
Stan zagrożenia hałasem środowiskowym

1. Podstawy prawne

Hałas jako zanieczyszczenie środowiska jest czynnikiem w dużym stopniu wpływającym na 

jakość warunków zamieszkania i wypoczynku człowieka. Powoduje wiele negatywnych skutków dla 

jakości życia i zdrowia ludzkiego.

Do głównych źródeł hałasu kształtujących klimat akustyczny zalicza się:

� komunikację samochodową, tramwajową, lotniczą, kolejową,

� parkingi, zajezdnie autobusowe i tramwajowe,

� zakłady przemysłowe, rzemieślnicze i usługowe,

� obiekty publiczne, takie jak: stadiony, tereny zabaw, dyskoteki, kluby muzyczne,

� tereny budowy.

Ze względu na szybki  wzrost liczby pojazdów samochodowych i niedostateczną ilość dróg 

szybkiego  ruchu,  hałas  wytwarzany  przez  transport  samochodowy  jest  głównym  obciążeniem 

środowiska. O poziomie hałasu komunikacyjnego decyduje wiele czynników, takich jak:

• natężenie ruchu pojazdów,

• procentowy udział pojazdów ciężarowych,

• prędkość strumienia pojazdów,

• rodzaj nawierzchni,

• rodzaj i szerokość drogi,

• płynność ruchu pojazdów,

• ukształtowanie terenu, przez który przebiega trasa komunikacyjna,

• rodzaj sąsiadującej z drogą zabudowy,

• odległość pierwszej linii zabudowy od skraju jezdni.

Monitoringu hałasu w środowisku prowadzono w oparciu o następujące przepisy:

  • Ustawa – Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 06.129.902 ze zm.),

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych

    poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2007.120.826),

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie ustalania wartości

    wskaźnika hałasu LDWN (Dz.U. 2007.106.728 i 729),

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. w sprawie wymagań

    w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez       

    zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem, 



    (Dz.U. 2007.192.1392),

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajów

    wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii

    tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym organom

    ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów ich prezentacji, (Dz.U. 2003.18.164),

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu

    udostępniania informacji o środowisku (Dz.U. 2007.120.828).

Tabela 1.1.  Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku

Rodzaj terenu

Dopuszczalny poziom hałasu w [dB]

Drogi lub linie kolejowe 1 ) Pozostałe obiekty i działalność będąca 
źródłem hałasu

LA e q  D

przedział  czasu 
odniesienia 
równy 16 
godzinom

LA e q  N

przedział  czasu 
odniesienia 

równy 8 
godzinom

LA e q  D

przedział czasu 
odniesienia równy 8 

najmniej 
korzystnym 

godzinom dnia 
kolejno po sobie 

następującym

LA e q  N

przedział czasu 
odniesienia równy 

1 najmniej 
korzystnej 

godzinie  nocy

a) Strefa ochronna "A" 
uzdrowiska

b) Tereny szpitali poza 
miastem

50 45 45 40

a) Tereny zabudowy 
mieszkaniowej  jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy związanej 

ze stałym lub czasowym 
pobytem dzieci i  młodzieży2 )

c) Tereny domów opieki 
społecznej

d) Tereny szpitali  w miastach

55 50 50 40

a) Tereny zabudowy 
mieszkaniowej  wielorodzinnej 

i zamieszkania  zbiorowego
b) Tereny zabudowy 

zagrodowej
c) Tereny rekreacyjno-

wypoczynkowe 2 )

d) Tereny mieszkaniowo-
usługowe

60 50 55 45

Tereny w strefie śródmiejskiej 
miast  powyżej  100 tys. 

mieszkańców 3 )
65 55 55 45

1 )    Wartości  określone  dla  dróg  i  l inii  kolejowych  stosuje  się  także  dla  torowisk  tramwajowych  poza 
pasem drogowym i kolei  l inowych.
2 )    W  przypadku  niewykorzystywania  tych  terenów,  zgodnie  z  ich  funkcją,  w  porze  nocy,  nie 
obowiązuje  na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy.
3 )    Strefa  śródmiejska  miast  powyżej  100 tys.  mieszkańców to teren zwartej  zabudowy mieszkaniowej  z 
koncentracją  obiektów  administracyjnych,  handlowych  i  usługowych.  W  przypadku  miast ,  w  których 
występują  dzielnice  o  liczbie  mieszkańców  pow.  100  tys.,  można  wyznaczyć  w  tych  dzielnicach  strefę 
śródmiejską,  jeżeli  charakteryzuje  się  ona  zwartą  zabudową  mieszkaniową  z  koncentracją  obiektów 
administracyjnych,  handlowych i usługowych.



