
 

 

UCHWAŁA NR XLIX/882/14 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

z dnia 24 czerwca 2014 r. 

w sprawie określenia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, 

objętych przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu, położonych wzdłuż dróg wojewódzkich 

województwa łódzkiego, po których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów rocznie” 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 596 i 645), w związku z art. 84 oraz 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony śro-

dowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, poz. 1238, z 2014 r. poz. 40, poz. 47) Sejmik Województwa Łódzkiego 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa „Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, objętych prze-

kroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu, położonych wzdłuż dróg wojewódzkich województwa łódzkie-

go, po których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów rocznie”, zwany dalej „Programem”. 

§ 2. Tereny, o jakich mowa w § 1, Programu zlokalizowane są w otoczeniu niżej wymienionych odcinków 

dróg wojewódzkich, na terenie województwa łódzkiego: 

Lp. Numer drogi 

Opis odcinka 

Pikietaż 
Długość 

Nazwa odcinka drogi początkowy końcowy 

(km) (km) (km) 

1. 

 484  18+300  21+300  3,0  m. Bełchatów 

 484  21+300  28+000  6,7  m. Bełchatów 

 484  28+000  43+300  15,3  Bełchatów-Kamieńsk 

2.  485  0+000  3+100  3,1  m. Pabianice 

3.  485  32+900  34+600  1,7  m. Bełchatów 

4. 

 702  32+600  37+300  4,7  Bądków - skrzyżowanie 

 z A2 

 702  37+300  40+600  3,3  Skrzyżowanie z A2 - Zgierz 

 702  40+600  43+500  2,9  m. Zgierz 

5.  703  29+800  32+800  3,0  m. Łęczyca 

6. 
 710  4+200  12+200  8  m. Konstantynów Łódzki 

 710  12+200  16+400  4,2  Konstantynów Łódzki - Lutomiersk 

7.  713  19+500  28+300  8,8  Kurowice-Rokiciny 

8.  713  46+300  55+100  8,8  m. Tomaszów Mazowiecki 
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9.  715  0+000  1+700  1,7  m. Brzeziny 

10.  715  5+200  10+900  5,7  m. Koluszki 

§ 3. Naruszenia dopuszczalnych poziomów hałasu w otoczeniu dróg wojewódzkich wyszczególnionych w § 

2 oraz ich zakres są określone w Załączniku nr 1 do uchwały. 

§ 4. Podstawowe kierunki i zakres działań niezbędnych do przywrócenia standardów jakości środowiska, 

harmonogram rzeczowo–finansowy planowanych działań oraz podmioty, do których skierowane są obowiązki 

ustalone w programie, określa Załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 5. Organami właściwymi do przekazywania organowi określającemu Program informacji o wydanych de-

cyzjach, aktach prawa miejscowego oraz innych dokumentach, których ustalenia zmierzają do osiągnięcia ce-

lów programu są właściwi starostowie powiatów, wójtowie gmin, burmistrzowie i prezydenci miast z terenów 

objętych Programem, a także Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi. 

§ 6. Informacje, o których mowa w § 5 Programu, a także dotyczące realizacji działań określonych w Za-

łączniku nr 2 uchwały przekazuje się Sejmikowi Województwa Łódzkiego, corocznie w terminie do dnia 31 

marca za rok poprzedni w formie raportów w wersji papierowej i na elektronicznym nośniku danych. Raporty 

powinny zawierać następujące dane: 

I. Opisy poszczególnych zadań zrealizowanych i będących w realizacji: 

1) nazwę jednostki odpowiedzialnej za realizację zadania; 

2) informacje o wydanych decyzjach administracyjnych lub dokonanych zgłoszeniach; 

3) harmonogram realizacji zadania, koszty i źródła finansowania; 

4) założone i uzyskane w wyniku realizacji rezultaty zadania; 

5) informacje o weryfikacji skuteczności zadania (np. poprzez pomiary akustyczne). 

II. Informacje o ewentualnych zagrożeniach wykonania zadań Programu. 

III. Informacje o wydanych aktach prawa miejscowego, bądź ich zmianach, mających wpływ na klimat aku-

styczny otoczenia dróg (plany zagospodarowania przestrzennego, obszary ograniczonego użytkowania). 

§ 7. Ustala się, że do kontroli zapisów Programu wykorzystywane będą informacje, o jakich mowa w § 6 

Programu. 

§ 8. Uzasadnienie do Programu obejmujące zakres określonych i ocenionych zagadnień oraz streszczenie w 

języku niespecjalistycznym stanowi Załącznik nr 3 do uchwały. 

§ 9. Uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki spo-

sób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z 

udziałem społeczeństwa stanowi Załącznik nr 4 do uchwały. 

§ 10. Termin realizacji Programu, o którym mowa w § 1, ustala się na rok 2019. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Łódzkiego. 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Łódzkiego. 

  

  Przewodniczący Sejmiku 

Marek Mazur 
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Załącznik nr 1  

do uchwały nr XLIX/882/14 

Sejmiku Województwa Łódzkiego 

z dnia 24 czerwca 2014 r. 

NARUSZENIA DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW HAŁASU W OTOCZENIU DRÓG WOJEWÓDZKICH 

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO, PO KTÓRYCH PRZEJEŻDŻA PONAD 3 000 000  

POJAZDÓW ROCZNIE 

Lp. 

Pikietaż 

Opis odcinka 

Wielkość przekroczeń 

(dB) 
Wielkość wskaźnika M 

początkowy końcowy 

(km) (km) 
Wskaźnik 

LDWN 

Wskaźnik 

LN 

Wskaźnik 

LDWN 
Wskaźnik LN 

DW 

484 

18+300 20+700 
Granica miasta Bełcha-

tów - Pizzeria Fenix 
do 10 do 5 do 1 do 1 

20+700 21+300 

Bełchatów, Pizzeria 

Fenix - Aleja Włóknia-

rzy 

powyżej 10 do 10 do 5 do 5 

21+300 25+000 

Bełchatów, Aleja 

Włókniarzy - Aleja 

Ampere'a 

do 10 do 10 do 1 do 1 

25+000 43+300 
Bełchatów , Aleja 

Ampere'a - Kamieńsk 
do 5 do 5 do 1 do 1 

DW 

485 
0+000 3+100 

Pabianice, ul. Party-

zancka - ul. Pogodna 
do 10 do 10 do 10 do 20 

DW 

485 
32+900 34+600 

Granica miasta Bełcha-

tów – Aleja Włóknia-

rzy 

do 10 do 10 do 5 do 5 

DW 

702 

32+600 37+300 
Bądków skrzyżowanie 

z A2 
do 10 do 10 do 5 do 5 

37+300 40+600 
Skrzyżowanie z A2 - 

Zgierz granica miasta 
do 10 do 10 do 5 do 5 

40+600 41+900 

Zgierz granica miasta – 

Zgierz, ul. Kasprowi-

cza 

powyżej 10 do 10 do 5 do 5 

41+900 42+500 

Zgierz, ul. Kasprowi-

cza – Zgierz, ul. Pół-

nocna 

do 10 do 10 do 5 do 5 

42+500 43+500 

Zgierz, ul. Północna – 

Zgierz, skrzyżowanie z 

DK91 

powyżej 10 do 10 

do 10 (jeden 

budynek 

pow. 20) 

do 10 (jeden 

budynek 

pow. 20) 

DW 

703 
29+800 32+800 m. Łęczyca do 10 do 10 do 10 do 5 

DW 

710 

4+200 12+200 
m. Konstantynów 

Łódzki 

do 5  

(lokalnie 

do10) 

do 10 do 5 do 5 

12+200 14+800 

granica miasta Kon-

stantynów Łódzki – 

granica m. Lutomiersk 

do 5  

(lokalnie 

do10) 

do 10 do 5 do 1 
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14+800 16+400 m. Lutomiersk 

do 10 dB 

(lokalnie 

powyżej 10) 

do 10 do 10 do 5 

DW 

713 

19+500 20+100 Kurowice do 10 do 10 do 5 do 1 

21+050 21+300 Karpin do 15 do 10 do 5 do 1 

22+800 25+150 Łaznowska Wola do 15 do 10 do 5 do 5 

25+150 28+300 Rokociny Kolonia do 15 do 10 do 5 do 5 

DW 

713 

46+300 46+650 
Tomaszów Maz.,  

ul. Ujezdzka 
do 5 do 5 do 1 do 1 

46+650 49+150 
Tomaszów Maz.,  

ul. Warszawska 
do 10 do 10 do 5 do 5 

49+150 50+150 
Tomaszów Maz.,  

ul. Mościckiego 
do 10 do 10 do 10 do 10 

50+150 51+350 
Tomaszów Maz.,  

ul. Mireckiego 
powyżej 10 do 10 do 10 do 10 

51+350 52+700 
Tomaszów Maz.,  

ul. Białobrzeska 
do 10 do 10 do 10 do 10 

52+700 53+300 
Tomaszów Maz.,  

ul. Radomska 
do 10 do 10 do 5 do1 

53+300 55+100 
Tomaszów Maz.,  

ul. Opoczyńska 
do 10 do 10 do 5 do1 

DW 

715 

0+000 0+750 

Brzeziny, ul. Refor-

macka - ul. Dąbrow-

skiego 

powyżej 10 
powyżej 

10 
powyżej 20 powyżej 20 

0+750 1+700 

Brzeziny, ul. Dąbrow-

skiego – granica m. 

Brzeziny 

do 10 do 10 do 1 do 1 

DW 

715 

5+200 7+500 
Granica miasta Ko-

luszki – ul. 3-go-Maja 
do 10 do 5 do 5 do 5 

7+500 8+900 
Koluszki, ul. Brzeziń-

ska – ul. 11 Listopada 
do 5 do 5 do 5 do 5 

8+900 10+900 
Koluszki, ul. 11 Listo-

pada – granica miasta 
do 10 do 5 do 1 do 1 
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Załącznik nr 2  

do uchwały nr XLIX/882/14 

Sejmiku Województwa Łódzkiego 

z dnia 24 czerwca 2014 r. 

PODSTAWOWE KIERUNKI I ZAKRES DZIAŁAŃ NIEZBĘDNYCH DO PRZYWRÓCENIA  

STANDARDÓW JAKOŚCI ŚRODOWISKA, HARMONOGRAM RZECZOWO–FINANSOWY  

PLANOWANYCH DZIAŁAŃ ORAZ PODMIOTY, DO KTÓRYCH SKIEROWANE SĄ OBOWIĄZKI 

Lp. Działanie Jednostka odpowiedzialna 
Termin  

realizacji 

Koszt  

realizacji 

DW 

484 

Aktualizacja mapy akustycznej na roz-

patrywanych odcinkach DW 484, po 

realizacji obwodnicy Bełchatowa 

Zarząd Dróg Wojewódzkich 

w Łodzi 
2014-2019 10 tys. 

Przygotowanie opinii dot. możliwości 

wprowadzenia zakazu ruchu tranzyto-

wego wzdłuż ciągu DW 484 na terenie 

miasta po aktualizacji mapy akustycz-

nej Bełchatowa 

Zarząd Dróg Wojewódzkich 

w Łodzi 
2014-2019 bezkosztowo 

Prowadzenie przeglądów stanu na-

wierzchni drogowej 

Zarząd Dróg Wojewódzkich 

w Łodzi 
2014-2019 bezkosztowo 

Uwzględnianie zasad kształtowania 

przestrzeni w otoczeniu źródeł hałasu 

dla nowotworzonych planów zagospo-

darowania przestrzennego 

Prezydent Bełchatowa/Wójt 

Gminy Bełchatów/Burmistrz 

Kamieńska/Rada M. Bełcha-

tów/Rada Gm. Bełcha-

tów/Rada Gm. Kamieńsk 

2014-2019 bezkosztowo 

DW 

485 

Aktualizacja mapy akustycznej na ana-

lizowanym odcinku DW 485 na terenie 

miasta Pabianice, po realizacji odcinka 

drogi ekspresowej S8 na odcinku Róża 

– Łódź Południe 

Zarząd Dróg Wojewódzkich 

w Łodzi 
2014-2019 10 tys. 

Przygotowanie opinii dot. możliwości 

wprowadzenia zakazu ruchu tranzyto-

wego wzdłuż ciągu DW 485 na terenie 

miasta po aktualizacji mapy akustycz-

nej 

Zarząd Dróg Wojewódzkich 

w Łodzi 
2014-2019 bezkosztowo 

Prowadzenie przeglądów stanu na-

wierzchni drogowej 

Zarząd Dróg Wojewódzkich 

w Łodzi 
2014-2019 bezkosztowo 

Uwzględnianie zasad kształtowania 

przestrzeni w otoczeniu źródeł hałasu 

dla nowotworzonych planów zagospo-

darowania przestrzennego 

Prezydent Miasta Pabiani-

ce/Rada Miasta Pabianice 
2014-2019 bezkosztowo 

DW 

485 

Aktualizacja mapy akustycznej na ana-

lizowanym odcinku DW 485 na terenie 

miasta Bełchatowa po realizacji ob-

wodnicy 

Zarząd Dróg Wojewódzkich 

w Łodzi 
2014-2019 10 tys. 

Przygotowanie opinii dot. możliwości 

wprowadzenia zakazu ruchu tranzyto-

wego wzdłuż ciągu DW 485 na terenie 

miasta Bełchatowa po realizacji obwod-

Zarząd Dróg Wojewódzkich 

w Łodzi 
2014-2019 bezkosztowo 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 5 – Poz. 3053



nicy 

Prowadzenie przeglądów stanu na-

wierzchni drogowej 

Zarząd Dróg Wojewódzkich 

w Łodzi 
2014-2019 bezkosztowo 

Uwzględnianie zasad kształtowania 

przestrzeni w otoczeniu źródeł hałasu 

dla nowotworzonych planów zagospo-

darowania przestrzennego 

Prezydent Miasta Bełchatowa 2014-2019 bezkosztowo 

DW 

702 

Ograniczenie prędkości ruchu do 40 

km/h na odcinku od km 40+600 do km 

41+900 

Zarząd Dróg Wojewódzkich 

w Łodzi 
2014-2019 5 tys. 

Wymiana nawierzchni na odcinku od 

km 42+500 do km 43+500 

Zarząd Dróg Wojewódzkich 

w Łodzi 
2014-2019 400 tys. 

