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1. Informacje wprowadzające
1.1 Dane identyfikacyjne jednostki wykonującej mapę
Jednostką wykonującą lokalną mapę akustyczną dla odcinków drogi wojewódzkiej nr
280 w części miejscowości Czerwieńsk i Płoty jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Zielonej Górze, z siedzibą przy ul. H. Siemiradzkiego 19 w Zielonej Górze.
Pomiary hałasu wykonane zostały przez Zespół Pomiarów Terenowych Laboratorium WIOŚ
w Zielonej Górze, a niniejsze opracowanie wykonane zostało w Wydziale Monitoringu
Środowiska WIOŚ w Zielonej Górze.
1.2 Charakterystyka obszaru podlegająca ocenie
Droga wojewódzka nr 280 przebiega przez miejscowości Czerwieńsk i Płoty.
Czerwieńsk to miasto położone na Wysoczyźnie Czerwieńskiej, nad rzeką Łącza,
w powiecie zielonogórskim, w województwie lubuskim (rys. 1). Jest siedzibą władz gminy
Czerwieńsk. Miasto ma powierzchnię około 9 km2 i zamieszkują je 4 108 osoby (wg danych
GUS za 2016 r.).
Płoty to wieś położona w gminie Czerwieńsk, w powiecie zielonogórskim,
w województwie lubuskim. Oddalona od Zielonej Góry o około 9 km.

Rys. 1. Zdjęcie miejscowości Czerwieńsk (portal ASK Saturn, Galeria Foto Sieci „Saturn”)

1.2.1. Opis terenu objętego mapą
Obszar analizy obejmuje dwa odcinki drogi wojewódzkiej nr 280 (DW 280):
− w miejscowości Czerwieńsk, ul. Zielonogórska od nr 43 b do skrzyżowania z ul. Wodną,
− we wsi Płoty, ul. Lubuska od skrzyżowania z ul. Słoneczną do skrzyżowania z ul.
Ogrodniczą.
W Czerwieńsku na analizowanym obszarze przeważa zabudowa jednorodzinna
z usługami i wielorodzinna. Bloki są czteropiętrowe, część z nich położona jest bezpośrednio
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przy drodze wojewódzkiej. W Płotach przeważa zabudowa jednorodzinna. Jezdnia na obu
analizowanych odcinkach jest o nawierzchni asfaltowej. Na rysunkach. 2 i 3 przedstawiono
graficznie obszar podlegający analizie i obliczeniom.

Rys. 2. Mapa obszarów wyznaczonych do sporządzenia mapy akustycznej dla odcinków drogi DW 280
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1.2.2. Identyfikacja i charakterystyka źródeł hałasu
Droga wojewódzka nr 280 (Zielona Góra – Brody) jest głównym źródłem hałasu ze
względu na zagrożenie klimatu akustycznego środowiska. Częściowo pokrywa się z główną
drogą przebiegającą przez Czerwieńsk (ul. Zielonogórska) i Płoty (ul. Lubuska). Liczbę
pojazdów poruszających się po analizowanej drodze DW 280 w ciągu doby zestawiono
w tabeli 1.
Tab. 1. Natężenie ruchu na drodze wojewódzkiej DW280
Odcinek drogi
DW 280, Czerwieńsk, ul. Zielonogórska
DW 280, Płoty, ul. Lubuska
DW 280 Czerwieńsk - Brody

Liczba pojazdów w ciągu
doby (SDR)
szt./doba
3975
3014

Procentowy udział
pojazdów ciężkich
%
7,5
8,5

259

47,9

Źródło
danych
WIOŚ
WIOŚ
GDDKiA
GPR 2015

1.2.3. Uwarunkowania akustyczne wynikające z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego i innych dokumentów prawa miejscowego
Stan klimatu akustycznego określają obowiązujące kryteria zawarte w rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112) – tabele 2 i 3.
Dopuszczalne poziomy hałasu zależą od rodzaju terenu, źródła hałasu i okresu odniesienia.
Tab. 2. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku – poziom dobowy

