakowskiej 


Elementy tłumiące hałas na drodze 
propagacji (ekrany, wały, przykrycia) 
Nawierzchnie drogowe o dobrych 
parametrach akustycznych. 
Wszelkie zmiany organizacyjne w 
ruchu możliwe będą po sporządzeniu 
studium komunikacyjnego. 


Ujęto rejon w zakresie polegającym na stosowaniu 
nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych oraz 
wskazano konieczność konserwacji nawierzchni 
drogowej zgodnie z harmonogramem podanym w  
Tabeli 8-8. 


Od Obrońców 
Westerplatte do 
Murckowskiej 


Przekroczenia do 10 dB (lokalnie powyżej 10 
dB) na fasadach budynków przy ul  Saint 
Etienne. 


Elementy tłumiące hałas na drodze 
propagacji (ekrany, wały, przykrycia) 
Nawierzchnie drogowe o dobrych 
parametrach akustycznych. 
Wszelkie zmiany organizacyjne w 
ruchu możliwe będą po sporządzeniu 
studium komunikacyjnego. 


Proponuje się budowę ekranów akustycznych  
wzdłuż ul. Bagiennej od ul. Bohaterów Monte 
Cassino do ul. Łącznej, w okresie 
krótkoterminowym (2011-2015), zgodnie z 
harmonogramem przedstawionym w Tabeli 8-1. 
Ponadto ujęto rejon w zakresie polegającym na 
stosowaniu nawierzchni o dobrych parametrach 
akustycznych, kontroli prędkości oraz wskazano 
konieczność konserwacji nawierzchni drogowej 
zgodnie z harmonogramem podanym w  Tabeli 8-8. 


8 Bielska Cała 
Przekroczenia do 10 dB na fasadach 
budynków mieszkalnych 


Możliwa poprawa klimatu 
akustycznego po realizacji głównych 
zamierzeń inwestycyjnych miasta 
wynikających z SUiKZP: 
- połączenie ul. Bielskiej z ul. Szarych 
Szeregów i połączenie ul. Szarych 
Szeregów z ul. Cegielnia Murcki oraz 
połączenie ul. Cegielnia Murcki 
poprzez ul. Kolejową do ul. 
Bocheńskiego 
Wszelkie zmiany organizacyjne w 
ruchu możliwe będą po sporządzeniu 
studium komunikacyjnego. 


Proponuje się budowę ekranów akustycznych 
wzdłuż ul. Bielskiej od skrzyżowania z ul. 
Kołodzieja do ul. Leśników w okresie 
średnioterminowym 2016-2020.  
Ponadto ujęto rejon w zakresie polegającym na 
stosowaniu nawierzchni o dobrych parametrach 
akustycznych, kontroli prędkości oraz wskazano 
konieczność konserwacji nawierzchni drogowej 
zgodnie z harmonogramem podanym w  Tabeli 8-8. 


9 Pszczyńska Cała 
Nieznaczne oddziaływanie na budynki przy ul. 
Wojciecha (przekr. do 5 dB) 


Możliwa poprawa klimatu 
akustycznego po realizacji głównych 
zamierzeń inwestycyjnych miasta 
wynikających z SUiKZP: 
- połączenie ul. Bielskiej z ul. Szarych 
Szeregów i połączenie ul. Szarych 
Szeregów z ul. Cegielnia Murcki oraz 
połączenie ul. Cegielnia Murcki 
poprzez ul. Kolejową do ul. 


Ujęto rejon w zakresie polegającym na stosowaniu 
nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych oraz 
wskazano konieczność konserwacji nawierzchni 
drogowej zgodnie z harmonogramem podanym w  
Tabeli 8-8. 
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Lp. Trasa Rejon 
Zakres naruszenia w [dB] dla wskaźnika 
LDWN 


Możliwości ograniczenia  
uciążliwości hałasu/konieczność 
opracowania dodatkowych 
dokumentów 


Wyszczególnienie kierunków oraz działań 
zmierzających do przywrócenia dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku. 


Bocheńskiego 
Wszelkie zmiany organizacyjne w 
ruchu możliwe będą po sporządzeniu 
studium komunikacyjnego. 


10 Murckowska 
Od 1 Maja do 


Bagiennej 
Znaczne oddziaływanie (przekroczenia pow. 
10 dB) na fasadach budynków mieszkalnych 


Elementy tłumiące hałas na drodze 
propagacji (ekrany, wały, przykrycia) 
Nawierzchnie drogowe o dobrych 
parametrach akustycznych. 
Wszelkie zmiany organizacyjne w 
ruchu możliwe będą po sporządzeniu 
studium komunikacyjnego. 
  


Proponuje się budowę ekranów akustycznych 
wzdłuż ul. Murckowskiej od skrzyżowania z ul. 1 
Maja do mostów nad Rawą w okresie 
krótkoterminowym (2011-2015), zgodnie z 
harmonogramem przedstawionym w Tabeli 8-1. 
Ponadto ujęto rejon w zakresie polegającym na 
stosowaniu nawierzchni o dobrych parametrach 
akustycznych, kontroli prędkości oraz wskazano 
konieczność konserwacji nawierzchni drogowej 
zgodnie z harmonogramem podanym w  Tabeli 8-8. 


11 1 Maja 


Od Bagiennej do 
Murckowskiej 


Przekroczenia do 10 dB na fasadach 
budynków mieszkalnych 


Możliwa poprawa klimatu 
akustycznego po realizacji głównych 
zamierzeń inwestycyjnych miasta 
wynikających z SUiKZP: 
- przedłużenie Boh. Monte Cassino do 
ul. Telewizyjnej 
  


Ujęto rejon w zakresie polegającym na stosowaniu 
nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych oraz 
wskazano konieczność konserwacji nawierzchni 
drogowej zgodnie z harmonogramem podanym w  
Tabeli 8-8. 


Od Murckowskiej 
do Granicznej 


Przekroczenia do 10 dB na fasadach 
budynków mieszkalnych 


Możliwa poprawa klimatu 
akustycznego po realizacji głównych 
zamierzeń inwestycyjnych miasta 
wynikających z SUiKZP: 
- przedłużenie Boh. Monte Cassino do 
ul. Telewizyjnej 
- Przedłużenie Francuskiej do 73 PP 
Wszelkie zmiany organizacyjne w 
ruchu możliwe będą po sporządzeniu 
studium komunikacyjnego. 
  


Ujęto rejon w zakresie polegającym na stosowaniu 
nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych oraz 
wskazano konieczność konserwacji nawierzchni 
drogowej zgodnie z harmonogramem podanym w  
Tabeli 8-8. 


12 Warszawska 
Od Granicznej 
do Druckiego-
Lubeckiego 


Znaczne oddziaływanie (przekroczenia pow. 
10 dB) na fasadach budynków mieszkalnych 


Możliwa poprawa klimatu 
akustycznego po realizacji głównych 
zamierzeń inwestycyjnych miasta 
wynikających z SUiKZP: 
- przedłużenie Boh. Monte Cassino do 
ul. Telewizyjnej 
- Przedłużenie Francuskiej do 73 PP 
Ze względu na bardzo niekorzystne 
położenie budynków  względem ulicy 
Warszawskiej brak jest możliwości 
skutecznej ochrony antyhałasowej 
poprzez elementy tłumiące hałas na 


Ujęto rejon w zakresie polegającym na stosowaniu 
nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych oraz 
wskazano konieczność konserwacji nawierzchni 
drogowej zgodnie z harmonogramem podanym w  
Tabeli 8-8. 
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Lp. Trasa Rejon 
Zakres naruszenia w [dB] dla wskaźnika 
LDWN 


Możliwości ograniczenia  
uciążliwości hałasu/konieczność 
opracowania dodatkowych 
dokumentów 


Wyszczególnienie kierunków oraz działań 
zmierzających do przywrócenia dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku. 


drodze propagacji (np. ekrany). 
Obniżenie uciążliwości hałasowej 
można osiągnąć poprzez działania z 
dziedziny organizacji ruchu 
(ograniczenie ruchu pojazdów 
ciężkich, uspokojenie ruchu, poprawa 
płynności ruchu).  
Wszelkie zmiany organizacyjne w 
ruchu możliwe będą po sporządzeniu 
studium komunikacyjnego. 


Od Druckiego-
Lubeckiego do 


Szkolnej 


Przekroczenia do 10 dB na fasadach 
budynków mieszkalnych 


Możliwa poprawa klimatu 
akustycznego po realizacji głównych 
zamierzeń inwestycyjnych miasta 
wynikających z SUiKZP: 
- Przedłużenie Grundmanna do 
Bocheńskiego 
- przedłużenie Stęslickiego na północ 
- przedłużenie Boh. Monte Cassino do 
ul. Telewizyjnej. 


Ujęto rejon w zakresie polegającym na stosowaniu 
nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych oraz 
wskazano konieczność konserwacji nawierzchni 
drogowej zgodnie z harmonogramem podanym w  
Tabeli 8-8. 


13 Gliwicka 


Od Placu 
Wolności do 
Grundmanna 


Nieznaczne oddziaływanie (przekroczenia do 
5 dB) na budynki mieszkalne 


Możliwa poprawa klimatu 
akustycznego po realizacji głównych 
zamierzeń inwestycyjnych miasta: 
-  Obwodnica Zachodnia 
-  Przedłużenie Bocheńskiego 
Wszelkie zmiany organizacyjne w 
ruchu możliwe będą po sporządzeniu 
studium komunikacyjnego. 


Ujęto rejon w zakresie polegającym na stosowaniu 
nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych oraz 
wskazano konieczność konserwacji nawierzchni 
drogowej zgodnie z harmonogramem podanym w  
Tabeli 8-8. 


Od Grundmanna 
do 


Bocheńskiego 


Przekroczenia do 10 dB na fasadach 
budynków mieszkalnych 


Możliwa poprawa klimatu 
akustycznego po realizacji głównych 
zamierzeń inwestycyjnych miasta 
wynikających z SUiKZP: 
-  Obwodnica Zachodnia 
-  Przedłużenie Bocheńskiego 
- Przedłużenie Grundmanna do 
Bocheńskiego 
Obniżenie uciążliwości hałasowej 
można osiągnąć poprzez działania z 
dziedziny organizacji ruchu 
(ograniczenie ruchu pojazdów 
ciężkich, uspokojenie ruchu, poprawa 
płynności ruchu).  
Wszelkie zmiany organizacyjne w 
ruchu możliwe będą po sporządzeniu 
studium komunikacyjnego. 


Ujęto rejon w zakresie polegającym na stosowaniu 
nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych oraz 
wskazano konieczność konserwacji nawierzchni 
drogowej zgodnie z harmonogramem podanym w  
Tabeli 8-8. 
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Lp. Trasa Rejon 
Zakres naruszenia w [dB] dla wskaźnika 
LDWN 


Możliwości ograniczenia  
uciążliwości hałasu/konieczność 
opracowania dodatkowych 
dokumentów 


Wyszczególnienie kierunków oraz działań 
zmierzających do przywrócenia dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku. 


Od 
Bocheńskiego 
do granicy z 
Chorzowem 


Przekroczenia do 10 dB na fasadach 
budynków mieszkalnych 


Możliwa poprawa klimatu 
akustycznego po realizacji głównych 
zamierzeń inwestycyjnych miasta 
wynikających z SUiKZP: 
-  Obwodnica Zachodnia 
Obniżenie uciążliwości hałasowej 
można osiągnąć poprzez działania z 
dziedziny organizacji ruchu 
(ograniczenie ruchu pojazdów 
ciężkich, uspokojenie ruchu, poprawa 
płynności ruchu).  
Wszelkie zmiany organizacyjne w 
ruchu możliwe będą po sporządzeniu 
studium komunikacyjnego. 


Ujęto rejon w zakresie polegającym na stosowaniu 
nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych oraz 
wskazano konieczność konserwacji nawierzchni 
drogowej zgodnie z harmonogramem podanym w  
Tabeli 8-8. 


14 Hallera 


Od węzła 
Hallera/Roździeń


skiego do 
Kuśnierskiej 


Przekroczenia do 10 dB na fasadach 
budynków mieszkalnych 


Obniżenie uciążliwości hałasowej 
można osiągnąć poprzez: 
- budowę ekranów akustycznych 
-  działania z dziedziny organizacji 
ruchu (ograniczenie ruchu pojazdów 
ciężkich, uspokojenie ruchu, poprawa 
płynności ruchu).  
Wszelkie zmiany organizacyjne w 
ruchu możliwe będą po sporządzeniu 
studium komunikacyjnego. 


Proponuje się budowę ekranów akustycznych 
wzdłuż ul. Hallera od węzła Roździeńskiego do ul. 
Kuśnierskiej w okresie średnioterminowym 2016-
2020.  
Ponadto ujęto rejon w zakresie polegającym na 
stosowaniu nawierzchni o dobrych parametrach 
akustycznych, kontroli prędkości oraz wskazano 
konieczność konserwacji nawierzchni drogowej 
zgodnie z harmonogramem podanym w  Tabeli 8-8. 


Od Kuśnierskiej 
do Obrońców 
Westerplatte 


Znaczne oddziaływanie (przekroczenia pow. 
10 dB) na fasadach budynków mieszkalnych 


Ze względu na zbyt bliskie położenie 
budynków  względem ulicy Hallera 
brak jest możliwości skutecznej 
ochrony antyhałasowej poprzez 
elementy tłumiące hałas na drodze 
propagacji (np. Ekrany). Obniżenie 
uciążliwości hałasowej można 
osiągnąć poprzez działania z 
dziedziny organizacji ruchu 
(ograniczenie ruchu pojazdów 
ciężkich, uspokojenie ruchu, poprawa 
płynności ruchu) oraz zmianę funkcji 
budynków.  
Wszelkie zmiany organizacyjne w 
ruchu możliwe będą po sporządzeniu 
studium komunikacyjnego. 


Ujęto rejon w zakresie polegającym na stosowaniu 
nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych oraz 
wskazano konieczność konserwacji nawierzchni 
drogowej zgodnie z harmonogramem podanym w  
Tabeli 8-8. 


15 Obrońców 
Westerplatte 


Od ul. Brynicy do 
ul. Hallera 


Znaczne oddziaływanie (przekroczenia pow. 
10 dB) na fasadach budynków mieszkalnych 


Ze względu na zbyt bliskie położenie 
budynków  względem ulicy rak jest 
możliwości skutecznej ochrony 
antyhałasowej poprzez elementy 


Ujęto rejon w zakresie polegającym na stosowaniu 
nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych oraz 
wskazano konieczność konserwacji nawierzchni 
drogowej zgodnie z harmonogramem podanym w  
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Lp. Trasa Rejon 
Zakres naruszenia w [dB] dla wskaźnika 
LDWN 


Możliwości ograniczenia  
uciążliwości hałasu/konieczność 
opracowania dodatkowych 
dokumentów 


Wyszczególnienie kierunków oraz działań 
zmierzających do przywrócenia dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku. 


tłumiące hałas na drodze propagacji 
(np. ekrany). Obniżenie uciążliwości 
hałasowej można osiągnąć poprzez 
działania z dziedziny organizacji ruchu 
(ograniczenie ruchu pojazdów 
ciężkich, uspokojenie ruchu, poprawa 
płynności ruchu) 
Wszelkie zmiany organizacyjne w 
ruchu możliwe będą po sporządzeniu 
studium komunikacyjnego. 


Tabeli 8-8. 


16 Wiosny Ludów 


Od granicy 
wschodniej 


miasta do ul. 
Przelotowej 


Znaczne oddziaływanie (przekroczenia pow. 
10 dB) na fasadach budynków mieszkalnych 


Ze względu na zbyt bliskie położenie 
budynków  względem ulicy brak jest 
możliwości skutecznej ochrony 
antyhałasowej poprzez elementy 
tłumiące hałas na drodze propagacji 
(np. Ekrany). Obniżenie uciążliwości 
hałasowej można osiągnąć poprzez 
działania z dziedziny organizacji ruchu 
(ograniczenie ruchu pojazdów 
ciężkich, uspokojenie ruchu, poprawa 
płynności ruchu). 
Wszelkie zmiany organizacyjne w 
ruchu możliwe będą po sporządzeniu 
studium komunikacyjnego. 


Ujęto rejon w zakresie polegającym na stosowaniu 
nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych oraz 
wskazano konieczność konserwacji nawierzchni 
drogowej zgodnie z harmonogramem podanym w  
Tabeli 8-8. 


Od ul. 
Przelotowej do 
ul. Bednorza 


Znaczne oddziaływanie (przekroczenia pow. 
10 dB) na fasadach budynków mieszkalnych 


Ze względu na zbyt bliskie położenie 
budynków  względem ulicy brak jest 
możliwości skutecznej ochrony 
antyhałasowej poprzez elementy 
tłumiące hałas na drodze propagacji 
(np. Ekrany). Obniżenie uciążliwości 
hałasowej można osiągnąć poprzez 
działania z dziedziny organizacji ruchu 
(ograniczenie ruchu pojazdów 
ciężkich, uspokojenie ruchu, poprawa 
płynności ruchu). 
Wszelkie zmiany organizacyjne w 
ruchu możliwe będą po sporządzeniu 
studium komunikacyjnego.  


Ujęto rejon w zakresie polegającym na stosowaniu 
nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych oraz 
wskazano konieczność konserwacji nawierzchni 
drogowej zgodnie z harmonogramem podanym w  
Tabeli 8-8. 


17 Morawa Cała 
Znaczne oddziaływanie (przekroczenia pow. 
10 dB) na fasadach budynków mieszkalnych 


Ze względu na zbyt bliskie położenie 
budynków  względem ulicy brak jest 
możliwości skutecznej ochrony 
antyhałasowej poprzez elementy 
tłumiące hałas na drodze propagacji 
(np. Ekrany). Obniżenie uciążliwości 


Ujęto rejon w zakresie polegającym na stosowaniu 
nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych oraz 
wskazano konieczność konserwacji nawierzchni 
drogowej zgodnie z harmonogramem podanym w  
Tabeli 8-8. 
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Lp. Trasa Rejon 
Zakres naruszenia w [dB] dla wskaźnika 
LDWN 


Możliwości ograniczenia  
uciążliwości hałasu/konieczność 
opracowania dodatkowych 
dokumentów 


Wyszczególnienie kierunków oraz działań 
zmierzających do przywrócenia dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku. 


hałasowej można osiągnąć poprzez 
działania z dziedziny organizacji ruchu 
(ograniczenie ruchu pojazdów 
ciężkich, uspokojenie ruchu, poprawa 
płynności ruchu). 
Wszelkie zmiany organizacyjne w 
ruchu możliwe będą po sporządzeniu 
studium komunikacyjnego. 


18 Agnieszki Cała 
Przekroczenia do 10 dB na fasadach 
budynków mieszkalnych 


Możliwa poprawa klimatu 
akustycznego po realizacji głównych 
zamierzeń inwestycyjnych miasta 
wynikających z SUiKZP: 
- przedłużenie Stęslickiego na północ 
- przedłużenie Boh. Monte Cassino do 
ul. Telewizyjnej 
Ze względu na zbyt bliskie położenie 
budynków  względem ulicy brak jest 
możliwości skutecznej ochrony 
antyhałasowej poprzez elementy 
tłumiące hałas na drodze propagacji 
(np. ekrany). Obniżenie uciążliwości 
hałasowej można osiągnąć poprzez 
działania z dziedziny organizacji ruchu 
(ograniczenie ruchu pojazdów 
ciężkich, uspokojenie ruchu, poprawa 
płynności ruchu). 
Wszelkie zmiany organizacyjne w 
ruchu możliwe będą po sporządzeniu 
studium komunikacyjnego.  


Ujęto rejon w zakresie polegającym na stosowaniu 
nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych oraz 
wskazano konieczność konserwacji nawierzchni 
drogowej zgodnie z harmonogramem podanym w  
Tabeli 8-8. 


19 Aleja Armii 
Krajowej 


Cała 
Przekroczenia do 10 dB na fasadach 
budynków mieszkalnych 


Możliwa poprawa klimatu 
akustycznego po realizacji głównych 
zamierzeń inwestycyjnych miasta 
wynikających z SUiKZP: 
- Obwodnica Zachodnia 
- połączenie ul. Bielskiej z ul. Szarych 
Szeregów i połączenie ul. Szarych 
Szeregów z ul. Cegielnia Murcki oraz 
połączenie ul. Cegielnia Murcki 
poprzez ul. Kolejową do ul. 
Bocheńskiego 
Ze względu na zbyt bliskie położenie 
budynków  względem ulicy brak jest 
możliwości skutecznej ochrony 
antyhałasowej poprzez elementy 
tłumiące hałas na drodze propagacji 


Ujęto rejon w zakresie polegającym na stosowaniu 
nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych oraz 
wskazano konieczność konserwacji nawierzchni 
drogowej zgodnie z harmonogramem podanym w  
Tabeli 8-8. 
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Lp. Trasa Rejon 
Zakres naruszenia w [dB] dla wskaźnika 
LDWN 


Możliwości ograniczenia  
uciążliwości hałasu/konieczność 
opracowania dodatkowych 
dokumentów 


Wyszczególnienie kierunków oraz działań 
zmierzających do przywrócenia dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku. 