Aktualizacja mapy akustycznej na roz-

patrywanym odcinku DW 702 

Zarząd Dróg Wojewódzkich 

w Łodzi 
2014-2019 10 tys. 

Przygotowanie opinii dot. możliwości 

wprowadzenia zakazu ruchu tranzyto-

wego wzdłuż ciągu 702 na terenie mia-

sta Zgierza 

Zarząd Dróg Wojewódzkich 

w Łodzi 
2014-2019 bezkosztowo 

Prowadzenie przeglądów stanu na-

wierzchni drogowej 

Zarząd Dróg Wojewódzkich 

w Łodzi 
2014-2019 bezkosztowo 

Uwzględnianie zasad kształtowania 

przestrzeni w otoczeniu źródeł hałasu 

dla nowotworzonych planów zagospo-

darowania przestrzennego 

Rady gmin M. Zgierz i 

Zgierz/Prezydent M. 

Zgierz/Wójt Gm. Zgierz 

2014-2019 bezkosztowo 

DW 

703 

Aktualizacja mapy akustycznej na roz-

patrywanym odcinku DW 703 

Zarząd Dróg Wojewódzkich 

w Łodzi 
2014-2019 10 tys. 

Prowadzenie przeglądów stanu na-

wierzchni drogowej 

Zarząd Dróg Wojewódzkich 

w Łodzi 
2014-2019 bezkosztowo 

Uwzględnianie zasad kształtowania 

przestrzeni w otoczeniu źródeł hałasu 

dla nowotworzonych planów zagospo-

darowania przestrzennego 

Burmistrz Miasta Łęczy-

ca/Rada M. Łęczyca 
2014-2019 bezkosztowo 

DW 

710 

Aktualizacja mapy akustycznej na roz-

patrywanym odcinku DW 710 

Zarząd Dróg Wojewódzkich 

w Łodzi 
2014-2019 10 tys. 

Prowadzenie przeglądów stanu na-

wierzchni drogowej 

Zarząd Dróg Wojewódzkich 

w Łodzi 
2014-2019 bezkosztowo 

Uwzględnianie zasad kształtowania 

przestrzeni w otoczeniu źródeł hałasu 

dla nowotworzonych planów zagospo-

darowania przestrzennego 

Rady gmin Lutomiersk i Kon-

stantynów Łódzki/Wójt Gm. 

Lutomiersk/Burmistrz Kon-

stantynowa Łódzkiego 

2014-2019 bezkosztowo 

DW 

713 

Wprowadzenie ograniczenia prędkości 

do 40 km/h na następujących odcin-

kach: 

od km 21+050 do km 21+300 

od km 22+800 do km 25+150 

od km 25+150 do km 28+300 

Zarząd Dróg Wojewódzkich 

w Łodzi 
2014-2019 15 tys. 

Kontrole przestrzegania ograniczeń 

prędkości na odcinkach: 

od km 21+050 do km 21+300 

od km 22+800 do km 25+150 

od km 25+150 do km 28+300 

Policja/Straż Gminna 2014-2019 bezkosztowe 
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Aktualizacja mapy akustycznej na roz-

patrywanym odcinku DW 713 

Zarząd Dróg Wojewódzkich 

w Łodzi 
2014-2019 10 tys. 

Prowadzenie przeglądów stanu na-

wierzchni drogowej 

Zarząd Dróg Wojewódzkich 

w Łodzi 
2014-2019 bezkosztowe 

Uwzględnianie zasad kształtowania 

przestrzeni w otoczeniu źródeł hałasu 

dla nowotworzonych planów zagospo-

darowania przestrzennego 

Rady Gmin Brójce i Rokici-

ny/Wójt Gm. Brójce/Wójt 

Gm. Brzeziny 

 

2014-2019 bezkosztowe 

DW 

713 

Aktualizacja mapy akustycznej na roz-

patrywanym odcinku DW 713 

Zarząd Dróg Wojewódzkich 

w Łodzi 
2014-2019 10 tys. 

Prowadzenie przeglądów stanu na-

wierzchni drogowej 

Zarząd Dróg Wojewódzkich 

w Łodzi 
2014-2019 bezkosztowo 

Uwzględnianie zasad kształtowania 

przestrzeni w otoczeniu źródeł hałasu 

dla nowotworzonych planów zagospo-

darowania przestrzennego 

Rada M. Tomaszów Mazo-

wiecki/Prezydent M. Toma-

szów Mazowiecki 

2014-2019 bezkosztowo 

DW 

715 

Remont nawierzchni drogowej na od-

cinku DW 715 od km 0+000 do km 

0+750 

Zarząd Dróg Wojewódzkich 

w Łodzi 
2014-2019 300 tys. 

Wprowadzenie ograniczenia prędkości 

do 40 km/h na odcinku DW 715 od km 

0+000 do km 0+750 

Zarząd Dróg Wojewódzkich 

w Łodzi 
2014-2019 5 tys. 

Aktualizacja mapy akustycznej na roz-

patrywanym odcinku DW 715 

Zarząd Dróg Wojewódzkich 

w Łodzi 
2014-2019 10 tys. 

Prowadzenie przeglądów stanu na-

wierzchni drogowej 

Zarząd Dróg Wojewódzkich 

w Łodzi 
2014-2019 bezkosztowo 

Uwzględnianie zasad kształtowania 

przestrzeni w otoczeniu źródeł hałasu 

dla nowotworzonych planów zagospo-

darowania przestrzennego 

Burmistrz Miasta Brzezi-

ny/Rada Miasta Brzeziny 
2014-2019 bezkosztowo 

DW 

715 

Aktualizacja mapy akustycznej na roz-

patrywanym odcinku DW 715 

Zarząd Dróg Wojewódzkich 

w Łodzi 
2014-2019 10 tys. 

Prowadzenie przeglądów stanu na-

wierzchni drogowej 

Zarząd Dróg Wojewódzkich 

w Łodzi 
2014-2019 bezkosztowo 

Uwzględnianie zasad kształtowania 

przestrzeni w otoczeniu źródeł hałasu 

dla nowotworzonych planów zagospo-

darowania przestrzennego 

Burmistrz Miasta Kolusz-

ki/Rada Miasta Koluszki 
2014-2019 bezkosztowo 
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Załącznik nr 3  
do uchwały nr XLIX/882/14 

Sejmiku Województwa Łódzkiego 

z dnia 24 czerwca 2014 r. 

UZASADNIENIE DO „PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM  

DLA TERENÓW POZA AGLOMERACJAMI, OBJĘTYCH PRZEKROCZENIAMI DOPUSZCZALNYCH 

POZIOMÓW HAŁASU, POŁOŻONYCH WZDŁUŻ DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA  

ŁÓDZKIEGO, PO KTÓRYCH PRZEJEŻDŻA PONAD 3 000 000 POJAZDÓW ROCZNIE”  

WRAZ ZE STRESZCZENIEM W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

Zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1232, ze zm.) dla terenów, na których hałas przekracza poziom dopuszczalny, tworzy się programy ochro-

ny środowiska przed hałasem, których celem jest dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego.  

Podstawowe źródło danych wykorzystywanych dla celów tworzenia i aktualizacji programów ochrony śro-

dowiska przed hałasem stanowi mapa akustyczna. Zarządzający drogą, linią kolejową lub lotniskiem zaliczo-

nymi do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych 

obszarach, sporządza co 5 lat mapę akustyczną terenu, na którym eksploatacja obiektu może powodować prze-

kroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Z dniem 1 stycznia 2011 r. za ww. obiekty zostały 

uznane m. in. drogi, po których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów rocznie (§ 2 ust. 2 lit. a rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie dróg, linii kolejowych i lotnisk, których eksploatacja 

może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, dla których jest wymagane 

sporządzanie map akustycznych, oraz sposobów określania granic terenów objętych tymi mapami (Dz. U. z 

2007 r. Nr 1, poz. 8). Mając na uwadze, iż zarządzający drogą, linia kolejową lub lotniskiem jest obowiązany 

sporządzić po raz pierwszy mapę akustyczną terenów w terminie 1 roku od dnia, w którym zostały one uznane 

za obiekty mogące powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Łodzi przekazał przy piśmie z dnia 29.06.2012 r., znak: UD-8013.15.2.2012.MR „Mapy 

akustyczne odcinków dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, 

90-113 Łódź”. Przekazane mapy były kilkakrotnie uzupełniane (20.07.2012 r., pismo znak: UD-

8013.15.4.2012.MR; 8.08.2012 r., znak: UD-8013.15.15.2012.MR) oraz aktualizowane w związku z wejściem 

w życie w dniu 23 października 2012 r. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 1109) (pismo z dnia 26.02.2013 r., znak:UD-7045.15.18.2012.2013.MR).  

Do cytowanych wyżej obiektów z terenu województwa łódzkiego zaliczono: 

Lp. Numer drogi 

Opis odcinka 

Pikietaż 
Długość 

Nazwa odcinka drogi początkowy końcowy 

(km) (km) (km) 

1. 

484 18+300 21+300 3,0 m. Bełchatów 

484 21+300 28+000 6,7 m. Bełchatów 

484 28+000 43+300 15,3 Bełchatów - Kamieńsk 

2. 485 0+000 3+100 3,1 m. Pabianice 

3. 485 32+900 34+600 1,7 m. Bełchatów 

4. 

702 32+600 37+300 4,7 
Bądków - skrzyżowanie z 

A2 

702 37+300 40+600 3,3 
Skrzyżowanie z A2 - 

Zgierz 

702 40+600 43+500 2,9 m. Zgierz 

5. 703 29+800 32+800 3,0 m. Łęczyca 

6. 
710 4+200 12+200 8 m. Konstantynów Łódzki 

710 12+200 16+400 4,2 Konstantynów Łódzki -
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Lp. Numer drogi 

Opis odcinka 

Pikietaż 
Długość 

Nazwa odcinka drogi początkowy końcowy 

(km) (km) (km) 

Lutomiersk 

7. 713 19+500 28+300 8,8 Kurowice - Rokiciny 

8. 713 46+300 55+100 8,8 
m. Tomaszów Mazowiec-

ki 

9. 715 0+000 1+700 1,7 m. Brzeziny 

10. 715 5+200 10+900 5,7 m. Koluszki 

Wraz z przedłożeniem ww. map akustycznych na Sejmiku Województwa Łódzkiego spoczął obowiązek 

określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów objętych przekroczeniami dopuszczalnych 

poziomów hałasu, zlokalizowanych w pobliżu ww. odcinków dróg wojewódzkich. Poniżej przedstawione zo-

stały szczegółowe dane dotyczące poszczególnych odcinków dróg wojewódzkich objętych programem wraz ze 

streszczeniem w języku niespecjalistycznym. 
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I. DROGA WOJEWÓDZKA NR 484 OD KM 18+300 DO KM 43+300 

Spis treści: 

1. Podstawy realizacji programu 

2. Część opisowa 

2.1. Opis obszaru objętego programem 

2.2. Podanie naruszeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku wraz z zakresem naruszenia 

2.3. Wyszczególnienie podstawowych kierunków i zakresu działań niezbędnych do przywrócenia dopusz- 

       czalnych poziomów hałasu w środowisku 

2.4. Termin realizacji programu, w tym terminy realizacji poszczególnych zadań 

2.5. Koszty realizacji programu, w tym koszty realizacji poszczególnych zadań 

2.6. Źródła finansowania programu 

2.7. Wskazanie rodzajów informacji i dokumentów wykorzystanych do kontroli i udokumentowania reali- 

       zacji programu 

3. Część wyszczególniająca ograniczenia i obowiązki wynikające z realizacji programu 

3.1. Sejmik województwa 

3.2. Zarządzający drogą 

3.3. Organy administracji właściwe do wydawania aktów prawa miejscowego 

4. Uzasadnienie zakresu określonych zagadnień 

4.1. Dane i wnioski wynikające ze sporządzonych map akustycznych 

4.2. Analiza materiałów, dokumentów i publikacji wykorzystanych w opracowaniu 

4.2.1. Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego „Łódzkie 2020” 

4.2.2. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego 

4.2.3. Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim 

4.2.4. Program ochrony środowiska dla miasta Bełchatowa na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspek- 

          tywy na lata 2013-2016 

4.2.5. Program ochrony środowiska dla województwa łódzkiego 

4.2.6. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

4.3. Przepisy prawa i decyzje administracyjne mające wpływ na stan akustyczny środowiska 

4.3.1. Dyrektywa 2002/49/WE 

4.3.2. Prawo ochrony środowiska 

4.3.3. Rozporządzenia Ministra Środowiska 

4.3.4. Obszary ograniczonego użytkowania 

4.3.5. Decyzje administracyjne mające wpływ na stan akustyczny środowiska 

4.3.6. Przepisy dotyczące emisji hałasu z instalacji i urządzeń, w tym pojazdów, których funkcjonowanie ma 

         negatywny wpływ na środowisko 

4.4. Nowe dostępne techniki i technologie w zakresie ograniczania hałasu 

4.4.1. Wielkości wpływające na poziom hałasu 

4.4.2. Możliwości działań w zakresie redukcji hałasu - katalog środków 
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4.5. Metodyka realizacji programu 

5. Określenie i ocena działań programu 

6. Harmonogram i kolejność realizacji poszczególnych zadań programu 

7. Część graficzna (mapowa) obejmująca zestaw map akustycznych po zaproponowanych zabezpieczeniach 

    akustycznych bądź proponowanych obszarach ograniczonego użytkowania 

8. Podsumowanie. 

Spis tabel: 

Tabela 1. Naruszenia dopuszczalnych poziomów hałasu 

Tabela 2. Działania programu dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 484 od km 18+300 do km 43+300 

Tabela 3. Aspekty finansowe działań programu dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 484 od km 18+300 do km 

               43+300 

Tabela 4. Zestawienie odcinków dróg wojewódzkich objętych mapowaniem akustycznym 

Tabela 5. Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach mapy akustycznej dla odcinka drogi 

wojewódzkiej nr 484 od km 18+300 do km 43+300- wskaźnik LDWN 

Tabela 6. Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach mapy akustycznej dla odcinka drogi 

wojewódzkiej nr 484 od km 18+300 do km 43+300- wskaźnik LN 

Tabela 7. Analiza miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w omawianym rejonie 

Tabela 8. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hała-

su, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych, 

wyrażone wskaźnikami LDWN i LN, mającymi zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki 

w zakresie ochrony środowiska przed hałasem 

Tabela 9. Poziom hałasu zewnętrznego pojazdów 

Tabela 10. Redukcja hałasu w wyniku zmiany ilości samochodów ciężkich w ruchu (wg prof. dr hab. R. Maka-

rewicza - Uniwersytet im. A. Mickiewicza Instytut Akustyki Zakład Akustyki Środowiska) 

Tabela 11. Klasyfikacja nawierzchni drogowych (według prof. PB dr inż. Władysława Gardziejczyka) 

Tabela 12. Zestawienie celów operacyjnych programu 

Tabela 13. Zestawienie informacji o działaniach programu dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 484 od km 

18+300 do km 43+300 

Tabela 14. Przykład raportu o stanie nawierzchni 

Tabela 15. Harmonogram realizacji poszczególnych zadań programu. 