Rodzaj terenu

a) Strefa ochronna „A”
uzdrowiska
b) Tereny szpitali poza
miastem
a) Tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy
związanej ze stałym
lub czasowym pobytem
2)
dzieci i młodzieży
c) Tereny domów opieki
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Dopuszczalny pozio m hałasu [dB]
Pozostałe obiekty i działalność
1)
Drogi lub linie kolejowe
będąca źródłem hałasu
LAeq D
przedział czasu
LAeq N
odniesienia
LAeq D
LAeq N
przedział czasu
równy
przedział czasu przedział czasu
odniesienia
8 najmniej
odniesienia
odniesienia
równy
korzystnym
równy 16
równy 8
1 najmniej
godzinom dnia
godzinom
godzinom
korzystnej
kolejno po
godzinie nocy
sobie
następującym
50

45

45

40

61

56

50

40

społecznej
d) Tereny szpitali w
miastach
a) Tereny zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej i
zamieszkania zbiorowego
b) Tereny zabudowy
65
56
55
45
zagrodowej
c) Tereny rekreacyjno2)
wypoczynkowe
d) Tereny mieszkaniowousługowe
Tereny w strefie
śródmiejskiej miast
powyżej 100 tys.
68
60
55
45
3)
mieszkańców
1)
Wartości określone dla dróg i li nii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych
poza pasem drogowym i kolei linowych.
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.

Tab. 3. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku – poziom długookresowy
Dopuszczalny długookr esowy średni poziom dźwięku A [ dB]
Pozostałe obiekty i działalność
1)
Drogi lub linie kolejowe
będąca źródłem hałasu
Rodzaj terenu

a) Strefa ochronna „A”
uzdrowiska
b) Tereny szpitali poza
miastem
a) Tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy
związanej ze stałym
lub czasowym pobytem
2)
dzieci i młodzieży
c) Tereny domów opieki
społecznej
d) Tereny szpitali
w miastach
a) Tereny zabudowy
mieszkaniowej
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LDWN
przedział czasu
odniesienia
równy
wszystkim
dobom w roku

LN
przedział czasu
odniesienia
równy
wszystkim
porom nocy

LDWN
przedział czasu
odniesienia
równy
wszystkim
dobom w roku

LN
przedział czasu
odniesienia
równy
wszystkim
porom nocy

50

45

45

40

64

59

50

40

wielorodzinnej
i zamieszkania zbiorowego
b) Tereny zabudowy
68
59
55
45
zagrodowej
c) Tereny rekreacyjno2)
wypoczynkowe
d) Tereny mieszkaniowousługowe
Tereny w strefie
śródmiejskiej miast
70
65
55
45
powyżej 100 tys.
3)
mieszkańców
1)
Wartości określone dla dróg i linii kolejo wych stosuje się także dla torowisk tramwajowych
poza pasem drogowym i kolei linowych.
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.
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 administrac yjnych, handlowych
i usługowych