Tabela 1.2.  Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku

Rodzaj terenu

Dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A w dB

Drogi lub linie kolejowe 1 ) Pozostałe obiekty i  działalność 
będąca źródłem hałasu

LD W N

przedział  czasu 
odniesienia

równy 
wszystkim 

dobom w roku

LN

przedział czasu 
odniesienia

równy 
wszystkim 

porom nocy

LD W N

przedział  czasu 
odniesienia

równy wszystkim 
dobom w roku

LN

przedział  czasu 
odniesienia

równy wszystkim 
porom nocy

a) Strefa ochronna "A" 
uzdrowiska

b) Tereny szpitali  poza miastem
50 45 45 40

a) Tereny zabudowy 
mieszkaniowej  jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy związanej 

ze stałym lub czasowym 
pobytem dzieci i młodzieży

c) Tereny domów opieki 
społecznej

d) Tereny szpitali w miastach

55 50 50 40

a) Tereny zabudowy 
mieszkaniowej  wielorodzinnej  i 

zamieszkania  zbiorowego
b) Tereny zabudowy zagrodowej

c) Tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe

d) Tereny mieszkaniowo-
usługowe

60 50 55 45

Tereny w strefie śródmiejskiej 
miast  powyżej  100 tys. 

mieszkańców 2 )
65 55 55 45

1 )    Wartości  określone  dla  dróg  i  linii  kolejowych  stosuje  się  także  dla  torowisk  tramwajowych  poza 
pasem drogowym i kolei  l inowych.
2 )    Strefa  śródmiejska  miast  powyżej  100 tys.  mieszkańców to teren zwartej  zabudowy mieszkaniowej  z 
koncentracją  obiektów  administracyjnych,  handlowych  i  usługowych.  W  przypadku  miast ,  w  których 
występują  dzielnice  o  liczbie  mieszkańców  pow.  100  tys.,  można  wyznaczyć  w  tych  dzielnicach  strefę 
śródmiejską,  jeżeli  charakteryzuje  się  ona  zwartą  zabudową  mieszkaniową  z  koncentracją  obiektów 
administracyjnych,  handlowych i usługowych.

Oceny  stanu  akustycznego  środowiska  i  obserwacji  zmian  dokonuje  się  w  ramach 

państwowego  monitoringu  środowiska  (Prawo  ochrony  środowiska  art.117).  W  myśl  tej  ustawy 

badaniem monitoringowym należy objąć przede wszystkim miasta o liczbie mieszkańców mniejszej 

niż 100 tysięcy oraz drogi o regionalnym znaczeniu.

Podstawowym  elementem  systemu  monitoringu  hałasu  środowiskowego  jest  baza  danych 

OPH - System kontrolowania i ewidencji obiektów emitujących hałas. W bazie tej ewidencjonowane 

są źródła hałasu komunikacyjnego i przemysłowego.

Ochrona  przed  hałasem  polega  na  zapewnieniu  jak  najlepszego  stanu  akustycznego 

środowiska, w szczególności na utrzymaniu poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub, co najmniej 

na tym poziomie, oraz zmniejszeniu poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on 

dotrzymany. 



Zgodnie z art. 119 ust. 1 ww. ustawy Poś - dla terenów, na których poziom hałasu przekracza 

poziom dopuszczalny,  tworzy się  program ochrony środowiska przed hałasem,  którego celem jest 

dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego.

2. BADANIA HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W WYBRANYCH PUNKTACH 

NA TERENIE GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO W 2008 ROKU.

Wykonanie   pomiarów  akustycznych  miało  na  celu  określenie  warunków  panujących  w 

sąsiedztwie tras komunikacyjnych i uzyskanie informacji o uciążliwości akustycznej tych tras.

2.1. Metodyka pomiarów.

Badaniami objęte zostały główne węzły komunikacyjne na terenie miasta na odcinkach, na których 

stwierdzono w latach poprzednich przekroczenia poziomów dopuszczalnych. Zgodnie z wymogami 

ustawy Prawo ochrony środowiska, zastosowano następujące wskaźniki hałasu:

- równoważny poziom dźwięku A (LAeqd) - uśredniony w okresie normatywnym poziom dźwięku, 

dla pory dnia i nocy,

- maksymalny poziom dźwięku A (LAmax),

- minimalny   poziom  dźwięku A (LAmin). 