Spis rysunków: 

Rysunek 1. Graficzny przebieg rozpatrywanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 484 

Rysunek 2. Kierunki rozwoju przestrzennego województwa łódzkiego do 2030 roku 

Rysunek 3. Wielkości wpływające na emisję i rozchodzenie się hałasu - hałas drogowy 

Rysunek 4. Asfalt porowaty o dużej zawartości próżni (źródło nynas.com) 

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

Rysunek 6. Wprowadzenie uspokojenia ruchu poprzez zmianę geometrii ulicy - pierwotny przebieg oznaczono 

kolorem czerwonym - Katowice 

Rysunek 7. Strefa tylko dla rowerów, pieszych i transportu publicznego, czyli najmniej szkodliwych form 

transportu - Ratyzbona (Niemcy) 

Rysunek 8. Ekran akustyczny porośnięty zielenią (źródło www.techbud.com.pl) 
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Rysunek 9. Dyfraktor zamontowany na krawędzi górnej ekranu akustycznego (źródło www.techbud.com.pl). 

Rysunek 10. Przestrzenny rozkład hałasu po wybudowaniu ekranu akustycznego - widok 3D 

Rysunek 11. Przestrzenny rozkład hałasu po wybudowaniu wału ziemnego - widok 3D 

Rysunek 12. Wizualizacja ekranu akustycznego w formie tuneli oraz półtuneli projektowanego na Trasie To-

ruńskiej w Warszawie - widok z góry (źródło Grotte Art.) 

Rysunek 13. Okno dźwiękoszczelne z nawietrzakiem 

Rysunek 14. Ochrona mieszkań przed hałasem za pomocą przeźroczystych „ekranów” umieszczonych we wnę-

ce okiennej (Kraków) 

Rysunek 15. Przykład właściwego strefowania akustycznego 

Rysunek 16. Przykład strefowania obszarów w sąsiedztwie drogi 

Rysunek 17. Przykład rozmieszczenia pomieszczeń w budynku 

Rysunek 18. Przykład zabudowy tarasowej. 

 

1. PODSTAWY REALIZACJI PROGRAMU 

Opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem (zwanego dalej Programem) wynika z obo-

wiązku nałożonego w art. 119 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2013 r. poz. 1232). Wymóg ten został wprowadzony do ustawy Poś poprzez implementację Dyrekty-

wy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się 

do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. 

Merytoryczną podstawą opracowania Programu jest „Mapa akustyczna odcinków dróg administrowanych 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź” wraz z jej aktualizacją wynikającą ze 

zmiany przepisów dotyczących dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Wykonane w ramach jej re-

alizacji mapy terenów zagrożonych hałasem (mapy konfliktów akustycznych) stanowiły podstawę niniejszego 

opracowania. 

2. CZĘŚĆ OPISOWA 

2.1. OPIS OBSZARU OBJĘTEGO ZAKRESEM PROGRAMU 

Analizowane odcinki drogi wojewódzkiej nr 484 znajdują się w województwie łódzkim, w powiatach beł-

chatowskim i radomszczańskim, w gminach Bełchatów i Kamieńsk. 

Odcinek od km 18+300 do km 21+300 znajduje się w mieście Bełchatów, przebiega w ciągu ul. Czapli-

nieckiej, od północno-zachodniej granicy miasta do skrzyżowania z Aleją Włókniarzy (DK 8). W północnej 

części odcinek sąsiaduje z terenami rolnymi oraz rzadką zabudową niepodlegającą ochronie akustycznej, o 

funkcji przemysłowej, magazynowej czy handlowej. Pozostała część odcinka DW 484 sąsiaduje z terenami 

chronionymi przed hałasem – obszarami rekreacyjno-wypoczynkowymi, usług nauki oraz usług zdrowia, a 

także ze zwartą zabudową mieszkaniową – jednorodzinną i w mniejszym stopniu wielorodzinną. Odcinek od 

km 21+300 do km 28+000 jest zlokalizowany w mieście Bełchatów i przebiega w ciągach ulic: Czaplinieckiej, 

Wojska Polskiego, Alei Andre Marii Ampere’a, Świętojańskiej i Radomszczańskiej. Rozpoczyna się w miejscu 

skrzyżowania ul. Czaplinieckiej z Aleją Włókniarzy (DK 8), a kończy się na wysokości południowej granicy 

miasta. W centralnej części miasta droga przecina obszary zabudowy mieszkaniowej – jedno- i wielorodzinnej 

oraz mieszkaniowo-usługowej. Ponadto, droga przebiega w pobliżu terenów rekreacyjno-wypoczynkowych 

oraz usług nauki. Analizowany odcinek DW 484 sąsiaduje także z zabudową niechronioną, przede wszystkim o 

funkcjach biurowej, handlowej itp. Część rozpatrywanego odcinka, od skrzyżowania ul. Zamoście z ul. Ampe-

re’a do południowej granicy miasta, sąsiaduje z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, zagrodową i mieszka-

niowo-usługową, przy czym zabudowa jest tu rzadsza i bardziej oddalona od drogi niż poprzednio, a pomiędzy 

obszarami z zabudową znajdują się tereny rolne oraz leśne. 

Odcinek od km 28+000 do km 43+300 łączy miasta Bełchatów i Kamieńsk. Początek odcinka znajduje się 

na wysokości południowej granicy miasta Bełchatów, natomiast jego koniec w miejscu skrzyżowania z DW 1 

w mieście Kamieńsk. Analizowany odcinek drogi przebiega głównie przez tereny rolne oraz lasy. W sąsiedz-
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twie odcinków przebiegających przez tereny wsi znajduje się przede wszystkim zwarta zabudowa zagrodowa 

(Wólka Łękawska, Łękawa, Kalisko, Gałkowice Nowe, Ozga, Szpinalów, Szpinalów Główny, Kamieńsk), a 

także mieszkaniowo-usługowa i usług nauki (Łękawa). 

Na rysunku poniżej, kolorem czerwonym, przedstawiono graficzny przebieg rozpatrywanego odcinka drogi 

wojewódzkiej nr 484. 

Rysunek 1. Graficzny przebieg rozpatrywanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 484 

 

2.2. PODANIE NARUSZEŃ DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU 

WRAZ Z ZAKRESEM NARUSZENIA 

Poniżej zestawiono tabelarycznie odcinki DW 484, wraz z podaniem zakresu naruszeń poziomów dopusz-

czalnych. 

Tabela 1. Naruszenia dopuszczalnych poziomów hałasu 

Lp. 

Pikietaż 

Opis odcinka 

Wielkość przekroczeń 

(dB) 
Wielkość wskaźnika M 

początkowy końcowy 

(km) (km) 
Wskaźnik 

LDWN 

Wskaźnik 

LN 

Wskaźnik 

LDWN 

Wskaźnik 

LN 

1 18+300 20+700 
Granica miasta - 

Pizzeria Fenix 
do 10 do 5 do 1 do 1 

2 20+700 21+300 
Pizzeria Fenix - 

Aleja Włókniarzy 
powyżej 10 do 10 do 5 do 5 

3 21+300 25+000 
Aleja Włókniarzy - 

Aleja Ampere'a 
do 10 do 10 do 1 do 1 

4 25+000 43+300 
Aleja Ampere'a - 

Kamieńsk 
do 5 do 5 do 1 do 1 

2.3. WYSZCZEGÓLNIENIE PODSTAWOWYCH KIERUNKÓW I ZAKRESU DZIAŁAŃ NIE-

ZBĘDNYCH DO PRZYWRÓCENIA DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW HAŁASU W ŚRODOWI-

SKU 

Zgodnie z informacją przekazaną przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w latach 2010-2011 wykonano odno-

wę nawierzchni na odcinku ul. Czaplinieckiej od km 19+690 do 21+975.  

Ponadto w rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 znalazły się zapisy dotyczące 

budowy obwodnicy Bełchatowa. Inwestycja ta będzie miała znaczący wpływ na poprawę klimatu akustycznego 

wokół dróg głównych (min. DW 484) na terenie miasta.  
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Zgodnie z powyższym proponuje się niepodejmowanie działań antyhałasowych do czasu otwarcia obwod-

nicy m. Bełchatowa. Natomiast, minimum po roku od jej otwarcia, gdy ruch w sieci komunikacyjnej będzie już 

ustalony, proponuje się dokonanie aktualizacji mapy akustycznej na rozpatrywanym odcinku DW 484. Dopiero 

na podstawie tej mapy (przy aktualizacji Programu), jeśli przekroczenia hałasu będą nadal występować, należy 

rozpatrzeć możliwe środki ochrony przed hałasem.  

Aktualizacja mapy akustycznej po wybudowaniu obwodnicy miasta Bełchatowa pozwoli również ocenić 

obciążenie DW 484 ruchem tranzytowym. W tym celu, jeżeli mapa akustyczna wykaże dalsze znaczne obcią-

żenie takim ruchem, postuluje się przygotowanie opinii dotyczącej możliwości wprowadzenia zakazu ruchu 

tranzytowego wzdłuż ciągu DW 484 na terenie miasta Bełchatowa, która zostanie uwzględniona przy aktuali-

zacji Programu. 

Jako działania wspomagające Program w okresie jego realizacji, proponuje się: 

1) prowadzenie corocznych, wiosennych przeglądów nawierzchni drogowej oraz ustalenie priorytetów remon-

tów/modernizacji nawierzchni drogowej na całej długości rozpatrywanego odcinka; 

2) uwzględnianie zasad kształtowania przestrzeni, zgodnie z opisem w rozdziale 4.4.2., w otoczeniu źródeł 

hałasu dla nowotworzonych planów zagospodarowania przestrzennego, przy czym zadanie to powinno być 

prowadzone w sposób ciągły podczas trwania obecnego oraz następnych Programów. 

Tabela 2. Działania programu dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 484 od km 18+300 do km 43+300 

Lp. Działanie 
Jednostka odpowie-

dzialna 
Termin realizacji 

1 

Aktualizacja mapy akustycznej na rozpatrywanych 

odcinkach DW 484, po realizacji obwodnicy Bełcha-

towa 

Zarząd Dróg  

Wojewódzkich w Łodzi 
2014-2019 

2 

Przygotowanie opinii dot. możliwości wprowadzenia 

zakazu ruchu tranzytowego wzdłuż ciągu DW 484 na 

terenie miasta po aktualizacji mapy akustycznej Beł-

chatowa 

Zarząd Dróg  

Wojewódzkich w Łodzi 
2014-2019 

3 Prowadzenie przeglądów stanu nawierzchni drogowej 
Zarząd Dróg  

Wojewódzkich w Łodzi 
2014-2019 

4 

Uwzględnianie zasad kształtowania przestrzeni w 

otoczeniu źródeł hałasu dla nowotworzonych planów 

zagospodarowania przestrzennego 

Prezydent Miasta  

Bełchatowa 
Zadanie ciągłe 

2.4. TERMIN REALIZACJI PROGRAMU, W TYM TERMINY REALIZACJI POSZCZEGÓL-

NYCH ZADAŃ 

Zaproponowane w poprzednim punkcie działania należy wykonać w okresie od 2014 do 2019 roku. 

2.5. KOSZTY REALIZACJI PROGRAMU, W TYM KOSZTY REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH 

ZADAŃ 

Poniżej przedstawiono tabelaryczne zestawienie kosztów działań zaproponowanych dla rozpatrywanego 

odcinka drogi nr 484. 

Tabela 3. Aspekty finansowe działań programu dla odcinka drogi wojewódzkiej  

nr 484 od km 18+300 do km 43+300 

Lp. Działanie Koszt (zł) 
Jednostka  

odpowiedzialna 

Źródła  

finansowania 

1 

Aktualizacja mapy akustycznej na roz-

patrywanych odcinkach DW 484, po 

realizacji obwodnicy Bełchatowa 

10 tys. 

Zarząd Dróg  

Wojewódzkich  

w Łodzi 

Budżet Wojewódz-

twa Łódzkiego 

2 Przygotowanie opinii dot. możliwości 

wprowadzenia zakazu ruchu tranzyto-
bezkosztowe Zarząd Dróg  

Wojewódzkich  

Budżet  

Województwa 
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wego wzdłuż ciągu DW 484 na terenie 

miasta po aktualizacji mapy akustycznej 

Bełchatowa 

w Łodzi Łódzkiego 

3 
Prowadzenie przeglądów stanu na-

wierzchni drogowej 
bezkosztowe 

Zarząd Dróg  

Wojewódzkich  

w Łodzi 

Budżet Wojewódz-

twa Łódzkiego 

4 

Uwzględnianie zasad kształtowania 

przestrzeni w otoczeniu źródeł hałasu 

dla nowotworzonych planów zagospo-

darowania przestrzennego 

bezkosztowe 
Prezydent Miasta 

Bełchatowa 

Budżet Miasta 

Bełchatowa 

2.6. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU 

Finansowanie działań niniejszego Programu spoczywa na jednostkach zobowiązanych do ich realizacji 

(Tabela 3). Dodatkowych źródeł finansowania wskazane jednostki mogą szukać wśród funduszy unijnych (np. 

fundusze strukturalne, Fundusz Spójności), środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej, kredytów bankowych oraz dotacji z budżetu centralnego. 