Rodzaj terenu powinien być określony w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego. Dla analizowanych odcinków DW 280 w chwili sporządzania mapy
akustycznej został uwzględniony uchwalony i obowiązujący miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego miasta Czerwieńsk – Uchwała Nr 0007.116.2016 Rady
Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 czerwca 2016 r., ogłoszony w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego 4 lipca 2016 r., poz. 1389. oraz Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czerwieńsk z dnia 24 lutego 2000 r.
uchwalony Uchwałą Nr XXI/232/13 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z późniejszymi zmianami.
1.2.4. Identyfikacja obszarów miejskich, wiejskich oraz informacje o sposobach
użytkowania gruntów
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Czerwieńsk
na odcinkach DW 280 objętych mapą akustyczną występują:
− obszar miejski z zabudową mieszkaniową jednorodzinną z usługami, wielorodzinną
oraz
- budynkami użytku publicznego, w tym szkoła w miejscowości Czerwieńsk,
− obszar wiejski z przewagą zabudowy jednorodzinnej oraz obszarami usługowymi
i przemysłowymi we wsi Płoty.
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1.3. Charakterystyka systemów danych przestrzennych
Przy realizacji mapy akustycznej dla odcinków drogi wojewódzkiej nr 280 użyto,
zgodnie z Dyrektywą 2002/49/WE, systemu informacji geograficznej – program ArcGIS
10.2.1. firmy ESRI.
Dane wejściowe do mapy akustycznej zapisane zostały w układzie odniesienia
współrzędnych płaskich prostokątnych 1992. Dane te uzyskano w formatach „shape”, „jpg”
i „ASCII”. Modelowanie akustyczne wykonano za pomocą programu Cadna A.
1.4. Podstawowe metody wykorzystywane do opracowania mapy akustycznej
W celu wykonania mapy akustycznej niezbędne było przeprowadzenie obliczeń
i pomiarów. Pomiary hałasu drogowego wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 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. Nr 140, poz. 824, Załącznik nr 3
z późn. zm.). Wartości wskaźników długookresowych LDWN i LN wyznaczono zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalania
wartości wskaźnika hałasu LDWN (Dz. U. Nr 215, poz. 1414).
Obliczenia rozchodzenia się fal akustycznych w środowisku od drogi DW280 przeprowadzono
za pomocą programu Cadna A, wersja 4.1.137.
1.5. Wykorzystane bazy danych wejściowych
Przy tworzeniu mapy akustycznej wykorzystano szereg danych i informacji. Pozyskane
z Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGiK) – Numeryczny
Model Terenu (NMT) w formacie „ASCII” i Baza danych obiektów topograficznych BDOT10K–
w formacie „shp”, dostarczyły danych o terenie i ilości budynków na wyznaczonym obszarze.
Miejscowe plany zagospodarowania dla gminy Czerwieńsk dostępne w internecie w postaci
mapy (format jpg, pdf) na stronie Urzędu Miasta i Gminy Czerwieńsk dostarczyły informacji
do wyznaczenia obszarów wrażliwości hałasowej.
Wykonane pomiary własne za pomocą ambulansu pomiarowego posłużyły do określenia
poziomu dźwięku, natężenia ruchu i warunków meteorologicznych. Dane te przechowywane
są w bazie danych EHALAS – System kontrolowania i ewidencji obiektów emitujących hałas.
W bazie tej ewidencjonowane są źródła hałasu komunikacyjnego i przemysłowego. Dane
dostępne są na wniosek zgodnie z rozporządzeniem o udostępnieniu informacji
o środowisku. Dostępny na stronie internetowej GDDKiA raport Generalny Pomiar Ruchu
w 2015 r. posłużył do określenia średniego natężenia ruchu na badanym odcinku drogi.
1.6. Zestawienie wyników pomiarów
W ramach realizacji Programu Państwowego Monitoringu Środowiska województwa
lubuskiego na lata 2016-2020 Zespół pomiarów terenowych i monitoringu powietrza
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przeprowadził w 2016 r.
monitoring hałasu komunikacyjnego. Pomiary hałasu drogowego zostały wykonane m.in. na
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potrzeby sporządzenia mapy akustycznej w miejscowościach: Czerwieńsk i Płoty – powiat
zielonogórski.
Zastosowano metodę bezpośrednich ciągłych pomiarów. Pomiary wykonano za
pomocą automatycznego systemu monitoringu hałasu MH-420. Pomiary prowadzono przez
24 godziny w sposób ciągły, miernikiem poziomu dźwięku SVAN 959. Wyniki pomiarów dla
16 godzin pory dziennej i 8 godzin pory nocnej obliczono za pomocą programu Noise
Monitor.Ink.
W Czerwieńsku przeprowadzono pomiar dobowy, natomiast w Płotach długookresowy – 8
pomiarów dobowych rozłożonych w ciągu roku w następujący sposób:
− 2 pomiary dobowe w dni robocze i 1 pomiar w dniu weekendowym w okresie
wiosennym,
− 1 pomiar dobowy w dniu roboczym i 1 pomiar w dniu weekendowym w okresie
letnim,
− 2 pomiary dobowe w dni robocze i 1 pomiar w dniu weekendowym w okresie
jesiennym.