(np. ekrany). Obniżenie uciążliwości 
hałasowej można osiągnąć poprzez 
działania z dziedziny organizacji ruchu 
(ograniczenie ruchu pojazdów 
ciężkich, uspokojenie ruchu, poprawa 
płynności ruchu). 
Wszelkie zmiany organizacyjne w 
ruchu możliwe będą po sporządzeniu 
studium komunikacyjnego. 


20 Bocheńskiego 
Od ul. Obroki do 


ul. Gliwickiej 
Znaczne oddziaływanie (przekroczenia pow. 
10 dB) na fasadach budynków mieszkalnych 


Możliwa poprawa klimatu 
akustycznego po realizacji głównych 
zamierzeń inwestycyjnych miasta 
wynikających z SUiKZP: 
- Obwodnica Zachodnia 
- Przedłużenie Grundmanna do 
Bocheńskiego 
Wszelkie zmiany organizacyjne w 
ruchu możliwe będą po sporządzeniu 
studium komunikacyjnego.  


Proponuje się budowę ekranów akustycznych 
wzdłuż ul. Bocheńskiego na wskazanym odcinku. 
Działanie to, ze względu na bardzo niską wartość 
wskaźnika M przeniesiono do okresu 
średnioterminowego 2016-2020.  
Ujęto rejon w zakresie polegającym na stosowaniu 
nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych oraz 
wskazano konieczność konserwacji nawierzchni 
drogowej zgodnie z harmonogramem podanym w  
Tabeli 8-8. 


21 
Bohaterów 


Monte 
Cassino 


Od ul. 1 Maja do 
Bagiennej 


Nieznaczne oddziaływanie (przekroczenia do 
5 dB) na budynki mieszkalne 


 Wszelkie zmiany organizacyjne w 
ruchu możliwe będą po sporządzeniu 
studium komunikacyjnego. 


Ujęto rejon w zakresie polegającym na stosowaniu 
nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych oraz 
wskazano konieczność konserwacji nawierzchni 
drogowej zgodnie z harmonogramem podanym w  
Tabeli 8-8. 


22 Boya-
Żeleńskiego 


Cała 
Znaczne oddziaływanie (przekroczenia pow. 
10 dB) na fasadach budynków mieszkalnych 


Ze względu na brak rezerwy terenu 
(liczne wjazdy i wyjazdy z posesji) 
oraz bliskie położenie budynków od 
krawędzi ulicy brak jest możliwości 
skutecznej ochrony antyhałasowej 
poprzez elementy tłumiące hałas na 
drodze propagacji (np. Ekrany). 
Obniżenie uciążliwości hałasowej 
można osiągnąć poprzez działania z 
dziedziny organizacji ruchu 
(ograniczenie ruchu pojazdów 
ciężkich, uspokojenie ruchu, poprawa 
płynności ruchu). 
Wszelkie zmiany organizacyjne w 
ruchu możliwe będą po sporządzeniu 
studium komunikacyjnego.  


Ujęto rejon w zakresie polegającym na stosowaniu 
nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych oraz 
wskazano konieczność konserwacji nawierzchni 
drogowej zgodnie z harmonogramem podanym w  
Tabeli 8-8. 


23 Szarych 
Szeregów 


Cała 
Znaczne oddziaływanie (przekroczenia pow. 
10 dB) na fasadach budynków mieszkalnych 


Możliwa poprawa klimatu 
akustycznego po realizacji głównych 
zamierzeń inwestycyjnych miasta 
wynikających z SUiKZP: 


Ujęto rejon w zakresie polegającym na stosowaniu 
nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych oraz 
wskazano konieczność konserwacji nawierzchni 
drogowej zgodnie z harmonogramem podanym w  
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Lp. Trasa Rejon 
Zakres naruszenia w [dB] dla wskaźnika 
LDWN 


Możliwości ograniczenia  
uciążliwości hałasu/konieczność 
opracowania dodatkowych 
dokumentów 


Wyszczególnienie kierunków oraz działań 
zmierzających do przywrócenia dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku. 


- połączenie ul. Bielskiej z ul. Szarych 
Szeregów i połączenie ul. Szarych 
Szeregów z ul. Cegielnia Murcki oraz 
połączenie ul. Cegielnia Murcki 
poprzez ul. Kolejową do ul. 
Bocheńskiego 
Ze względu na brak rezerwy terenu 
(liczne wjazdy i wyjazdy z posesji) 
oraz bliskie położenie budynków od 
krawędzi ulicy brak jest możliwości 
skutecznej ochrony antyhałasowej 
poprzez elementy tłumiące hałas na 
drodze propagacji (np. Ekrany). 
Obniżenie uciążliwości hałasowej 
można osiągnąć poprzez działania z 
dziedziny organizacji ruchu 
(ograniczenie ruchu pojazdów 
ciężkich, uspokojenie ruchu, poprawa 
płynności ruchu). 
Wszelkie zmiany organizacyjne w 
ruchu możliwe będą po sporządzeniu 
studium komunikacyjnego.  


Tabeli 8-8. 


24 Damrota Cała 
Przekroczenia do 10 dB na fasadach 
budynków mieszkalnych 


Ze względu na zbyt bliskie położenie 
budynków  względem ulicy brak jest 
możliwości skutecznej ochrony 
antyhałasowej poprzez elementy 
tłumiące hałas na drodze propagacji 
(np. Ekrany). Obniżenie uciążliwości 
hałasowej można osiągnąć poprzez 
działania z dziedziny organizacji ruchu 
(ograniczenie ruchu pojazdów 
ciężkich, uspokojenie ruchu, poprawa 
płynności ruchu). 
Wszelkie zmiany organizacyjne w 
ruchu możliwe będą po sporządzeniu 
studium komunikacyjnego.  


Ujęto rejon w zakresie polegającym na stosowaniu 
nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych oraz 
wskazano konieczność konserwacji nawierzchni 
drogowej zgodnie z harmonogramem podanym w  
Tabeli 8-8. 


25 Dębowa Cała 
Przekroczenia do 10 dB na fasadach 
budynków mieszkalnych 


Możliwa poprawa klimatu 
akustycznego po realizacji głównych 
zamierzeń inwestycyjnych miasta 
wynikających z SUiKZP: 
- przedłużenie Stęslickiego na północ 
Obniżenie uciążliwości hałasowej 
można osiągnąć poprzez działania z 
dziedziny organizacji ruchu 
(ograniczenie ruchu pojazdów 


Ujęto rejon w zakresie polegającym na stosowaniu 
nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych oraz 
wskazano konieczność konserwacji nawierzchni 
drogowej zgodnie z harmonogramem podanym w  
Tabeli 8-8. 
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Lp. Trasa Rejon 
Zakres naruszenia w [dB] dla wskaźnika 
LDWN 


Możliwości ograniczenia  
uciążliwości hałasu/konieczność 
opracowania dodatkowych 
dokumentów 


Wyszczególnienie kierunków oraz działań 
zmierzających do przywrócenia dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku. 


ciężkich, uspokojenie ruchu, poprawa 
płynności ruchu). 
Wszelkie zmiany organizacyjne w 
ruchu możliwe będą po sporządzeniu 
studium komunikacyjnego.  


26 Dobrego 
Urobku 


Cała 
Przekroczenia do 10 dB na fasadach 
budynków mieszkalnych (lokalnie pow. 10 dB) 


Możliwa poprawa klimatu 
akustycznego po realizacji głównych 
zamierzeń inwestycyjnych miasta 
wynikających z SUiKZP: 
- Przedłużenie Bocheńskiego 
- połączenie ul. Cegielnia Murcki 
poprzez ul. Kolejową do ul. 
Bocheńskiego 
Obniżenie uciążliwości hałasowej 
można osiągnąć poprzez działania z 
dziedziny organizacji ruchu 
(ograniczenie ruchu pojazdów 
ciężkich, uspokojenie ruchu, poprawa 
płynności ruchu). 
Wszelkie zmiany organizacyjne w 
ruchu możliwe będą po sporządzeniu 
studium komunikacyjnego.  


Ujęto rejon w zakresie polegającym na stosowaniu 
nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych oraz 
wskazano konieczność konserwacji nawierzchni 
drogowej zgodnie z harmonogramem podanym w  
Tabeli 8-8. 


27 Francuska Cała 
Przekroczenia do 10 dB na fasadach 
budynków mieszkalnych 


Możliwa poprawa klimatu 
akustycznego po realizacji głównych 
zamierzeń inwestycyjnych miasta 
wynikających z SUiKZP: 
- przedłużenie Boh. Monte Cassino do 
ul. Telewizyjnej 
Obniżenie uciążliwości hałasowej 
można osiągnąć poprzez działania z 
dziedziny organizacji ruchu 
(ograniczenie ruchu pojazdów 
ciężkich, uspokojenie ruchu, poprawa 
płynności ruchu). 
Wszelkie zmiany organizacyjne w 
ruchu możliwe będą po sporządzeniu 
studium komunikacyjnego.  


Ujęto rejon w zakresie polegającym na stosowaniu 
nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych oraz 
wskazano konieczność konserwacji nawierzchni 
drogowej zgodnie z harmonogramem podanym w  
Tabeli 8-8. 


28 Gen. Grota 
Roweckiego 


Cała 
Przekroczenia do 10 dB na fasadach 
budynków mieszkalnych 


Obniżenie uciążliwości hałasowej 
można osiągnąć poprzez działania z 
dziedziny organizacji ruchu 
(ograniczenie ruchu pojazdów 
ciężkich, uspokojenie ruchu, poprawa 
płynności ruchu). 
  


Ujęto rejon w zakresie polegającym na stosowaniu 
nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych oraz 
wskazano konieczność konserwacji nawierzchni 
drogowej zgodnie z harmonogramem podanym w  
Tabeli 8-8. 
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Lp. Trasa Rejon 
Zakres naruszenia w [dB] dla wskaźnika 
LDWN 


Możliwości ograniczenia  
uciążliwości hałasu/konieczność 
opracowania dodatkowych 
dokumentów 


Wyszczególnienie kierunków oraz działań 
zmierzających do przywrócenia dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku. 


29 Generała 
Waltera Janke 


Cała 
Nieznaczne oddziaływanie (przekroczenia do 
5 dB) na budynki mieszkalne, lokalnie 
powyżej 5 dB 


Obniżenie uciążliwości hałasowej 
można osiągnąć poprzez działania z 
dziedziny organizacji ruchu 
(ograniczenie ruchu pojazdów 
ciężkich, uspokojenie ruchu, poprawa 
płynności ruchu). 
Wszelkie zmiany organizacyjne w 
ruchu możliwe będą po sporządzeniu 
studium komunikacyjnego.  
 


Ujęto rejon w zakresie polegającym na stosowaniu 
nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych oraz 
wskazano konieczność konserwacji nawierzchni 
drogowej zgodnie z harmonogramem podanym w  
Tabeli 8-8. 


30 Generała Le 
Ronda 


Cała 
Przekroczenia do 10 dB na fasadach 
budynków mieszkalnych 


Możliwa poprawa klimatu 
akustycznego po realizacji głównych 
zamierzeń inwestycyjnych miasta 
wynikających z SUiKZP: 
- przedłużenie Boh. Monte Cassino do 
ul. Telewizyjnej 
Obniżenie uciążliwości hałasowej 
można osiągnąć poprzez działania z 
dziedziny organizacji ruchu 
(ograniczenie ruchu pojazdów 
ciężkich, uspokojenie ruchu, poprawa 
płynności ruchu). 
Wszelkie zmiany organizacyjne w 
ruchu możliwe będą po sporządzeniu 
studium komunikacyjnego.  


Ujęto rejon w zakresie polegającym na stosowaniu 
nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych oraz 
wskazano konieczność konserwacji nawierzchni 
drogowej zgodnie z harmonogramem podanym w  
Tabeli 8-8. 


31 Górniczego 
Stanu 


Cała 
Przekroczenia do 10 dB na fasadach 
budynków mieszkalnych 


Obniżenie uciążliwości hałasowej 
można osiągnąć poprzez działania z 
dziedziny organizacji ruchu 
(ograniczenie ruchu pojazdów 
ciężkich, uspokojenie ruchu, poprawa 
płynności ruchu). 
Wszelkie zmiany organizacyjne w 
ruchu możliwe będą po sporządzeniu 
studium komunikacyjnego.  


Ujęto rejon w zakresie polegającym na stosowaniu 
nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych oraz 
wskazano konieczność konserwacji nawierzchni 
drogowej zgodnie z harmonogramem podanym w  
Tabeli 8-8. 


32 Graniczna 
Od Autostrady 


A4 do 
Francuskiej 


Nieznaczne oddziaływanie (przekroczenia do 
5 dB) na budynki mieszkalne, 


Obniżenie uciążliwości hałasowej 
można osiągnąć poprzez działania z 
dziedziny organizacji ruchu 
(ograniczenie ruchu pojazdów 
ciężkich, uspokojenie ruchu, poprawa 
płynności ruchu). 
Wszelkie zmiany organizacyjne w 
ruchu możliwe będą po sporządzeniu 
studium komunikacyjnego.  


Ujęto rejon w zakresie polegającym na stosowaniu 
nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych oraz 
wskazano konieczność konserwacji nawierzchni 
drogowej zgodnie z harmonogramem podanym w  
Tabeli 8-8. 
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Lp. Trasa Rejon 
Zakres naruszenia w [dB] dla wskaźnika 
LDWN 


Możliwości ograniczenia  
uciążliwości hałasu/konieczność 
opracowania dodatkowych 
dokumentów 


Wyszczególnienie kierunków oraz działań 
zmierzających do przywrócenia dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku. 


Od Francuskiej 
do Warszawskiej 


Przekroczenia do 10 dB na fasadach 
budynków mieszkalnych 


Obniżenie uciążliwości hałasowej 
można osiągnąć poprzez działania z 
dziedziny organizacji ruchu 
(ograniczenie ruchu pojazdów 
ciężkich, uspokojenie ruchu, poprawa 
płynności ruchu). 
Wszelkie zmiany organizacyjne w 
ruchu możliwe będą po sporządzeniu 
studium komunikacyjnego.  


Ujęto rejon w zakresie polegającym na stosowaniu 
nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych oraz 
wskazano konieczność konserwacji nawierzchni 
drogowej zgodnie z harmonogramem podanym w  
Tabeli 8-8. 


33 Jagiellońska Cała 
Przekroczenia do 10 dB na fasadach 
budynków mieszkalnych 


Możliwa poprawa klimatu 
akustycznego po realizacji głównych 
zamierzeń inwestycyjnych miasta 
wynikających z SUiKZP: 
-  Obwodnica Zachodnia 
-  Przedłużenie Bocheńskiego 
- Przedłużenie Grundmanna do 
Bocheńskiego 
- Przedłużenie Francuskiej do 73 PP 
- zmiana przebiegu DK-81 
Ze względu na zbyt bliskie położenie 
budynków  względem ulicy brak jest 
możliwości skutecznej ochrony 
antyhałasowej poprzez elementy 
tłumiące hałas na drodze propagacji 
(np. Ekrany). Obniżenie uciążliwości 
hałasowej można osiągnąć poprzez 
działania z dziedziny organizacji ruchu 
(ograniczenie ruchu pojazdów 
ciężkich, uspokojenie ruchu, poprawa 
płynności ruchu). 
Wszelkie zmiany organizacyjne w 
ruchu możliwe będą po sporządzeniu 
studium komunikacyjnego.  


Ujęto rejon w zakresie polegającym na stosowaniu 
nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych oraz 
wskazano konieczność konserwacji nawierzchni 
drogowej zgodnie z harmonogramem podanym w  
Tabeli 8-8. 


34 Józefowska Cała 
Przekroczenia do 10 dB na fasadach 
budynków mieszkalnych 


Ze względu na zbyt bliskie położenie 
budynków  względem ulicy brak jest 
możliwości skutecznej ochrony 
antyhałasowej poprzez elementy 
tłumiące hałas na drodze propagacji 
(np. Ekrany). Obniżenie uciążliwości 
hałasowej można osiągnąć poprzez 
działania z dziedziny organizacji ruchu 
(ograniczenie ruchu pojazdów 
ciężkich, uspokojenie ruchu, poprawa 
płynności ruchu). 
Wszelkie zmiany organizacyjne w 


Ujęto rejon w zakresie polegającym na stosowaniu 
nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych oraz 
wskazano konieczność konserwacji nawierzchni 
drogowej zgodnie z harmonogramem podanym w  
Tabeli 8-8. 
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Lp. Trasa Rejon 
Zakres naruszenia w [dB] dla wskaźnika 
LDWN 


Możliwości ograniczenia  
uciążliwości hałasu/konieczność 
opracowania dodatkowych 
dokumentów 


Wyszczególnienie kierunków oraz działań 
zmierzających do przywrócenia dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku. 


ruchu możliwe będą po sporządzeniu 
studium komunikacyjnego.  


35 Katowicka Cała 
Nieznaczne oddziaływanie (przekroczenia do 
5 dB) na budynki mieszkalne, 


Możliwa poprawa klimatu 
akustycznego po realizacji głównych 
zamierzeń inwestycyjnych miasta 
wynikających z SUiKZP: 
- przedłużenie Stęslickiego na północ 
- przedłużenie Boh. Monte Cassino do 
ul. Telewizyjnej 
Wszelkie zmiany organizacyjne w 
ruchu możliwe będą po sporządzeniu 
studium komunikacyjnego.  


Ujęto rejon w zakresie polegającym na stosowaniu 
nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych oraz 
wskazano konieczność konserwacji nawierzchni 
drogowej zgodnie z harmonogramem podanym w  
Tabeli 8-8. 


36 Kłodnicka Cała 
Przekroczenia do 10 dB na fasadach 
budynków mieszkalnych 


Możliwa poprawa klimatu 
akustycznego po realizacji głównych 
zamierzeń inwestycyjnych miasta 
wynikających z SUiKZP: 
- zmiana przebiegu DK-81 
- Przedłużenie Bocheńskiego 
- połączenie ul. Cegielnia Murcki 
poprzez ul. Kolejową do ul. 
Bocheńskiego 
Wszelkie zmiany organizacyjne w 
ruchu możliwe będą po sporządzeniu 
studium komunikacyjnego.  


Ujęto rejon w zakresie polegającym na stosowaniu 
nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych oraz 
wskazano konieczność konserwacji nawierzchni 
drogowej zgodnie z harmonogramem podanym w  
Tabeli 8-8. 


37 Kołodzieja Cała 
Przekroczenia do 10 dB na fasadach 
budynków mieszkalnych 


Możliwa poprawa klimatu 
akustycznego po realizacji głównych 
zamierzeń inwestycyjnych miasta 
wynikających z SUiKZP: 
- połączenie ul. Bielskiej z ul. Szarych 
Szeregów 
Obniżenie uciążliwości hałasowej 
można osiągnąć poprzez działania z 
dziedziny organizacji ruchu 
(ograniczenie ruchu pojazdów 
ciężkich, uspokojenie ruchu, poprawa 
płynności ruchu). 
Wszelkie zmiany organizacyjne w 
ruchu możliwe będą po sporządzeniu 
studium komunikacyjnego.  


Ujęto rejon w zakresie polegającym na stosowaniu 
nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych oraz 
wskazano konieczność konserwacji nawierzchni 
drogowej zgodnie z harmonogramem podanym w  
Tabeli 8-8. 


38 Kopernika Cała 
Nieznaczne oddziaływanie (przekroczenia do 
5 dB) na budynki mieszkalne, lokalnie 
powyżej 5 dB 


Możliwa poprawa klimatu 
akustycznego po realizacji głównych 
zamierzeń inwestycyjnych miasta 
wynikających z SUiKZP: 


Ujęto rejon w zakresie polegającym na stosowaniu 
nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych oraz 
wskazano konieczność konserwacji nawierzchni 
drogowej zgodnie z harmonogramem podanym w  
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Lp. Trasa Rejon 
Zakres naruszenia w [dB] dla wskaźnika 
LDWN 


Możliwości ograniczenia  
uciążliwości hałasu/konieczność 
opracowania dodatkowych 
dokumentów 


Wyszczególnienie kierunków oraz działań 
zmierzających do przywrócenia dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku. 


-  Obwodnica Zachodnia 
-  Przedłużenie Bocheńskiego 
- Przedłużenie Grundmanna do 
Bocheńskiego 
- Przedłużenie Francuskiej do 73 PP 
- zmiana przebiegu DK-81 
Wszelkie zmiany organizacyjne w 
ruchu możliwe będą po sporządzeniu 
studium komunikacyjnego.  


Tabeli 8-8. 


39 Korfantego 


Od Rynku do ul. 
Słonecznej 


Nieznaczne oddziaływanie (przekroczenia do 
5 dB) na budynki mieszkalne, lokalnie 
powyżej 5 dB 


Możliwa poprawa klimatu 
akustycznego po realizacji głównych 
zamierzeń inwestycyjnych miasta 
wynikających z SUiKZP: 
- przedłużenie Stęslickiego na północ 
- przedłużenie Boh. Monte Cassino do 
ul. Telewizyjnej. 
Wszelkie zmiany organizacyjne w 
ruchu możliwe będą po sporządzeniu 
studium komunikacyjnego.  


Ujęto rejon w zakresie polegającym na stosowaniu 
nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych oraz 
wskazano konieczność konserwacji nawierzchni 
drogowej zgodnie z harmonogramem podanym w  
Tabeli 8-8. 