Wartości te wyznaczono zgodnie z wymogami  obowiązującej metodyki referencyjnej opisanej w 

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 roku w sprawie wymagań w zakresie 

prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, 

linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem - Dz.U. 2007.192.1392, Załącznik nr 2).

Zastosowano metodę bezpośrednich ciągłych pomiarów w ograniczonym czasie. Przy zastosowaniu 

tej metody wartości równoważnego poziomu dźwięku dla badanego hałasu wyznacza się w oparciu o 

wyniki ciągłej obserwacji zmian poziomu w czasie odniesienia.

Z pełnego okresu ciągłego pomiaru hałasu eliminuje się dane uzyskane w odcinkach czasu, w których 

warunki atmosferyczne nie odpowiadają warunkom podanym w wyżej cytowanym rozporządzeniu.

Dla odcinków czasu, dla których wyeliminowano wyniki obserwacji poziomów dźwięku, ich wartości 

wyznacza się w oparciu o metody obliczeniowe.

 Do pomiarów wykorzystano mierniki SVAN 945 A, SVAN 945 oraz kalibrator SV 30. 

 

2.2. Lokalizacja punktów pomiarowych

Pomiary przeprowadzono na ulicach: Kardynała Wyszyńskiego, Kasprzaka, Myśliborskiej i 

Kostrzyńskiej w Gorzowie Wielkopolskim. Punkty zlokalizowano na wysokości 1,5 i 4,0 m npt.  w 

dwóch pasmach: przy krawędzi jezdni w celu monitorowania zmienności źródła hałasu oraz w linii 



elewacji budynków w celu monitorowania stanu akustycznego środowiska w odniesieniu do obszarów 

wymagających ochrony przed hałasem. 

Rys.1. Lokalizacja punktów pomiarowych na terenie Gorzowa Wlkp. 

2.3. Pomiary hałasu komunikacyjnego. 

Tabela 2.1. Zestawienie wyników badań monitoringu hałasu komunikacyjnego w porze dziennej 

Miejsce pomiaru

LAeq dla 16 h dnia 

[dB]
Natężenie ruchu [poj./h]
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droga nr  155
ul. Kardynała 

Wyszyńskiego
68,1 62,7 429 10 2 29 116

droga nr  E - 22 ul. Kasprzaka 67,3 66,7 557 70 13 5 25
droga nr  E - 65 ul. Myśliborska 68,3 66,0 697 54 8 7 528
droga nr  132 ul. Kostrzyńska 70,8 69,7 643 47 7 29 170



Tabela 2.2. Zestawienie wyników badań monitoringu hałasu komunikacyjnego w porze nocnej

Miejsce pomiaru

LAeq dla 8 h nocy [dB] Natężenie ruchu [poj./h]
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droga nr  155
ul. Kardynała 

Wyszyńskiego
59,5 53,7 31 1 4 29 116

droga nr  E - 22 ul. Kasprzaka 65,4 61,0 105 22 23 5 25
droga nr  E - 65 ul. Myśliborska 58,8 59,0 90 16 17 7 528
droga nr  132 ul. Kostrzyńska 61,6 63,8 98 20 20 29 170

ul. Kardynała Wyszyńskiego – dwa punkty pomiarowe zlokalizowane kolejno: pierwszy w 

odległości  8,0 m od krawędzi  jezdni,  na granicy zabudowy mieszkalnej przy ul.  Na Skarpie 1 na 

wysokości  1,5  m  npt.  a  drugi  w  odległości  21,0  m  w  lini  zabudowy  na  wysokości  4,0  m  npt. 

Zabudowa  jednorodzinna  szeregowa.  Jezdnia  brukowana,  dwa  pasy  ruchu,  brak  pasa  dzielącego. 

Natężenie ruchu w porze dziennej kształtowało się na poziomie 429 poj./h  przy  2% udziale pojazdów 

ciężkich.  W porze nocnej  średnie  natężenie  ruchu wyniosło  31  poj./h  przy 4% udziale  pojazdów 

ciężkich. Przekroczenia w punkcie pierwszym były 2 razy większe od uzyskanych w punkcie drugim. 

Pomiary w obu punktach były wykonane na terenie chronionym (teren zabudowy mieszkaniowej). 