Pomiary hałasu we wsi Płoty (fot. Aleksandra Łobacz)

1.7. Charakterystyka punków pomiarowych
Czerwieńsk - (droga wojewódzka nr 280) – punkt pomiarowy zlokalizowany w odległości
10 m od krawędzi jezdni przy ul. Zielonogórskiej. Zabudowa – jednorodzinna z usługami
i wielorodzinna, szkoła. Jezdnia asfaltowa, dwa pasy ruchu. Średnio natężenie ruchu w porze
dziennej wynosiło 231 poj./h, w tym 7,7% pojazdów ciężkich, a w porze nocnej 35 poj./h,
w tym 5,5% pojazdów ciężkich. Pomiar dobowy (rys. 3).
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Płoty (droga wojewódzka nr 280) – punkt pomiarowy zlokalizowano w odległości 10 m od
krawędzi jezdni. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i z usługami. Jezdnia asfaltowa,
dwa pasy ruchu. Średnia prędkość ruchu: 50-83 km/h. Pomiar długookresowy, trwający
nieprzerwanie przez minimum 2 doby w dni powszednie i 1 dobę weekendu w okresie
wiosennym i jesiennym oraz 2 doby w okresie letnim (rys. 3).
Wyniki pomiaru i natężenie ruchu w punktach pomiarowych zestawiono
tabelarycznie (tab. 4 i 5).
Tab. 4. Zestawienie wyników dobowego pomiaru hałasu drogowego w Czerwieńsku, ul. Zielonogórska
(źródło: WIOŚ)

10 m od
krawędzi
jezdni

LAeq dla
8 h nocy [dB]

10 m od
krawędzi
jezdni

18
7,7
35
Wartość dopuszczalna

LAeq dla
16 h dnia [dB]

%
ciężkich

ogółem

%
ciężkich

Natężenie ruchu [poj./h]
w porze nocnej
pojazdy
ciężkie

231

pojazdy
ciężkie

ogółem

Natężenie ruchu [poj./h] w
porze dziennej

2

5,5

63,4
65,0

54,6
56,0

Tab. 5. Zestawienie wyników pomiarów poziomu długookresowego w Płotach (źródło: WIOŚ)
Wyniki pomiarów [dB]
Termin pomiaru
3
09.04.-10.04.

Dzień
(12 h)
4
64,4

Wieczór
(4 h)
5
61,6

Noc
(8 h)
6
57,9

11.04.-12.04.

66,3

62,0

12.04.-13.04.

65,2

Obliczony poziom
długookresowy [dB]

Natężenie ruchu [poj./h]
Dzień
(12 h)
9
155

Wieczór
(4 h)
10
158

Noc
(8 h)
11
33

57,2

230

156

38

61,5

57,0

286

148

39

60,3
61,0
59,6
60,2
59,9
60,5
63,9
62,1
64,2
61,5
Wartość dopuszczalna

55,0
56,1
56,4
55,6
55,5

192
149
103
225
230

183
157
117
97
107

39
43
26
22
23

13.08.-14.08.
15.08.-16.08.
10.09.-11.09.
12.09.-13.09.
13.09.-14.09.

LDWN

LN

7

8

65,2

56,4

64,0

59,0

Pomiary długookresowe przeprowadzone we wsi Płoty wykazały wystąpienie
przekroczenia poziomu dopuszczalnego wyrażonego wskaźnikiem L DWN. Wartość
przekroczenia w punkcie pomiarowym wyniosła 1,2 dB.
Na potrzeby kalibracji modelu uzyskane wyniki pomiaru długookresowego
i dobowego zestawiono z obliczonymi wskaźnikami w programie Cadna A. O poprawności
przyjętego modelu obliczeniowego decyduje wartość standardowego odchylenia między
wynikami zmierzonymi a obliczonymi dla pomiaru długookresowego, która nie może być
większa niż 2,5 dB. Warunek ten został spełniony.
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Rys. 3. Lokalizacja punktów pomiarowych
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2. Wynikowe zestawienia tabelaryczne i wykresy
Szacunkową liczbę lokali mieszkalnych i osób zamieszkujących te lokale narażone na
hałas w poszczególnych przedziałach, uzyskaną za pomocą obliczeń rozprzestrzeniania
dźwięku w środowisku w programie Cadna, dla miejscowości Czerwieńsk i Płoty zestawiono
tabelarycznie (tab. 6 i 7) oraz graficznie (rys. 4 i 5). Największy wyznaczony poziom dźwięku
wskaźnika LDWN dla terenów mieszkalnych analizowanego odcinka DW 280 mieści się
w przedziale 70-74 dB – dla krótkiego odcinka (1 dom wielorodzinny). W Czerwieńsku na
poziom dźwięku w przedziale 65-69 dB narażonych jest 210 osób zamieszkujących 32
budynki mieszkalne. W Płotach w tym przedziale wartości hałasu może znajdować się 30
osób w 10 budynkach. Natomiast największy wyznaczony poziom dźwięku wskaźnika LN dla
terenów mieszkalnych mieści się w przedziale 55-59 dB. W Czerwieńsku na poziom dźwięku
w przedziale 55-59 dB narażone są 192 osoby zamieszkujące 32 budynki mieszkalne.
W Płotach w tym przedziale wartości hałasu może znajdować się 33 osoby w 11 budynkach.