2.7. WSKAZANIE RODZAJÓW INFORMACJI I DOKUMENTÓW WYKORZYSTANYCH 

DO KONTROLI I UDOKUMENTOWANIA REALIZACJI PROGRAMU 

Program ochrony środowiska przed hałasem jest określany z drodze uchwały przez Sejmik Województwa 

Łódzkiego, który będzie kontrolował realizację Programu. Obowiązki innych organów będą dotyczyły głównie 

informacji o wydawanych decyzjach i aktach prawa miejscowego mających wpływ na realizację Programu i 

ograniczone są do działań o charakterze sprawozdawczym. 

Uprawnienie Sejmiku Województwa Łódzkiego do żądania takich informacji ma za zadanie zwiększyć 

możliwości całościowej oceny sytuacji wpływającej na przekroczenie standardów środowiska i szybsze podej-

mowanie właściwych rozstrzygnięć.  

Informacje do raportu Sejmik Województwa uzyskuje także od podmiotów zobowiązanych do realizacji 

zadań Programu, tj. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi oraz Prezydenta miasta Bełchatowa. Wskazane 

podmioty odpowiedzialne za realizację zadań przewidzianych w Programie są zobowiązane przekazywać w 

terminie do 31 marca każdego roku Sejmikowi Województwa raport z realizacji Programu za rok ubiegły. 

W szczególności Raport powinien zawierać: 

1) opisy poszczególnych zadań zrealizowanych i będących w realizacji: 

a) jednostkę odpowiedzialną za zadanie,  

b) wydane decyzje administracyjne lub dokonane zgłoszenia, 

c) harmonogram realizacji zadania, koszty i źródła finansowania, 

d) założone i uzyskane w wyniku realizacji rezultaty zadania, 

e) informację o weryfikacji skuteczności zadania (np. poprzez pomiary akustyczne); 

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). 

3. CZĘŚĆ WYSZCZEGÓLNIAJĄCA OGRANICZENIA I OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z RE-

ALIZACJI PROGRAMU 

3.1. SEJMIK WOJEWÓDZTWA 

Sejmik województwa jest organem administracji odpowiedzialnym m.in. za wydawanie aktów prawa miej-

scowego, w szczególności: 
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1) uchwalenie programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami (art. 119 ust. 2 

Poś); 

2) ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania (art. 135 ust. 2 Poś); 

3) ustanowienie strefy przemysłowej (art. 136d. Poś). 

Sejmik województwa ma obowiązek zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, któ-

rego przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony środowiska przed hałasem (art. 119 ust. 2a Poś). 

Sejmik województwa przyjmuje raporty z realizacji programu ochrony środowiska przed hałasem dla tere-

nów poza aglomeracjami. 

3.2. ZARZĄDZAJĄCY DROGĄ 

Artykuł 139 Poś stanowi, że w przypadku dróg przestrzeganie wymogów ochrony środowiska muszą za-

pewnić zarządzający tymi obiektami. Do ich obowiązków należy: 

1) stosowanie zabezpieczeń akustycznych i właściwej organizacji ruchu w celu ochrony środowiska przed za-

nieczyszczeniem hałasem (art. 173 Poś); 

2) obowiązek dotrzymania standardów jakości środowiska (rozumiany jako obowiązek zachowania dopusz-

czalnych poziomów hałasu - art. 174 Poś); 

3) obowiązek prowadzenia okresowych lub ciągłych pomiarów wartości poziomu hałasu w środowisku (art. 

175 Poś); 

4) obowiązek przedstawiania właściwemu organowi ochrony środowiska oraz wojewódzkiemu inspektorowi 

ochrony środowiska wyników wykonanych pomiarów (art. 177 ust. 1 Poś); 

5) obowiązek sporządzania co 5 lat map akustycznych dróg zaliczonych do obiektów których eksploatacja 

może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, (art. 179 ust. 1 Poś); 

6) obowiązek niezwłocznego przedłożenia fragmentów map akustycznych obejmujących określony powiat 

właściwemu marszałkowi (art. 179 ust. 4 pkt 1 Poś); 

7) obowiązek niezwłocznego przedłożenia fragmentów map akustycznych obejmujących określone woje-

wództwo właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska (art. 179 ust. 4 pkt 2 Poś); 

8) obowiązek sporządzenia po raz pierwszy mapy akustycznej terenu w terminie 1 roku, od dnia w którym 

obiekt został zaliczony do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie 

akustyczne na znacznych obszarach (art. 179 ust. 5 Poś). 

Wszystkie działania zawarte w niniejszym Programie związane są z eksploatacją istniejących dróg. Zgodnie 

z art. 173 Poś ochronę przed zanieczyszczeniami powstającymi w związku z eksploatacją dróg zapewnia się 

poprzez:  

1) stosowanie rozwiązań technicznych ograniczających rozprzestrzenianie zanieczyszczeń, min. zabezpieczeń 

akustycznych; 

2) właściwą organizację ruchu. 

K. Gruszecki (Prawo ochrony środowiska. Komentarz, LEX, 2008, wyd. II) w komentarzu do art. 173 za-

uważa: „Następstwem rozwoju cywilizacyjnego jest konieczność coraz intensywniejszego przemieszczania się 

ludzi, co wiąże się z udoskonalaniem istniejących rozwiązań komunikacyjnych oraz wymusza wprowadzanie 

nowych. Niestety, z tego tytułu mogą wynikać również znaczne zagrożenia dla środowiska. Dlatego w art. 173 

ustawy wskazano, przy użyciu jakich środków powinna być realizowana minimalizacja negatywnego oddzia-

ływania na środowisko wymienianych w tym przepisie ciągów komunikacyjnych. W komentowanym przepisie 

nie wskazano, kto jest adresatem wynikających z niego obowiązków. Biorąc pod uwagę ich generalny charak-

ter oraz duże zróżnicowanie, należy przyjąć, że będą one spoczywały na podmiotach projektujących określone 

rozwiązania komunikacyjne, a także na ich wykonawcach oraz podmiotach, które będą nimi zarządzały. Z tego 

katalogu nie można wyłączyć również organów administracji wydających pozwolenia na realizację tych przed-

sięwzięć oraz czuwających nad prawidłową ich realizacją i funkcjonowaniem”. 
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Do obowiązku zarządcy analizowanych tras komunikacyjnych należy sporządzanie i przedkładanie Sejmi-

kowi Województwa Łódzkiego, do końca marca każdego roku, rocznych sprawozdań za rok poprzedni z prze-

biegu prac nad realizacją Programu. Dodatkowo na zarządcy drogi spoczywa obowiązek wykonywania pomia-

rów hałasu na wyszczególnionych odcinkach dróg przed podjęciem działań oraz po zrealizowaniu działań 

wskazanych w niniejszym Programie oraz sporządzenie właściwych map akustycznych. Wyniki pomiarów 

powinny być przekazywane Marszałkowi Województwa, w celu określenia słuszności oraz skuteczności pro-

ponowanych metod ochrony przed hałasem. 

3.3. ORGANY ADMINISTRACJI WŁAŚCIWE DO WYDAWANIA AKTÓW PRAWA MIEJSCO-

WEGO 

Organami administracji w zakresie uchwalania planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego są 

Rady Gmin terenów objętych niniejszym programem ochrony przed hałasem.  

4. UZASADNIENIE ZAKRESU OKREŚLONYCH ZAGADNIEŃ 

4.1. DANE I WNIOSKI WYNIKAJĄCE ZE SPORZĄDZONYCH MAP AKUSTYCZNYCH 

Podstawą niniejszego Programu jest wykonana mapa akustyczna odcinków dróg administrowanych przez 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi wraz z jej aktualizacją wykonaną w związku z wejściem w życie rozpo-

rządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dopusz-

czalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r. poz. 1109). 

Efektem opracowanych w wersji cyfrowej strategicznych map akustycznych jest informacja dotycząca 

m.in. lokalizacji terenów, na których zostały przekroczone wskaźniki LDWN i LN oraz oszacowanie liczby 

mieszkańców narażonych na ponadnormatywny hałas. Mapa akustyczna obrazuje zagrożenie środowiska hała-

sem wykorzystując dla oceny dokuczliwości hałasu wskaźnik LDWN oraz dla oceny zakłócenia snu wskaźnik 

LN. 

Opracowanie mapy akustycznej dla dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich składało się 

z 10 tomów, których zestawienie znajduje się w tabeli poniżej. 

Tabela 4. Zestawienie odcinków dróg wojewódzkich objętych mapowaniem akustycznym 

Tom Numer drogi 

Opis odcinka 

Pikietaż 
Długość 

Nazwa odcinka drogi początkowy końcowy 

(km) (km) (km) 

1 

484 18+300 21+300 3,0 m. Bełchatów 

484 21+300 28+000 6,7 m. Bełchatów 

484 28+000 43+300 15,3 Bełchatów - Kamieńsk 

2 485 0+000 3+100 3,1 m. Pabianice 

3 485 32+900 34+600 1,7 m. Bełchatów 

4 

702 32+600 37+300 4,7 Bądków skrzyżowanie z A2 

702 37+300 40+600 3,3 Skrzyżowanie z A2 - Zgierz 

702 40+600 43+500 15,3 m. Zgierz 

5 703 29+800 32+800 3,0 m. Łęczyca 

6 
710 4+200 12+200 8 m. Konstantynów Łódzki 

710 12+200 16+400 4,2 Konstantynów Łódzki - Lutomiersk 

7 713 19+500 28+300 8,8 Kurowice - Rokociny 

8 713 46+300 55+100 8,8 m. Tomaszów Mazowiecki 

9 715 0+000 1+700 1,7 m. Brzeziny 

10 715 5+200 10+900 5,7 m. Koluszki 

Poniżej przedstawiono wyniki mapy akustycznej dotyczące narażenia na ponadnormatywny dla hałas ob-

szarów wokół drogi wojewódzkiej nr 484 na odcinku objętym Programem. 
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Tabela 5. Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach mapy akustycznej  

dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 484 od km 18+300 do km 43+300 - wskaźnik LDWN 

 

Tabela 6. Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach mapy akustycznej  

dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 484 od km 18+300 do km 43+300- wskaźnik LN 

 

Ze względu na fakt, iż mapa akustyczna dla dróg zarządzanych przez ZDW wykonywana była po raz 

pierwszy, nie ma możliwości przeprowadzenia analizy trendów zmian klimatu akustycznego. 
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4.2. ANALIZA MATERIAŁÓW, DOKUMENTÓW I PUBLIKACJI WYKORZYSTANYCH W 

OPRACOWANIU 

4.2.1. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO „ŁÓDZKIE 2020” 

Strategia pomija problem hałasu w środowisku, jednakże bardzo wyraźnie podkreśla, że wraz z rozwojem 

systemów transportowych należy dążyć do jak najwyższej ich jakości, co pośrednio można rozumieć jako dą-

żenie do przestrzegania m.in. standardów środowiskowych. 

Strategia wskazuje na bardzo ważne elementy lokalnej sieci transportu drogowego – autostradę A1 oraz A2, 

drogę ekspresową S8 wraz z siecią połączeń z drogami regionalnymi. 

Jako jeden z celów operacyjnych do osiągnięcia stawia rozwój systemów drogowych poprzez wsparcie bu-

dowy podłączeń do autostrad i dróg ekspresowych, rozbudowy i przebudowy dróg publicznych, budowy ob-

wodnic i przełożeń dróg. 

Zauważono, że klimat akustyczny w województwie łódzkim ulega pogorszeniu, za przyczynę uważając 

wzrost natężenia ruchu samochodowego. Pozytywnie zaś oceniono realizacje w zakresie drogownictwa – bu-

dowę obwodnic, ekrany akustyczne oraz modernizację nawierzchni dróg. 

4.2.2. PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

Dokument w zakresie jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego wskazuje na konieczność ochro-

ny przed hałasem poprzez sporządzenie planów ochrony przed hałasem na podstawie map akustycznych oraz 

rozwój systemu monitoringu hałasu. 

Rysunek 2. Kierunki rozwoju przestrzennego województwa łódzkiego do 2030 roku 

 

4.2.3. RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 

W 2011 roku Wojewódzki Inspektorat Środowiska w Łodzi przeprowadził pomiary hałasu w 10 punktach 

pomiarowych: 

1) na terenie m, Zgierz: ul. Długa, ul. Aleksandrowska, ul. Piątkowska; 

2) na terenie m. Zduńska Wola: ul. Łaska, ul. Kilińskiego, ul. Kościelna, ul. Sieradzka; 

3) na terenie m. Łęczyca: ul. Kilińskiego, ul. Jana Pawła II, ul. Kaliska. 

We wszystkich punktach stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu. 

Rok wcześniej wykonano pomiary na terenie miast: Pabianice, Bełchatów oraz Łowicz, gdzie również 

stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu. 
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4.2.4. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA BEŁCHATOWA NA LATA 2009-

2012 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2013-2016 

W rozdziale dotyczącym klimatu akustycznego stwierdzono, że hałas drogowy stanowi największe zagro-

żenie dla mieszkańców Bełchatowa. 

Dokument stwierdza brak aktualnych, dostępnych danych monitoringowych hałasu na terenie miasta. W 

ciągu drogi nr 484 zlokalizowano punkty przy ul. Czaplinieckiej oraz Wojska Polskiego. Przytoczone dane z 

2002 roku stwierdzają występowanie przekroczeń wzdłuż wszystkich odcinków objętych pomiarami.  

Program ochrony środowiska jako cel przyjmuje „Zmniejszenie zagrożenia emisją hałasu, pochodzącą 

zwłaszcza ze środków transportu”, wskazując jako niezbędne, m. in. następujące zadania: 

1) budowa obwodnic miasta; 

2) zabezpieczanie i modernizacja budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej szczególnie 

narażonych na hałas, pod kątem zabezpieczeń akustycznych (głównie montaż okien drzwi dźwiękoszczel-

nych); 

3) poprawa stanu technicznego dróg, wprowadzanie nawierzchni ograniczających hałas; 

4) ograniczanie ruchu samochodowego na terenach mieszkaniowych; 

5) uwzględnianie emisji hałasu w planowaniu przestrzennym. 

