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(fot. Pawe³ Popko)

V. HA£AS

75

Stan œrodowiska w województwie lubuskim w 2006 roku

1.

Stan zagro¿enia ha³asem œrodowiskowym

Dopuszczalne poziomy ha³asu w œrodowisku okreœla
rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 14 czerwca 2007
r. w sprawie dopuszczalnych poziomów ha³asu w œrodowisku
(Dz. U. Nr 120 poz. 826) – do 5 lipca 2007 r. obowi¹zywa³o
rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 29 lipca 2004 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomów ha³asu w œrodowisku
(Dz. U. Nr 178 poz. 1841).
Badania œrodowiska pod k¹tem uci¹¿liwoœci akustycznej przeprowadzone w roku 2006 dotyczy³y obiektów prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i komunikacji drogowej.
Pomiary poziomu ha³asu prowadzone by³y w ramach planowej dzia³alnoœci kontrolnej, interwencji oraz badañ stanu œrodowiska. Przy pomiarach i ich opracowaniu pos³ugiwano siê
nastêpuj¹cymi metodykami:
• Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska w sprawie wymagañ w zakresie prowadzenia pomiarów wielkoœci emisji,
Dz. U. nr 283 poz. 2842 z dnia 23.12.2004 r. – metodyka
referencyjna,

2.

Ha³as przemys³owy i komunalny

Wiêkszoœæ podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na terenie województwa lubuskiego powoduje
uci¹¿liw¹ emisjê ha³asu tylko dla najbli¿szego otoczenia.
W roku 2006 kontrole z pomiarami emisji ha³asu do œrodowiska przeprowadzono w 49 obiektach prowadz¹cych
dzia³alnoœæ gospodarcz¹, w tym znaczn¹ czêœæ w ramach
interwencji (19). Pomiary objê³y teren zamieszka³y przez
ok. 300 osób.
Rysunek V.2-1 przedstawia bran¿e skontrolowanych
zak³adów, które odzwierciedlaj¹ jednoczeœnie specyfikê gospodarcz¹ województwa lubuskiego. Wiêkszoœæ Ÿróde³
ha³asu, które s¹ uci¹¿liwe dla œrodowiska dzia³a w bran¿y
budowlanej, metalowej i drzewnej. W ostatnim czasie bardzo du¿a iloœæ interwencji zwi¹zana jest z infrastruktur¹
techniczn¹ obiektów handlowych (transport, prze³adunek,
agregaty ch³odnicze i klimatyzacyjne).
Wiêkszoœæ kontroli prowadzona by³a w ramach dzia³añ interwencyjnych. Iloœæ kontroli przeprowadzonych
w poszczególnych powiatach przedstawia tabela V.2.1.
Pomiary przeprowadzono w 129 punktach. Czêœæ
badañ wykaza³a przekroczenia dopuszczalnych wartoœci
równowa¿nego poziomu dŸwiêku LAeqD (dla pory dziennej)
i LAeqN (dla pory nocnej) emitowanego do œrodowiska, stanowi¹c podstawê do dzia³añ administracyjnych.
Z kontroli przeprowadzonych przez WIOŒ w Zielonej Górze w 2006 r. wynika, ¿e 10 zak³adów zlikwidowa³o

Rys. V.2-1. Bran¿e zak³adów skontrolowanych w 2006 r.
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• PN-N-01341. Maj 2000 r. – Metody pomiaru i oceny ha³asu przemys³owego,
• „Metody sporz¹dzania kompleksowych planów akustycznych miast i obszarów” ITB 1991,
• „Wskazówki metodyczne opracowania planu akustycznego miasta œredniej wielkoœci” PIOŒ 1998.
Dane z pomiarów kontrolnych i badañ monitoringowych wprowadzane s¹ od 1992 r. do bazy danych OPH
umo¿liwiaj¹cej sporz¹dzanie raportów uci¹¿liwoœci.
W badaniach kontrolnych i monitoringowych mierzono nastêpuj¹ce parametry akustyczne (poziomy dŸwiêku A)
w decybelach:
• równowa¿ny poziom dŸwiêku A (LAeqd) – uœredniony
w okresie normatywnym poziom dŸwiêku,
• maksymalny poziom dŸwiêku A (LAmax),
• minimalny poziom dŸwiêku A (LAmin).