Dopuszczalny poziom dźwięku w pierwszym punkcie został przekroczony o 13,1 dB w porze dziennej 

i o 9,5 dB w porze nocnej. W drugim punkcie przekroczenie wyniosło 7,7 dB w porze dziennej i o 3,7 

dB w porze nocnej.

ul. Kasprzaka – dwa punkty pomiarowe zlokalizowane kolejno: pierwszy w odległości 4,0 m 

od  krawędzi  jezdni,  na  wysokości  1,5  m  npt.  a  drugi  w  odległości  19,0  m  w  linii  elewacji  na 

wysokości  4,0  m  npt.  Zabudowa  zagrodowa.  Jezdnia  asfaltowa,  cztery  pasy  ruchu,  brak  pasa 

dzielącego. Natężenie ruchu w porze dziennej kształtowało się na poziomie 557 poj./h  przy  13% 

udziale pojazdów ciężkich. W porze nocnej średnie natężenie ruchu wyniosło 105 poj./h przy 23% 

udziale pojazdów ciężkich. Przekroczenia w punkcie pierwszym były 2 razy większe od uzyskanych w 

punkcie drugim. Dopuszczalny poziom dźwięku został przekroczony o 6,7 dB w porze dziennej i o 11 

dB w porze nocnej na terenie chronionym (teren zabudowy mieszkaniowej typu zagrodowego).

ul. Myśliborska – dwa punkty pomiarowe zlokalizowane kolejno: pierwszy w odległości 4,7 

m od krawędzi jezdni,  na wysokości  1,5 m npt.  a drugi w odległości 8,0 m (1,5m od elewacji  w 

świetle okna) na wysokości 4,0 m npt. Zabudowa zwarta, wielorodzinna w centrum miasta. Jezdnia 



asfaltowa, cztery pasy ruchu, szerokość pasa dzielącego 1,5 m.  Natężenie ruchu w porze dziennej 

kształtowało się na poziomie 697 poj./h  przy  8% udziale pojazdów ciężkich. W porze nocnej średnie 

natężenie  ruchu  wyniosło  90  poj./h  przy  17%  udziale  pojazdów  ciężkich.  Przekroczenia  w  obu 

punktach były porównywalne. Pomiary w obu punktach były wykonane na terenie chronionym (teren 

zabudowy mieszkaniowej). Dopuszczalny poziom dźwięku w pierwszym punkcie został przekroczony 

o 8,3 dB w porze dziennej i o 8,8 dB w porze nocnej. W drugim punkcie przekroczenie wyniosło 6,0 

dB w porze dziennej i o 9,0 dB w porze nocnej.

ul. Kostrzyńska –  dwa punkty pomiarowe zlokalizowane kolejno: pierwszy w odległości 3,5 

m od  krawędzi  jezdni,  na  wysokości  1,5  m  npt.  a  drugi  w odległości  6,5  m (3,5m od  elewacji 

budynku) na wysokości 4,0 m npt. Zabudowa luźna, jednorodzinna oraz typu zagrodowego. Jezdnia 

brukowana, trakcja tramwajowa w stanie dobrym. Natężenie ruchu w porze dziennej kształtowało się 

na poziomie 643 poj./h  przy  7% udziale pojazdów ciężkich (w tym tramwaje).  W porze nocnej 

średnie natężenie ruchu wyniosło 98 poj./h przy 20% udziale pojazdów ciężkich. Przekroczenia w obu 

punktach były porównywalne. Pomiary w obu punktach były wykonane na terenie chronionym (teren 

zabudowy mieszkaniowej). Dopuszczalny poziom dźwięku w pierwszym punkcie został przekroczony 

o 11,8 dB w porze dziennej i o 11,6 dB w porze nocnej. W drugim punkcie przekroczenie wyniosło 

14,7 dB w porze dziennej i o 13,8 dB w porze nocnej.

OCENA I INTERPRETACJA WYNIKÓW

Sposoby oceny i  interpretacji  wyników w zależności  od wielkości  przekroczenia  poziomu 

dopuszczalnego  nie  zostały  zapisane  do  tej  pory  w  aktach  prawnych  i  były  interpretowane  jako 

wewnętrzne kryterium operacyjne służące ustalaniu priorytetów i kolejności działań.

Tabela 2.3. Zestawienie przekroczeń poziomu dopuszczalnego.