4.2.5. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

Dokument wskazuje główne zagrożenia i problemy związane w województwie łódzkim: 

1) wysokie zagrożenie hałasem mieszkańców największych miast województwa, głównie w związku z emisją 

hałasu komunikacyjnego, zwłaszcza z dróg o dużym natężeniu ruchu – autostrady A1 i A2, dróg krajo-

wych: 1, 2, 8, 12 i 14, dróg wojewódzkich: 484, 485, 702, 708, 713, 714; 

2) brak obwodnic dla miast narażonych na duży ruch tranzytowy; 

3) niepełna inwentaryzacja obszarów, na których występują przekroczenia dopuszczalnych wartości hałasu w 

środowisku. 

Dokument słusznie zwraca uwagę na konieczność zintegrowania problemu zagrożenia hałasem z aspektami 

planowania przestrzennego, a jako podstawowe działanie z zakresu ochrony przed hałasem wskazuje prowa-

dzenie monitoringu hałasu oraz działalności edukacyjnej dotyczącej rzeczywistej skali zagrożenia hałasem. 

Jako główny cel Program ochrony środowiska zakłada minimalizację zagrożeń mieszkańców województwa 

ponadnormatywnym hałasem, zwłaszcza komunikacyjnym, m. in. poprzez: 

1) realizację inwestycji zmniejszających narażenie na hałas komunikacyjny; 

2) przestrzeganie wartości dopuszczalnych poziomów hałasu, a w odniesieniu do nowo zagospodarowanych 

terenów stosowanie w planowaniu przestrzennym zasady strefowania; 

3) edukację ekologiczną. 

4.2.6. MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Poniżej przedstawiono analizę aktualnie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania prze-

strzennego w rejonie analizowanego odcinka DW 484 od km 18+300 do km 43+300. 
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Tabela 7. Analiza miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w omawianym rejonie 

Lp. Nazwa dokumentu Akt powołujący Uwarunkowania dotyczące klimatu akustycznego 

1 

MPZP obejmujący 

teren ograniczony 

ulicami: Czapliniec-

ką, Grabową oraz 

granicami miasta 

uchwała nr 

VIII/57/11 Rady 

Miejskiej  

w Bełchatowie  

z 26.05.2011 r. 

Plan określa dopuszczalne poziomy hałasu dla terenów 

oznaczonych symbolem: 

MN(u) – jak dla mieszkaniowo-usługowej, 

lZP, US – jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych. 

Ponadto w strefie ochrony akustycznej od projektowanej 

obwodnicy (droga krajowa 1KDGP)) odległości budyn-

ków z pomieszczeniami na pobyt ludzi, od zewnętrznej 

krawędzi pasa ruchu - 50,0 m dla budynków jednokon-

dygnacyjnych oraz 70,0 m dla budynków wielokondy-

gnacyjnych; odległość ta może być zmniejszona do odle-

głości, określonej jako nieprzekraczalna linia zabudowy, 

pod warunkiem zastosowania zabezpieczeń, ograniczają-

cych oddziaływanie ruchu - określonych w obowiązują-

cych w tym zakresie przepisach. 

2 

MPZP obejmujący 

teren ograniczony 

ulicami: Aleja 

Włókniarzy, Czapli-

niecką, Cegielnianą i 

rzeką Rakówką 

uchwała nr 

XXI/161/12 Rady 

Miejskiej  

w Bełchatowie  

z 23.02.2012 r. 

Plan określa dopuszczalne poziomy hałasu dla zabudowy 

mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej oraz dla tere-

nów rekreacyjno-wypoczynkowych. 

Ponadto w strefie ochrony akustycznej od projektowanej 

obwodnicy (droga krajowa 1KDGP)) odległości budyn-

ków z pomieszczeniami na pobyt ludzi, od zewnętrznej 

krawędzi pasa ruchu - 50,0 m dla budynków jednokon-

dygnacyjnych oraz 70,0 m dla budynków wielokondygn-

cyjnych; odległość ta może być zmniejszona do odległo-

ści, określonej jako nieprzekraczalna linia zabudowy, pod 

warunkiem zastosowania zabezpieczeń, ograniczających 

oddziaływanie ruchu - określonych w obowiązujących w 

tym zakresie przepisach. 

3 

MPZP obejmujący 

teren ograniczony 

ulicami: Grabową, 

Czapliniecką, Zaką-

tek, przedłużeniem 

ulicy Zakątek do 

granic miasta i gra-

nicami miasta 

uchwała nr 

XLII/299/09 Rady 

Miejskiej  

w Bełchatowie  

z 24.09.2009 r. 

Plan określa dopuszczalne poziomy hałasu dla terenów 

oznaczonych symbolem: 

MN(u) – jak dla mieszkaniowo-usługowej, 

A3 UP – jak dla terenów związanych ze stałym lub cza-

sowym pobytem dzieci i młodzieży, 

B13 UP - ochrona przed hałasem polega na stosowaniu 

rozwiązań technicznych zapewniających właściwe wa-

runki akustyczne w budynkach. 
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4 

MPZP obejmujący 

południową część 

osiedla Czapliniec-

kiego 

uchwała nr 

XXVII/191/08 

Rady Miejskiej  

w Bełchatowie  

z 28.08.2008 r. 

Plan określa dopuszczalne poziomy hałasu dla terenów 

oznaczonych symbolem: 

1 mW(e), 8MN – jak dla zabudowy mieszkaniowej, 

16UC(Mn,1z) – jak dla zabudowy mieszkaniowo-

usługowej, 

2UP,US,LZ(e), 7UP,US,KS(e), 11UP,MW(e) – jak dla 

terenów związanych ze stałym lub czasowym pobytem 

dzieci i młodzieży, 

3LS, 14LS, 14LZ/mn/ – jak dla terenów rekreacyjno-

wypoczynkowych. 

5 

zmiana części MPZP 

obejmującego połu-

dniową część osiedla 

Czaplinieckiego 

uchwała nr 

XXII/178/12 Rady 

Miejskiej  

w Bełchatowie  

z 29.03.2012 r. 

Nie ustala się dopuszczalnego poziomu hałasu w środo-

wisku. 

6 

zmiana części MPZP 

obejmującego połu-

dniową część osiedla 

Czaplinieckiego 

uchwała nr 

LVIII/448/10 Rady 

Miejskiej  

w Bełchatowie  

z 9.11.2010 r. 

Dla terenów oznaczonych symbolami: 1UC,KS(e)/mn/, 

2U,KS/mn/, do czasu funkcjonowania przeznaczenia 

tymczasowego ustala się dopuszczalny poziom hałasu w 

środowisku jak dla terenów przeznaczonych na cele 

mieszkaniowo-usługowe. Po zakończeniu funkcjonowa-

nia przeznaczenia tymczasowego na ww. terenach oraz 

dla terenu 1KDD nie ustala się dopuszczalnego poziomu 

hałasu w środowisku. 

7 

zmiana części MPZP 

obejmującego połu-

dniową część osiedla 

Czaplinieckiego 

uchwała nr 

XII/85/11 Rady 

Miejskiej  

w Bełchatowie  

z 25.08.2011 r. 

Plan określa dopuszczalne poziomy hałasu dla terenów 

oznaczonych symbolem: 

1 mW(e) – jak dla zabudowy mieszkaniowej, 

4U,MN – jak dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 

2UP,US(ks), 3UP,US,KS(e), 8UP(e) – jak dla terenów 

związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i 

młodzieży. 

8 

MPZP obejmujący 

teren ograniczony 

ulicami: Armii Kra-

jowej, Wojska Pol-

skiego, 9 Maja, rzeką 

Rakówką 

uchwała nr 

LIV/408/10 Rady 

Miejskiej w Beł-

chatowie z 

17.06.2010 r. 

Plan określa dopuszczalne poziomy hałasu dla terenów 

oznaczonych symbolem: 

MN, MW – jak dla zabudowy mieszkaniowej. 

Dla terenów, dla których przeznaczeniem podstawowym 

jest zabudowa mieszkaniowa występująca równolegle z 

funkcją usług, ustala się dopuszczalny poziom hałasu w 

środowisku jak dla terenów przeznaczonych na cele 

mieszkaniowo–usługowe. 

Dla terenów, dla których przeznaczeniem podstawowym 

jest zieleń urządzona, usługi sportu, ustala się dopusz-

czalny poziom hałasu w środowisku jak dla terenów 

przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 
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9 

MPZP obejmujący 

teren ograniczony 

ulicami: Armii Kra-

jowej, Wojska Pol-

skiego, terenem linii 

kolejowej, rzeką 

Rakówką 

uchwała nr 

XXI/163/12 Rady 

Miejskiej  

w Bełchatowie  

z 23.02.2012 r. 

Dla terenów zabudowy mieszkaniowej z dopuszczalną 

funkcją usług, ustala się dopuszczalny poziom hałasu w 

środowisku, jak dla terenów przeznaczonych na cele 

mieszkaniowo–usługowe. 

Dla terenów zabudowy usługowej z istniejącą funkcją 

mieszkaniową, ustala się dopuszczalny poziom hałasu w 

środowisku, jak dla terenów przeznaczonych na cele 

mieszkaniowo-usługowe. 

10 

MPZP obejmujący 

fragment miasta 

Bełchatowa „Gro-

cholice – północ” 

uchwała nr 

L/456/06 Rady 

Miejskiej  

w Bełchatowie  

 z 31.08.2006 r. 

Plan określa dopuszczalne poziomy hałasu dla terenów 

oznaczonych symbolem: 

MŚ,MN,MW,RM – jak dla zabudowy mieszkaniowej, 

Dla terenów, dla których przeznaczeniem podstawowym 

jest mieszkalnictwo występujące równolegle z funkcją 

usług – jak dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 

A12UK,UO,MN,MW,B2UP,B3UP – jak dla terenów 

związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i 

młodzieży, 

C20Z,WS/US/,C21Z/US/ – jak dla terenów rekreacyjno-

wypoczynkowych. 

11 

MPZP obejmujący 

fragment miasta 

Bełchatowa „Gro-

cholice – południe” 

uchwała nr 

LI/468/06 Rady 

Miejskiej  

w Bełchatowie  

z 5.10.2006 r. 

Plan zakazuje przekraczania dopuszczalnego poziomu 

hałasu dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 

mieszkaniową i mieszkaniowo-usługową. 

W istniejących budynkach przeznaczonych na stały pobyt 

ludzi, położonych w strefie uciążliwości od ul. 

1KDGP/G, zastosowanie przez zarządcę drogi, w miarę 

potrzeby, zabezpieczeń akustycznych, doprowadzających 

poziom hałasu do wartości zgodnych z obowiązującymi 

normami. 

12 

MPZP obejmujący 

obszar osiedla Dol-

nośląskiego 

uchwała nr 

XVII/121/11 Rady 

Miejskiej  

w Bełchatowie  

z 24.11.2011 r. 

Plan określa dopuszczalne poziomy hałasu dla terenów 

oznaczonych symbolem: 

MN,MW – jak dla zabudowy mieszkaniowej, 

UP,US – jak dla terenów związanych ze stałym lub cza-

sowym pobytem dzieci i młodzieży. 

Dla terenów, dla których przeznaczeniem podstawowym 

jest zieleń urządzona, usługi sportu, ustala się dopusz-

czalny poziom hałasu w środowisku jak dla terenów 

przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

Dla terenów, dla których przeznaczeniem podstawowym 

jest mieszkalnictwo występujące równolegle z funkcją 

usług – poziomy dopuszczalne hałasu ustala się jak dla 

zabudowy mieszkaniowo-usługowej. 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 23 – Poz. 3053



Lp. Nazwa dokumentu Akt powołujący Uwarunkowania dotyczące klimatu akustycznego 

13 

MPZP fragmentu 

miasta Bełchatowa - 

obszaru ograniczo-

nego ulicami: Woj-

ska Polskiego, Al. 

ks. Kardynała Stefa-

na Wyszyńskiego, 

Al. Jana Pawła II, 

Zamoście oraz linią 

kolejową 

uchwała nr 

XXVII/216/12 

Rady Miejskiej  

w Bełchatowie  

z 23.08.2012 r. 

Dla terenów, dla których przeznaczeniem podstawowym 

jest mieszkalnictwo występujące równolegle z funkcją 

usług – jak dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej. 

14 

Zmiana fragmentu 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego ogra-

niczonego ulicami: 

Pabianicką, Ko-

ściuszki, 9 Maja, 

Czapliniecką i Al. 

Włókniarzy 

uchwała nr 

XXXVI/309/13 

Rady Miejskiej  

w Bełchatowie 

 z 25.04.2013 r. 

Dla terenów, dla których przeznaczeniem podstawowym 

jest mieszkalnictwo występujące równolegle z funkcją 

usług – poziomy dopuszczalne hałasu ustala się jak dla 

zabudowy mieszkaniowo-usługowej. 

15 

Zmiana miejscowego 

planu zagospodaro-

wania przestrzenne-

go fragmentu miasta 

Bełchatowa, obszaru 

ograniczonego uli-

cami: Al. Włóknia-

rzy, Czapliniecką, 

Cegielnianą i rzeką 

Rakówką 

uchwała nr 

XXXVIII/325/13 

Rady Miejskiej  

w Bełchatowie  

z 27.06.2013 r. 

Plan określa dopuszczalne poziomy hałasu dla terenów 

oznaczonych symbolem: 

MN – jak dla zabudowy mieszkaniowej, 

MN,U i MW,U – jak dla zabudowy mieszkaniowo-

usługowej, 

1U – jak dla terenów przeznaczonych pod szpitale i domy 

opieki społeczne, 

ZP,WS,ZD – jak dla terenów przeznaczonych na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe. 

4.3. PRZEPISY PRAWA I DECYZJE ADMINISTRACYJNE MAJĄCE WPŁYW NA STAN AKU-

STYCZNY ŚRODOWISKA  

4.3.1. DYREKTYWA 200/49/WE 

Niniejszy Program jest zgodny z podstawowym dokumentem europejskim odnoszącym się do problematyki 

ochrony przed hałasem - Dyrektywą 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 25 czerwca 2002 

r. 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 eu-

ropejskich metod ich wyznaczania (art. 5 i 6 Dyrektywy), 

- sporządzenie strategicznych map akustycznych dla wyznaczonych według jednolitego kryterium obsza-

rów (art. 7 Dyrektywy), 

- pracowanie 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, zgodnie z artykułem 1 ust. 1c Dyrektywy 2002/49/WE, państwa 

członkowskie zobowiązane są przyjąć plany działań zmierzające do „zapobiegania powstawaniu hałasu w śro-

dowisku i obniżania jego poziomu tam, gdzie jest to konieczne, zwłaszcza tam, gdzie oddziaływanie hałasu 
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może powodować szkodliwe skutki dla ludzkiego zdrowia, oraz zachowanie jakości klimatu akustycznego śro-

dowiska tam, gdzie jest ona jeszcze właściwa”. 