w tym okresie uci¹¿liwoœæ akustyczn¹ lub j¹ zmniejszy³o.
W wyniku przeprowadzonych kontroli planowych
i interwencyjnych, w czasie których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu ha³asu, zainicjowano
wszczêcie postêpowañ administracyjnych w sprawie wydania decyzji okreœlaj¹cych dopuszczalny poziom ha³asu
przenikaj¹cego do œrodowiska lub wymierzono kary pieniê¿ne za nadmiern¹ emisjê ha³asu.
Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. zmieniaj¹ca Prawo
ochrony œrodowiska (Dz. U. Nr 13, poz. 954) wprowadzi³a
z koñcem lipca 2005 r. istotne zmiany w postêpowaniu administracyjnym w zakresie ochrony przed ha³asem.
W wyniku tych zmian nie obowi¹zuj¹ ju¿ pozwolenia na
emitowanie ha³asu do œrodowiska, wydawane na wniosek
podmiotu powoduj¹cego przekroczenie standardów œrodowiskowych. Obecnie organy ochrony œrodowiska
(starosta lub wojewoda) po stwierdzeniu, ¿e poza zak³adem
w wyniku jego dzia³alnoœci przekroczone s¹ dopuszczalne
poziomy ha³asu, wydaj¹ z urzêdu decyzjê o dopuszczalnym
poziomie ha³asu, która wywo³uje skutki prawne po okresie
6 miesiêcy od dnia, w którym sta³a siê ostateczna. Wprowadzona zmiana spowodowa³a, ¿e ju¿ od 2005 r. dla
kilknastu podmiotów wydano decyzje o dopuszczalnym
poziomie ha³asu.

Ha³as
Tab. V.2.1. Charakterystyka kontroli z zakresu emisji ha³asu przeprowadzonych w 2006 r. w poszczególnych powiatach woj. lubuskiego

3.

Pomiary ha³asu komunikacyjnego

W roku 2006 przeprowadzono badania w ramach
monitoringu uci¹¿liwoœci ha³asu komunikacyjnego w:
• Miêdzyrzeczu (WIOŒ Zielona Góra, Delegatura w Gorzowie Wlkp.),

• Nowej Soli (WIOŒ Zielona Góra),
• Zielonej Górze (WIOŒ Zielona Góra).

Badania przeprowadzone zosta³y w dwóch punktach
Miêdzyrzecza, które charakteryzuj¹ trasy wylotowe:
• punkt 1 – ul. Œwierczewskiego (droga E65, odcinek drogi krajowej nr 3) usytuowany przy zabudowie
mieszkaniowej jednorodzinnej i przy zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej z us³ugami rzemieœlniczymi,

• punkt 2 – ul. Waszkiewicza (droga E65, odcinek drogi
krajowej nr 3) przy terenach przemys³owych.
Pomiary wykonane w tych punktach charakteryzuj¹
trasê, na której przewidziano istotne zmiany w natê¿eniu
ruchu, zwi¹zane z budow¹ obwodnicy miasta.
Wyniki pomiarów dla pory nocnej w obu punktach
pomiarowych przedstawiono na rys. V.3-3 i V.3-4.

Tab. V.3.1. Zestawienie wyników badañ monitoringu ha³asu komunikacyjnego w Miêdzyrzeczu w porze dziennej

Rys. V.3-1. Ha³as emitowany w porze dzinnej przez pojazdy samochodowe przy drodze krajowej nr 3 w Miêdzyrzeczu w punkcie
pomiarowym nr 1 przy ul. Œwierczewskiego (3 m od krawêdzi jezdni)
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Miêdzyrzecz – wyniki badañ ha³asu komunikacyjnego przy drodze krajowej nr 3 w 2006 r.
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Rys. V.3-2. Ha³as emitowany w porze dziennej przez pojazdy samochodowe przy drodze krajowej nr 3 w Miêdzyrzeczu w punkcie
pomiarowym nr 2 przy ul. Waszkiewicza (3 m od krawêdzi jezdni)
Tab. V.3.2. Zestawienie wyników badañ monitoringu ha³asu komunikacyjnego w Miêdzyrzeczu w porze nocnej