Od ul. 
Słonecznej do 


granicy z 
Siemianowicami 


Śląskimi 


Przekroczenia do 10 dB na fasadach 
budynków mieszkalnych 


Możliwa poprawa klimatu 
akustycznego po realizacji głównych 
zamierzeń inwestycyjnych miasta 
wynikających z SUiKZP: 
- przedłużenie Stęslickiego na północ 
- przedłużenie Boh. Monte Cassino do 
ul. Telewizyjnej. 
Wszelkie zmiany organizacyjne w 
ruchu możliwe będą po sporządzeniu 
studium komunikacyjnego.  


Ujęto rejon w zakresie polegającym na stosowaniu 
nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych oraz 
wskazano konieczność konserwacji nawierzchni 
drogowej zgodnie z harmonogramem podanym w  
Tabeli 8-8. 


40 Ściegiennego Cała Znaczne oddziaływanie (przekroczenia pow. 
10 dB) na fasadach budynków mieszkalnych 


Możliwa poprawa klimatu 
akustycznego po realizacji głównych 
zamierzeń inwestycyjnych miasta 
wynikających z SUiKZP: 
- przedłużenie Stęslickiego na północ 
- przedłużenie Boh. Monte Cassino do 
ul. Telewizyjnej 
Ze względu na brak rezerwy terenu 
(liczne wjazdy i wyjazdy z posesji) 
oraz bliskie położenie budynków od 
krawędzi ulicy brak jest możliwości 
skutecznej ochrony antyhałasowej 
poprzez elementy tłumiące hałas na 
drodze propagacji (np. Ekrany). 
Obniżenie uciążliwości hałasowej 


Ujęto rejon w zakresie polegającym na stosowaniu 
nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych oraz 
wskazano konieczność konserwacji nawierzchni 
drogowej zgodnie z harmonogramem podanym w  
Tabeli 8-8. 
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Lp. Trasa Rejon 
Zakres naruszenia w [dB] dla wskaźnika 
LDWN 


Możliwości ograniczenia  
uciążliwości hałasu/konieczność 
opracowania dodatkowych 
dokumentów 


Wyszczególnienie kierunków oraz działań 
zmierzających do przywrócenia dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku. 


można osiągnąć poprzez działania z 
dziedziny organizacji ruchu 
(ograniczenie ruchu pojazdów 
ciężkich, uspokojenie ruchu, poprawa 
płynności ruchu). 
Istotnym problem może być zmiana 
organizacji ruchu ze względu na 
dojazd do CH Silesia. W związku z 
tym proponuje się przeniesienie 
działań antyhałasowych na okres 
średnioterminowy, po aktualizacji 
mapy akustycznej i przeprowadzeniu 
kompleksowych badań ruchu w tej 
okolicy. 
Wszelkie zmiany organizacyjne w 
ruchu możliwe będą po sporządzeniu 
studium komunikacyjnego.  


41 Ligocka Cała 
Znaczne oddziaływanie (przekroczenia pow. 
10 dB) na fasadach budynków mieszkalnych 


Możliwa poprawa klimatu 
akustycznego po realizacji głównych 
zamierzeń inwestycyjnych miasta 
wynikających z SUiKZP: 
-  Obwodnica Zachodnia 
-  Przedłużenie Bocheńskiego 
- Przedłużenie Grundmanna do 
Bocheńskiego 
- połączenie ul. Cegielnia Murcki 
poprzez ul. Kolejową do ul. 
Bocheńskiego 
Ze względu na usytuowanie wysokich 
budynków w pobliżu ulicy brak jest 
możliwości skutecznej ochrony 
antyhałasowej poprzez elementy 
tłumiące hałas na drodze propagacji 
(np. Ekrany). Obniżenie uciążliwości 
hałasowej można osiągnąć poprzez 
działania z dziedziny organizacji ruchu 
(ograniczenie ruchu pojazdów 
ciężkich, uspokojenie ruchu, poprawa 
płynności ruchu). 
Wszelkie zmiany organizacyjne w 
ruchu możliwe będą po sporządzeniu 
studium komunikacyjnego. 


Ujęto rejon w zakresie polegającym na stosowaniu 
nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych oraz 
wskazano konieczność konserwacji nawierzchni 
drogowej zgodnie z harmonogramem podanym w  
Tabeli 8-8. 
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Lp. Trasa Rejon 
Zakres naruszenia w [dB] dla wskaźnika 
LDWN 


Możliwości ograniczenia  
uciążliwości hałasu/konieczność 
opracowania dodatkowych 
dokumentów 


Wyszczególnienie kierunków oraz działań 
zmierzających do przywrócenia dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku. 


42 Lwowska Cała 
Znaczne oddziaływanie (przekroczenia pow. 
10 dB) na fasadach budynków mieszkalnych 


Ze względu na zbyt bliskie położenie 
budynków  względem ulicy brak jest 
możliwości skutecznej ochrony 
antyhałasowej poprzez elementy 
tłumiące hałas na drodze propagacji 
(np. Ekrany).  Obniżenie uciążliwości 
hałasowej można osiągnąć poprzez 
działania z dziedziny organizacji ruchu 
(ograniczenie ruchu pojazdów 
ciężkich, uspokojenie ruchu, poprawa 
płynności ruchu).  
Wszelkie zmiany organizacyjne w 
ruchu możliwe będą po sporządzeniu 
studium komunikacyjnego. 


Ujęto rejon w zakresie polegającym na stosowaniu 
nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych oraz 
wskazano konieczność konserwacji nawierzchni 
drogowej zgodnie z harmonogramem podanym w  
Tabeli 8-8. 


43 Mickiewicza 
Od Sokolskiej do 


Słowackiego 
Przekroczenia do 10 dB na fasadach 
budynków mieszkalnych 


Możliwa poprawa klimatu 
akustycznego po realizacji głównych 
zamierzeń inwestycyjnych miasta 
wynikających z SUiKZP: 
- Przedłużenie Grundmanna do 
Bocheńskiego 
Ze względu na zbyt bliskie położenie 
budynków  względem ulicy brak jest 
możliwości skutecznej ochrony 
antyhałasowej poprzez elementy 
tłumiące hałas na drodze propagacji 
(np. Ekrany). Obniżenie uciążliwości 
hałasowej można osiągnąć poprzez 
działania z dziedziny organizacji ruchu 
(ograniczenie ruchu pojazdów 
ciężkich, uspokojenie ruchu, poprawa 
płynności ruchu). 
Wszelkie zmiany organizacyjne w 
ruchu możliwe będą po sporządzeniu 
studium komunikacyjnego. 


Ujęto rejon w zakresie polegającym na stosowaniu 
nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych oraz 
wskazano konieczność konserwacji nawierzchni 
drogowej zgodnie z harmonogramem podanym w  
Tabeli 8-8. 


44 Milowicka Cała 
Nieznaczne oddziaływanie (przekroczenia do 
5 dB) na budynki mieszkalne, lokalnie 
powyżej 5 dB 


Obniżenie uciążliwości hałasowej 
można osiągnąć poprzez działania z 
dziedziny organizacji ruchu 
(ograniczenie ruchu pojazdów 
ciężkich, uspokojenie ruchu, poprawa 
płynności ruchu).  
Wszelkie zmiany organizacyjne w 
ruchu możliwe będą po sporządzeniu 
studium komunikacyjnego. 


Ujęto rejon w zakresie polegającym na stosowaniu 
nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych oraz 
wskazano konieczność konserwacji nawierzchni 
drogowej zgodnie z harmonogramem podanym w  
Tabeli 8-8. 
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Lp. Trasa Rejon 
Zakres naruszenia w [dB] dla wskaźnika 
LDWN 


Możliwości ograniczenia  
uciążliwości hałasu/konieczność 
opracowania dodatkowych 
dokumentów 


Wyszczególnienie kierunków oraz działań 
zmierzających do przywrócenia dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku. 


45 Misjonarzy 
Oblatów 


Cała 
Nieznaczne oddziaływanie (przekroczenia do 
5 dB) 


Możliwa poprawa klimatu 
akustycznego po realizacji głównych 
zamierzeń inwestycyjnych miasta 
wynikających z SUiKZP: 
- przedłużenie Stęslickiego na północ 
- przedłużenie Boh. Monte Cassino do 
ul. Telewizyjnej 
Wszelkie zmiany organizacyjne w 
ruchu możliwe będą po sporządzeniu 
studium komunikacyjnego. 


Ujęto rejon w zakresie polegającym na stosowaniu 
nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych oraz 
wskazano konieczność konserwacji nawierzchni 
drogowej zgodnie z harmonogramem podanym w  
Tabeli 8-8. 


46 Mysłowicka Cała 
Przekroczenia do 10 dB na fasadach 
budynków mieszkalnych 


Obniżenie uciążliwości hałasowej 
można osiągnąć poprzez działania z 
dziedziny organizacji ruchu 
(ograniczenie ruchu pojazdów 
ciężkich, uspokojenie ruchu, poprawa 
płynności ruchu). 
Wszelkie zmiany organizacyjne w 
ruchu możliwe będą po sporządzeniu 
studium komunikacyjnego. 


Ujęto rejon w zakresie polegającym na stosowaniu 
nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych oraz 
wskazano konieczność konserwacji nawierzchni 
drogowej zgodnie z harmonogramem podanym w  
Tabeli 8-8. 


47 Owsiana Cała 
Przekroczenia do 10 dB na fasadach 
budynków mieszkalnych 


Możliwa poprawa klimatu 
akustycznego po realizacji głównych 
zamierzeń inwestycyjnych miasta 
wynikających z SUiKZP: 
-  Obwodnica Zachodnia 
Obniżenie uciążliwości hałasowej 
można osiągnąć poprzez działania z 
dziedziny organizacji ruchu 
(ograniczenie ruchu pojazdów 
ciężkich, uspokojenie ruchu, poprawa 
płynności ruchu). 
Wszelkie zmiany organizacyjne w 
ruchu możliwe będą po sporządzeniu 
studium komunikacyjnego. 


Ujęto rejon w zakresie polegającym na stosowaniu 
nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych oraz 
wskazano konieczność konserwacji nawierzchni 
drogowej zgodnie z harmonogramem podanym w  
Tabeli 8-8. 


48 Panewnicka Cała 
Przekroczenia do 10 dB na fasadach 
budynków mieszkalnych 


Możliwa poprawa klimatu 
akustycznego po realizacji głównych 
zamierzeń inwestycyjnych miasta 
wynikających z SUiKZP: 
- połączenie ul. Cegielnia Murcki 
poprzez ul. Kolejową do ul. 
Bocheńskiego 
-  Obwodnica Zachodnia 
-  Przedłużenie Bocheńskiego 
Obniżenie uciążliwości hałasowej 
można osiągnąć poprzez działania z 


Ujęto rejon w zakresie polegającym na stosowaniu 
nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych oraz 
wskazano konieczność konserwacji nawierzchni 
drogowej zgodnie z harmonogramem podanym w  
Tabeli 8-8. 
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Lp. Trasa Rejon 
Zakres naruszenia w [dB] dla wskaźnika 
LDWN 


Możliwości ograniczenia  
uciążliwości hałasu/konieczność 
opracowania dodatkowych 
dokumentów 


Wyszczególnienie kierunków oraz działań 
zmierzających do przywrócenia dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku. 


dziedziny organizacji ruchu 
(ograniczenie ruchu pojazdów 
ciężkich, uspokojenie ruchu, poprawa 
płynności ruchu). 
Wszelkie zmiany organizacyjne w 
ruchu możliwe będą po sporządzeniu 
studium komunikacyjnego. 


49 Piotrowicka Cała 
Przekroczenia do 10 dB na fasadach 
budynków mieszkalnych 


Możliwa poprawa klimatu 
akustycznego po realizacji głównych 
zamierzeń inwestycyjnych miasta 
wynikających z SUiKZP: 
- połączenie ul. Cegielnia Murcki 
poprzez ul. Kolejową do ul. 
Bocheńskiego 
-  Obwodnica Zachodnia 
-  Przedłużenie Bocheńskiego 
Obniżenie uciążliwości hałasowej 
można osiągnąć poprzez działania z 
dziedziny organizacji ruchu 
(ograniczenie ruchu pojazdów 
ciężkich, uspokojenie ruchu, poprawa 
płynności ruchu). 
Wszelkie zmiany organizacyjne w 
ruchu możliwe będą po sporządzeniu 
studium komunikacyjnego. 


Ujęto rejon w zakresie polegającym na stosowaniu 
nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych oraz 
wskazano konieczność konserwacji nawierzchni 
drogowej zgodnie z harmonogramem podanym w  
Tabeli 8-8. 


50 Plac Wolności Cała 
Przekroczenia do 10 dB na fasadach 
budynków mieszkalnych 


Możliwa poprawa klimatu 
akustycznego po realizacji głównych 
zamierzeń inwestycyjnych miasta 
wynikających z SUiKZP: 
- Przedłużenie Grundmanna do 
Bocheńskiego 
Ze względu na zbyt bliskie położenie 
budynków  względem ulicy brak jest 
możliwości skutecznej ochrony 
antyhałasowej poprzez elementy 
tłumiące hałas na drodze propagacji 
(np. Ekrany). Obniżenie uciążliwości 
hałasowej można osiągnąć poprzez 
działania z dziedziny organizacji ruchu 
(ograniczenie ruchu pojazdów 
ciężkich, uspokojenie ruchu, poprawa 
płynności ruchu). 
Wszelkie zmiany organizacyjne w 
ruchu możliwe będą po sporządzeniu 
studium komunikacyjnego. 


Ujęto rejon w zakresie polegającym na stosowaniu 
nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych oraz 
wskazano konieczność konserwacji nawierzchni 
drogowej zgodnie z harmonogramem podanym w  
Tabeli 8-8. 
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Lp. Trasa Rejon 
Zakres naruszenia w [dB] dla wskaźnika 
LDWN 


Możliwości ograniczenia  
uciążliwości hałasu/konieczność 
opracowania dodatkowych 
dokumentów 


Wyszczególnienie kierunków oraz działań 
zmierzających do przywrócenia dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku. 


51 Powstańców Cała 
Przekroczenia do 10 dB na fasadach 
budynków mieszkalnych 


Możliwa poprawa klimatu 
akustycznego po realizacji głównych 
zamierzeń inwestycyjnych miasta 
wynikających z SUiKZP: 
-  Obwodnica Zachodnia 
-  Przedłużenie Bocheńskiego 
- Przedłużenie Grundmanna do 
Bocheńskiego 
- Przedłużenie Francuskiej do 73 PP 
- zmiana przebiegu DK-81 
Ze względu na zbyt bliskie położenie 
budynków  względem ulicy brak jest 
możliwości skutecznej ochrony 
antyhałasowej poprzez elementy 
tłumiące hałas na drodze propagacji 
(np. Ekrany). Obniżenie uciążliwości 
hałasowej można osiągnąć poprzez 
działania z dziedziny organizacji ruchu 
(ograniczenie ruchu pojazdów 
ciężkich, uspokojenie ruchu, poprawa 
płynności ruchu). 
Wszelkie zmiany organizacyjne w 
ruchu możliwe będą po sporządzeniu 
studium komunikacyjnego. 


Ujęto rejon w zakresie polegającym na stosowaniu 
nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych oraz 
wskazano konieczność konserwacji nawierzchni 
drogowej zgodnie z harmonogramem podanym w  
Tabeli 8-8. 


52 Rolna Cała 
Przekroczenia do 10 dB na fasadach 
budynków mieszkalnych 


Możliwa poprawa klimatu 
akustycznego po realizacji głównych 
zamierzeń inwestycyjnych miasta 
wynikających z SUiKZP: 
- połączenie ul. Cegielnia Murcki 
poprzez ul. Kolejową do ul. 
Bocheńskiego 
-  Obwodnica Zachodnia 
-  Przedłużenie Bocheńskiego 
Obniżenie uciążliwości hałasowej 
można osiągnąć poprzez działania z 
dziedziny organizacji ruchu 
(ograniczenie ruchu pojazdów 
ciężkich, uspokojenie ruchu, poprawa 
płynności ruchu). 
Wszelkie zmiany organizacyjne w 
ruchu możliwe będą po sporządzeniu 
studium komunikacyjnego. 


Ujęto rejon w zakresie polegającym na stosowaniu 
nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych oraz 
wskazano konieczność konserwacji nawierzchni 
drogowej zgodnie z harmonogramem podanym w  
Tabeli 8-8. 
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Lp. Trasa Rejon 
Zakres naruszenia w [dB] dla wskaźnika 
LDWN 


Możliwości ograniczenia  
uciążliwości hałasu/konieczność 
opracowania dodatkowych 
dokumentów 


Wyszczególnienie kierunków oraz działań 
zmierzających do przywrócenia dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku. 


53 Rzepakowa Cała 
Nieznaczne oddziaływanie (przekroczenia do 
5 dB) 


Możliwa poprawa klimatu 
akustycznego po realizacji głównych 
zamierzeń inwestycyjnych miasta 
wynikających z SUiKZP: 
- połączenie ul. Cegielnia Murcki 
poprzez ul. Kolejową do ul. 
Bocheńskiego 
-  Obwodnica Zachodnia 
- zmiana przebiegu DK-81 
- Przedłużenie Francuskiej do 73 PP 
Wszelkie zmiany organizacyjne w 
ruchu możliwe będą po sporządzeniu 
studium komunikacyjnego. 


Ujęto rejon w zakresie polegającym na stosowaniu 
nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych oraz 
wskazano konieczność konserwacji nawierzchni 
drogowej zgodnie z harmonogramem podanym w  
Tabeli 8-8. 


54 Słoneczna Cała 
Przekroczenia do 10 dB na fasadach 
budynków mieszkalnych 


Możliwa poprawa klimatu 
akustycznego po realizacji głównych 
zamierzeń inwestycyjnych miasta 
wynikających z SUiKZP: 
- przedłużenie Stęslickiego na północ 
- przedłużenie Boh. Monte Cassino do 
ul. Telewizyjnej 
Istotny problem stanowi ochrona przed 
hałasem wieżowców położonych w 
bezpośrednim sąsiedztwie ulicy. Ze 
względu na ich usytuowanie brak jest 
możliwości skutecznej ochrony 
antyhałasowej poprzez elementy 
tłumiące hałas na drodze propagacji 
(np. Ekrany). 
Wszelkie zmiany organizacyjne w 
ruchu możliwe będą po sporządzeniu 
studium komunikacyjnego. 


Ujęto rejon w zakresie polegającym na stosowaniu 
nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych oraz 
wskazano konieczność konserwacji nawierzchni 
drogowej zgodnie z harmonogramem podanym w  
Tabeli 8-8. 


55 Słowackiego Cała 
Znaczne oddziaływanie (przekroczenia pow. 
10 dB) na fasadach budynków mieszkalnych 


Możliwa poprawa klimatu 
akustycznego po realizacji głównych 
zamierzeń inwestycyjnych miasta 
wynikających z SUiKZP: 
- Przedłużenie Grundmanna do 
Bocheńskiego 
Ze względu na zbyt bliskie położenie 
budynków  względem ulicy brak jest 
możliwości skutecznej ochrony 
antyhałasowej poprzez elementy 
tłumiące hałas na drodze propagacji 
(np. Ekrany). Obniżenie uciążliwości 
hałasowej można osiągnąć poprzez 
działania z dziedziny organizacji ruchu 


Ujęto rejon w zakresie polegającym na stosowaniu 
nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych oraz 
wskazano konieczność konserwacji nawierzchni 
drogowej zgodnie z harmonogramem podanym w  
Tabeli 8-8. 
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Lp. Trasa Rejon 
Zakres naruszenia w [dB] dla wskaźnika 
LDWN 


Możliwości ograniczenia  
uciążliwości hałasu/konieczność 
opracowania dodatkowych 
dokumentów 


Wyszczególnienie kierunków oraz działań 
zmierzających do przywrócenia dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku. 


(ograniczenie ruchu pojazdów 
ciężkich, uspokojenie ruchu, poprawa 
płynności ruchu). 
Wszelkie zmiany organizacyjne w 
ruchu możliwe będą po sporządzeniu 
studium komunikacyjnego. 


56 Sokolska 


Od Placu 
Wolności do 


Skargi 


Znaczne oddziaływanie (przekroczenia pow. 
10 dB) na fasadach budynków mieszkalnych 


Możliwa poprawa klimatu 
akustycznego po realizacji głównych 
zamierzeń inwestycyjnych miasta 
wynikających z SUiKZP: 
- Przedłużenie Grundmanna do 
Bocheńskiego 
Ze względu na zbyt bliskie położenie 
budynków  względem ulicy brak jest 
możliwości skutecznej ochrony 
antyhałasowej poprzez elementy 
tłumiące hałas na drodze propagacji 
(np. Ekrany). Obniżenie uciążliwości 
hałasowej można osiągnąć poprzez 
działania z dziedziny organizacji ruchu 
(ograniczenie ruchu pojazdów 
ciężkich, uspokojenie ruchu, poprawa 
płynności ruchu). 
Wszelkie zmiany organizacyjne w 
ruchu możliwe będą po sporządzeniu 
studium komunikacyjnego. 


Ujęto rejon w zakresie polegającym na stosowaniu 
nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych oraz 
wskazano konieczność konserwacji nawierzchni 
drogowej zgodnie z harmonogramem podanym w  
Tabeli 8-8. 