Tab. 6. Zestawienie szacunkowej liczby lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale
narażone na hałas oceniany wskaźnikiem LDWN (źródło: WIOŚ)
Odcinek
DW280
objęty mapą

Czerwieńsk
Płoty

55-59

60-64

Poziom hałasu w dB wskaźnik LDWN
65-69
70-74

>75

Budynki Liczba Budynki Liczba Budynki Liczba Budynki Liczba Budynki Liczba
mieszkalne osób mieszkalne osób mieszkalne osób mieszkalne osób mieszkalne osób

10
11

87
39

13
23

90
75

32
10

210
30

1
0

12
0

0
0

0
0

Tab. 7. Zestawienie szacunkowej liczby lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale
narażone na hałas oceniany wskaźnikiem LN (źródło: WIOŚ)
Odcinek
DW280
objęty mapą

Czerwieńsk
Płoty

12

50-54

55-59

Poziom hałasu w dB wskaźnik LN
60-64
65-69

>70

Budynki Liczba Budynki Liczba Budynki Liczba Budynki Liczba Budynki Liczba
mieszkalne osób mieszkalne osób mieszkalne osób mieszkalne osób mieszkalne osób

13
23

117
72

32
11

192
33

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Rys. 4. Liczba lokali mieszkalnych oraz osób narażonych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LDWN

Rys. 5. Liczba lokali mieszkalnych oraz osób narażonych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LN

Klimat akustyczny wyznaczonych odcinków drogi wojewódzkiej nr 280
w miejscowościach Czerwieńsk i Płoty oceniony został na podstawie pomiarów i obliczeń
modelowania rozprzestrzeniania hałasu w programie Cadna A. Na podstawie dostępnych
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danych sporządzono mapy akustyczne obrazujące rozprzestrzenianie się fal akustycznych od
źródła z podziałem na poszczególne zakresy poziomu hałasu wyrażone w dB.
Uzyskane wyniki modelowania wykazały przekroczenie wartości dopuszczalnych
poziomów długookresowych wyrażonych wskaźnikami LDWN i LN w miejscowości Czerwieńsk
i we wsi Płoty. Ilość lokali mieszkalnych i osób je zamieszkujących narażona na
ponadnormatywne poziomy dźwięku zostały przedstawione w tabeli 8.
Tab. 8. Podsumowanie szacunkowych danych i informacji opracowanych w ramach lokalnej mapy
akustycznej dla hałasu drogowego (źródło: WIOŚ)
Droga wojewódzka nr 280, Czerwieńsk - Hałas drogowy
Wskaźnik LDWN
Wielkość przekroczeń
do 5 dB > 5 – 10 dB > 10 – 15 dB > 15 – 20 dB pow. 20 dB
Stan środowiska
niedobry
zły
bardzo zły
Liczba lokali mieszkalnych
9
0
0
0
0
w danym zakresie [szt.]
Liczba zagrożonych mieszkańców
63
0
0
0
0
Droga wojewódzka nr 280, Czerwieńsk - Hałas drogowy
Wskaźnik LN
Wielkość przekroczeń
do 5 dB > 5 – 10 dB > 10 – 15 dB > 15 – 20 dB pow. 20 dB
Stan środowiska
niedobry
zły
bardzo zły
Liczba lokali mieszkalnych
1
0
0
0
0
w danym zakresie [szt.]
Liczba zagrożonych mieszkańców
12
0
0
0
0
Droga wojewódzka nr 280, Płoty - Hałas drogowy
Wskaźnik LDWN
Wielkość przekroczeń
do 5 dB > 5 – 10 dB > 10 – 15 dB > 15 – 20 dB pow. 20 dB
Stan środowiska
niedobry
zły
bardzo zły
Liczba lokali mieszkalnych
11
0
0
0
0
w danym zakresie [szt.]
Liczba zagrożonych mieszkańców
33
0
0
0
0
Droga wojewódzka nr 280, Płoty - Hałas drogowy
Wskaźnik LN
Wielkość przekroczeń
do 5 dB > 5 – 10 dB > 10 – 15 dB > 15 – 20 dB pow. 20 dB
Stan środowiska
niedobry
zły
bardzo zły
Liczba lokali mieszkalnych
0
0
0
0
0
w danym zakresie [szt.]
Liczba zagrożonych mieszkańców
0
0
0
0
0