Rys. V.3-3. Ha³as emitowany w porze nocnej przez pojazdy samochodowe przy drodze krajowej nr 3 w Miêdzyrzeczu w punkcie pomiarowym nr 1 przy
ul. Œwierczewskiego (3 m od krawêdzi jezdni)

Rys. V.3-4. Ha³as emitowany w porze nocnej przez pojazdy samochodowe przy drodze krajowej nr 3 w Miêdzyrzeczu w punkcie pomiarowym nr 2 przy
ul. Waszkiewicza (3 m od krawêdzi jezdni)
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Z przeprowadzonych pomiarów wynika, ¿e g³ównym Ÿród³em uci¹¿liwoœci akustycznej by³ przejazd
pojazdów ciê¿kich. Ich udzia³ w ogólnej liczbie przeje¿d¿aj¹cych pojazdów wynosi ok. 17 % w porze dziennej i ok.
40 % w porze nocnej.
Najwy¿sze wartoœci równowa¿nego poziomu dŸwiêku w porze dziennej stwierdzono przy ul. Waszkiewicza, a w porze
nocnej – przy ul. Œwierczewskiego.
W punkcie pomiarowym przy ul. Œwierczewskiego
stwierdzono przekroczenia wartoœci dopuszczalnych dla
równowa¿nego poziomu dŸwiêku zarówno przy jezdni, jak
i przy elewacji budynków. Dotyczy³y one pory dziennej
i nocnej.
Z porównania wyników pomiarów w porze dziennej i nocnej wynika, ¿e równowa¿ny poziom dŸwiêku dla

pory dnia i nocy ró¿ni³ siê o ok. 3 dB przy krawêdzi jezdni
i ok. 2 dB przy elewacji budynku. Ze wzglêdu na normê
w porze nocnej ni¿sz¹ o 10 dB ni¿ dla pory dziennej, przekroczenia dopuszczalnego poziomu równowa¿nego jest
wiêksze dla pory nocnej. Natê¿enie ruchu w porze nocnej
jest ok. 5 razy mniejsze ni¿ w ci¹gu dnia, przy jednoczesnym wzroœcie o ok. 2 razy udzia³u pojazdów ciê¿kich
w ruchu.
W 2007 roku przewidziano oddanie do u¿ytkowania obwodnicy miasta, co powinno wp³yn¹æ na obni¿enie
natê¿enia ruchu, a tym samym wp³yn¹æ na obni¿enie poziomu ha³asu na terenach przyleg³ych do badanych ulic.
Ca³y ruch tranzytowy (szczególnie pojazdów ciê¿kich) zostanie przeniesiony na obwodnicê.

Nowa Sól – badania ha³asu komunikacyjnego przy drodze krajowej nr 3 w 2006 r.
W Nowej Soli pomiarami objêto odcinek drogi krajowej nr 3 (E65) przebiegaj¹cej w granicach miasta ulicami:
Zielonogórsk¹, Staszica i Wojska Polskiego. Badania wykonano w 3 punktach dla 16 godzin pory dziennej
w odleg³oœci 10 m (przy ul. Wojska Polskiego 7m) dwupasmowej jezdni po jednej stronie. Wzd³u¿ ww. ulic wystêpuje
zabudowa jedno- i wielorodzinna, rozproszona.
Œrednie natê¿enie ruchu w czasie pomiarów ha³asu
wynosi³o 1055 poj./h. Udzia³ pojazdów ciê¿kich w ³¹cznym
natê¿eniu ruchu wynosi³ œrednio 16 %. Emitowany przez
pojazdy samochodowe ha³as powoduje przekroczenia po-

ziomów dopuszczalnych. Z przeprowadzonych pomiarów
i obserwacji mo¿na wnioskowaæ, ¿e g³ównymi sprawcami
przekraczania wartoœci dopuszczalnych s¹ samochody ciê¿arowe.
W 2008 roku planowane jest oddanie do u¿ytkowania drugiej czêœci obwodnicy Nowej Soli, co powinno
znacz¹co wp³yn¹æ na obni¿enie poziomu ha³asu na terenach przyleg³ych do badanych ulic. Ca³y ruch tranzytowy
(szczególnie pojazdów ciê¿kich) zostanie przeniesiony na
now¹ obwodnicê.