4.3.2. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA 

Przepisy unijne zostały wprowadzone do polskiego porządku prawnego i zawartesą w Dziale V ustawy z 

dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232). 

Artykuł 117 ustawy Poś stanowi, że oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian dokonuje się 

w ramach państwowego monitoringu środowiska na podstawie wyników pomiarów poziomów hałasu określo-

nych wskaźnikami hałasu LDWN i LN oraz z uwzględnieniem pozostałych danych, w szczególności demogra-

ficznych oraz dotyczących sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu.  

Art. 119 ustawy wskazuje natomiast, że programy ochrony środowiska przed hałasem tworzy się dla tere-

nów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny, celem dostosowania poziomu hałasu do do-

puszczalnego, a organem właściwym dla przyjęcia programu dla terenów poza aglomeracjami jest sejmik wo-

jewództwa. 

Inne wymagania względem tworzenia programu ochrony środowiska przed hałasem to: 

- zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządze-

nie 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 uza-

sadniających zmianę planu lub harmonogramu realizacji. 

4.3.3. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA 

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

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

1498). 

Powyższe rozporządzenie jest wynikiem delegacji zawartej w art. 119 ust. 3 Poś i stanowi podstawowy 

przepis prawny określający zasady wykonania programu ochrony środowiska przed hałasem w Polsce.  

Rozporządzenie określa między innymi, że pogram ochrony środowiska przed hałasem musi składać się z: 

1) części opisowej, obejmującej: 

- charakterystykę obszaru objętego zakresem programu, 

- wskazania naruszeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku oraz zakres działań niezbędnych 

do przywrócenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, 

- termin i koszty realizacji programu wraz ze wskazaniem źródeł jego finansowania; 

2) części wyszczególniającej ograniczenia i obowiązki wynikające z realizacji programu, która zawiera: 

- organy administracji właściwe w sprawach: 

- przekazywania organowi przyjmującemu program informacji o wydawanych decyzjach, których usta-

lenia zmierzają do osiągnięcia celów programu, 

- wydawania aktów prawa miejscowego, 

- monitorowania realizacji programu lub etapów programu, 

- podmioty korzystające ze środowiska i ich obowiązki; 

3) części uzasadniającej zakres zagadnień objętych programem zawierającej: 

- dane i wnioski wynikające ze sporządzonych map akustycznych, 

- zestawienie zrealizowanych zadań w zakresie ochrony środowiska przed hałasem wraz z oceną ich sku-

teczności i analizą poniesionych kosztów, 

- analizę materiałów, dokumentów i publikacji wykorzystanych do opracowania programu. 
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Omawiane rozporządzenie odnosi się także do harmonogramu realizacji poszczególnych zadań. Harmono-

gram ten winien być determinowany wielkością przekroczeń w zależności od przeznaczenia terenu, na którym 

przekroczenia są notowane. Pomocą w ustalaniu kolejności działań ochronnych jest wprowadzony do niniej-

szego rozporządzenia, tzw. wskaźnik M. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji (Dz. U. Nr 187, poz. 

1340) 

Omawiany akt prawny dotyczy nie tylko zagadnień odnoszących się do map akustycznych, lecz także 

związanych z opracowywaniem programów ochrony środowiska przed hałasem. 

Rozporządzenie to określa niezbędny zakres informacji, który powinien być zawarty na mapie akustycznej 

będącej podstawą opracowania programu naprawczego.  

W rozporządzeniu zawarto między innymi przepis, iż w zakres danych części graficznej mapy akustycznej 

powinny być włączone mapy zawierające proponowane kierunki zmian zagospodarowania przestrzennego, a 

wynikające z potrzeb ochrony przed hałasem. W szczególności na mapach tych powinny zostać naniesione 

proponowane obszary ciche. Przepis ten, po raz pierwszy w naszym prawodawstwie, zwraca uwagę na obowią-

zek nie tylko poprawy stanu klimatu akustycznego, lecz także stosowania działań prewencyjnych. 

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

hałasu w środowisku (Dz. U. 2007 r. Nr 120, poz. 826) zmienione Rozporządzeniem Ministra Środowiska 

z dnia 1 października 2012 r. (Dz. U. z 2012 poz. 1109) 

W wyniku implementacji Dyrektywy 2002/49/WE do polskiego ustawodawstwa wprowadzono m.in. 

wskaźniki służące do realizacji długofalowej polityki hałasowej. Są to: 

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

kich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia, pory wieczoru oraz pory nocy, oznaczany w ustawie Poś 

jako LDWN, 

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

kich pór nocy w roku, oznaczany w ustawie Poś jako LN. 

Wskaźniki te służą obligatoryjnie do opracowania map akustycznych, a na ich podstawie – do opracowania 

szczegółowych rozwiązań programu ochrony środowiska przed hałasem. 

Poziomy hałasu przyjmują różne wartości w zależności od: 

- rodzaju źródła hałasu, 

- funkcji urbanistycznej terenu. 

Należy kierować się zasadą, że tereny, o których mowa w rozporządzeniu są terenami chronionymi z aku-

stycznego punktu widzenia. Pozostałe tereny, którym nie przypisuje się poziomów dopuszczalnych nie podle-

gają prawnej ochronie przeciwdźwiękowej. 

Tabela 8. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł 

hałasu z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych, wyrażo-

ne wskaźnikami LDWN i LN , mającymi zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie 

ochrony środowiska przed hałasem. 
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Lp. Przeznaczenie terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu w (dB) 

Drogi lub linie kolejowe
1 Instalacje i pozostałe obiekty i grupy 

źródeł hałasu 

LDWN 

przedział czasu 

odniesienia rów-

ny wszystkim  

dobom 

w roku 

LN 

przedział czasu 

odniesienia rów-

ny wszystkim 

 porom 

nocy 

LDWN 

przedział czasu 

odniesienia rów-

ny wszystkim  

dobom 

w roku 

LN 

przedział czasu 

odniesienia rów-

ny wszystkim  

porom 

nocy 

1 

a) obszary A ochrony uzdrowi-

skowej, 

b) tereny szpitali poza miastem 

50 45 45 40 

2 

a) tereny zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej, 

b) tereny zabudowy związanej 

ze stałym lub wielogodzinnym 

pobytem dzieci i młodzież, 

c) tereny domów opieki, 

d) tereny szpitali w miastach 

64 59 50 40 

3 

a) tereny zabudowy mieszka-

niowej wielorodzinnej i za-

mieszkania zbiorowego 

b) tereny zabudowy zagrodowej 

c) tereny rekreacyjno–

wypoczynkowe 

d) tereny mieszkaniowo–

usługowe 

68 59 55 45 

4 

Tereny w strefie śródmiejskiej 

miast powyżej 100 tys. miesz-

kańców
2
 

70 65 55 45 

4.3.4. OBSZARY OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA 

Jeżeli z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, z analizy porealizacyjnej albo z 

przeglądu ekologicznego wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicz-

nych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub in-

nego obiektu, to dla oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów komunalnych, kompostowni, trasy komuni-

kacyjnej, lotniska, linii i stacji elektroenergetycznej oraz instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej i 

radiolokacyjnej tworzy się obszar ograniczonego użytkowania (art. 135 ust. 1 Poś). 

Obszar ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na śro-

dowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko lub dla 

zakładów, lub innych obiektów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako takie przed-

sięwzięcie, tworzy sejmik województwa, w drodze uchwały (art. 135 ust. 2 Poś). 

Obszar ograniczonego użytkowania dla zakładów lub innych obiektów, niewymienionych powyżej, tworzy 

rada powiatu w drodze uchwały (art. 135 ust. 3 Poś). 

Organy, o których mowa w art. 135 ust. 2 i 3, tworząc obszar ograniczonego użytkowania, określają grani-

ce obszaru, ograniczenia w zakresie przeznaczenia terenu, wymagania techniczne dotyczące budynków oraz 

sposób korzystania z terenów wynikające z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko lub 

analizy porealizacyjnej albo przeglądu ekologicznego (art. 135 ust. 3a Poś). 

                                                      
1) 

Wartości określone dla dróg i linii kolejowych 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 obiek-

tów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkań-

ców pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudo-

wą mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. 
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Do czasu ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania zawiesza się postępowanie w sprawie wydania 

pozwolenia na budowę lub udzielenia zgody na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego, umożli-

wiającej realizację przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 135 ust. 1 Poś (art. 135 ust. 4 Poś). 

Jeżeli obowiązek utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wynika z postępowania w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi krajowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 

192, poz. 1381 oraz z 2008 r. Nr 54, poz. 326) obszar ograniczonego użytkowania wyznacza się na podstawie 

analizy porealizacyjnej z uwzględnieniem dokumentacji, o której mowa w ust. 5a. W decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej nakłada się obowiązek sporządzenia analizy porealizacyjnej po upływie 1 roku 

od dnia oddania obiektu do użytkowania i jej przedstawienia w terminie 18 miesięcy od dnia oddania obiektu 

do użytkowania (art. 135 ust. 5 Poś). 

Tworząc obszar ograniczonego użytkowania określa się jego granice, ograniczenia w zakresie przeznacze-

nia terenu, wymagania techniczne dotyczące budynków oraz sposób korzystania z terenu.  

Wprowadzenie obszaru ograniczonego użytkowania powoduje w konsekwencji ograniczenie w sposobie 

korzystania z nieruchomości przez ich właścicieli, użytkowników wieczystych oraz osoby, którym przysługuje 

prawo rzeczowe do nieruchomości. 

Zapisy dotyczące obszarów ograniczonego użytkowania uwzględnia się w miejscowym planie zagospoda-

rowania przestrzennego oraz w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.  

Zgodnie z art. 136 ust. 1 i 2 Poś, w razie ograniczenia sposobu korzystania ze środowiska w wyniku usta-

nowienia obszaru ograniczonego użytkowania właściwymi w sprawach spornych dotyczących wysokości od-

szkodowania lub wykupu nieruchomości są sądy powszechne. Obowiązany do wypłaty odszkodowania lub 

wykupu nieruchomości jest ten, którego działalność spowodowała wprowadzenie ograniczeń w związku z 

ustanowieniem obszaru ograniczonego użytkowania. 

4.3.5. DECYZJE ADMINISTRACYJNE MAJĄCE WPŁYW NA STAN AKUSTYCZNY ŚRODO-

WISKA 

Obowiązek przestrzegania dopuszczalnych poziomów hałasu drogowego nie wymaga indywidualizacji w 

formie decyzji administracyjnych (art. 115a ust. 2 Poś). 

Na terenie objętym Programem dla wyszczególnionych odcinków tras komunikacyjnych nie prowadzono, 

na żadnym szczeblu administracji publicznej, postępowań administracyjnych, zobowiązujących zarządcę źródła 

hałasu do zmniejszenia ponadnormatywnego hałasu np. na podstawie art. 362 Poś.  

Natomiast w ramach realizacji inwestycji na odcinkach dróg wojewódzkich województwa łódzkiego opra-

cowano szereg dokumentów na potrzeby prowadzonych postępowań dotyczących wydania decyzji o środowi-

skowych uwarunkowaniach oraz pozwoleń na budowę. 

4.3.6. PRZEPISY DOTYCZĄCE EMISJI HAŁASU Z INSTALACJI I URZĄDZEŃ, W TYM PO-

JAZDÓW, KTÓRYCH FUNKCJONOWANIE MA NEGATYWNY WPŁYW NA ŚRODOWISKO 

Zgodnie z art. 155 Poś środki transportu powinny spełniać wymagania ochrony środowiska określone w 

ustawie oraz w przepisach odrębnych. 

W odniesieniu do pojazdów drogowych mają tu zastosowanie poniższe przepisy prawne. 

Zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz.U. z 2012 r. poz. 

1137, z późn. zm.) pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzy-

stanie z niego: nie zakłócało spokoju publicznego przez powodowanie hałasu przekraczającego poziom okre-

ślony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 

pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z późn. zm.). 

Zgodnie z § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia pojazd powinien być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, 

aby poziom hałasu zewnętrznego mierzony podczas postoju pojazdu z odległości 0,5 m nie przekraczał: 

- w odniesieniu do pojazdu, który był poddany badaniom homologacyjnym - wartości ustalonej w trakcie 

badań homologacyjnych o 5 dB (A), 
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- w odniesieniu do pozostałych pojazdów - wartości podanych w poniższej tabeli „Poziom hałasu ze-

wnętrznego”. 

Tabela 9. Poziom hałasu zewnętrznego pojazdów 

Lp. Pojazd 

Rodzaj silnika 

o zapłonie 

iskrowym 

o zapłonie 

samoczynnym 

1 Motocykl z silnikiem o pojemności skokowej:   

  - nie przekraczającej 125 cm
3
 94 - 

  - większej niż 125 cm
3
 96 - 

2 Samochód osobowy 93 96 

3 
Pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekracza-

jącej 3,5 t, z wyjątkiem samochodu osobowego 
93 102 

4 Inny pojazd samochodowy 98 108 

Dla ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego (§ 45 ust. 1 ww. rozporządzenia) poziom hałasu ze-

wnętrznego mierzony podczas postoju pojazdu silnikowego z odległości 0,5 m nie może przekraczać 104 

dB(A), natomiast motoroweru – 90 dB (A) (§ 53 ust. 5 ww. rozporządzenia). Jednocześnie należy zaznaczyć, 

że ustawowe wartości emisji hałasu z pojazdów nie są sprawdzane w ramach okresowej oceny stanu technicz-

nego pojazdów dopuszczanych do ruchu drogowego.  