Miejsce pomiaru

Poziom dopuszczalny 

LAeq  [dB]

Przekroczenie poziomu 

dopuszczalnego w 

porze dziennej [dB]

Przekroczenie poziomu 

dopuszczalnego w 

porze nocnej [dB]

W porze 

dziennej

W porze 

nocnej

przy 

krawędzi 

jezdni

Na linii 

zabudowy

przy 

krawędzi 

jezdni

Na linii 

zabudowy

droga nr 

155

ul. Kardynała 

Wyszyńskiego
55,0 50,0 13,1 7,7 9,5 3,7

droga nr 

E - 22
ul. Kasprzaka 60,0 50,0 7,3 6,7 15,4 11,0

droga nr 

E - 65
ul. Myśliborska 60,0 50,0 8,3 6,0 8,8 9,0

droga nr 

132
ul. Kostrzyńska 55,0 50,0 15,8 14,7 11,6 13,8



Na terenie Gorzowa Wlkp.  badaniami monitoringowymi objęto 4 odcinki głównych szlaków 

komunikacyjnych. We wszystkich punktach stwierdzono przekroczenia poziomu dopuszczalnego na 

granicy terenu zabudowy,  przekroczenia te mieściły się w przedziale od 6,0 do 15,8 dB w porze 

dziennej i od 3,7 – 15,4 dB w porze nocnej.

Z przeprowadzonych pomiarów wynika, że głównym źródłem uciążliwości akustycznej był przejazd 

pojazdów ciężkich, których udział był znacznie większy  w porze nocnej. Natomiast natężenie ruchu 

w porze nocnej jest ok. 6 razy mniejsze niż w ciągu dnia, przy jednoczesnym wzroście o ok. 2 razy 

udziału pojazdów ciężkich w ruchu (wyjątek stanowi ul. K. Wyszyńskiego).

Najwyższe  wartości  równoważnego  poziomu dźwięku  (LAeq)   w  porze  dziennej  i  nocnej 

stwierdzono na ul.  Kostrzyńskiej.  Duży wpływ na poziom hałasu na ul.  Kostrzyńskiej  ma  trakcja 

tramwajowa. 

W 2009 roku planowana jest przebudowa drogi na ul. Kard. Wyszyńskiego, co powinno wpłynąć na 

obniżenie poziomu hałasu na terenach przyległych do badanej ulicy.



3. BADANIA HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W WYBRANYM PUNKTCIE 

NA TERENIE POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO W 2008 ROKU.

Wykonanie   pomiarów  akustycznych  miało  na  celu  określenie  wartości  poziomu 

długookresowego – LDWN,,  służącego do prowadzenia długookresowej polityki  w zakresie  ochrony 

środowiska  przed  hałasem oraz  warunków panujących  w  sąsiedztwie  drogi  krajowej  i  uzyskanie 

informacji o jej uciążliwości akustycznej. 

3.1. Metodyka pomiarów.

Badaniami objęto drogę krajową A3 na terenie miasta, na odcinku, na którym stwierdzono 

duże natężenie ruchu. Zgodnie z wymogami ustawy Prawo ochrony środowiska, zastosowano 

następujące wskaźniki hałasu:

- równoważny poziom dźwięku A (LAeqd) - uśredniony w okresie normatywnym poziom dźwięku, 

dla pory dziennej i nocnej,

- maksymalny poziom dźwięku A (LAmax),

- minimalny   poziom  dźwięku A (LAmin),

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

wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia, wieczoru oraz nocy –  LDWN,

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

wszystkich pór nocy w roku –  LN.

 
Wartości te wyznaczono zgodnie z wymogami  obowiązującej metodyki referencyjnej opisanej w 

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 roku w sprawie wymagań w zakresie 

prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, 

linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem - Dz.U. 2007.192.1392, Załącznik nr 2).

Zastosowano metodę bezpośrednich ciągłych pomiarów w ograniczonym czasie. Przy zastosowaniu 

tej metody wartości równoważnego poziomu dźwięku dla badanego hałasu wyznacza się w oparciu o 

wyniki ciągłej obserwacji zmian poziomu w czasie odniesienia.

Z pełnego okresu ciągłego pomiaru hałasu eliminuje się dane uzyskane w odcinkach czasu, w których 

warunki atmosferyczne nie odpowiadają warunkom podanym w wyżej cytowanym rozporządzeniu.

Dla odcinków czasu, dla których wyeliminowano wyniki obserwacji poziomów dźwięku, ich wartości 

wyznacza się w oparciu o metody obliczeniowe. Do pomiarów wykorzystano miernik SVAN 945 oraz 

kalibrator NC-74. 