Ha³as

Tab. V.3.3. Wyniki badañ ha³asu komunikacyjnego w Nowej Soli w porze dziennej

Rys. V.3-5. Ha³as emitowany w porze dziennej przez pojazdy samochodowe przy drodze krajowej nr 3 w Nowej Soli w punkcie
pomiarowym nr 1 przy ul. Zielonogórskiej
79

Stan œrodowiska w województwie lubuskim w 2006 roku

Rys. V.3-6. Ha³as emitowany w porze dziennej przez pojazdy samochodowe przy drodze krajowej nr 3 w Nowej Soli w punkcie
pomiarowym nr 2 – Osiedle Konstytucji 3 Maja 3

Rys. V.3-7. Ha³as emitowany w porze dziennej przez pojazdy samochodowe przy drodze krajowej nr 3 w Nowej Soli w punkcie
pomiarowym nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 92

Zielona Góra – badania ha³asu komunikacyjnego
przy ul. D¹brówki i Wroc³awskiej w Zielonej Górze
w 2006 r.
Wyniki pomiarów w punkcie pomiarowym przy
ul. D¹brówki w Zielonej Górze przedstawiono na rys. V.3-8.
Wyniki pomiarów w punkcie pomiarowym ul. Wroc³awskiej w Zielonej Górze przedstawiono na rys. V.3-9.
W Zielonej Górze pomiarami objêto fragmentu
ul. D¹brówki obok budynku wielorodzinnego nr 24 (na wysokoœci centrum handlowego Carrefour) oraz ul.Wroc³awskiej obok budynku nr 16 (na wysokoœci budowanego
centrum handlowego Fokus Park).
Przy ul. D¹brówki badania wykonano dla 16 godzin
pory dziennej oraz dla 8 godzin pory nocnej w odleg³oœci
30 m od jezdni i 4 m od elewacji budynku. Œrednie natê¿enie ruchu w czasie pomiarów ha³asu wynosi³o 2122 poj./h
w porze dziennej i 131 poj./h w porze nocnej. Udzia³ pojazdów ciê¿kich w ³¹cznym natê¿eniu ruchu wynosi³ œrednio
7 % w porze dziennej i 22 % w porze nocnej. Emitowany
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Pomiary ha³asu komunikacyjnego
(fot. Przemys³aw Susek)
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przez pojazdy samochodowe ha³as powodowa³ przekroczenia dopuszczalnych poziomów ha³asu. Z przeprowadzonych
pomiarów i obserwacji mo¿na wnioskowaæ, ¿e g³ównymi
sprawcami przekraczania wartoœci dopuszczalnych s¹ samochody jad¹ce z du¿o wiêksz¹ prêdkoœci¹ ni¿
dopuszczalna w tym miejscu.
Z porównania badañ w porze dziennej i nocnej wynika, ¿e równowa¿ny poziom dŸwiêku dla dnia i nocy przed
elewacj¹ budynku ró¿ni³ siê œrednio o 5,3 dB. Przekroczenie dopuszczalnego równowa¿nego dŸwiêku A w nocy jest
wy¿sze ni¿ w ci¹gu dnia. Natê¿enie ruchu w porze dziennej by³o ok. 16-krotnie wiêksze ni¿ w porze nocnej, a udzia³
pojazdów ciê¿kich by³ o 15 % wiêkszy w nocy.
Przy ul. Wroc³awskiej badania wykonano dla 16 godzin pory dziennej oraz dla 8 godzin pory nocnej
w odleg³oœci 3 m od jezdni, na wysokoœci elewacji budynku
nr 16.