Od Chorzowskiej 
do Misjonarzy 


Oblatów 


Nieznaczne oddziaływanie (przekroczenia do 
5 dB) 


Możliwa poprawa klimatu 
akustycznego po realizacji głównych 
zamierzeń inwestycyjnych miasta 
wynikających z SUiKZP: 
- przedłużenie Stęslickiego na północ 
- przedłużenie Boh. Monte Cassino do 
ul. Telewizyjnej 
Istotny problem stanowi ochrona przed 
hałasem wieżowców położonych w 
bezpośrednim sąsiedztwie ulicy. Ze 
względu na ich usytuowanie brak jest 
możliwości skutecznej ochrony 
antyhałasowej poprzez elementy 
tłumiące hałas na drodze propagacji 
(np. Ekrany). 
Wszelkie zmiany organizacyjne w 
ruchu możliwe będą po sporządzeniu 
studium komunikacyjnego. 


Ujęto rejon w zakresie polegającym na stosowaniu 
nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych oraz 
wskazano konieczność konserwacji nawierzchni 
drogowej zgodnie z harmonogramem podanym w  
Tabeli 8-8. 
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Lp. Trasa Rejon 
Zakres naruszenia w [dB] dla wskaźnika 
LDWN 


Możliwości ograniczenia  
uciążliwości hałasu/konieczność 
opracowania dodatkowych 
dokumentów 


Wyszczególnienie kierunków oraz działań 
zmierzających do przywrócenia dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku. 


57 Sołtysia Cała 
Przekroczenia do 10 dB na fasadach 
budynków mieszkalnych 


Obniżenie uciążliwości hałasowej 
można osiągnąć poprzez działania z 
dziedziny organizacji ruchu 
(ograniczenie ruchu pojazdów 
ciężkich, uspokojenie ruchu, poprawa 
płynności ruchu). 
Wszelkie zmiany organizacyjne w 
ruchu możliwe będą po sporządzeniu 
studium komunikacyjnego. 


Ujęto rejon w zakresie polegającym na stosowaniu 
nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych oraz 
wskazano konieczność konserwacji nawierzchni 
drogowej zgodnie z harmonogramem podanym w  
Tabeli 8-8. 


58 Strzelców 
Bytomskich 


Cała 
Przekroczenia do 10 dB na fasadach 
budynków mieszkalnych 


Możliwa poprawa klimatu 
akustycznego po realizacji głównych 
zamierzeń inwestycyjnych miasta 
wynikających z SUiKZP: 
- przedłużenie Stęslickiego na północ 
- przedłużenie Boh. Monte Cassino do 
ul. Telewizyjnej 
Wszelkie zmiany organizacyjne w 
ruchu możliwe będą po sporządzeniu 
studium komunikacyjnego. 


Ujęto rejon w zakresie polegającym na stosowaniu 
nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych oraz 
wskazano konieczność konserwacji nawierzchni 
drogowej zgodnie z harmonogramem podanym w  
Tabeli 8-8. 


59 Szczecińska Cała 
Przekroczenia do 10 dB na fasadach 
budynków mieszkalnych 


Obniżenie uciążliwości hałasowej 
można osiągnąć poprzez działania z 
dziedziny organizacji ruchu 
(ograniczenie ruchu pojazdów 
ciężkich, uspokojenie ruchu, poprawa 
płynności ruchu). 
Wszelkie zmiany organizacyjne w 
ruchu możliwe będą po sporządzeniu 
studium komunikacyjnego. 


Ujęto rejon w zakresie polegającym na stosowaniu 
nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych oraz 
wskazano konieczność konserwacji nawierzchni 
drogowej zgodnie z harmonogramem podanym w  
Tabeli 8-8. 


60 Szopienicka  
Nieznaczne oddziaływanie (przekroczenia do 
5 dB) 


Obniżenie uciążliwości hałasowej 
można osiągnąć poprzez działania z 
dziedziny organizacji ruchu 
(ograniczenie ruchu pojazdów 
ciężkich, uspokojenie ruchu, poprawa 
płynności ruchu). 
Wszelkie zmiany organizacyjne w 
ruchu możliwe będą po sporządzeniu 
studium komunikacyjnego. 


Ujęto rejon w zakresie polegającym na stosowaniu 
nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych oraz 
wskazano konieczność konserwacji nawierzchni 
drogowej zgodnie z harmonogramem podanym w  
Tabeli 8-8. 


61 Śląska Cała 
Przekroczenia do 10 dB na fasadach 
budynków mieszkalnych 


Obniżenie uciążliwości hałasowej 
można osiągnąć poprzez działania z 
dziedziny organizacji ruchu 
(ograniczenie ruchu pojazdów 
ciężkich, uspokojenie ruchu, poprawa 
płynności ruchu). 
Wszelkie zmiany organizacyjne w 


Ujęto rejon w zakresie polegającym na stosowaniu 
nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych oraz 
wskazano konieczność konserwacji nawierzchni 
drogowej zgodnie z harmonogramem podanym w  
Tabeli 8-8. 
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Lp. Trasa Rejon 
Zakres naruszenia w [dB] dla wskaźnika 
LDWN 


Możliwości ograniczenia  
uciążliwości hałasu/konieczność 
opracowania dodatkowych 
dokumentów 


Wyszczególnienie kierunków oraz działań 
zmierzających do przywrócenia dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku. 


ruchu możliwe będą po sporządzeniu 
studium komunikacyjnego. 


62 Uniczowska Cała 
Przekroczenia do 10 dB na fasadach 
budynków mieszkalnych 


Obniżenie uciążliwości hałasowej 
można osiągnąć poprzez działania z 
dziedziny organizacji ruchu 
(ograniczenie ruchu pojazdów 
ciężkich, uspokojenie ruchu, poprawa 
płynności ruchu). 
Wszelkie zmiany organizacyjne w 
ruchu możliwe będą po sporządzeniu 
studium komunikacyjnego. 


Ujęto rejon w zakresie polegającym na stosowaniu 
nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych oraz 
wskazano konieczność konserwacji nawierzchni 
drogowej zgodnie z harmonogramem podanym w  
Tabeli 8-8. 


63 Wita Stwosza Cała 
Nieznaczne oddziaływanie (przekroczenia do 
5 dB) 


Możliwa poprawa klimatu 
akustycznego po realizacji głównych 
zamierzeń inwestycyjnych miasta 
wynikających z SUiKZP: 
-  Obwodnica Zachodnia 
-  Przedłużenie Bocheńskiego 
- Przedłużenie Grundmanna do 
Bocheńskiego 
- Przedłużenie Francuskiej do 73 PP 
- zmiana przebiegu DK-81 
Obniżenie uciążliwości hałasowej 
można osiągnąć poprzez działania z 
dziedziny organizacji ruchu 
(ograniczenie ruchu pojazdów 
ciężkich, uspokojenie ruchu, poprawa 
płynności ruchu). 
Wszelkie zmiany organizacyjne w 
ruchu możliwe będą po sporządzeniu 
studium komunikacyjnego. 


Ujęto rejon w zakresie polegającym na stosowaniu 
nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych oraz 
wskazano konieczność konserwacji nawierzchni 
drogowej zgodnie z harmonogramem podanym w  
Tabeli 8-8. 


64 Witosa Cała 
Nieznaczne oddziaływanie (przekroczenia do 
5 dB) na budynki mieszkalne, lokalnie 
powyżej 5 dB 


Możliwa poprawa klimatu 
akustycznego po realizacji głównych 
zamierzeń inwestycyjnych miasta 
wynikających z SUiKZP: 
-  Obwodnica Zachodnia 
Obniżenie uciążliwości hałasowej 
można osiągnąć poprzez działania z 
dziedziny organizacji ruchu 
(ograniczenie ruchu pojazdów 
ciężkich, uspokojenie ruchu, poprawa 
płynności ruchu). 
Wszelkie zmiany organizacyjne w 
ruchu możliwe będą po sporządzeniu 


Ujęto rejon w zakresie polegającym na stosowaniu 
nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych oraz 
wskazano konieczność konserwacji nawierzchni 
drogowej zgodnie z harmonogramem podanym w  
Tabeli 8-8. 
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Lp. Trasa Rejon 
Zakres naruszenia w [dB] dla wskaźnika 
LDWN 


Możliwości ograniczenia  
uciążliwości hałasu/konieczność 
opracowania dodatkowych 
dokumentów 


Wyszczególnienie kierunków oraz działań 
zmierzających do przywrócenia dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku. 


studium komunikacyjnego. 


65 Załęska Cała 
Przekroczenia do 10 dB na fasadach 
budynków mieszkalnych 


Możliwa poprawa klimatu 
akustycznego po realizacji głównych 
zamierzeń inwestycyjnych miasta 
wynikających z SUiKZP: 
-  Obwodnica Zachodnia 
-  Przedłużenie Bocheńskiego 
- Przedłużenie Grundmanna do 
Bocheńskiego 
- połączenie ul. Cegielnia Murcki 
poprzez ul. Kolejową do ul. 
Bocheńskiego 
Obniżenie uciążliwości hałasowej 
można osiągnąć poprzez działania z 
dziedziny organizacji ruchu 
(ograniczenie ruchu pojazdów 
ciężkich, uspokojenie ruchu, poprawa 
płynności ruchu). 
Wszelkie zmiany organizacyjne w 
ruchu możliwe będą po sporządzeniu 
studium komunikacyjnego. 


Ujęto rejon w zakresie polegającym na stosowaniu 
nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych oraz 
wskazano konieczność konserwacji nawierzchni 
drogowej zgodnie z harmonogramem podanym w  
Tabeli 8-8. 


66 Ziołowa Cała 
Nieznaczne oddziaływanie (przekroczenia do 
5 dB) 


Obniżenie uciążliwości hałasowej 
można osiągnąć poprzez działania z 
dziedziny organizacji ruchu 
(ograniczenie ruchu pojazdów 
ciężkich, uspokojenie ruchu, poprawa 
płynności ruchu). 
Wszelkie zmiany organizacyjne w 
ruchu możliwe będą po sporządzeniu 
studium komunikacyjnego. 


Ujęto rejon w zakresie polegającym na stosowaniu 
nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych oraz 
wskazano konieczność konserwacji nawierzchni 
drogowej zgodnie z harmonogramem podanym w  
Tabeli 8-8. 


67 Złota Cała 
Przekroczenia do 10 dB na fasadach 
budynków mieszkalnych 


Obniżenie uciążliwości hałasowej 
można osiągnąć poprzez działania z 
dziedziny organizacji ruchu 
(ograniczenie ruchu pojazdów 
ciężkich, uspokojenie ruchu, poprawa 
płynności ruchu). 
Wszelkie zmiany organizacyjne w 
ruchu możliwe będą po sporządzeniu 
studium komunikacyjnego. 


Ujęto rejon w zakresie polegającym na stosowaniu 
nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych oraz 
wskazano konieczność konserwacji nawierzchni 
drogowej zgodnie z harmonogramem podanym w  
Tabeli 8-8. 
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Tabela 7-2 Charakterystyka głównych źródeł hałasu i możliwości redukcji – hałas tramwajowy 


Lp. Torowisko tramwajowe 
Zakres naruszenia 


w [dB] dla 
wskaźnika Ldwn 


Możliwości redukcji hałasu w otoczeniu 
trasy 


Wyszczególnienie kierunków oraz działań zmierzających do 
przywrócenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 


1 1 Maja do 15 dB 
Wymiana/modernizacja  taboru tramwajowego; 


Szlifowanie szyn 


W 2010 zakończono remont odcinka. Spodziewana redukcja hałasu 5-8 dB.  
Ujęto w zakresie działań wspomagających ochronę przed hałasem poprzez 
konieczność cyklicznego szlifowania szyn oraz eliminacji połączeń łubkowych 
szyn, zgodnie z harmonogramem podanym w Tabeli 8-8.  


2 3 Maja do 5 dB 


Remont/modernizacja torowiska; 
Wymiana/modernizacja taboru tramwajowego; 


Szlifowanie szyn; 
Eliminacja istniejących połączeń łubkowych; 


Regulacja toru w planie i profilu 


Tramwaje Śląskie (TŚ) planują remont torowiska  w ramach zadania 
„Modernizacja torowiska na odcinku od Placu Wolności do Katowickiego 
Rynku”  – ułożenie  torowiska na płytach żelbetowych,  przytwierdzenie szyn  
w konwencji „ szyny pływającej” z elementami wibroakustycznymi. 
Planowana realizacja (dokumentacja projektowa + wykonanie) w latach 2012-
2013. 
Ujęto w zakresie działań wspomagających ochronę przed hałasem poprzez 
konieczność cyklicznego szlifowania szyn, zgodnie z harmonogramem 
podanym w Tabeli 8-8. 


3 Chorzowska 
do 5 dB, lokalnie do 


10dB 


Remont/modernizacja torowiska; 
Wymiana/modernizacja taboru tramwajowego; 


Szlifowanie szyn; 
Eliminacja istniejących połączeń łubkowych.; 


Regulacja toru w planie i profilu 


Ujęto w zakresie działań wspomagających ochronę przed hałasem poprzez 
remont torowiska  wzdłuż ul. Chorzowskiej, zgodnie z harmonogramem 
przedstawionym w Tabeli 8-8.  
Działanie to jest spójne z polityką TŚ, które planują modernizację torowiska w 
ramach zadania „Modernizacja odcinka linii tramwajowej 6/41 w Katowicach od 
Wesołego Miasteczka do pętli Zachodniej przy Stadionie Śląskim”- 
modernizacja odcinka z zastosowaniem maty wibroizolacyjnej i wkładek szyn 
tłumiących hałas. Planowana realizacja (dokumentacja projektowa + 
wykonanie) w latach 2012-2013. 
W przypadku nie zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych 
działanie może zostać przeniesione na okres średnioterminowy (2016-2020). 
Dodatkowo ujęto w zakresie działań wspomagających ochronę przed hałasem 
poprzez konieczność cyklicznego szlifowania szyn oraz eliminacji połączeń 
łubkowych szyn, zgodnie z harmonogramem podanym w Tabeli 8-8 


4 ul. Dworcowa do 5 dB 


Remont/modernizacja torowiska; 
Wymiana/modernizacja taboru tramwajowego; 


Szlifowanie szyn; 
Eliminacja istniejących połączeń łubkowych.; 


Regulacja toru w planie i profilu 


Tramwaje Śląskie planują remont torowiska  w ramach zadania „Przebudowa 
linii tramwajowej w Śródmieściu Katowic na osi północ–południe”– przebudowa 
układu torowego ul. Pocztowa, Dworcowa, Św. Jana , Al. Korfantego z 
zastosowaniem maty wibroizolacyjnej i wkładek szyn tłumiących hałas.  
Planowana realizacja (dokumentacja projektowa + wykonanie) w latach 2012-
2013. 
Ponadto ujęto w zakresie działań wspomagających ochronę przed hałasem 
poprzez konieczność cyklicznego szlifowania szyn oraz eliminacji połączeń 
łubkowych szyn, zgodnie z harmonogramem podanym w Tabeli 8-8 


5 Gliwicka  do 5 dB 


Remont/modernizacja torowiska; 
Wymiana/modernizacja taboru tramwajowego; 


Szlifowanie szyn; 
Eliminacja istniejących połączeń łubkowych.; 


Regulacja toru w planie i profilu 


Tramwaje Śląskie planują remont torowiska  w ramach zadania „Modernizacja 
torowiska w ciągu ul. Gliwickiej od przystanku tramwajowego „Lisa” do granic 
miasta Katowice z Chorzowem” – modernizacja istniejącej linii tramwajowej 
dwutorowej na wydzielonym torowisku z zastosowaniem technologii 
proekologicznych (torowisko na podkładach żelbetowych z mocowaniem 
sprężystym szyn, skrzyżowania toru z drogami kołowymi w technologii „szyny 
pływającej”. Planowana realizacja (dokumentacja projektowa + wykonanie) w 
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Lp. Torowisko tramwajowe 
Zakres naruszenia 


w [dB] dla 
wskaźnika Ldwn 


Możliwości redukcji hałasu w otoczeniu 
trasy 


Wyszczególnienie kierunków oraz działań zmierzających do 
przywrócenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 


latach 2012-2013. 
Ujęto w zakresie działań wspomagających ochronę przed hałasem poprzez 
konieczność cyklicznego szlifowania szyn oraz eliminacji połączeń łubkowych 
szyn, zgodnie z harmonogramem podanym w Tabeli 8-8 


6 Kochanowskiego do 5 dB 


Remont/modernizacja torowiska; 
Wymiana/modernizacja taboru tramwajowego; 


Szlifowanie szyn; 
Eliminacja istniejących połączeń łubkowych.; 


Regulacja toru w planie i profilu 


Ujęto w zakresie działań wspomagających ochronę przed hałasem poprzez 
konieczność cyklicznego szlifowania szyn oraz eliminacji połączeń łubkowych 
szyn, zgodnie z harmonogramem podanym w Tabeli 8-8 


7 Korfantego do 10 dB 


Remont/modernizacja torowiska; 
Wymiana/modernizacja taboru tramwajowego; 


Szlifowanie szyn; 
Eliminacja istniejących połączeń łubkowych; 


Regulacja toru w planie i profilu 


Tramwaje Śląskie planują remont torowiska  w ramach zadania 
1) „Przebudowa linii tramwajowej w Śródmieściu Katowic na osi północ–
południe”– przebudowa układu torowego ul. Pocztowa, Dworcowa, Św. Jana , 
Al. Korfantego z zastosowaniem maty wibroizolacyjnej i wkładek szyn 
tłumiących hałas. Planowana realizacja (dokumentacja projektowa + 
wykonanie) w latach 2012-2013. 
2) ) „Modernizacja torowiska na odcinku od Pętli Słonecznej do Ronda w 
Katowicach”  – ułożenie torowiska tramwajowego na podkładach betonowych z 
mocowaniem sprężystym, przejazd tramwajowy na skrzyżowaniu ul. 
Korfantego i Misjonarzy Oblatów w technologii „szyny pływającej”. Planowana 
realizacja (dokumentacja projektowa + wykonanie) w latach 2012-2013. 
Ujęto w zakresie działań wspomagających ochronę przed hałasem poprzez 
konieczność cyklicznego szlifowania szyn oraz eliminacji połączeń łubkowych 
szyn, zgodnie z harmonogramem podanym w Tabeli 8-8 


8 Kościuszki do 10 dB 


Remont/modernizacja torowiska; 
Wymiana/modernizacja taboru tramwajowego; 


Szlifowanie szyn; 
Eliminacja istniejących połączeń łubkowych.; 


Regulacja toru w planie i profilu 


Tramwaje Śląskie planują remont torowiska  w ramach zadań: 
1) „Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Kościuszki od Al. 
Górnośląskiej do wiaduktu kolejowego w Katowicach” – ułożenie  torowiska na 
płytach żelbetowych, przytwierdzenie szyn w konwencji „szyny pływającej” z 
elementami wibroakustycznymi. Planowana realizacja (dokumentacja 
projektowa + wykonanie) w latach 2012-2013. 
2) „Modernizacja końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie” – 
modernizacja odcinka linii jednotorowej wraz z dobudową drugiego toru z 
zastosowaniem maty wibroizolacyjnej i wkładek szyn tłumiących hałas.      
Planowana realizacja (dokumentacja projektowa + wykonanie) w latach 2012-
2013. 
Ponadto ujęto w zakresie działań wspomagających ochronę przed hałasem 
poprzez konieczność cyklicznego szlifowania szyn oraz eliminacji połączeń 
łubkowych szyn, zgodnie z harmonogramem podanym w Tabeli 8-8 


9 Obrońców Westerplatte pow. 10 dB 


Remont/modernizacja torowiska; 
Wymiana/modernizacja taboru tramwajowego; 


Szlifowanie szyn; 
Eliminacja istniejących połączeń łubkowych; 


Regulacja toru w planie i profilu 


Ujęto w zakresie działań wspomagających ochronę przed hałasem poprzez 
remont torowiska  wzdłuż ul. Obrońców Westerplatte, zgodnie z 
harmonogramem przedstawionym w Tabeli 8-8.  
Działanie to jest spójne z polityką TŚ, które planują modernizację torowiska w 
ramach zadania „Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. 
Obrońców Westerplatte w Katowicach” – ułożenie  torowiska na płytach 
żelbetowych, przytwierdzenie szyn w konwencji „ szyny pływającej” z 
elementami wibroakustycznymi. Planowana realizacja (dokumentacja 
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Lp. Torowisko tramwajowe 
Zakres naruszenia 


w [dB] dla 
wskaźnika Ldwn 


Możliwości redukcji hałasu w otoczeniu 
trasy 


Wyszczególnienie kierunków oraz działań zmierzających do 
przywrócenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 


projektowa + wykonanie) w latach 2012-2013. 
W przypadku nie zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych 
działanie może zostać przeniesione na okres średnioterminowy (2016-2020). 
Dodatkowo ujęto w zakresie działań wspomagających ochronę przed hałasem 
poprzez konieczność cyklicznego szlifowania szyn oraz eliminacji połączeń 
łubkowych szyn, zgodnie z harmonogramem podanym w Tabeli 8-8 


10 
DTŚ od Dębowej do 


Złotej 
do 10 dB 


Remont/modernizacja torowiska; 
Wymiana/modernizacja taboru tramwajowego; 


Szlifowanie szyn; 
Eliminacja istniejących połączeń łubkowych; 