Obecnie na szczeblu europejskim trwają prace dotyczące zmiany przepisów w zakresie emisji hałasu z po-

jazdów. Komisja Europejska przedstawiła wniosek, mający na celu ograniczenie hałasu emitowanego przez 

samochody osobowe, lekkie pojazdy dostawcze, autobusy, autokary oraz lekkie i ciężkie pojazdy ciężarowe. W 

przypadku samochodów osobowych, lekkich pojazdów dostawczych, autobusów i autokarów dopuszczalne 

wartości hałasu byłyby obniżane w dwóch etapach, za każdym razem o 2 dB(A). W przypadku samochodów 

ciężarowych poziom redukcji wyniósłby 1 dB(A) w pierwszym etapie i 2 dB(A) w drugim etapie. Pierwszy 

etap zacząłby obowiązywać dwa lata po opublikowaniu tekstu (po jego zatwierdzeniu przez Parlament Euro-

pejski i państwa członkowskie), zaś drugi – po kolejnych trzech latach. Łącznie środki te umożliwią ogranicze-

nie dokuczliwości hałasu wytwarzanego przez pojazdy o około 25%. Ponadto Komisja zamierza wprowadzić 

nowe, bardziej wiarygodne metody pomiaru emisji hałasu. Jednocześnie, proponuje się, aby pojazdy elektrycz-

ne i pojazdy hybrydowe z napędem elektrycznym były opcjonalnie wyposażone w generatory dźwięku, które 

uczynią te pojazdy bezpieczniejszymi. 

4.4. NOWE I DOSTĘPNE TECHNIKI I TECHNOLOGIE W ZAKRESIE OGRANICZANIA HA-

ŁASU 

4.4.1. 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 3) to: 

- rodzaj drogi (1), 

- natężenie ruchu (2),  

- struktura ruchu (3),  
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- płynność ruchu (4),  

- prędkość pojazdów (5),  

- rodzaj nawierzchni (6), 

- nachylenie drogi (7), 

- lokalizacja sygnalizacji świetlnej (8). 

Wielkości wpływające na rozchodzenie się hałasu to przede wszystkim (por. Rysunek 3):  

- odległość zabudowy od źródła (A), 

- wysokość zabudowy (B), 

- gęstość zabudowy (C), 

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

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

- wysokość pasa zieleni (E), 

- szerokość pasa zieleni (F), 

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

- ukształtowanie terenu (H). 

Rysunek 3. Wielkości wpływające na emisję i rozchodzenie hałasu - hałas drogowy 

 

Powyższe uwarunkowania mają decydujący wpływ na propozycje rozwiązań antyhałasowych na danym 

obszarze.  

4.4.2. MOŻLIWOŚCI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE REDUKCJI HAŁASU - KATALOG ŚRODKÓW 

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 edu-

kacyjnym. Środki administracyjno-organizacyjne mogą mieć charakter lokalny, tzn. dotyczyć pojedynczych 

obiektów, fragmentów ulic, itd. lub globalny, tzn. obejmować swoim zasięgiem znacznie większy obszar (osie-

dle, dzielnicę) lub nawet cały obszar miasta.  

REDUKCJA ILOŚCI POJAZDÓW CIĘŻKICH 

Eliminacja ruchu samochodów ciężarowych z ulic znajdujących się w obszarach szczególnie chronionych 

przed hałasem oraz kumulacja ruchu pojazdów ciężarowych na wybranych, mniej wrażliwych akustycznie tra-
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sach zbiorczych, jest klasycznym instrumentem stosowanym w planowaniu przestrzennym. Środki te są rów-

nież stosowane w odniesieniu do istniejącej infrastruktury. Nie mogą one jednak prowadzić do istotnego pogor-

szenia sytuacji na innym obszarze chronionym. 

Tabela 10. 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 

REMONTY ULIC, STOSOWANIE „CICHYCH” NAWIERZCHNI DRÓG 

Utrzymanie, konserwacja oraz bieżące naprawy nawierzchni drogowej znacznie przyczynią się do obniże-

nia poziomu hałasu w środowisku. Eliminacja kolein, ubytków, źle osadzonych studzienek oraz generalne re-

monty nawierzchni powinny być głównymi działaniami w dziedzinie ochrony przed hałasem drogowym. Sza-

cowany, średni zysk akustyczny może wynieść w przypadku remontu jezdni 2-3 dB, w zależności od stanu 

nawierzchni. 

Ze względu na duże zróżnicowanie warstw ścieralnych nawierzchni drogowych opracowano klasyfikację 

nawierzchni pod względem hałaśliwości.  

Tabela 11. Klasyfikacja nawierzchni drogowych (według prof. PB dr inż. Władysława Gardejczyka) 

Klasa/ 

Symbol 

Wartości poziomu dźwięku, 

(dB(A)) 
Przykłady warstw ścieralnych 

 
L1 

(SPB-80) 
CPXI (80) 

Nawierzchnie 

ciche 

 

NC 

(<73,0) 

 

71,5 

(<92,5) 

 

91,0 

 pojedyncze dywaniki porowate o uziarnieniu  

kruszywa  10 mm 

 podwójne dywaniki porowate,  

 nawierzchnie poroelastyczne 

Nawierzchnie 

o zredukowanej 

hałaśliwości 

 

ZH 

(73,075,9) 

 

74,5 

(92,5-95,4) 

 

94,0 

 SMA i betony asfaltowe o uziarnieniu < 10 mm 

 dywaniki bitumiczne o uziarnieniu kruszywa < 10 

mm 

 pojedyncze dywaniki porowate o uziarnieniu  

kruszywa > 10 mm 

Nawierzchnie o 

normalnej hała-

śliwości 

 

NH 

(76,079,0) 

 

77,5 

(95,5-98,4) 

 

97,0 

 SMA o uziarnieniu kruszywa > 10 mm 

 dywaniki bitumiczne o uziarnieniu 10-16 mm 

 betony asfaltowe o uziarnieniu <16 mm 

 betony cementowe o optymalnym teksturowaniu 

Nawierzchnie 

o podwyższonej 

hałaśliwości 

 

PH 

(79,181,0) 

 

80,0 

(98,5-100,5) 

 

99,5 

 powierzchniowe utrwalenia  

 uszorstnione nawierzchnie typu SMA  

 betony asfaltowe o uziarnieniu 16mm 

 klasyczne betony cementowe 

 betonowa kostka brukowa przy optymalnych układach 

połączeń 
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Nawierzchnie 

o nadmiernej 

hałaśliwości 

 

NNH 

(>81,0) 

 

82,0 

(86,0 -

kostka 

kamienna) 

(>100,5) 

 

101,5 

(106,0 - kostka 

kamienna) 

 kostka kamienna 

 betonowa kostka brukowa bez optymalizacji połączeń 

 betony cementowe poprzecznie rowkowane 

Ponieważ nawierzchnie porowate i poroelastyczne (tzw. ciche nawierzchnie - NC) powinny być stosowane 

dla dróg, na których prędkość potoku ruchu wynosi 60 km/godz. lub więcej, to najlepszym rozwiązaniem są 

nawierzchnie o zredukowanej hałaśliwości (ZH), do których zaliczono, m.in.: SMA i betony asfaltowe o uziar-

nieniu kruszywa mniejszym od 10 mm (zgodnie z Wymaganiami Technicznymi WT-2: są to SMA 5 i SMA 8 

oraz AC5 (beton asfaltowy) i AC8) oraz cienkie (BBM) i bardzo cienkie dywaniki bitumiczne (BBTM), wyko-

nane z mieszanki o nieciągłym uziarnieniu (MNU 8). 

W zależności od stosowanych tradycyjnie w różnych krajach mieszanek do warstw ścieralnych, obserwo-

wane są różne zmiany w hałaśliwości ruchu samochodowego. Na przykład w Wlk. Brytanii, gdzie bardzo po-

pularny jest Hot Rolled Asphalt, zastosowanie SMA zmniejszyło hałas samochodowy od 2.7 do 5.3 dB(A). 

Także we Włoszech, pomiary przy prędkości 110 km/h i w porównaniu z betonem asfaltowym 0/15 mm, wska-

zały spadek natężenia hałasu o 5.0÷7.0 dB(A). Nie zawsze tak dobry efekt jest osiągany. W przypadkach zasto-

sowania dodatkowego uszorstnienia drobnym kruszywem, o okresie około roku można spodziewać się wzrostu 

hałaśliwości nawierzchni. 

Z kolei asfalt porowaty to termin powszechnie stosowany na określenie mieszanki SMA o zawartości próż-

ni powyżej 15%.  

Rysunek 4. Asfalt porowaty o dużej zawartości próżni (źródło nynas.com) 

 

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 materia-

łów powstających wskutek tarcia), soli stosowanych do odladzania i, oczywiście, wody w porównaniu z trady-

cyjnym 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 sto-

sowane w Holandii i Japonii, gdzie prawie 60% to nawierzchnie z asfaltu drenażowego. 

W warunkach klimatycznych Polski koszty utrzymania dróg o takiej nawierzchni są wciąż wysokie, stąd 

nie zaleca się ich stosowania w najbliższej perspektywie, ze względu na możliwą szybką utratę korzystnych 

właściwości akustycznych. Niewykluczone, że w przyszłości powstaną inne rodzaje mieszanek bardziej odpor-

nych na warunki klimatyczne, wtedy należałoby rozważyć stosowanie tego typu rozwiązań. 

Pomimo, że nawierzchnie o zredukowanej hałaśliwości są droższe, to ich stosowanie w dłuższej perspek-

tywie jest opłacalne. Koszt warstwy ścieralnej jest niewielkim ułamkiem kosztu budowy nowej drogi, a wła-

ściwości akustyczne są lepsze niż tradycyjnych asfaltów. Warto też poszukiwać rozwiązań bardziej zaawanso-

wanych niż powszechnie stosowane, gdyż pozwalają one często na rezygnację z ekranów akustycznych i ogra-
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niczeń prędkości, dając w zamian dobry klimat akustyczny, a także co jest istotne, pozwalają na zmniejszenie 

zużycia paliwa przez zmniejszenie oporu toczenia opon. 

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 eko-

nomicznych.  

Uspokojenie ruchu stanowi jeden z ważnych celów racjonalnej polityki komunikacyjnej w obszarach zur-

banizowanych, sprzyja realizacji wielu innych celów tej polityki oraz stanowi warunek zrównoważonego roz-

woju. 

Rysunek 5. 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, 

- 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 6. Wprowadzenie uspokojenia ruchu poprzez zmianę geometrii ulicy - pierwotny przebieg  

oznaczono kolorem czerwonym - Katowice 
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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 geo-

metrii jezdni, w wyniku których, kierujący ma wrażenie, że ulica nie jest prosta, a jego reakcją jest wolniejsza 

jazda. 

Redukcje emisji hałasu w strefie uspokojonego ruchu waha się od 1 do 4 dB w zależności od zastosowa-

nych rozwiązań. Natomiast wyłącznie ulicy z ruchu skutkuje całkowitą likwidacją uciążliwości związanych z 

hałasem. 

Rysunek 7. Strefa tylko dla rowerów, pieszych i transportu publicznego,  

czyli najmniej szkodliwych form transportu - Ratyzbona (Niemcy) 

 

EKRANY AKUSTYCZNE, WAŁY ZIEMNE 

Ochroną przed hałasem za pomocą klasycznego ekranu akustycznego objęte być powinny osiedla o zabu-

dowie niskiej (2-5 kondygnacje). Zastosowanie ekranu akustycznego w przypadku osiedli z budynkami wyso-

kimi 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 zabez-

pieczeń. Dodatkowo, w takiej sytuacji, może wystąpić pogorszenie sytuacji akustycznej na wyższych kondy-

gnacjach. W celu zapobieżenia takim sytuacjom, na krawędzi górnej ekranu stosuje się, tzw. dyfraktory.  

 

Rysunek 8. Ekran akustyczny prorośnięty zielenią (źródło www.techbud.com.pl) 
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Rysunek 9. Dyfraktor zamontowany na krawędzi górnej ekranu akustycznego  

(źródło www. techbud.com.pl) 

 

Rysunek 10. Przestrzenny rozkład hałasu po wybudowaniu ekranu akustycznego - widok 3D 

 

Rysunek 11. Przestrzenny rozkład hałasu po wybudowaniu wału ziemnego- widok 3D 

 

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 pół-

przezroczystych płyt szklanych, głównie z poliwęglanu lub szkła akrylowego (odbijające). Wymienione typy 

ekranów akustycznych (poza akrylowymi) dzięki różnorodnym konstrukcjom umożliwiają rozrost i utrzymanie 

roślin pnących
3
. 

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

                                                      
3) 

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

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

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

 

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 warto-

ściami 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. 

KONTROLA STANU TECHNICZNEGO POJAZDÓW, ŚRODKI TECHNICZNE STOSOWANE  

W POJAZDACH DROGOWYCH 

Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu mogą wynikać również ze złego stanu technicznego po-

jazdów. Z ruchu powinny być eliminowane pojazdy drogowe nie spełniające wymagań Rozporządzenia Mini-

stra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 

niezbędnego wyposażenia, (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262). Pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowa-

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

2003 r. 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. 

TWORZENIE PASÓW ZWARTEJ ZIELENI OCHRONNEJ 

Fale akustyczne rozchodzące się przez teren pokryty roślinnością są rozpraszane i pochłaniane. Najmniej-

szą 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%.  

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 36 – Poz. 3053



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 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, gę-

stych skupiskach na dużych obszarach, tworzących po kilka pasów o szerokości po kilka lub kilkanaście me-

trów. 

MONITORING HAŁASU 

Państwowy Monitoring Środowiska (PMŚ) jest niezbędnym narzędziem do oceny wypełniania przez Pol-

skę 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 wzdłuż ciągów komunikacyjnych może 

być cennym narzędziem, a przede wszystkim dostarczy informacji potrzebnych do oceny polityki antyhałaso-

wej. 

WYMIANA STOLARKI OTWOROWEJ 

Izolacyjność akustyczna okien zależy w znacznym stopniu od rodzaju szyb. Określa ją wskaźnik Rw, któ-

rego 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 róż-

nej grubości, z przestrzenią między nimi wypełnioną gazem ciężkim. Okna o podwyższonej izolacyjności aku-

stycznej mają wskaźnik Rw = 35 dB. Jeżeli hałas jest szczególnie uciążliwy, warto kupić okna o jeszcze wyż-

szej izolacyjności akustycznej: Rw powyżej 42 dB. W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji w domu sto-

suje się tzw. nawietrzaki (nawiewniki) regulujące napływ powietrza w zamkniętych pomieszczeniach. Dzięki 

takiemu rozwiązaniu, przy zamkniętych oknach następuje wymiana powietrza w mieszkaniu. 