3.2. Lokalizacja punktu pomiarowego.

Podstawowym  kryterium  wyboru  rejonu  i  lokalizacji  punktu  pomiarowego  badań 

monitoringowych  hałasu  jest  założenie  uzyskania  informacji  o  terenach,  na  których  występuje 

największa ekspozycja na hałas.

Prace  nad  przygotowaniem  pomiarów  hałasu  komunikacyjnego  są  związane  z  pracą  nad  mapą 

topograficzną.

Poszczególne etapy działań można przedstawić następująco:

1.  Wybrano rejon badań,  w wyniku  zgrubnej  analizy zagospodarowania  obszaru -  otoczenia  dróg 

krajowych

2.  Naniesiono  na  mapę  bufory  wzdłuż  źródła  hałasu  (droga).  Kryteria  przyjmowania  szerokości 

buforów:

- obszar (bufor) 1 – 20 m,

- obszar (bufor) 2 – 100 m,

- obszar (bufor) 3 – 300 m.

Szerokości  bufora  pierwszego  obliczono  od  krawędzi  drogi,  a  następnego  od  granic  bufora 

poprzedniego.

3. Identyfikacja w buforze potencjalnych konfliktów (np. szacunkowej liczby osób eksponowanych na 

hałas (mieszkających na danym obszarze):

Szacunkowa liczba osób:      m = liczba mieszkań x 3.

Kompleksowy wskaźnik zagrożenia („indeks zagrożenia”):   ∑ ⋅=
i

ii mwInd

gdzie:   mi - liczba osób mieszkających w danym obszarze (buforze),

wi – waga

wi = 10 dla obszaru 1

         3 dla obszaru 2

         1 dla obszaru 3.

Na podstawie obliczonego wskaźnika zagrożenia nastąpiła  akceptacja określonego  rejonu badań.

Indeks zagrożenia :

Dla buforu 0-20 m: Ind = 3620

Dla buforu 20-100 m: Ind = 2766

W oparciu o policzony wskaźnik zagrożenia pomiary przeprowadzono dla buforu 1, w Skwierzynie na 

ul. 2-Lutego w odległości 10 m od krawędzi jezdni drogi A3 na wysokości 4,0 m npt. 

   Celem pomiaru było  monitorowanie  zmienności  źródła  hałasu oraz stanu akustycznego 

środowiska w odniesieniu do obszarów wymagających ochrony przed hałasem. 



Legenda:
- kolor czerwony – badany odcinek drogi,
- kolor pomarańczowy – naniesiony bufor 1= 20m,
- kolor żółty – nieniesiony bufor 2=100m, 
- kolor zielony – budynki mieszkalne.

Rys.2. Wyznaczenie przekroju pomiarowego, naniesienie buforów na mapę.



Rys.3.Lokalizacja punktu pomiarowego w Skwierzynie

3.3. Pomiary hałasu komunikacyjnego. 

Charakterystyka źródła hałasu:

● Nazwa odcinka drogi – ul. l. 2-Lutego (na wysokości ul. Ratuszowej)

● Rodzaj drogi – miejska 

● Typ drogi – krajowa A3

● Długość odcinka na którym prowadzone są badania – 1728 m

● Liczba pasów ruchu – 2 pasy ruchu (po jednym w każdym kierunku)

● Szerokość pasa ruchu  - 4,0 m 

● Szerokość pasa dzielącego – brak 

● Niweleta drogi – 29 m n.p.m., 1,0 m powyżej poziomu zerowego miernika

● Stan jezdni– asfaltowa 

● Położenie – w poziomie

● Rodzaj ruchu – przerywany 

● Prędkość potoku ruchu – wg znaków prędkość ograniczona do 50 km/h



Otoczenie źródła hałasu

Lp. Parametr Po stronie pomiarów
Po stronie przeciwnej do 

pomiarów

1 Rodzaj zabudowy
Niska, 

jednokondygnacyjna

Niska oraz budynek szkoły 

3-kondygnacyjny
2 Wysokość pierwszej linii zabudowy 5,0 m 12,0 m; 5,0 m
3 Odległość pierwszej linii zabudowy 23,0 m 31,0 m; 8,0 m
4 Liczba obiektów narażonych na hałas 60 38
5 Oszacowana liczba mieszkańców 579 705

Tabela 3.1. Zestawienie wyników badań monitoringu hałasu komunikacyjnego w porze dziennej. 