Regulacja toru w planie i profilu 


Ujęto w zakresie działań wspomagających ochronę przed hałasem poprzez 
konieczność cyklicznego szlifowania szyn oraz eliminacji połączeń łubkowych 
szyn, zgodnie z harmonogramem podanym w Tabeli 8-8 


11 ul. Pocztowa do 5 dB 


Remont/modernizacja torowiska; 
Wymiana/modernizacja taboru tramwajowego; 


Szlifowanie szyn; 
Eliminacja istniejących połączeń łubkowych; 


Regulacja toru w planie i profilu 


Tramwaje Śląskie planują remont torowiska  w ramach zadania „Przebudowa 
linii tramwajowej w Śródmieściu Katowic na osi północ–południe”– przebudowa 
układu torowego ul. Pocztowa, Dworcowa, Św. Jana , Al. Korfantego z 
zastosowaniem maty wibroizolacyjnej i wkładek szyn tłumiących hałas.  
Planowana realizacja (dokumentacja projektowa + wykonanie) w latach 2012-
2013. 
Ujęto w zakresie działań wspomagających ochronę przed hałasem poprzez 
konieczność cyklicznego szlifowania szyn oraz eliminacji połączeń łubkowych 
szyn, zgodnie z harmonogramem podanym w Tabeli 8-8 


12 Sosnowiecka do 10 dB 


Remont/modernizacja torowiska; 
Wymiana/modernizacja taboru tramwajowego; 


Szlifowanie szyn; 
Eliminacja istniejących połączeń łubkowych; 


Regulacja toru w planie i profilu 


Tramwaje Śląskie planują remont torowiska  w ramach zadania „Modernizacja 
połączenia tramwajowego Katowic z Mysłowicami i Sosnowcem” – 
modernizacja układu jednotorowych odcinków tras tramwajowych do 
standardów nowoczesnego tramwaju. Planowana realizacja (dokumentacja 
projektowa + wykonanie) w latach 2012-2013. 
Ujęto w zakresie działań wspomagających ochronę przed hałasem poprzez 
konieczność cyklicznego szlifowania szyn oraz eliminacji połączeń łubkowych 
szyn, zgodnie z harmonogramem podanym w Tabeli 8-8 


13 Warszawska do 10 dB 
Wymiana/modernizacja  taboru tramwajowego 


Szlifowanie szyn; 


W 2010 zakończono remont odcinka. Spodziewana redukcja hałasu 5-8 dB.  
Ujęto w zakresie działań wspomagających ochronę przed hałasem poprzez 
konieczność cyklicznego szlifowania szyn oraz eliminacji połączeń łubkowych 
szyn, zgodnie z harmonogramem podanym w Tabeli 8-8 


14 Wiosny Ludów pow. 10 dB 


Remont/modernizacja torowiska; 
Wymiana/modernizacja taboru tramwajowego; 


Szlifowanie szyn; 
Eliminacja istniejących połączeń łubkowych; 


Regulacja toru w planie i profilu 


Ujęto w zakresie działań wspomagających ochronę przed hałasem poprzez 
remont torowiska  wzdłuż ul. Wiosny Ludów, zgodnie z harmonogramem 
przedstawionym w Tabeli 8-8.  
W przypadku nie zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych 
działanie może zostać przeniesione na okres średnioterminowy (2016-2020). 
Dodatkowo ujęto w zakresie działań wspomagających ochronę przed hałasem 
poprzez konieczność cyklicznego szlifowania szyn oraz eliminacji połączeń 
łubkowych szyn, zgodnie z harmonogramem podanym w Tabeli 8-8 
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Tabela 7-3 Charakterystyka głównych źródeł hałasu  i  możliwości redukcji – hałas kolejowy 


Lp. 
Obszar w pobliżu 


linii kolejowej 


Zakres naruszenia 
w [dB] dla 


wskaźnika Ldwn 
Możliwości ograniczenia  uciążliwości hałasu 


Wyszczególnienie kierunków oraz działań zmierzających do 
przywrócenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 


1 ul. Chęcińskiego do 5 dB 
Szlifowanie szyn 


Eliminacja istniejących połączeń łubkowych 
Ekrany akustyczne 


Ujęto w zakresie działań wspomagających ochronę przed hałasem poprzez 
konieczność cyklicznego szlifowania szyn oraz eliminacji połączeń 
łubkowych szyn, zgodnie z harmonogramem podanym w Tabeli 8-8 


2 ul. Grządziela do 5 dB 
Szlifowanie szyn 


Eliminacja istniejących połączeń łubkowych 
Ekrany akustyczne 


Ujęto w zakresie działań wspomagających ochronę przed hałasem poprzez 
konieczność cyklicznego szlifowania szyn oraz eliminacji połączeń 
łubkowych szyn, zgodnie z harmonogramem podanym w Tabeli 8-8 


3 ul. Hortensji do 10 dB 
Szlifowanie szyn 


Eliminacja istniejących połączeń łubkowych 
Ekrany akustyczne 


Ujęto w zakresie działań wspomagających ochronę przed hałasem poprzez 
konieczność cyklicznego szlifowania szyn oraz eliminacji połączeń 
łubkowych szyn, zgodnie z harmonogramem podanym w Tabeli 8-8 


4 
ul. 


Kaskady/Pomorskieg
o 


do 10 dB 
Szlifowanie szyn 


Eliminacja istniejących połączeń łubkowych 


Ujęto w zakresie działań wspomagających ochronę przed hałasem poprzez 
konieczność cyklicznego szlifowania szyn oraz eliminacji połączeń 
łubkowych szyn, zgodnie z harmonogramem podanym w Tabeli 8-8 


5 ul. Kossak-Szczuckiej do 5 dB 
Szlifowanie szyn 


Eliminacja istniejących połączeń łubkowych 
Ekrany akustyczne 


Ujęto w zakresie działań wspomagających ochronę przed hałasem poprzez 
konieczność cyklicznego szlifowania szyn oraz eliminacji połączeń 
łubkowych szyn, zgodnie z harmonogramem podanym w Tabeli 8-8 


6 ul. Ligocka do 5 dB 
Szlifowanie szyn 


Eliminacja istniejących połączeń łubkowych 
Ekrany akustyczne 


Ujęto w zakresie działań wspomagających ochronę przed hałasem poprzez 
konieczność cyklicznego szlifowania szyn oraz eliminacji połączeń 
łubkowych szyn, zgodnie z harmonogramem podanym w Tabeli 8-8 


7 ul. Lwowska do 10 dB 
Szlifowanie szyn 


Eliminacja istniejących połączeń łubkowych 


Ujęto w zakresie działań wspomagających ochronę przed hałasem poprzez 
konieczność cyklicznego szlifowania szyn oraz eliminacji połączeń 
łubkowych szyn, zgodnie z harmonogramem podanym w Tabeli 8-8 


8 ul. Odrodzenia do 5 dB 
Szlifowanie szyn 


Eliminacja istniejących połączeń łubkowych 


Ujęto w zakresie działań wspomagających ochronę przed hałasem poprzez 
konieczność cyklicznego szlifowania szyn oraz eliminacji połączeń 
łubkowych szyn, zgodnie z harmonogramem podanym w Tabeli 8-8 


9 ul. Panewnicka 
do 5 dB, lokalnie 


powyżej 5 dB 
Szlifowanie szyn 


Eliminacja istniejących połączeń łubkowych 


Ujęto w zakresie działań wspomagających ochronę przed hałasem poprzez 
konieczność cyklicznego szlifowania szyn oraz eliminacji połączeń 
łubkowych szyn, zgodnie z harmonogramem podanym w Tabeli 8-8 


10 ul. Podleśna do 5 dB 
Szlifowanie szyn 


Eliminacja istniejących połączeń łubkowych 
Ekrany akustyczne 


Ujęto w zakresie działań wspomagających ochronę przed hałasem poprzez 
konieczność cyklicznego szlifowania szyn oraz eliminacji połączeń 
łubkowych szyn, zgodnie z harmonogramem podanym w Tabeli 8-8 


11 ul. Polarna/Asnyka do 10 dB  
Szlifowanie szyn 


Eliminacja połączeń łubkowych – jeśli istnieją 
Ekrany akustyczne 


Ujęto w zakresie działań wspomagających ochronę przed hałasem poprzez 
konieczność cyklicznego szlifowania szyn oraz eliminacji połączeń 
łubkowych szyn, zgodnie z harmonogramem podanym w Tabeli 8-8 


12 ul. Przodowników do 5 dB 
Szlifowanie szyn 


Eliminacja istniejących połączeń łubkowych 


Ujęto w zakresie działań wspomagających ochronę przed hałasem poprzez 
konieczność cyklicznego szlifowania szyn oraz eliminacji połączeń 
łubkowych szyn, zgodnie z harmonogramem podanym w Tabeli 8-8 


13 ul. Przyklinga do 5 dB 
Szlifowanie szyn 


Eliminacja istniejących połączeń łubkowych 


Ujęto w zakresie działań wspomagających ochronę przed hałasem poprzez 
konieczność cyklicznego szlifowania szyn oraz eliminacji połączeń 
łubkowych szyn, zgodnie z harmonogramem podanym w Tabeli 8-8 
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Lp. 
Obszar w pobliżu 


linii kolejowej 


Zakres naruszenia 
w [dB] dla 


wskaźnika Ldwn 
Możliwości ograniczenia  uciążliwości hałasu 


Wyszczególnienie kierunków oraz działań zmierzających do 
przywrócenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 


14 ul. Pukowca do 10 dB 
Szlifowanie szyn 


Eliminacja istniejących połączeń łubkowych 


Ujęto w zakresie działań wspomagających ochronę przed hałasem poprzez 
konieczność cyklicznego szlifowania szyn oraz eliminacji połączeń 
łubkowych szyn, zgodnie z harmonogramem podanym w Tabeli 8-8 


15 ul. Raciborska do 5 dB 
Szlifowanie szyn 


Eliminacja istniejących połączeń łubkowych 
Ekrany akustyczne 


Ujęto w zakresie działań wspomagających ochronę przed hałasem poprzez 
konieczność cyklicznego szlifowania szyn oraz eliminacji połączeń 
łubkowych szyn, zgodnie z harmonogramem podanym w Tabeli 8-8 


16 ul. Romualda Pitery do 5 dB 
Szlifowanie szyn 


Eliminacja istniejących połączeń łubkowych 


Ujęto w zakresie działań wspomagających ochronę przed hałasem poprzez 
konieczność cyklicznego szlifowania szyn oraz eliminacji połączeń 
łubkowych szyn, zgodnie z harmonogramem podanym w Tabeli 8-8 


17 ul. Równoległa do 5 dB 
Szlifowanie szyn 


Eliminacja istniejących połączeń łubkowych 


Ujęto w zakresie działań wspomagających ochronę przed hałasem poprzez 
konieczność cyklicznego szlifowania szyn oraz eliminacji połączeń 
łubkowych szyn, zgodnie z harmonogramem podanym w Tabeli 8-8 


18 ul. Szadoka do 5 dB 
Szlifowanie szyn 


Eliminacja istniejących połączeń łubkowych 


Ujęto w zakresie działań wspomagających ochronę przed hałasem poprzez 
konieczność cyklicznego szlifowania szyn oraz eliminacji połączeń 
łubkowych szyn, zgodnie z harmonogramem podanym w Tabeli 8-8 


19 
ul. 


Zamkowa/Cmentarna 
do 5 dB 


Szlifowanie szyn 
Eliminacja istniejących połączeń łubkowych 


Ujęto w zakresie działań wspomagających ochronę przed hałasem poprzez 
konieczność cyklicznego szlifowania szyn oraz eliminacji połączeń 
łubkowych szyn, zgodnie z harmonogramem podanym w Tabeli 8-8 


20 ul. Tunelowa powyżej 10 dB 
Szlifowanie szyn 


Eliminacja istniejących połączeń łubkowych 
Ekrany akustyczne 


Proponuje się budowę ekranu akustycznego  wzdłuż ul. Tunelowej, w 
okresie krótkoterminowym (2011-2015), zgodnie z harmonogramem 
przedstawionym w Tabeli 8-1. Ponadto ujęto w zakresie działań 
wspomagających ochronę przed hałasem poprzez konieczność cyklicznego 
szlifowania szyn oraz eliminacji połączeń łubkowych szyn, zgodnie z 
harmonogramem podanym w Tabeli 8-8 


21 ul. Warzywna do 5 dB 
Szlifowanie szyn 


Eliminacja istniejących połączeń łubkowych 
Ekrany akustyczne 


Ujęto w zakresie działań wspomagających ochronę przed hałasem poprzez 
konieczność cyklicznego szlifowania szyn oraz eliminacji połączeń 
łubkowych szyn, zgodnie z harmonogramem podanym w Tabeli 8-8 


22 ul. Wspólna do 10 dB 
Szlifowanie szyn 


Eliminacja istniejących połączeń łubkowych 
Ekrany akustyczne 


Ujęto w zakresie działań wspomagających ochronę przed hałasem poprzez 
konieczność cyklicznego szlifowania szyn oraz eliminacji połączeń 
łubkowych szyn, zgodnie z harmonogramem podanym w Tabeli 8-8 


23 
Tereny wokół linii 


kolejowej - 
Śródmieście 


do 10 dB 
Szlifowanie szyn 


Eliminacja istniejących połączeń łubkowych 


Ujęto w zakresie działań wspomagających ochronę przed hałasem poprzez 
konieczność cyklicznego szlifowania szyn oraz eliminacji połączeń 
łubkowych szyn, zgodnie z harmonogramem podanym w Tabeli 8-8 
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8.  DZIAŁANIA NIEZBĘDNE DO PRZYWRÓCENIA DOPUSZCZALNYCH 


POZIOMÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU 


8.1. DZIAŁANIA GŁÓWNE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM 


DLA MIASTA KATOWICE W OKRESIE 2011-2015 (CELE KRÓTKOTERMINOWE) 


Na podstawie analizy źródeł hałasu przedstawionej w poprzednim rozdziale 


wyszczególniono rejony najbardziej narażone na hałas lub będące obszarami największych 


konfliktów społecznych na tle hałasu, na terenie Katowic. Do działań głównych Programu 


zakwalifikowano wszystkie działania z Tabel 8-1. Zgodnie z powyższym zaproponowano 


następujące środki redukcji hałasu na lata 2011-2015: 


 budowa ekranów akustycznych, 


 ograniczenie ruchu ciężkiego w rejonach mieszkalnych. 


W ramach Programu podano podstawowe parametry takie jak lokalizacja,  długość i 


wysokość ekranu. 


Należy zaznaczyć, że projekt techniczny ekranu powinien być poprzedzony 


projektem akustycznym.  


Dobór materiału pozostawiono wykonawcy ekranu. Wygląd ekranu należy dostosować w ten 


sposób do otoczenia, aby nie zaburzać przestrzeni miejskiej.  Ekrany chroniące wysoką 


zabudowę powinny mieć, dla podniesienia skuteczności, zagiętą górną krawędź. 


Na wskazanych w niniejszym Programie odcinkach należy wprowadzić całkowity zakaz 


ruchu pojazdów typu TIR oraz pozostałych pojazdów ciężarowych o długości przekraczającej 


6 metrów. Powyższe ograniczenie nie dotyczyłoby niezbędnych dostaw towarów do sklepów 


oraz do innych podmiotów znajdujących się w rejonach, które wskazano w Programie. 


Wszystkie działania zebrano w Tabeli 8-1, gdzie podano podstawowe informacje na temat 


wskazanych rozwiązań. Analizy graficzne znajdują się w dołączonym do niniejszego 


dokumentu Załączniku nr 1. 
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Tabela 8-1 Harmonogram działań głównych w perspektywie krótkoterminowej 2011-2015 


Lp. Działanie Parametry techniczne Koszt 
Termin 


realizacji 


Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację zadania 


Wsk. M 
przed 


realizacją 
zadania 


Wsk. M’ po 
realizacji 
zadania 


Obowiązek 
raportowania – 


wymagane 
dokumenty 


Załącznik 
graficzny 


1 


Ograniczenie ruchu ciężkiego 


na całej długości ul. 


Brynowskiej poprzez zmianę 


organizacji ruchu i kategorii 


dróg. 


Oznakowanie pionowe i 
poziome odcinka ulicy (zob. Pkt. 
5.1) 


5 tys. zł/ 
oznakowanie 
odcinka ulicy 


2011-2015 
Miejski Zarząd Ulic i 
Mostów (MZUiM)


 7
 


4491.9 2052.1 
TAK – 


sprawozdanie z 
realizacji 


D-01 


2 


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


Ekran 1: dł.490m,wys.7m 
Ekran 2: dł.295m,wys.7m 
Ekran 3: dł.450m,wys.7m 
Ekran 4: dł.425m,wys.7m 
Ekran 5: dł.415m,wys.7m 


14.5 mln zł 2011-2015 Miasto Katowice 3426.4 184.5 
TAK – pomiary 
skuteczności 


ekranów 
D-02 


3 


Budowa pochłaniających 


ekranów akustycznych 


Murckowska – od ul. 1 Maja do 


mostów nad Rawą 


Ekran 1: dł.200m,wys.7m 
Ekran 2: dł.200m,wys.6m 


2.6 mln zł 2011-2015  Miasto Katowice 1994.7 270.1 
TAK – pomiary 
skuteczności 


ekranów 
D-03 


4 


Ograniczenie ruchu ciężkiego 


na ul. Mikołowskiej na odcinku 


od ul. Ligockiej do Autostrady 


A4 poprzez zmianę organizacji 


ruchu i kategorii dróg. 


Oznakowanie pionowe i 
poziome odcinka ulicy (zob. Pkt. 
5.1) 


5 tys. zł/ 
oznakowanie 
odcinka ulicy 


2011-2015 
Miejski Zarząd Ulic i 


Mostów (MZUiM) 
1617.8 653.1 


TAK – 
sprawozdanie z 


realizacji 
D-04 


5 


Budowa pochłaniających 


ekranów akustycznych 


(przedłużenie) Kościuszki – od 


ul. Żurawiej do ul. Armii 


Krajowej** 


Ekran 1: dł.40m,wys.5m 
Ekran 2: dł.85m,wys.5m 
Ekran 3: dł.45m,wys.5m 
Ekran 4: dł.142m,wys.5m 
Ekran 5: dł.105m,wys.5m 


2.1 mln zł 2011-2015 Miasto Katowice 499.6 49.2 
TAK – pomiary 
skuteczności 


ekranów 
D-05 


6 


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


Ekran 1: dł.530m,wys.7m 3.7 mln zł 2011-2015 Miasto Katowice 106.1 17.4 
TAK – pomiary 
skuteczności 


ekranów 
D-06 


                                                
7
 W przypadku zmiany kompetencji inna jednostka 
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Lp. Działanie Parametry techniczne Koszt 
Termin 


realizacji 


Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację zadania 


Wsk. M 
przed 


realizacją 
zadania 


Wsk. M’ po 
realizacji 
zadania 


Obowiązek 
raportowania – 


wymagane 
dokumenty 


Załącznik 
graficzny 


7 


Budowa obustronnie 


pochłaniających ekranów 


akustycznych Wzdłuż torowiska 


kolejowego przy ul. Tunelowej 


Ekran 1: dł.1150m, wys.1.5m 
Ekran 2: dł.200m,wys.1.5m 


1 mln zł 2011-2015  
PKP Polskie Linie 


Kolejowe
8
 


150.1 18.6 
TAK – pomiary 
skuteczności 


ekranów 
K-01 


. Suma 23.91 mln zł  


* wykonanie ekranów opcjonalnie, tylko  przypadku nie uzyskania zadowalających efektów związanych z modernizacją nawierzchni ul. Chorzowskiej oraz ewentualną zmianą organizacji ruchu. 


** dopuszcza się modyfikacje położenia i przebiegu ekranów akustycznych ze względu na planowane inwestycje w rejonie wskazanej lokalizacji. 


*** wykonanie ekranów opcjonalnie – ekrany akustyczne mogą okazać się zbędne w świetle budowy dalszego odcinka DTŚ i związanych z tym zmian w potokach i strukturze ruchu. 


                                                
8
 W przypadku zmiany kompetencji inna jednostka 
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8.2. DZIAŁANIA WSPOMAGAJACE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED 


HAŁASEM 


Poniżej zestawiono i opisano działania, których realizacja jest konieczna aby ogólnie 


zmniejszać, lub przynajmniej nie zwiększać, wielkość emisji hałasu do środowiska.  


Działania wskazane w niniejszym rozdziale (za wyjątkiem działań wspomagających dla 


obiektów czasowego przebywania dzieci i młodzieży) muszą być wykonywane przez 


jednostki do tego wskazane przez cały okres trwania Programu tj. zarówno w perspektywie 


krótko-, średnio- i długoterminowej, chyba że jest to działanie jednorazowe lub harmonogram 


stanowi inaczej. 


W przypadku całkowitego wyeliminowania czynników wpływających na generowanie 


ponadnormatywnego hałasu działanie należy uznać za zakończone. 


8.2.1. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W OBIEKTACH CZASOWEGO 


PRZEBYWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY 


Z mapy akustycznej wynika, że przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu występują 


również na terenach placówek związanych z wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży. 


Obiekty te znajdują się głównie wzdłuż tras komunikacyjnych i w wielu przypadkach nie ma 


możliwości skutecznej redukcji hałasu w ich otoczeniu. 