Zgodnie z uzyskaną mapą rozkładu poziomu dźwięku przekroczenie obejmuje łącznie
20 lokali mieszkalnych, w których zamieszkuje 108 osób. Dla jednego budynku
wielorodzinnego (Czerwieńsk) wykazano przekroczenie poziomu dopuszczalnego
wyrażonego zarówno wskaźnikiem LDWN jak i LN.
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W Czerwieńsku wykazano wystąpienie przekroczenia poziomu dopuszczalnego
wyrażonego wskaźnikiem LDWN dla 5 budynków na terenach zabudowy jednorodzinnej i 4 na
terenach zabudowy wielorodzinnej oraz wskaźnikiem LN dla 1 budynku wielorodzinnego. Ze
względu na rodzaj zabudowy na obszarze miasta występują dwie wartości poziomu
dopuszczalnego wskaźnika LDWN – 64 dB dla zabudowy jednorodzinnej i 68 dB dla
wielorodzinnej.
We wsi Płoty wykazano wystąpienie przekroczenia poziomu dopuszczalnego
wyrażonego wskaźnikiem LDWN dla 11 budynków na terenie zabudowy jednorodzinnej.
Należy nadmienić, że są to przybliżone, szacunkowe dane. Na terenie tych 20
budynków stan akustyczny środowiska określa się jako niedobry – wystąpienie przekroczenia
do 5 dB. Według modelowania rozprzestrzeniania dźwięku, przekroczenia wartości
dopuszczalnych nie były większe od 2 dB wzdłuż analizowanego odcinka DW280, co pokrywa
się z uzyskanymi wynikami na podstawie przeprowadzonych pomiarów. Na pozostałym
obszarze wzdłuż analizowanego odcinka DW 280 modelowanie rozprzestrzeniania dźwięku
w środowisku nie wykazało przekroczeń.

Ambulans pomiarowy w m. Płoty (fot. Aleksandra Łobacz)
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3. Zakres danych części graficznej
3.1. Mapa imisyjna hałasu drogowego
Mapę imisyjną hałasu drogowego przedstawiono w formie 4 map stanu akustycznego
środowiska, odrębnie dla dwóch odcinków drogi wojewódzkiej nr 280, w miejscowościach
Czerwieńsk i Płoty. Obszary poszczególnych zakresów poziomów dźwięku oznaczono zgodnie
z normą PN-ISO 1996-2:1999 (załącznik 1-4).
3.2. Mapa wrażliwości hałasowej obszarów
Mapę wrażliwości hałasowej obszarów przedstawiono w formie map obrazujących
rozkład dopuszczalnych poziomów hałasu w zależności od sposobu zagospodarowania
terenu określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (załącznik 5-6).
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Załącznik 1. Mapa imisyjna hałasu drogowego dla obszaru w Czerwieńsku wyrażona wskaźnikiem
LDWN
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Załącznik 2. Mapa imisyjna hałasu drogowego dla obszaru w Płotach wyrażona wskaźnikiem LDWN
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Załącznik 3. Mapa imisyjna hałasu drogowego dla obszaru w Czerwieńsku wyrażona wskaźnikiem LN
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Załącznik 4. Mapa imisyjna hałasu drogowego dla obszaru w Płotach wyrażona wskaźnikiem LN
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Załącznik 5. Mapa wrażliwości hałasowej dla obszaru w Czerwieńsku
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Załącznik 6. Mapa wrażliwości hałasowej dla obszaru w Płotach
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