Miejsce pomiaru

LAeq dla 16 h dnia [dB] Natężenie ruchu [poj./h]
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1 doba w dniu powszednim okresu wiosennego

droga krajowa A3 ul. 2-Lutego 68,8 1007 499 50 98 1284

1 doba w dniu powszednim okresu jesiennego

droga krajowa A3 ul. 2-Lutego 68,5 958 220 23 98 1284

1 doba podczas weekendu okresu jesiennego

droga krajowa A3 ul. 2-Lutego 67,2 738 75 10 98 1284

Tabela 3.2. Zestawienie wyników badań monitoringu hałasu komunikacyjnego w porze nocnej.

Miejsce pomiaru

LAeq dla 8 h dnia [dB]
Natężenie ruchu 

[poj./h]
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1 doba w dniu powszednim okresu wiosennego

droga krajowa A3 ul. 2-Lutego 66,6 331 162 49 98 1284

1 doba w dniu powszednim okresu jesiennego

droga krajowa A3 ul. 2-Lutego 66,2 268 129 48 98 1284

1 doba podczas weekendu okresu jesiennego

droga krajowa A3 ul. 2-Lutego 61,7 131 23 18 98 1284



Największe  natężenie  ruchu,  jak  również  największy  udział  pojazdów  ciężkich  –  50% 

odnotowano  zarówno  w  porze  dziennej  jak  i  nocnej  w  dniu  powszednim  okresu  wiosennego. 

Równoważny poziom dźwięku w każdym przekroju czasowym był zbliżony do siebie i wahał się w 

przedziale 61,7-69 dB. Najniższe wartości równoważnego poziomu dźwięku, natężenia ruchu i udziału 

pojazdów  ciężkich  odnotowano  w  dniu  weekendowym.  Dopuszczalny  poziom  dźwięku  został 

przekroczony o ok. 8 dB w porze dziennej i o ok. 15 dB w porze nocnej. Najniższe przekroczenia 

stwierdzono w dniu weekendowym. Można wnioskować, że głównym źródłem uciążliwości hałasowej 

był przejazd pojazdów ciężkich.

3.4 Wyznaczanie wartości długookresowych poziomów dźwięku. 

 Zastosowano  uproszczoną  metodę  wyznaczania  wartości  długookresowych  poziomów 

dźwięku  na  podstawie  pomiarów  krótkookresowych.  Stosując  poniższą  metodę  wykonuje  się 

oszacowania długookresowych poziomów dźwięku w odległości od źródła nie przekraczającej 50 m.

Podstawą obliczeń jest wykonanie kilku pomiarów poziomów dźwięku (o czasie trwania nie

krótszym niż 24 h), z rozróżnieniem pór dziennej, wieczornej i nocnej. 

W celu oceny poziomu długookresowego zastosowano następującą procedurę:

Z uzyskanych wyników pomiarów wyznaczono średnie logarytmiczne wartości poziomów dla pór:

• dziennej (6:00 – 18:00),

• wieczornej (18:00 – 22:00),

• nocnej (22:00 – 6:00), osobno dla:

• dni roboczych,

• dni weekendowych.

oraz osobno dla okresu:

• wiosennego,

• jesienno – zimowego.

Przyjęto długość trwania okresów:

• wiosennego: marzec – czerwiec,

• jesienno – zimowego: wrzesień – luty.

Badaniami nie objęto okresu letniego, wobec czego przyjęto wartości poziomów określonych 

dla okresu wiosennego.

 W  każdym  z  okresów  określono  liczbę  dni  powszednich  (roboczych)  oraz  weekendowo-

świątecznych.



Następnie oszacowano długookresowy poziom roczny (dla okresu dnia, wieczoru lub nocy) 

zgodnie z poniższym wzorem: 
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gdzie: x – oznacza jeden z indeksów: d – pora dzienna,

        w – pora wieczorna,

        n – pora nocna.

Indeksy na drugiej pozycji oznaczają: r – dni robocze,

         w – dni weekendowe.

Indeksy na drugiej pozycji oznaczają: w – porę wiosenną,

           l – porę letnią,

           j – porę jesienno-zimową.

Obliczona  wartość  długookresowego  poziomu  rocznego  (średnioroczny  poziom  dla 

wszystkich nocy w roku) LN  wyniosła 65,5 dB.