Wobec powyższego należałoby zagwarantować przebywającym w placówkach komfort 


akustyczny wewnątrz budynków. Są to działania wykraczające poza regulacje dyrektywy 


2002/49/UE oraz Poś, które odnoszą się jedynie do hałasu w środowisku, nie zaś do 


klimatu akustycznego wewnątrz pomieszczeń i nie są obligatoryjne z punktu widzenia 


programów ochrony środowiska przed hałasem. Kwestia ta może być rozstrzygnięta w 


ramach dofinansowania wymiany okien we wszystkich budynkach szczególnie narażonych 


na hałas. W takiej sytuacji wymagane jest spełnienie wymagań ochrony akustycznej zgodnie 


z polskimi normami. 


Obliczenia wykonane w ramach prac nad Programem posłużyły do wyznaczenia placówek 


najbardziej narażonych na hałas.  


W ramach realizacji Programu, proponuje się następujące działania zmierzające do ochrony 


ww. obiektów: 


 wymiana stolarki okiennej na fasadach  najbardziej narażonych na hałas – działanie 


to polepszy komfort akustyczny jedynie wewnątrz budynku. Nowa stolarka okienna 


powinna charakteryzować się dobrymi parametrami akustycznymi i w miarę 


możliwości umożliwiać przepływ powietrza przy zamkniętych oknach.  
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Powyższe działania należy przeprowadzić we wszystkich obiektach wskazanych 


w Tabeli 8-2.  


Poniżej zestawiono obiekty szczególnej ochrony, znajdujące się na obszarach o 


przekroczonych wartościach dopuszczalnych hałasu. Kryterium oparto o wielkość 


przekroczenia wskaźnika LDWN. 


Tabela 8-2 Placówki czasowego pobytu dzieci i młodzieży narażone na ponadnormatywny 


hałas komunikacyjny (drogowy i szynowy) 


Lp. Nazwa obiektu Adres 
Wielkość przekroczenia 


wskaźnika LDWN 


3 Szkoła Podstawowa nr 47 ul. Grzegorzka 4 do 5 dB 


6 IV Liceum Ogólnokształcące im. S. Maczka ul. Katowicka 54 do 5 dB 


7 Szkoła Podstawowa nr 36 ul. Iłłakowiczówny 13 do 5 dB 


8 Przedszkole Miejskie nr 52 ul. Iłłakowiczówny 15 do 5 dB 


9 Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, Zespół nr 2 ul. Józefowska 119 do 5 dB 


10 Przedszkole Miejskie nr 90 
ul. Bolesława Chrobrego 


39 
do 5 dB 


11 Zespół Szkół Plastycznych ul. Ułańska 7a do 5 dB 


14 Przedszkole Miejskie nr 95 ul. Piaskowa do 5 dB 


15 Gimnazjum nr 5 ul. Graniczna 27 do 5 dB 


16 Szkoła Podstawowa nr 1 Jagiellońska do 5 dB 


17 Przedszkole Miejskie nr 33 ul. Powstańców 23 do 5 dB 


18 
Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. W. 


Korfantego 
ul. Raciborska 3 do 5 dB 


19 Dom Dziecka ""Zakątek"" ul. Brynowska 70a do 5 dB 


21 
VII Liceum Ogólnokształcące im. Harcerzy Obrońców 


Katowic 
ul. Panewnicka 13 do 5 dB 


22 Gimnazjum nr 20 ul. Waltera-Jankego 160 do 5 dB 


23 Miejskie Przedszkole nr 42 ul. Boya-Żeleńskiego 30 do 5 dB 


25 Miejskie Przedszkole nr 46 ul. Waltera-Jankego 111 do 5 dB 


28 Miejskie Przedszkole nr 61 ul. Karliczka 18 do 5 dB 


29 Szkoła Podstawowa nr 48 ul. Bielska 14 do 5 dB 


30 Gimnazjum nr 4 ul. Graniczna 46 do 5 dB 
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Lp. Nazwa obiektu Adres 
Wielkość przekroczenia 


wskaźnika LDWN 


31 Gimnazjum nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Hetmańska 8 do 5 dB 


32 Miejskie Przedszkole nr 13 ul. Witosa 16A do 5 dB 


33 Przedszkole Miejskie nr 74 ul. Roździeńskiego 96 do 5 dB 


34 Przedszkole Miejskie nr 62 ul. Oswobodzenia 61 do 10 dB 


35 VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Długosza ul. Lwowska 2 do 10 dB 


36 Szkoła Podstawowa nr 19 ul. Agnieszki 2 do 10 dB 


37 Przedszkole Miejskie nr 73 ul. Słoneczna 77a do 10 dB 


38 Przedszkole Miejskie nr 27 ul. Ściegiennego 27 do 10 dB 


39 Przedszkole Miejskie nr 23 ul. Dębowa 3 do 10 dB 


42 III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza ul. Mickiewicza 11 do 10 dB 


43 Zespół Szkół Łączności im Obrońców poczty w Gdańsku ul. Mickiewicza 16 do 10 dB 


47 Akademia Muzyczna ul. Wojewódzka 33 do 10 dB 


52 Przedszkole Miejskie nr 40 ul. Panewnicka 73 do 10 dB 


53 Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Panewnicka 172 do 10 dB 


54 
Szkoła Podstawowa nr 32 w Zespole Szkolno-


Przedszkolnym nr 2 
ul. Sobańskiego 86 do 10 dB 


55 
Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii 


Krajowej 
ul. Armii Krajowej 84 do 10 dB 


56 
V Liceum Ogólnokształcącego Im. Władysława 


Broniewskiego 
ul. Waltera-Jankego 65 do 10 dB 


57 Prywatne Przedszkole nr 1 ul. Ligocka 5a do 10 dB 


58 Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Gallusa 5 do 10 dB 


59 Przedszkole Miejskie nr 12 Filia ul. Załęska 43 do 10 dB 


60 Technikum nr 15 ul. Boya-Żeleńskiego 96 do 10 dB 


61 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 ul. Witosa 23 do 10 dB 


63 Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 im. Andrzeja Mielęckiego ul. Szkolna 5 do 10 dB 


65 Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa ul. Hallera 60 pow. 10 dB 


66 
Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących im. H. 


Sucharskiego 
ul. Józefowska 32 pow. 10 dB 


67 Przedszkole Miejskie nr 30 ul. Gliwicka 157 pow. 10 dB 
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Lp. Nazwa obiektu Adres 
Wielkość przekroczenia 


wskaźnika LDWN 


68 Zespół Szkół Specjalnych nr 11 ul. Gliwicka 148A pow. 10 dB 


69 VIII Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie ul. 3 Maja 42 pow. 10 dB 


72 Miejskie Przedszkole im. Hansa Christiana Andersena nr 1 ul. Brynowska 82 pow. 10 dB 


73 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 ul. Mikołowska 131 pow. 10 dB 


74 Szkoła Podstawowa nr 42 ul. Wiosny Ludów 22 pow. 10 dB 


75 Zespół Szkół nr 7 im. S. Mastalerza ul. Gliwicka 228 pow. 10 dB 


76 Gimnazjum nr 7 w Zespole Szkół nr 7 im. S. Mastalerza ul. Gliwicka 276 pow. 10 dB 


77 Przedszkole Miejskie nr 56 ul. Wiosny Ludów 17 pow. 10 dB 


78 Szkoła Podstawowa nr 44 ul. Morawa 86 pow. 10 dB 


Do dalszych analiz wytypowano placówki, dla których wielkość przekroczenia wskaźnika 


LDWN jest większa niż 10 dB oraz posiadające stolarkę okienną wymagającą natychmiastowej 


wymiany. Wyniki zestawiono w tabeli poniżej. 


Tabela 8-3 Obiekty szczególnej ochrony uwzględnione w Programie w zakresie wymiany 


stolarki okiennej w latach 2011-2015 


Kolejność 


realizacji 
Placówka Liczba słuchaczy 


Ilość okien wymagających 


wymiany 


1 
Pałac Młodzieży im. Aleksandra 


Kamińskiego 
6104 339 


2 
VIII Liceum Ogólnokształcące im. M. 


Skłodowskiej-Curie 
585 24 


3 
Zespół Szkół Elektrycznych i 


Ogólnokształcących im. H. Sucharskiego 
425 12 


4 Szkoła Podstawowa nr 42 310 44 


5 
Miejskie Przedszkole im. Hansa Christiana 


Andersena nr 1 
100 31 


6 
Gimnazjum nr 7 w Zespole Szkół nr 7 im. S. 


Mastalerza 
78 78 


7 Zespół Szkół Specjalnych nr 11 50 18 


 


8.2.2. REMONTY ORAZ MODERNIZACJA (KONSERWACJA) NAWIERZCHNI 


DROGOWYCH 


Utrzymanie, konserwacja oraz bieżące naprawy nawierzchni drogowej mogą znacznie 


przyczynić się do obniżenia poziomu hałasu. Eliminacja kolein, ubytków, źle osadzonych 
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studzienek oraz generalne remonty nawierzchni drogowych powinny być głównymi 


działaniami wspomagającymi Program w dziedzinie ochrony przed hałasem drogowym. 


Proponuje się coroczne, wiosenne, przeglądy stanu nawierzchni drogowej  na następujących 


ulicach: 


a) zarządzanych przez  MZUiM: 


- 1 Maja, 73 Pułku Piechoty, Agnieszki, Al. Roździeńskiego (w granicach zarządu), Armii 


Krajowej, Bagienna, Bielska, Bocheńskiego, Bohaterów Monte Cassino, Boya-Żeleńskiego, 


Brynowska, Bytkowska, Chorzowska, Damrota, Dębowa, Dobrego Urobku, Dudy Gracza, 


Francuska, Gen. Grota Roweckiego, Gen. Hallera, Gen. Le Ronda, Gliwicka, Grundmanna, 


Górniczego Stanu, Graniczna, Jagiellońska, Kochanowskiego, Jankego, Józefowska, 


Katowicka, Leopolda, Lwowska, Kłodnicka, Kolejowa, Kołodzieja, Kopernika, Korfantego, 


Kościuszki, Ks. Piotra Ściegiennego, Ligocka, Lwowska, Matejki, Mickiewicza, Mikołowska, 


Milowicka, Misjonarzy Oblatów, Morawa, Murckowska, Mysłowicka, Obroki, Obrońców, 


Westerplatte, Owsiana, Panewnicka, Piotrowicka, Plac Wolności, Pocztowa, 


Poniatowskiego, Powstańców, Pszczyńska, Rolna, Rzepakowa, Sądowa, Słoneczna, 


Słowackiego, Sokolska, Sołtysia, Strzelców Bytomskich, Stęślickiego, Szarych Szeregów, 


Szczecińska, Szopienicka, Śląska, Św. Jana, Trasa Reńców, Uniczowska, Warszawska, 


Wiosny Ludów, Wita Stwosza, Witosa, Wiśniowa, Załęska, Ziołowa, Złota. 


b) zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad:  


-  Aleja Górnośląska (Autostrada A4), Al. Roździeńskiego (S86) 


Z każdorazowego przeglądu powinien być sporządzony raport o stanie nawierzchni drogowej  


Raport powinien być sporządzany przez właściwego zarządcę drogi i powinien zawierać 


informacje o  stanie jezdni na poszczególnych odcinkach (liczba kolein, dziur, źle 


osadzonych studzienek – wraz z lokalizacją).  


Tabela 8-4 Przykład raportu o stanie nawierzchni 


Ulica (odcinek od do) Stan nawierzchni Inne uwagi Data planowanego remontu 


x np. zły – liczne dziury np. brak np. 2012 


Na podstawie powyższego raportu powinna co roku powstawać aktualna lista odcinków ulic 


przeznaczonych do remontu. 


8.2.3. KONTROLA PRĘDKOŚCIU RUCHU 


Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu często związane są nadmierną prędkością 


potoku ruchu. Ograniczenie prędkości nie zawsze skutkuje ograniczeniem poziomu hałasu, 
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ze względu na brak jego przestrzegania w rzeczywistości. Proponuje się zatem uzupełnienie 


sieci fotoradarów na następujących odcinkach drogowych: 


1) Chorzowska – dodatkowy fotoradar na wysokości ul. Ułańskiej 


2) Trasa Reńców – fotoradar przed estakadą, od zachodniej strony 


3) Mikołowska – fotoradar pomiędzy Autostradą a ul. Brynowską 


4) Ul. Brynowska – fotoradar 


5) Kościuszki – fotoradar między ul. Szpaków a  ul. Gawronów 


6) Bielska – fotoradar na wysokości Przedszkola nr 72 


7) Murckowska – fotoradar 


8) Al. Roździeńskiego – fotoradar na wysokości Burowca 


8.2.4. DZIAŁANIA PLANISTYCZNE Z ZAKRESU ORGANIZACJI RUCHU 


DROGOWEGO 


Stosowanie zasady zrównoważonego rozwoju ma zapewniać równowagę pomiędzy celami 


transportowymi (m.in. gospodarczymi) a aspektami społecznymi, przestrzennymi oraz 


ochrony środowiska. Ponieważ jakość systemu transportowego decyduje o jakości życia 


mieszkańców i o rozwoju gospodarczym, miasta mają obowiązek opracowania do 2014 roku 


„Planu Transportowego”. 


8.2.5. REMONTY TOROWISK TRAMWAJOWYCH 


Zły stan techniczny torowisk znacząco wpływa na emisję hałasu. Jako zadania 


wspomagające Program w dziedzinie ochrony przed hałasem tramwajowym zaproponowano 


następujące działania: 


 remont torowisk wbudowanych w jezdnię – polegający na stosowaniu mat tłumiących 


drgania oraz bezpodsypkowej konstrukcji z zastosowaniem elastycznych mas do 


sprężystego mocowania szyn, 


 remont torowisk wydzielonych – torowisko klasyczne tłuczniowe, podkłady 


strunobetonowe, mocowanie sprężyste, maty tłumiące drgania. 


Analiza mapy akustycznej oraz dostępne informacje dotyczące rejonów największych 


konfliktów społecznych na tle hałasu tramwajowego pozwoliły na wytypowanie rejonów, dla 


których należy przedsięwziąć nadzwyczajne środki redukcji hałasu (por. Tabela 8-8). 
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8.2.6. ELIMINACJA NIERÓWNOŚCI ORAZ POŁĄCZEŃ ŁUBKOWYCH SZYN 


TRAMWAJOWYCH I KOLEJOWYCH 


Trzeba dążyć do całkowitego wyeliminowania połączeń łubkowych a w rejonach 


udokumentowanych przekroczeń stosować środki redukcji hałasu takie jak ekrany 


akustyczne lub wały zgodnie z harmonogramem określonym w Programie ochrony 


środowiska przed hałasem. 


W celu obniżenia poziomu hałasu szynowego, zaleca się cykliczne szlifowanie szyn 


tramwajowych i kolejowych oraz eliminację połączeń łubkowych (poprzez łącze bezstykowe) 


szyn na istniejących odcinkach torowisk. Otrzymany w ten sposób spadek poziomu hałasu 


może osiągnąć, w zależności od prędkości ruchu, do ok. 5 dB.  Powyższe działanie wpłynie 


również na mniejsze zużycie obręczy kołowych w pojazdach szynowych. Kwalifikacji 


odcinków torowych do szlifowania oraz do wykonania połączeń bezstykowych powinien 


dokonywać co roku na wiosnę właściwy zarządca trasy komunikacyjnej. Na tej podstawie 


powinien powstać harmonogram działań na dany rok kalendarzowy.  


8.2.7. DZIAŁANIA Z ZAKRESU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 


Działania planistyczne w zakresie ochrony przed hałasem mają swoje uzasadnienie prawne 


w art. 72 Poś, który wskazuje, że w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 


zapewnia się warunki utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalną gospodarkę 


zasobami środowiska, w szczególności przez uwzględnianie potrzeb ochrony przed 


hałasem. W przypadku posiadania przez miasto  mapy akustycznej, jest to zadanie, które nie 


wymaga sporządzenia odrębnych analiz akustycznych. 


Art. 114.1 Poś zobowiązał organ wprowadzający miejscowy plan zagospodarowania 


przestrzennego do uwzględnienia w tym procesie różnych funkcji zagospodarowania 


terenu, a więc również dopuszczalnych norm natężenia hałasu. Brak uwzględnienia 


tych wskazań w planie zagospodarowania przestrzennego może stanowić podstawę 


do zakwestionowania prawidłowości jego opracowania, przy wykorzystaniu środków 


prawnych określonych w ustawie o planowaniu przestrzennym9. 


W ustaleniach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz indywidualnych 


decyzjach w sprawie zabudowy i zagospodarowania terenu należy przeciwdziałać 


powstawaniu konfliktów akustycznych, wynikających z narażenia na oddziaływanie hałasu 


terenów, które zalicza się do chronionych przed hałasem w rozumieniu ustawy Prawo 


ochrony środowiska, poprzez nie dopuszczanie do zagospodarowania takich terenów w 


obszarach o niekorzystnym klimacie akustycznym. 


                                                
9
 K. Gruszecki, Komentarz do ustawy Poś, LEX, Warszawa 2007 
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Ochronę przed hałasem istniejącej zabudowy należy prowadzić zgodnie z Prawem ochrony 


środowiska. W przypadku konieczności budowy ekranów akustycznych należy wprowadzać 


obudowę biologiczną wokół ekranów w celu poprawy ich estetyki. 


8.2.7.1.  PROPOZYCJE ZAPISÓW W MIEJSCOWYCH PLANACH 


ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 


Propozycje zapisów w MPZP przedstawione w niniejszym rozdziale zostały opracowane w 


Biurze Rozwoju Gdańska10.  


Tereny miasta, ze względu na podejście planistyczne,  można podzielić na 3 kategorie pod 


względem oddziaływań akustycznych: 


a. tereny położone poza zasięgiem akustycznych oddziaływań  


b. tereny położone w zasięgu akustycznych oddziaływań istniejących źródeł hałasu 


c. tereny położone w zasięgu akustycznych oddziaływań planowanych źródeł hałasu 


Propozycje możliwych zapisów dla w/w terenów zestawiono się w tabelach poniżej. 


Tabela 8-5 Propozycje możliwych zapisów do miejscowych planach zagospodarowania 


przestrzennego dla terenów położonych poza zasięgiem akustycznych oddziaływań 


Przeznaczenie 
terenu 


Zasady ochrony środowiska i przyrody 


Szczególne 
warunki 


zagospodarowania 
terenów oraz 


ograniczenia w ich 
użytkowaniu 


Tereny 
zabudowy 


jednorodzinnej 


1) obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną, 


2) obowiązuje standard akustyczny dla danego rodzaju terenu określonego w przepisach 
odrębnych 


Nie ma 
konieczności 
umieszczania 
specjalnych 


zapisów 


Tereny 
zabudowy 


wielorodzinnej 


1) obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną i zamieszkiwania zbiorowego 


2) obowiązuje standard akustyczny dla danego rodzaju terenu określonego w przepisach 
odrębnych 


Tereny 
zabudowy 


mieszkaniowo-
usługowej 


1) obowiązuje standard akustyczny dla danego rodzaju terenu określonego w przepisach 
odrębnych 


2) na terenie zabudowy mieszkaniowej obowiązuje standard akustyczny określony w przepisach 
odrębnych 


3) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi znajdujących się w uciążliwości 
prowadzonej działalności gospodarczej zastosowanie zabezpieczeń akustycznych 
doprowadzających poziom hałasu do obowiązujących norm 


4) obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniowo – usługową  


                                                
10


 Materiały konferencji „Problem hałasu w mieście – hałas drogowy” str.79, Bydgoszcz 2009 
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Tabela 8-6 Propozycje możliwych zapisów do miejscowych planach zagospodarowania 


przestrzennego dla terenów położonych w zasięgu akustycznych oddziaływań istniejących 


źródeł hałasu 


Przeznaczenie 
terenu 


Zasady ochrony środowiska i przyrody 


Szczególne 
warunki 


zagospodarowania 
terenów oraz 


ograniczenia w ich 
użytkowaniu 


Tereny 
zabudowy 


jednorodzinnej 
i 


wielorodzinnej 


1) wyklucza się lokalizację nowej zabudowy mieszkaniowej, 


2) w budynkach mieszkaniowych od strony ulicy/kolei zastosowanie elewacji o podwyższonej 
izolacyjności akustycznej 


1) na terenie/części 
terenu występują 
wysokie poziomy 
hałasu w 
środowisku od ulicy 
/ linii kolejowej / 
lotniska 


2) teren położony w 
strefie śródmiejskiej 
w rozumieniu 
przepisów 
dotyczących 
dopuszczalnych 
poziomów hałasu w 
środowisku 


Tereny 
zabudowy 


mieszkaniowo-
usługowej 


1) wyklucza się lokalizację nowej zabudowy mieszkaniowej 


2) w budynkach mieszkalnych od strony ulicy/kolei zastosowanie elewacji o podwyższonej 
izolacyjności akustycznej  


3) wyklucza się lokalizację szpitali, domów opieki społecznej oraz budynków związanych ze 
stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży w przypadku niezapewnienia wymaganego 
poziomu hałasu w środowisku 


4) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zastosowanie zabezpieczeń akustycznych 
doprowadzających poziom hałasu do wartości zgodnych z obowiązującymi normami 


Tabela 8-7 Propozycje możliwych zapisów do miejscowych planach zagospodarowania 


przestrzennego dla terenów położonych w zasięgu akustycznych oddziaływań planowanych 


źródeł hałasu 


Przeznaczenie 
terenu 


Zasady ochrony środowiska i przyrody 


Szczególne 
warunki 


zagospodarowania 
terenów oraz 


ograniczenia w ich 
użytkowaniu 


Tereny 
zabudowy 


jednorodzinnej 


1) obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną 


1) teren 
potencjalnie 
zagrożony 
wystąpieniem 
wysokich poziomów 
hałasu w 
środowisku od 
planowanej 
ulicy/linii kolejowej 


2) teren położony w 
strefie śródmiejskiej 
w rozumieniu 
przepisów 
dotyczących 
dopuszczalnych 
poziomów hałasu w 
środowisku 


Tereny 
zabudowy 


wielorodzinnej 


1) obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną i zamieszkiwania zbiorowego 


2) od strony planowanej ulicy/linii kolejowej wprowadzenie zabudowy pierzowej ciągłej 


3) w pierzei od strony planowanej ulicy/linii kolejowej w budynkach z pomieszczeniami 
przeznaczonymi na pobyt ludzi zastosowanie elewacji o podwyższonej izolacyjności 
doprowadzającej poziom hałasu do obowiązujących norm dla tego typu pomieszczeń 


Tereny 
zabudowy 


mieszkaniowo-
usługowej 


1) na terenach zabudowy mieszkaniowej obowiązuje standard akustyczny określony w przepisach 
odrębnych 


2) w budynkach mieszkalnych od strony ulicy/kolei zastosowanie elewacji o podwyższonej 
izolacyjności akustycznej 


3) w pierzei od strony planowanej ulicy/linii kolejowej w budynkach z pomieszczeniami 
przeznaczonymi na pobyt ludzi zastosowanie elewacji o podwyższonej izolacyjności 
doprowadzającej poziom hałasu do obowiązujących norm dla tego typu pomieszczeń 


4) obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniowo – usługową  


 


8.2.8. ZESTAWIENIE ORAZ HARMONOGRAM DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH 


PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM 


Poniżej zestawiono wszystkie, omówione w niniejszym rozdziale, działania wspomagające 


Program wraz z podaniem kosztów, odpowiedzialnych jednostek oraz określeniem 


harmonogramu czasowego realizacji.  
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Tabela 8-8 Harmonogram działań wspomagających Program 


Zadanie Koszt Jednostka odpowiedzialna 


Obowiązek wykonania 


Roczne raportowanie 
Krótkoterminowy 


2011-2015 
Średnioterminowy 


2016-2020 
Długoterminowy po 


2020 


Modernizacje /remonty nawierzchni ulic 
(Rozdział 8.2.2) 


5 mln zł / rok 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 


(MZUiM) 
TAK TAK TAK 


Informacja dotycząca zastosowanej 
nawierzchni, innych środków redukcji 
hałasu lub/i pomiarów poziomu dźwięku 


Modernizacje /remonty nawierzchni ulic 
(Rozdział 8.2.2) 


1 mln zł / rok 
Generalna Dyrekcja Dróg 


Krajowych i Autostrad 
TAK TAK TAK 


Informacja dotycząca zastosowanej 
nawierzchni, innych środków redukcji 
hałasu lub/i pomiarów poziomu dźwięku 


Montaż fotoradarów (Rozdział 8.2.3) 1.6 mln zł Policja/Straż Miejska TAK TAK TAK 
Informacja dotycząca ilości i lokalizacji 
zamontowanych radarów. 