Œrednie natê¿enie ruchu w czasie pomiarów ha³asu
wynosi³o 1504 poj./h w porze dziennej i 279 poj./h w porze nocnej. Udzia³ pojazdów ciê¿kich w ³¹cznym natê¿eniu
ruchu wynosi³ œrednio 7 % w porze dziennej i 11 % w porze nocnej. Emitowany przez pojazdy samochodowe ha³as
powodowa³ przekroczenia dopuszczalnych poziomów ha³asu. Z przeprowadzonych pomiarów i obserwacji mo¿na
wnioskowaæ, ¿e g³ównymi sprawcami przekraczania wartoœci dopuszczalnych s¹ samochody jad¹ce du¿o wiêksz¹
prêdkoœci¹ ni¿ dopuszczalna w tym miejscu.
Z porównania badañ w porze dziennej i nocnej wynika, ¿e równowa¿ny poziom dŸwiêku dla dnia i nocy przy
budynku ró¿ni³ siê œrednio o 5,8 dB. Przekroczenie dopuszczalnego równowa¿nego dŸwiêku A w nocy jest ni¿sze
ni¿ w ci¹gu dnia. Natê¿enie ruchu w porze dziennej by³o
ok. 5-krotnie wiêksze ni¿ w porze nocnej, a udzia³ pojazdów ciê¿kich by³ o 4 % wiêkszy w nocy.

Ha³as

Tab. V.3.4. Wyniki badañ monitoringowych ha³asu komunikacyjnego w Zielonej Górze w porze dziennej

Tab. V.3.5. Wyniki badañ monitoringowych ha³asu komunikacyjnego w Zielonej Górze w porze nocnej

Rys. V.3-8. Ha³as emitowany przez pojazdy samochodowe w Zielonej Górze w punkcie pomiarowym przy ul. D¹brówki 24
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Rys. V.3-9. Ha³as emitowany przez pojazdy samochodowe w Zielonej Górze w punkcie pomiarowym przy ul. Wroc³awskiej 16

4.

G³ówne problemy w zakresie ograniczenia ha³asu

Prowadzone w 2006 r. dzia³ania kontrolne i badania monitoringowe wskazuj¹, ¿e w celu oceny klimatu
akustycznego najwa¿niejsze s¹ pomiary prowadzone w ramach monitoringu ha³asu komunikacyjnego. G³ównym
czynnikiem uci¹¿liwoœci na terenach zabudowy mieszkaniowej jest ruch pojazdów ciê¿kich (którego natê¿enie nie
maleje istotnie w porze nocnej) i jedynym sposobem jej
ograniczenia jest eliminowanie go z obszarów gêstej zabudowy mieszkaniowej i innych terenów chronionych. Do
czasu wybudowania autostrad lub obwodnic ha³as mo¿na
ograniczyæ buduj¹c, tam gdzie jest to mo¿liwe, ekrany akustyczne lub zwiêkszaj¹c izolacyjnoœæ okien i zewnêtrznych
œcian budynków mieszkalnych. Wyniki monitoringu pozwalaj¹ oceniæ zmianê zagro¿enia ha³asem w skali regionalnej
i powinny byæ równie¿ wykorzystywane przez organy samorz¹du w dzia³aniach administracyjnych oraz przy
sporz¹dzaniu planów zagospodarowania przestrzennego.

Dzia³alnoœæ kontrolna i interwencyjna WIOŒ w Zielonej Górze wykazuje du¿¹ skutecznoœæ w likwidowaniu
uci¹¿liwoœci akustycznej obiektów prowadz¹cych dzia³alnoœæ
gospodarcz¹. Skargi w tym zakresie rozwi¹zywane s¹ coraz
czêœciej na szczeblu gmin, a pomiary ha³asu przeprowadza
siê zazwyczaj tylko w uzasadnionych przypadkach. Wiêkszoœæ zak³adów dostosowuje siê do obowi¹zuj¹cych norm
(szczególnie po otrzymaniu decyzji o na³o¿eniu kary pieniê¿nej), a kontrole sprawdzaj¹ce wykonywane po pewnym
czasie wskazuj¹, ¿e problem uci¹¿liwoœci ha³asu zosta³ rozwi¹zany ostatecznie. Sprawy rozprzestrzeniania siê ha³asu
powinny byæ rozpatrywane ju¿ na etapie planowania i lokalizacji inwestycji. Du¿e problemy w tym zakresie
wystêpuj¹ natomiast w przypadkach zmiany sposobu u¿ytkowania obiektów. Budowa zabezpieczeñ ograniczaj¹cych
ha³as dopiero po zakoñczeniu inwestycji generuje dodatkowe, czêsto bardzo wysokie koszty.
Paula Czarniecka, Jacek Wielhorski
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