Kolejnym  krokiem  było  wyznaczenie  długookresowego  średniego  poziomu  dźwięku  A 

(wskaźnik hałasu – poziom dzienno-wieczorno-nocny) w dB , według poniższego wzoru:

( ) ( )( )
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24
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gdzie: LD – średnioroczny poziom dla wszystkich dni w roku,

          LW – średnioroczny poziom dla wszystkich wieczorów w roku,

          LN – średnioroczny poziom dla wszystkich nocy w roku,

Wartość wskaźnika poziomu długookresowego wyniosła  LDWN  = 72,6 dB .  

Tabela 3.3.Zestawienie przekroczeń poziomu dopuszczalnego.



Miejsce pomiaru
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1 doba w dniu powszednim okresu wiosennego

60,0 12,6 50,0 15,5

droga krajowa A3 

ul. 2-Lutego
60,0 50,0 8,8 16,6

1 doba w dniu powszednim okresu jesiennego
droga krajowa A3 

ul. 2-Lutego
60,0 50,0 8,5 16,2

1 doba podczas weekendu okresu jesiennego
droga krajowa A3 

ul. 2-Lutego
60,0 50,0 7,2 11,7

OCENA I INTERPRETACJA WYNIKÓW

Sposoby oceny i interpretacji wyników zestawiono w tabeli 3.4.

W  tabeli  tej  zastosowano  kryterium  oceny,  w  zależności  od  wielkości  przekroczenia  poziomu 

dopuszczalnego. Kryterium to nie zostało zapisane do tej pory w aktach prawnych, powinno więc być 

interpretowano  jako  wewnętrzne  kryterium  operacyjne  służące  ustalaniu  priorytetów  i  kolejności 

działań.

Tabela3.4. 

Lp

Porównanie wyników z kryterium
Lzm – poziom zmierzony*) (dobowy lub

długookresowy)
Ldop – poziom dopuszczalny

Proponowana ocena uzyskanych wyników

1 Lzm - Ldop . 5 dB

Obszar umiarkowanej ekspozycji na hałas. Żadne 
działania doraźne nie są przewidywane. Należy rozważyć, 

czy punkt ten zostaje w sieci monitoringowej, tzn. czy 
badania w tym punkcie będą kontynuowane w przyszłości

2 5 dB < Lzm - Ldop . 10 dB W punkcie takim pomiary hałasu mogą być wykonywane 1 - 
2 razy w ciągu okresu 5-cio letniego. Przekroczenia bliskie 

10 dB powinny być potencjalnie traktowane jako 
identyfikacja obszarów zagrożenia. W takiej sytuacji 



należy rozważyć zwiększenie częstotliwości pomiarów.

3 Lzm - Ldop > 10 dB
Uzyskany wynik powinien być traktowany jako 
alarmowy. W punkcie o przekroczeniu poziomu 

dopuszczalnego uznanym za alarmowe należy powtarzać 
pomiary corocznie do momentu likwidacji zagrożenia.

*) poziom zmierzony należy rozumieć jako poziom, którego wartość jest wyznaczona metodami pomiarowymi, 
pomiarowo – obliczeniowymi lub w określonych przypadkach – wyłącznie obliczeniowymi

Na podstawie tak przyjętej interpretacji otrzymanego wyniku, ocena stanu akustycznego dla odcinka 

drogi krajowej A3 została przedstawiona w formie tabeli 3.5.

Tabela3.5.

Miejsce pomiaru

LDWN – poziom 

długookresowy

[dB]

Porównanie 

wyników z 

kryterium

LDWN - Ldop

Proponowana ocena uzyskanych wyników

10 m od krawędzi 

jezdni

droga 

krajowa 

A3

Skwierzyna 

ul. 2-Lutego
72,6 12,6

Uzyskany wynik powinien być traktowany 

jako alarmowy

W punkcie o przekroczeniu poziomu

dopuszczalnego uznanym za alarmowe 

należy powtarzać pomiary corocznie do 

momentu likwidacji zagrożenia.

Trwa budowa drogi  ekspresowej  S3  na  terenie  województwa lubuskiego,  W planach   tej 

inwestycji jest budowa obwodnicy Skwierzyny o długości 9 km zaplanowana jest na lata 2010 – 2015. 

Na badanym odcinku drogi jest bardzo duży ruch tranzytowy, a udział pojazdów ciężkich w ruchu 

wynosi  blisko  50%.  Tak  więc  budowa  obwodnicy  powinna  znacząco  wpłynąć  na  zmniejszenie 

natężenia ruchu, a tym samym na obniżenie poziomu hałasu.


	• natężenie ruchu pojazdów,