Opracowanie Planu Transportowego  bez kosztów Miasto Katowice TAK - - 
Informacja o stanie prac nad 
opracowaniem. 


Szlifowanie szyn tramwajowych – 10 km 
toru pojedynczego rocznie (Rozdział 


8.2.5) 
0.4 mln zł / rok 


Zarządca torowiska 
tramwajowego (Tramwaje 


Śląskie) 
TAK TAK TAK 


Informacja dotycząca miejsc podlegających 
szlifowaniu. 


Eliminacja połączeń łubkowych szyn 
tramwajowych (Rozdział  8.2.5) 


0.2 mln zł / rok 
Zarządca torowiska 


tramwajowego (Tramwaje 
Śląskie) 


TAK TAK TAK 
Informacja dotycząca miejsc eliminacji 
połączeń  łubkowych szyn. 


Modernizacja torowiska  w ciągu ul. 
Wiosny Ludów  


7.4 mln zł** 
Zarządca torowiska 


tramwajowego (Tramwaje 
Śląskie) 


TAK* TAK - 
Informacja o zastosowanej technologii, 
pomiary hałasu, analiza porealizacyjna 


Modernizacja torowiska  w ciągu ul. 
Obrońców Westerplatte  


12.6 mln zł** 
Zarządca torowiska 


tramwajowego (Tramwaje 
Śląskie) 


TAK* TAK - 
Informacja o zastosowanej technologii, 
pomiary hałasu, analiza porealizacyjna 


Modernizacja torowiska  w ciągu ul. 


Chorzowskiej  
16.8 mln zł** 


Zarządca torowiska 
tramwajowego (Tramwaje 


Śląskie) 
TAK* TAK - 


Informacja o zastosowanej technologii, 
pomiary hałasu, analiza porealizacyjna 


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


(Rozdział  8.2.5) 
0.8 mln zł / rok PKP Polskie Linie Kolejowe TAK TAK TAK 


Informacja dotycząca miejsc podlegających 
szlifowaniu. 


Eliminacja połączeń łubkowych szyn 
kolejowych na terenie Katowic (Rozdział  


8.2.5) 
0.5 mln zł / rok PKP Polskie Linie Kolejowe TAK TAK TAK 


Informacja dotycząca miejsc eliminacji 
połączeń  łubkowych szyn. 


Uwzględnianie zapisów akustycznych w 
miejscowych planach zagospodarowania 


przestrzennego (Rozdział  8.2.6) 
bez kosztów Miasto Katowice TAK TAK TAK 


Informacja o rodzaju wprowadzanych 
zapisów do planów. 
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Zadanie Koszt Jednostka odpowiedzialna 


Obowiązek wykonania 


Roczne raportowanie 
Krótkoterminowy 


2011-2015 
Średnioterminowy 


2016-2020 
Długoterminowy po 


2020 


Wymiana okien w obiektach wskazanych 
w Tabeli 8-3 (Rozdział  8.2.1) 


0.82 mln zł Miasto Katowice - TAK TAK Informacja i ilości wymienionych okien. 


* Zadanie możliwe do przeniesienia na okres średnioterminowy jedynie w przypadku braku zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych 
** koszty orientacyjne, mogą różnić się od rzeczywistych 
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9.  KOSZTY REALIZACJI PROGRAMU WRAZ Z ANALIZĄ EFEKTYWNOŚCI 


WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANYCH METOD REDUKCJI HAŁASU 


9.1. KOSZTY JEDNOSTKOWE PROGRAMU 


Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice finansowany będzie z 


budżetu miasta oraz ze środków własnych zarządców źródeł hałasu. Jako potencjalne źródła 


finansowania przedsięwzięć można wymienić środki następujących funduszy ekologicznych: 


 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,  


 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 


 EkoFunduszu. 


Ponadto możliwe jest uzyskanie kredytów bankowych na preferencyjnych warunkach oraz 


korzystanie ze środków Funduszy Europejskich, jeśli takie są dostępne. 


Zadania przypisane miastu Katowice będą finansowane z pieniędzy na zadania własne 


gminy. 


Poniżej przedstawiono tabelę przyjętych w niniejszym Programie kosztów jednostkowych 


Tabela 9-1 Koszty jednostkowe realizacji poszczególnych zadań przyjęte w Programie 


Zadanie Koszt 


Budowa ekranu akustycznego z fundamentem i projektem 
 ekran drogowy - 1000 zł / 1m


2
 


 ekran kolejowy/tramwajowy – 500 zł / 1m
2
 


Remont nawierzchni drogowej (nakładka z asfaltu typu 


SMA) 
60 zł / 1m


2
 


Remont torowiska tramwajowego 


 3.5 mln zł / 1km toru pojedynczego dla torowisk   


wydzielonych 


 7 mln zł / 1km toru pojedynczego dla torowisk 


wbudowanych w jezdnię (wraz z remontem jezdni) 


Szlifowanie szyn 41 tys. zł / 1km toru pojedynczego 


Fotoradar 200 tys. zł / sztuka 


Opracowanie studium komunikacyjnego 1.5 mln zł 


Wymiana stolarki okiennej 1500 zł / sztuka 


Wstawienie znaków drogowych 5000 zł / odcinek trasy 


 


Dla przykładu, jeśli ekran akustyczny (drogowy) ma mieć wysokość 5m oraz długość 100m 


to jego koszt wylicza się następująco:  


1) powierzchnia ekranu: 5m x 100m = 500m2,  


2) koszt, na podstawie Tabeli 9-1: 500m2 x 1000 zł/m2 = 500000 zł = 0.5 mln zł. 
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9.2. KOSZTY DZIAŁAŃ GŁÓWNYCH PROGRAMU 


Na lata 2011-2015 przewidziano szereg obowiązkowych zadań przypisanych Zarządcom 


źródeł hałasu. Poniżej zestawiono szacunkowe koszty jakie będą musiały ponieść 


poszczególne podmioty wskazane w niniejszym dokumencie w okresie krótkoterminowym 


(por. Tabela 8-1). 


1) Miejski Zarząd Ulic i Mostów -  0.01 mln zł (oznakowanie ulic) 


2) Miasto Katowice – 22.9 mln zł (ekrany akustyczne – działania warunkowe, por. 


Tabela 8-1),  


3) PKP Polskie Linie Kolejowe – 1 mln zł (ekrany akustyczne), 


9.3. KOSZTY DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH PROGRAM 


Poniżej wyszczególniono koszty związane z obowiązkowymi (poza wymianą stolarki okiennej 


– por. Rozdział 8.2.1) działaniami wspomagającymi Program, jakie poniosą Zarządcy źródeł 


hałasu aby ograniczyć negatywne oddziaływanie hałasu (por. Tabela 8-8). 


1) Lata 2011-2015 – okres krótkoterminowy 


a) Miejski Zarząd Ulic i Mostów  – 25 mln zł (remonty, modernizacje, utrzymanie ulic), 


b) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – 5 mln zł (remonty, modernizacje 


jezdni), 


c) Tramwaje Śląskie – 39.8 mln zł (szlifowanie szyn, eliminacja połączeń łubkowych) – 


w przypadku nie zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych, część kosztów 


może zostać przeniesiona na okres średnioterminowy, 


d) PKP Polskie Linie Kolejowe – 6.5 mln zł (szlifowanie szyn, eliminacja połączeń 


łubkowych), 


e) Policja/Straż Miejska – 1.6 mln zł (fotoradary), 


2) Lata 2016-2020 – okres średnioterminowy 


a) Miejski Zarząd Ulic i Mostów  – 25 mln zł (remonty, modernizacje, utrzymanie ulic), 


b) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – 5 mln zł (remonty, modernizacje 


jezdni), 


c) Tramwaje Śląskie – 3 mln zł (szlifowanie szyn, eliminacja połączeń łubkowych), 


d) PKP Polskie Linie Kolejowe – 6.5 mln zł (szlifowanie szyn, eliminacja połączeń 


łubkowych), 


e) Miasto Katowice – 0.82 mln zł (wymiana stolarki okiennej w obiektach wskazanych w 


Tabeli 8-3)11. 


                                                
11


 Działanie to nie jest obowiązkowe 
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3) Lata po 2020 roku – okres długoterminowy – ze względu na bardzo odległą perspektywę 


czasową szacowanie wydatków związanych z ochroną przed hałasem jest obarczone 


dużym błędem, w związku z czym zostało pominięte. 


9.4. ANALIZA EFEKTYWNOŚCI ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ 


Przeanalizowano poszczególne działania Programu pod kątem ich efektywności, zgodnie z 


wytycznymi opisanymi w rozdziale 4 oraz na podstawie Tabeli 8-1. Wyniki zestawiono w 


tabeli poniżej. 


Tabela 9-2 Analiza efektywności zastosowanych rozwiązań dla działań głównych 


Zadanie 
Liczba mieszkańców 


objęta Programem 


Koszt 


realizacji 
Eekol  [%] 


Eekon 


[dB*mieszk/zł] 
Metryczka 


Ograniczenie ruchu ciężkiego na całej 


długości ul. Brynowskiej 
1457 5 tys. zł 54.3 1457000 D-01 


Budowa pochłaniających ekranów 


akustycznych Chorzowska – od 


granicy z Chorzowem do Wesołego 


Miasteczka 


8259 14.5 mln zł 94.6 4556.7 D-02 


Budowa pochłaniających ekranów 


akustycznych Murckowska – od ul. 1 


Maja do mostów nad Rawą 


539 2.6 mln zł 86.5 1658.5 D-03 


Ograniczenie ruchu ciężkiego na ul. 


Mikołowskiej na odcinku od ul. 


Ligockiej do Autostrady A4 


1602 5 tys. zł 59.6 1602000 D-04 


Budowa pochłaniających ekranów 


akustycznych (przedłużenie) 


Kościuszki – od ul. Żurawiej do ul. 


Armii Krajowej 


439 2.1 mln zł 90.2 1672.4 D-05 


Budowa pochłaniających ekranów 


akustycznych (przedłużenie) Bagienna 


– od Bohaterów Monte Cassino do ul. 


1 Maja 


738 3.7 mln zł 83.6 1595.7 D-06 


Budowa obustronnie pochłaniających 


ekranów akustycznych Wzdłuż 


torowiska kolejowego przy ul. 


Tunelowej 


201 1 mln zł 87.6 1005 K-01 
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10.  ORGANIZACJA ZARZĄDZANIA PROGRAMEM, RAPORTOWANIE 


Prezydent miasta Katowice jest organem odpowiedzialnym za opracowanie projektu 


Programu oraz zbieranie informacji o realizacji zadań Programu, natomiast organem 


zatwierdzającym Program i przyjmującym  raporty z jego realizacji jest Rada Miasta 


Katowice. 


Jednostki odpowiedzialne za wykonanie poszczególnych  zadań Programu (Miejski Zarząd 


Ulic i Mostów, Tramwaje Śląskie, PKP Polskie Linie Kolejowe, Generalna Dyrekcja Dróg 


Krajowych i Autostrad, Policja, Straż Miejska) będą składały Prezydentowi miasta Katowice 


sprawozdania z prac nad realizacją Programu do 31 stycznia każdego roku. Powyższe 


dotyczy również podmiotów i Wydziałów Urzędu, które Zarządzeniem Prezydenta zostaną 


zobligowane do wykonywania zadań Programu (np. Wydział Planowania Przestrzennego, 


Wydział Kształtowania Środowiska). Raport dla Prezydenta powinien zawierać: 


1) Informacje o zrealizowanych i będących w realizacji zadaniach wraz z 


harmonogramem prac, 


2) Informacje o zastosowanej technologii w związku z realizacją zadania, 


3) Sprawozdania z pomiarów poziomu dźwięku przed rozpoczęciem zadania i po jego 


zakończeniu, 


4) Sprawozdania z  przeprowadzonych analiz porealizacyjnych,  


5) Informacje o przyjętych w planach zagospodarowania przestrzennego zapisach 


dotyczących rozwiązań, mających na celu ograniczenie emisji hałasu do środowiska 


(dot. Wydziału Planowania Przestrzennego). 


Raporty składane Prezydentowi miasta Katowice powinny zawierać tzw. wskaźniki 


monitorujące, pozwalające ocenić postęp prac związanych z realizacją niniejszego Programu 


(por. Tabela 10-1). 


Prezydent Miasta Katowice, na tej podstawie przekazuje w terminie do 31 marca każdego 


roku Radzie Miejskiej Katowic „Raport z realizacji Programu ochrony środowiska przed 


hałasem dla m. Katowice” za rok ubiegły. Uprawnienie Rady Miejskiej Katowic do żądania 


takich informacji ma za zadanie zwiększyć możliwości całościowej oceny sytuacji 


wpływającej na przekroczenie standardów środowiska i szybsze podejmowanie właściwych 


rozstrzygnięć.  


Raport powinien zawierać: 


1) Opisy poszczególnych zadań zrealizowanych i będących w realizacji: 


a) jednostkę odpowiedzialną za zadanie,  


b) harmonogram realizacji zadania,  


c) założone i uzyskane w wyniku realizacji rezultaty zadania. 
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2) Informacje o ewentualnych zagrożeniach wykonania zadań Programu. 


3) Informacje o wydanych aktach prawa miejscowego, mających wpływ na klimat 


akustyczny otoczenia dróg (plany zagospodarowania, obszary ograniczonego 


użytkowania, obszary ciche w aglomeracji). 


Tabela poniżej przedstawia możliwy sposób zbierania informacji o postępie realizacji zadań 


Programu. 


Tabela 10-1 Zbieranie informacji o realizacji Programu (przykład) 


Lp. Nazwa zadania 
Jednostka 


odpowiedzialna 


Postęp wykonania 


2010 2011 2012 2013 2014 2015 


1 


np. Budowa 


ekranu 


akustycznego w 


rejonie X 


X -1 0 0 0 1 - 


 


Gdzie: 


-1 – oznacza zadanie nierozpoczęte 


0 – oznacza zadanie w trakcie realizacji 


1 – oznacza zadanie zrealizowane 
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11.  UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W PROCESIE TWORZENIA PROGRAMU 


Udział społeczeństwa na etapie tworzenia Programu zapewnia Ustawa o udziale 


społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 


października 2008 roku (Dz.U. 2008, nr 199 poz. 1227). Przepisy stanowią, że udział 


mieszkańców w postępowaniu w sprawie wprowadzanych zmian do obowiązującego 


dokumentu obejmuje m.in.:  


 podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania uwag i wniosków 


wraz ze wskazaniem miejsca i co najmniej 21-dniowego terminu składania uwag i 


wniosków, 


 rozpatrzenie zgłoszonych uwag i wniosków, 


 załączenie do dokumentu informacji na temat zgłoszonych uwag i wniosków oraz 


sposobu ich wykorzystania. 


Zgodnie z powyższym w dniach od 10 do 31 maja 2010 r. mieszkańcy Katowic mieli okazję 


zapoznać się z treścią dokumentu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta 


Katowice oraz wnieść swoje uwagi za pomocą specjalnie stworzonego w tym celu adresu e-


mail, jak też przesłać uwagi na podany numer faksu lub złożyć je osobiście w siedzibie 


Urzędu Miasta Katowice. 


Poniżej zestawiono uwagi oraz wnioski dotyczące Programu wraz z komentarzami. 


Tabela 11-1 Wnioski i uwagi zgłoszone przez mieszkańców Katowic 


Lp. 
Podmiot 


składający 
wniosek 


Lokalizacja problemu 
Prezentacja problemu / złożone 


wnioski 
Odpowiedzi i komentarze 


1. Osoba prywatna 


ul. Kościuszki od ul. 
Brynowskiej do ul. 
Gawronów (strona 
zachodnia) 


Uciążliwy hałas drogowy. 
Konieczność montażu ekranów 
akustycznych na odcinku ul. 
Kościuszki od ul. Gawronów do ul. 
Brynowskiej w latach 2011-2015. 


Ujęto rejon w zakresie polegającym na stosowaniu 
nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych 
oraz wskazano konieczność konserwacji 
nawierzchni drogowej zgodnie z harmonogramem 
podanym w  Tabeli 8-8 Programu. 


2. Osoba prywatna 
Al. Roździeńskiego, 
okolice ul. Letniej 


Uciążliwy hałas drogowy. Prośba o 
podwyższenie oraz przedłużenie 
istniejących ekranów akustycznych 
wzdłuż Al. Roździeńskiego. Prośba o 
przedstawienie wyników pomiarów 
hałasu po wybudowaniu ekranów 
akustycznych (jeżeli takie były 
przeprowadzane). Hałas z wiaduktu 
nad ul. Hallera. 


W ramach Programu przeprowadzano symulację 
zmiany skuteczności ekranowania po 
podwyższeniu i przedłużeniu ekranów 
akustycznych. Analiza graficzna – Rys. 17a,b, 
Załącznik nr 2 do Programu. Stwierdza się, że 
przedłużenie ekranu oraz podwyższenie 
istniejących (trocinobetonowych) o  1.5 m 
poskutkuje wyeliminowaniem przekroczeń we 
wskazanym rejonie (ul. Letnia). Działanie możliwe 
do wykonania w okresie średnioterminowym 
(2016-2020). 
. 


3 Osoba prywatna 
Torowisko tramwajowe 
na ul. Obr. Westerplatte 


Uciążliwy hałas tramwajowy. Prośba 
o informacje kiedy planowany jest 
remont torowiska wzdłuż ul. Obr. 
Westerplatte. 


Remont torowiska wzdłuż ul. Obr. Westerplatte 
ujęto w zakresie działań wspomagających ochronę 
przed hałasem, zgodnie z harmonogramem 
przedstawionym w tekście Programu, w Tabeli 8-8 
(lata 2011-2015).  
Tramwaje Śląskie planują modernizację torowiska 
w ramach zadania „Modernizacja torowiska 
wbudowanego w jezdnię ul. Obrońców 
Westerplatte w Katowicach” – ułożenie  torowiska 
na płytach żelbetowych, przytwierdzenie szyn w 
konwencji „ szyny pływającej” z elementami 
wibroakustycznymi. Planowana realizacja 
(dokumentacja projektowa + wykonanie) w latach 
2012-2013. 
W przypadku nie zabezpieczenia odpowiednich 
środków finansowych działanie może zostać 
przeniesione na okres średnioterminowy (2016-
2020). 
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Lp. 
Podmiot 


składający 
wniosek 


Lokalizacja problemu 
Prezentacja problemu / złożone 


wnioski 
Odpowiedzi i komentarze 


Dodatkowo rejon ten ujęto w zakresie działań 
wspomagających ochronę przed hałasem poprzez 
konieczność cyklicznego szlifowania szyn oraz 
eliminacji połączeń łubkowych szyn, zgodnie z 
harmonogramem podanym w Tabeli 8-8 tekstu 
Programu. 


4 Osoba prywatna - 


Wyrażono nadzieję, że realizacja 
Programu umożliwi „niwelowanie 
hałasu jako czynnika wpływającego 
na stan zdrowia”. 


Efektem realizacji Programu będzie ograniczenie 
liczby ludności narażonej na ponadnormatywny 
hałas Nie sformułowano wniosku odnośnie 
zapisów Programu. 


5 
Instytucja 
prywatna 


ul. Sokolska 14 


Uciążliwy hałas drogowy. Prośba o 
informację dotycząca możliwości 
wybudowania ekranu akustycznego 
przy ul. Sokolskiej 14. 


Budowa ekranów w pasie drogowym w danej 
lokalizacji nie jest możliwa ze względu na brak 
rezerwy terenu. Poza tym, ze względu na 
położenie budynku przy skrzyżowaniu ulic, ekrany 
akustyczne byłyby nieskuteczne. 
Zgodnie z założeniami Programu ochrony 
środowiska przed hałasem dla miasta Katowice na 
istniejącej zabudowie nie jest planowane 
stosowanie ekranów akustycznych. Podjęcie 
decyzji o zastosowaniu ekranów elewacyjnych na 
istniejącej zabudowie wymaga przeprowadzenia 
analiz  wykraczających poza modelowanie 
akustyczne  (analiza techniczna możliwości 
instalacji ekranów na danej elewacji, rozwiązanie 
kwestii formalno-prawnych związanych z 
zastosowaniem środka redukcji hałasu poza 
obszarem władania zarządzającego źródłem 
hałasu oraz kosztami utrzymania i konserwacji 
elewacyjnych ekranów  akustycznych. 


6 


Regionalny 
Dyrektor 
Ochrony 
Środowiska w 
Katowicach 


ul. Raciborska 31-33 


Uciążliwy hałas kolejowy. Prośba o 
ocenę sytuacji akustycznej i 
informację, czy rejon ten został 
uwzględniony w Programie. 


Mapa akustyczna wykazuje przekroczenia w 
zakresie do 5 dB na fasadach budynków 
mieszkalnych w tym rejonie (lokalnie do 10 dB w 
środowisku). Istnieje możliwość posadowienia 
ekranów akustycznych. Ze względu na wielkość 
przekroczeń w Programie zaproponowano 
realizację ekranów w okresie długoterminowym(po 
2020r.). 
Podmiotem kompetentnym w zakresie poprawy 
stanu akustycznego środowiska w tym zakresie 
jest PKP PLK. Analiza graficzna – Rys. 14, 
Załącznik nr 2 do Programu. 


7 
Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 


Lokalizacje: Brynowska 
51, 53a-55, 56-58, 
Ligocka 2-6, 
Mikołowska 104-116, 
113, Lisieckiego 25-
25a, 27-29-31 i 33-33a 


Uciążliwy hałas drogowy. Prośba o 
montaż ekranów akustycznych w 
wymienionych lokalizacjach. 


Program proponuje wprowadzenie ograniczenia 
ruchu ciężkiego na tym odcinku ul. Mikołowskiej, w 
okresie krótkoterminowym (2011-2015), zgodnie z 
harmonogramem przedstawionym w Tabeli 8-1 
opracowania. Ograniczenie ruchu ciężkiego 
możliwe jest w związku ze zmianą przebiegu DK-
81. Samochody ciężarowe (głównie typu TIR) 
kierowałyby się zgodnie z nowym przebiegiem DK-
81, tj. Kolejową, 73 Pułku Piechoty i dalej 
Pszczyńską. Wszelkie dodatkowe zmiany 
organizacyjne w ruchu możliwe będą po 
sporządzeniu studium komunikacyjnego 
Jeśli to działanie nie doprowadzi do obniżenia 
uciążliwości hałasowej w tym rejonie, to w okresie 
średnioterminowym (2016-2020) proponuje się 
posadowienie ekranów akustycznych chroniących 
zabudowę mieszkaniową.  
Ponadto  ujęto rejon w zakresie polegającym na 
stosowaniu nawierzchni o dobrych parametrach 
akustycznych oraz wskazano konieczność 


konserwacji nawierzchni drogowej zgodnie z 
harmonogramem podanym w  Tabeli 8-8. 


8 
Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 


ul. Gliwicka 219-221 


Uciążliwy hałas drogowy. Prośba o 
zamontowanie ekranów 
akustycznych wzdłuż Drogowej Trasy 
Średnicowej we wskazanym rejonie. 


Przekroczenia dopuszczalnego poziomu dźwięku 
w tym rejonie (pochodzącego od DTŚ) dochodzą 
do 10 dB. Istnieje możliwość posadowienia ekranu 
akustycznego we wskazanej lokalizacji. Możliwy 
termin realizacji  ekranów akustycznych w tym 
rejonie – lata 2016-2020 (okres 
średnioterminowy). Analiza graficzna – Rys. 16, 
Załącznik nr 2 do Programu.  


9 
Zakład Zieleni 


Miejskiej 
Park Kościuszki 


Uciążliwy hałas drogowy. 
Wniosek do GDDKiA o budowę 
ekranów akustycznych wzdłuż Al. 
Górnośląskiej (od ul. Kościuszki do 
ul. Mikołowskiej) chroniących Park 
Kościuszki.  


Stwierdza się, że budowa ekranów akustycznych 
w tym rejonie leży gestii Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad. Sprawa powinna być 
rozpatrzona w odrębnym trybie administracyjnym 
(przegląd ekologiczny). 
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Lp. 
Podmiot 


składający 
wniosek 


Lokalizacja problemu 
Prezentacja problemu / złożone 


wnioski 
Odpowiedzi i komentarze 


10 
(Instytucja 
prywatna) 
Developer 


Piotrowicka (Książęca - 
Hadyny) 


Prośba o dofinansowanie budowy 
ekranów wzdłuż planowanej 
zabudowy mieszkaniowej 


Brak możliwości dofinansowania budowy ekranów 
akustycznych z budżetu miasta. Developer 
zobowiązany jest do stosowania zabezpieczeń 
akustycznych na terenie, na który posiada tytuł 
własności na własny koszt. Wynika to z zapisów § 
325 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U.02.75.690) w brzmieniu: 
„budynki mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej należy sytuować w 
miejscach najmniej narażonych na występowanie 
hałasu i drgań, a jeżeli one występują i poziomy 
ich przekraczają wartości dopuszczalne, określone 
w przepisach o ochronie przed hałasem i 
drganiami, należy stosować skuteczne 
zabezpieczenia”. 


Przesłane uwagi i wnioski zostały uwzględnione w końcowej wersji Programu. 
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12.  PODSUMOWANIE I WNIOSKI 


Wykonanie Programu ochrony środowiska przed hałasem jest obligatoryjnym zadaniem w 


przypadku stwierdzenia przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Takie 


przekroczenia zostały stwierdzone w wyniku opracowania strategicznej mapy akustycznej 


dla miasta Katowice.  


Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu są wynikiem ruchu drogowego, szynowego 


oraz w dużo mniejszym stopniu działalności przemysłowej. Niniejszy Program identyfikuje 


źródła ponadnormatywnego hałasu oraz prezentuje sposoby ograniczania (zmniejszania) 


uciążliwości hałasowych. 


Ze względu na fakt, że uciążliwości hałasowe powodowane są przez źródła będące w 


zarządzie różnych podmiotów, Program przypisuje poszczególne działania tym podmiotom. 


W przedmiotowym Programie są to Tramwaje Śląskie, Miejski Zarząd Ulic i Mostów, 


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz PKP Polskie Linie Kolejowe.  


Program ochrony przed hałasem dla miasta Katowice ustala działania konieczne do 


przywrócenia poziomów dopuszczalnych dla rejonów największych przekroczeń poziomów 


dopuszczalnych oraz największych konfliktów społecznych na tle hałasu. Działania te należy 


wykonać w latach 2011-2015. 


Redukcja przekroczeń poziomów dopuszczalnych z zakresu poniżej 10 dB, ze względów 


ekonomicznych i technologicznych zaplanowana jest na lata po 2015 roku (zadanie to będzie 


podstawą obowiązkowej aktualizacji niniejszego Programu). 


W ramach prac nad Programem przeanalizowano również programy inwestycyjne związane 


z docelowym układem połączeń drogowych. Okazuje się, że realizacja docelowej sieci 


połączeń drogowych może spowodować korzystne zmiany zarówno w centralnych częściach 


miasta, jak i w rejonie głównych dróg dojazdowych do centrum, szczególnie wzdłuż obecnie 


bardzo obciążonej ul. Kościuszki.  


W ramach analiz wstępnych do ustalenia działań programu ograniczenia hałasu 


tramwajowego dokonano przeglądu zamierzeń inwestycyjnych dotyczących torowisk, 


dokonano wizji lokalnej oraz wskazano, na podstawie mapy akustycznej, torowiska, które 


należy zmodernizować w pierwszej kolejności. Działanie te, zakwalifikowane jako działania 


wspomagające Program, odnoszą się do linii tramwajowych w dzielnicy Szopienice-Burowiec 


oraz Osiedle Tysiąclecia. Prawidłowo przeprowadzone działania modernizacyjne poskutkują 


m.in. znacznym obniżeniem emisji hałasu tramwajowego, ale również poprawią jakość i 


komfort przewozów pasażerskich. 


Program ochrony przed hałasem kolejowym kieruje swoje działania w rejon jednych z 


największych przekroczeń poziomów dopuszczalnych na terenie Dyrekcji Okręgowej Kolei 


Państwowych w Katowicach – na ul. Tunelową, gdzie zaproponowano ochronę mieszkańców 


za pomocą ekranu akustycznego. Jest to działanie perspektywiczne i w perspektywie 
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uruchomienia Szybkiej Kolei Regionalnej przyczyni się do znacznej poprawy komfortu 


akustycznego w tym rejonie. Termin wykonania zawiera się w okresie realizacji celów 


krótkoterminowych. 


Analiza mapy akustycznej Katowic wykazała, że hałas pochodzący od źródeł przemysłowych 


ma bardzo ograniczony zasięg oddziaływania i nie stanowi istotnego zagrożenia dla 


mieszkańców miasta.  Występujące lokalnie przekroczenia wartości dopuszczalnych 


powinny być usunięte przez właścicieli zakładów. W przypadku stwierdzenia przekroczeń 


standardów emisyjnych dotyczących hałasu należy na drodze administracyjnej nałożyć na 


zakład decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu. 


Mapa akustyczna ani też Program nie zajmują się szczegółowo hałasem lotniczym, gdyż 


jego oddziaływanie z uwagi na sezonowy charakter lotniska sportowego Muchowiec, nie 


stanowi obecnie zagrożenia dla mieszkańców Katowic. 


Zaproponowano również działania wspomagające niniejszy Program.  


Dla hałasu drogowego są to działania z dziedziny konserwacji nawierzchni drogowych, 


kontroli prędkości ruchu oraz stworzenie bardzo ważnego Studium Komunikacyjnego. Należy 


w tym miejscu dodać, że realizacja planów inwestycyjnych miasta oraz stworzenie Studium 


pozwoli na podjęcie dodatkowych, szczegółowych przedsięwzięć, w efekcie których hałas 


uliczny, w wielu rejonach, zostanie obniżony do granic wyznaczanych poziomem 


dopuszczalnym bez jakichkolwiek innych kosztów.  


Zadaniami wspomagającymi program ograniczenia hałasu szynowego będą: eliminacja 


istniejących połączeń łubkowych szyn oraz szlifowanie szyn. Dalsza redukcja hałasu 


szynowego  jest możliwa w przypadku realizacji głównych zamierzeń inwestycyjnych miasta 


oraz Zarządców (Tramwaje Śląskie, PKP PLK). Pożądanym działaniem może być 


modernizacja linii kolejowych związana przebudową dworca Katowice, która pozwoliłaby na 


obniżenie poziomu hałasu szynowego o dodatkowe 5-8 dB, szczególnie w Śródmieściu. 


Ponadto wskazano główne kierunki do uwzględnienia w planowaniu przestrzennym i 


zaproponowano szczegółowe zapisy konieczne do przestrzegania polityki ekologicznej 


państwa.  


W dniach od 10 do 31 maja 2010 r. mieszkańcy Katowic mieli okazję zapoznać się z treścią 


dokumentu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice oraz wnieść 


swoje uwagi za pomocą specjalnie stworzonego w tym celu adresu e-mail, jak też przesłać 


uwagi na podany numer faksu lub złożyć je osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Katowice. 


Przesłane uwagi i wnioski (łącznie 10 uwag i wniosków) zostały uwzględnione w końcowej 


wersji Programu. 


Rozwiązania zawarte w dokumencie były dobierane w sposób by osiągnąć jak najlepszy 


efekt ekologiczny.  
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WSTĘP 


Niniejszy załącznik zawiera informacje graficzne, w postaci metryk, o wielkości przekroczeń 


poziomów dopuszczalnych hałasu dla wskaźnika LDWN zarówno przed realizacją jak i po 


realizacji zadań Programu. 


Wartości dopuszczalne hałasu przyjęto na podstawie rzeczywistego zagospodarowania 


terenu, zgodnie z metodyką opisaną w Rozdziale 7 Programu. Przyjęto następujące wartości 


dopuszczalne  dla wskaźnika LDWN: 


a) LDWN = 65 dB, dla dzielnic: Śródmieście, Koszutka, Bogucice, Osiedle 


Paderewskiego-Muchowiec (metryki - kolor niebieski) 


b) LDWN = 60 dB, dla dzielnic: Załęże, Osiedle Witosa, Osiedle Tysiąclecia, Dąb, 


Wełnowiec-Józefowiec, Ligota-Panewniki, Załęska Hałda-Brynów, Zawodzie, 


Dąbrówka Mała, Szopienice-Burowiec, Janów-Nikiszowiec, Giszowiec, Murcki, 


Piotrowice-Ochojec (metryki - kolor brązowy) 


c) LDWN = 55 dB, dla dzielnic Brynów-Osiedle Zgrzebnioka, Zarzecze, Kostuchna, 


Podlesie oraz dla obszarów związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i 


młodzieży, terenów szpitali, domów opieki społecznej (metryki - kolor czerwony) 


Dodatkowo metryki zawierają informacje o wszystkich wskaźnikach używanych w Programie. 


Metodyka wyznaczania poszczególnych wskaźników opisana jest w Rozdziale 4.2. 
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Mapa rozkładu przekroczeo wskaźnika Ldwn po zastosowaniu działao Programu 
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Mapa rozkładu przekroczeo wskaźnika Ldwn przed zastosowaniem działao Programu 
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Zastosowany środek redukcji : 
 Budowa  pochłaniających ekranów akustycznych 
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Eekol = 94,6 


E ekon=4556.7 







Mapa rozkładu przekroczeo wskaźnika Ldwn przed zastosowaniem działao Programu 


D-03 
Obszar przekroczeo : 


     ul. Murckowska 
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Mapa rozkładu przekroczeo wskaźnika Ldwn po zastosowaniu działao Programu 


D-03 
Obszar przekroczeo : 


    ul. Murckowska 


Zastosowany środek redukcji : 
 Budowa pochłaniających ekranów  akustycznych  
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WSK M’ =270.1 


Eekol = 86.5 


E ekon=1658.5 







Mapa rozkładu przekroczeo wskaźnika Ldwn przed zastosowaniem działao Programu 


D-04 
Obszar przekroczeo : 


      ul. Mikołowska 
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Mapa rozkładu przekroczeo wskaźnika Ldwn po zastosowaniu działao Programu 


D-04 Obszar przekroczeo : 
     ul. Mikołowska 


Zastosowany środek redukcji : 
  Ograniczenie ruchu ciężkiego 
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Eekol = 59.6 


E ekon=1602000 







Mapa rozkładu przekroczeo wskaźnika Ldwn przed zastosowaniem działao Programu 


D-05 
Obszar przekroczeo : ul. Kościuszki 
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Mapa rozkładu przekroczeo wskaźnika Ldwn po zastosowaniem działao Programu 


D-05 Obszar przekroczeo : ul. Kościuszki 


Zastosowany środek redukcji :  Budowa pochłaniających ekranów akustycznych 
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WSKAŹNIKI: 


WSK M’ =49.2 


Eekol = 90.2 


E ekon=1672.4 







Mapa rozkładu przekroczeo wskaźnika Ldwn przed zastosowaniem działao Programu 


D-06 
Obszar przekroczeo : ul. Bagienna 
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Mapa rozkładu przekroczeo wskaźnika Ldwn po zastosowaniem działao Programu 


D-06 Obszar przekroczeo : ul. Bagienna 


Zastosowany środek redukcji :  Budowa pochłaniających ekranów akustycznych 
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Mapa rozkładu przekroczeo wskaźnika Ldwn przed zastosowaniem działao Programu 


K-01 
Obszar przekroczeo : 


      Al. Roździeoskiego – na wysokości ul. Damrota 
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Mapa rozkładu przekroczeo wskaźnika Ldwn po zastosowaniu działao Programu 


K-01 Obszar przekroczeo : 
   Murckowska – od ul. 1 Maja do mostów nad Rawą 


Zastosowany środek redukcji : 
 Budowa pochłaniających ekranów akustycznych 
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ANALIZY GRAFICZNE WYBRANYCH REJONÓW 


KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH NA TLE HAŁASU 


 


 


 


 


 


 


 


 
Katowice, 2010r. 


 







WSTĘP 


Niniejszy załącznik zawiera informacje graficzne, w postaci rysunków, o wielkości 


przekroczeń poziomów dopuszczalnych na terenie miasta Katowice w wybranych rejonach, 


zgodnie z odnośnikami znajdującymi się w Tabeli 6-1 opracowania. W przypadku braku 


miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zilustrowano rozkład wskaźnika 


LDWN. 


Rysunki przedstawiają wybrane rejony konfliktów społecznych na tle hałasu i należy je 


przeglądać wraz z Tabelą 6-1 Programu. Na rysunkach oznaczono lokalizacje 


proponowanych ekranów akustycznych (kolor jasnoniebieski). 


Przyjęte oznaczenia: 


OBIEKTY NA MAPIE 


 


PRZEKROCZENIA WSKAŹNIKA LDWN 


 
 


WARTOŚĆ WSKAŹNIKA LDWN 
 


 
 


FUNKCJE TERENU 


 







Rysunek 1a Przekroczenia wskaźnika LDWN w rejonie ul Obroki – hałas kolejowy 


 


 


Rysunek 1b Przekroczenia wskaźnika LDWN w rejonie ul Obroki – hałas drogowy 


 


 


 


 


 







Rysunek 2 Wielkość wskaźnika LDWN w rejonie ul Bielskiej – hałas drogowy 


 


 


Rysunek 3 Wielkość wskaźnika LDWN w rejonie ul Upadowej – hałas drogowy 


 


 


 


 







Rysunek 4 Przekroczenia wskaźnika LDWN w rejonie Os. Paderewskiego – hałas drogowy 


 


 


Rysunek 5 Przekroczenia wskaźnika LDWN w rejonie ul. Kossak-Szczuckiej – hałas kolejowy 


 


 


 







Rysunek 6 Przekroczenia wskaźnika LDWN w rejonie ul. Filaka – hałas kolejowy 


 


 


Rysunek 7 Przekroczenia wskaźnika LDWN w rejonie Bagiennej/1Maja – hałas drogowy 


 


 







Rysunek 8 Przekroczenia wskaźnika LDWN w rejonie ul. Warzywnej – hałas drogowy 


 


 


Rysunek 9 Przekroczenia wskaźnika LDWN w rejonie ul. Ligockiej – hałas drogowy 


 


 







Rysunek 10 Wielkość wskaźnika LDWN w rejonie ogródków działkowych”Zgoda” – hałas 


drogowy 


 


 


 


Rysunek 11 Przekroczenia wskaźnika LDWN w rejonie ul. Fiołków – hałas drogowy 


 







Rysunek 12 Przekroczenia wskaźnika LDWN w rejonie ul. Witosa – hałas drogowy 


 


 


 


Rysunek 13 Przekroczenia wskaźnika LDWN w rejonie ul. Grządziela – hałas kolejowy 


 







Rysunek 14 Przekroczenia wskaźnika LDWN w rejonie ul. Raciborskiej – hałas kolejowy 


 


 


Rysunek 15 Przekroczenia wskaźnika LDWN w rejonie ul. Czarnieckiego – hałas kolejowy 


 


 


 







Rysunek 16 Przekroczenia wskaźnika LDWN w rejonie ul. Gliwickiej – hałas drogowy 


 


 


Rysunek 17a Przekroczenia wskaźnika LDWN w rejonie ul. Letniej – hałas drogowy, stan z 


mapy akustycznej 


 


 


 







Rysunek 17b Przekroczenia wskaźnika LDWN w rejonie ul. Letniej – hałas drogowy, stan po 


przedłużeniu oraz podwyższeniu ekranów o 1.5 m 


 


 