Rysunek 13. Okno dźwiekoszczelne z nawietrzakiem 

 

KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI W OTOCZENIU ŹRÓDEŁ HAŁASU - PLANOWANIE PRZE-

STRZENNE 

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 miejsco-

wych planach zagospodarowania przestrzennego zapewnia się warunki utrzymania równowagi przyrodniczej i 
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racjonalną gospodarkę zasobami środowiska, w szczególności przez uwzględnianie potrzeb ochrony przed ha-

łasem.  

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

ochrony środowiska przed hałasem zostanie uchwalony przez sejmik województwa, zapisy te muszą być 

uwzględnione w planach zagospodarowania przestrzennego. Obydwa akty mają rangę aktów prawa miejsco-

wego 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 przestrzennym
4
. 

W ustaleniach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz w indywidualnych decyzjach o 

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu należy przeciwdziałać powstawaniu konfliktów przestrzen-

nych, wynikających z narażenia na oddziaływanie hałasu terenów, które zalicza się do chronionych przed hała-

sem 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 akustycz-

nie (budynki mieszkalne, szkoły, szpitale, itp.) na obszarze na którym są niespełnione standardy ochrony śro-

dowiska w zakresie hałasu, a nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, mógłby zo-

stać 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 Infra-

struktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 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 położo-

nych w strefie udokumentowanych przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu lub dla będących ich przyczy-

ną terenów usługowych i przemysłowych, powinny wprowadzić ww. wymaganie.  

W przypadku posiadania przez gminę 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, 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 mieszka-

niowej 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 środowi-

ska. W przypadku konieczności budowy ekranów akustycznych należy wprowadzać obudowę biologiczną wo-

kół ekranów w celu poprawy ich estetyki. 

                                                      
4) 

K. Gruszecki, Komentarz do ustawy Poś, LEX, Warszawa 2007. 
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Rysunek 14. Ochrona mieszkań przed hałasem za pomocą przeźroczystych „ekranów”  

umieszczonych we wnęce okiennej (Kraków) 

 

Stosowanie w planowaniu przestrzennym zasady strefowania, tzn. wprowadzania określonego typu zabu-

dowy i zagospodarowania terenu w zależności od występującego lub potencjalnego poziomu hałasu, może za-

wczasu ograniczyć uciążliwość związaną z ponadnormatywnym hałasem. Należy dążyć do właściwego strefo-

wania 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 15. Przykład właściwego strefowania akustycznego 

Strefa hała-

śliwa (I) 
 

Strefa obojętna pod 

względem akustycz-

nym (II) 

 

Strefa wymagająca 

ochrony przed hała-

sem 

„mniej wrażliwa” 

(III) 

 
Strefa wymagająca ochro-

ny przed hałasem 

„bardzo wrażliwa” (IV) 

 

 

Przykładowe strefowanie wokół tras komunikacyjnych: 

- 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 tere-

nu, 

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

wymi 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 pozio-

mu hałasu, do planów wprowadza się linie zabudowy oddalające budynki mieszkalne od źródła hałasu 

oraz stosowne zabezpieczenia akustyczne, np. w postaci dźwiękochłonnych przegród budowlanych, 
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ekranów, szyb okiennych o zwiększonej izolacyjności, a także poprzez usytuowanie budynków, okre-

ślenie 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. 

Rysunek 16. Przykład strefowania obszarów w sąsiedztwie drogi 

 

Rysunek 17. Przykład rozmieszczenia pomieszczeń w budynku 

 

Lokalizacja budynków w znacznej odległości od trasy komunikacyjnej 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 miesz-

kalnych położonych dalej. W przypadku braku takich możliwości należy stosować na obiekcie podlegającym 

ochronie, przeźroczyste ekrany, które znajdują się w pewnej odległości przed elewacją (ok. 1 m). 

Rysunek 18. Przykład zabudowy tarasowej 

 

4.5. METODYKA REALIZACJI PROGRAMU 

Należy przyjąć, że brak jest technicznych i ekonomicznych możliwości dokonania poprawy warunków aku-

stycznych środowiska w krótkim czasie na wszystkich obszarach tego wymagających. Stąd też programy 

ochrony środowiska przed hałasem muszą mieć charakter wieloletni. Założenie to jest zgodne z treścią przepisu 

zawartego w art. 8 ust. 5 Dyrektywy 2002/49/WE, w którym m.in. wymaga się dokonywania analiz programów 
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ochrony przed hałasem i w miarę konieczności – ich zmian i korekt - w okresach co 5 lat. Dyrektywa nie okre-

śla przy tym ram czasowych zakończenia realizacji programów. 

Biorąc pod uwagę ww. uwarunkowania, niezbędne jest przyjęcie pewnych kryteriów, w oparciu o które zo-

staną określone cele do zrealizowania w ramach Programu. Parametrami tymi muszą być określone wartości 

poziomów dźwięku.  

Sposób ustalania kryterium powinien uwzględniać co najmniej: 

- krajowe kryteria oceny hałasu (zestawy prawnie ustanowionych poziomów dopuszczalnych, wskaźnik 

M), 

- zasadę prewencji, o której jest mowa w art. 1 Dyrektywy 2002/49/WE, a więc uwzględniać podział ob-

szarów objętych programem na obszary wymagające: 

- działań naprawczych (poprawa istniejącego stanu akustycznego środowiska), 

- ochrony istniejącego, korzystnego stanu akustycznego tam, gdzie się on jeszcze zachował.  

Polskie przepisy prawne ustalają zróżnicowane wartości poziomów dopuszczalnych w odniesieniu do 

wskaźników oceny, z których w przypadku niniejszego Programu znaczenie mają dwa: 

- poziom dzienno-wieczorno-nocny – LDWN, 

- poziom nocny - LN. 

Przyjmuje się, iż celem strategicznym odnoszącym się do ochrony klimatu akustycznego powinna być do-

celowa wartość poziomu hałasu w środowisku, wyrażona przy pomocy wskaźnika oceny, którym jest poziom 

dzienno-wieczorno-nocny LDWN.  

Ze względu na to, iż na rozpatrywanym obszarze przekroczenia poziomów dopuszczalnych są większe dla 

wskaźnika LDWN, działania niniejszego Programu uzależniono od wielkości przekroczeń tegoż wskaźnika. 

W poniższej tabeli zaproponowano ogólny sposób ustalania planów działań wraz z określeniem terminu ich 

realizacji. 

Tabela 12. Zestawienie celów operacyjnych programu 

Okres Działanie Horyzont czasowy 

Krótkoterminowy 

Działania na terenach, na których występują przekrocze-

nia poziomów dopuszczalnych powyżej 10 dB dla wskaź-

nika LDWN oraz działania wspomagające Program na po-

zostałych terenach 

2014-2019 

Długoterminowy 

Działania, których realizacja nie jest możliwa lub jest 

niewskazana w okresie krótkoterminowym ze względów 

ekonomicznych lub ze względu na planowane/trwające 

inwestycje komunikacyjne 

Po aktualizacji Programu 

- po 2019 roku 

Działania Programu zostały dobrane tak, aby uwzględniać wpływ aktualnie realizowanych oraz przyszłych 

inwestycji na klimat akustyczny w danym rejonie - autostradowej obwodnicy Łodzi oraz budowy wybranych 

dróg ekspresowych (S-8). Podyktowane jest to zarówno względami ekonomicznymi jak brakiem możliwości 

„cofnięcia” działań już zrealizowanych (np. budowa ekranów akustycznych).  

Zatem w okresie krótkoterminowym Program koncentrować się będzie wyłącznie na rzetelnej analizie no-

wych rozkładów ruchu na sieci dróg wojewódzkich, wynikających głównie z programu budowy autostrad. 

Możliwym jest, że ciężki ruch samochodowy przeniesie się na wybudowane autostrady i drogi ekspresowe, tym 

samym nie będzie potrzeby wydawania wielu milionów złotych na zabezpieczenia akustyczne (np. ekrany aku-

styczne), a zaoszczędzone pieniądze będzie można przeznaczyć na poprawę jakości dróg. 

Działania podzielono na inwestycyjne (remonty/modernizacje dróg, ograniczenia i kontrole prędkości) oraz 

na wspomagające (ekspertyzy, działania z zakresu planowania przestrzennego), które są obligatoryjne dla 

wszystkich rejonów, na których występują przekroczenia poziomów dopuszczalnych hałasu. 
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5. OKREŚLENIE I OCENA DZIAŁAŃ PROGRAMU 

W ramach Programu zaproponowano następujące działania: 

Tabela 13. Zestawienie informacji o działaniach programu dla odcinka drogi wojewódzkiej  

nr 484 od km 18+300 do km 43+300 

Lp. Działanie 
Jednostka  

odpowiedzialna 
Termin realizacji Koszt realizacji 

1 

Aktualizacja mapy akustycznej na roz-

patrywanych odcinkach DW 484, po 

realizacji obwodnicy Bełchatowa 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w 

Łodzi 

2014-2019 10 tys. 

2 

Przygotowanie opinii dot. możliwości 

wprowadzenia zakazu ruchu tranzyto-

wego wzdłuż ciągu DW 484 na terenie 

miasta po aktualizacji mapy akustycznej 

Bełchatowa 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w 

Łodzi 

2014-2019 bezkosztowo 

3 
Prowadzenie przeglądów stanu na-

wierzchni drogowej 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w 

Łodzi 

2014-2019 bezkosztowo 

4 

Uwzględnianie zasad kształtowania 

przestrzeni w otoczeniu źródeł hałasu 

dla nowotworzonych planów zagospo-

darowania przestrzennego 

Prezydent Bełcha-

towa 
Zadanie ciągłe bezkosztowo 

Obwodnica Bełchatowa w znaczny sposób zmieni strukturę komunikacyjną w omawianym rejonie. Układ 

drogowy na wiele lat będzie ustalony. Aktualizacja mapy akustycznej, wykonana minimum 1 rok od po reali-

zacji obwodnicy Bełchatowa, pokaże jakie będzie realne zagrożenie hałasem wzdłuż rozpatrywanego odcinka.  

Wykonana mapa akustyczna potwierdza duży udział ruchu tranzytowego w ruchu. Spowodowane jest to 

brakiem obwodnicy miejskiej i skutkuje przenikaniem ruchu tranzytowego w okolice obszarów centralnych 

oraz mieszkalnych w Bełchatowie. Kierowcy tego rodzaju pojazdów (TIR) szukają alternatywnych dróg dotar-

cia do celu, lub kierują się wytyczonymi drogami krajowymi przebiegającymi przez miasto co przekłada się na 

lokalne przekroczenia poziomów dopuszczalnych hałasu. Wykonanie ekspertyzy dotyczącej możliwości reduk-

cji ruchu tranzytowego wzdłuż omawianego odcinka pomoże w ustalaniu celów programowych przy aktualiza-

cji Programu. 

Prowadzenie corocznych, wiosennych przeglądów stanu nawierzchni drogowej pozwoli utrzymać drogi w 

należytym stanie technicznym. Z każdorazowego przeglądu, wykonanego przez specjalne zespoły wyznaczone 

do tego zadania, powinien być sporządzony raport o stanie nawierzchni drogowej. Raport powinien zawierać 

informacje o stanie jezdni na poszczególnych odcinkach (np. typ nawierzchni, liczba kolein, dziur, źle osadzo-

nych studzienek, itp. – wraz z lokalizacją). Gotowy raport powinno konsultować się z właściwymi organami 

samorządu terytorialnego w celu określenia priorytetów. Na podstawie powyższego raportu powinna co roku 

powstawać aktualna lista odcinków ulic przeznaczonych do remontu. 

Tabela 14. Przykład raportu o stanie nawierzchni 

Odcinek drogi 

(od-do) 
Stan nawierzchni Dodatkowe uwagi 

Data planowanego 

remontu/modernizacji 
Wniosek 

x 
np. zły – liczne 

dziury 

np. źle osadzone  

studzienki 
brak 

Konieczny  

remont w  

bieżącym roku 

y 
Dostateczny – 

nieliczne ubytki 

np. może ulec  

znacznej dewastacji  

w okresie zimowym 

brak 

Remont może być 

konieczny w na-

stępnym roku 

Wprowadzenie nawierzchni o uziarnieniu mniejszym od 10 mm (o zredukowanej hałaśliwości – ZH
5
) może 

spowodować trudności w zaprojektowaniu mas bitumicznych dla wyższych kategorii ruchu (KR4, KR6) oraz 

                                                      
5) 

Zobacz rozdział 4.5.2.2. 
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odpornych na koleinowanie dla dróg już istniejących. W związku z powyższym, w przypadku remontów na-

wierzchni drogowej należy pozostawić dotychczasowe uziarnienie, tj. maksymalnie do 11 mm. 

Natomiast dla nowoprojektowanych dróg wojewódzkich prowadzonych w nowym śladzie (obwodnice 

miejscowości) obligatoryjnie należy stosować nawierzchnie o tzw. zredukowanej hałaśliwości (ZH), tj. o uziar-

nieniu poniżej 10 mm. 

6. HARMONOGRAM I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ PROGRAMU 

Jak już wspomniano do określenia harmonogramu i kolejności realizacji działań Programu należy zastoso-

wać, tzw. wskaźnik M (por. Rozdział 4.4.3). 

Wskaźnik M zdefiniowano w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w spra-

wie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem i ma 

postać: 

M = 0.1•m•(10
0.1•ΔL 

- 1) 

gdzie:  

M - wartość wskaźnika,  

ΔL - wielkość przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu dB,  

m - liczba mieszkańców na terenie o przekroczonym poziomie dopuszczalnym.  

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

mieszkaniowego, uwzględniając ilość mieszkańców i wielkość przekroczeń. Podczas prac nad mapą akustycz-

ną dla dróg wojewódzkich określono wskaźnik M dla pojedynczych budynków. 

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

cej w obszarach, na których te przekroczenia występują. 

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.  

Uzyskane wartości wskaźnika M stanowią o kolejności realizacji zadań programu na terenach mieszkanio-

wych. Kolejność ustala się zaczynając od terenów o najwyższej wartości wskaźnika M do terenów o wartości 

wskaźnika M najniższej.  

W związku z tym, iż niniejsze opracowanie dotyczy jednego ciągu drogowego, nie można rozpatrywać ko-

lejności realizowania zaplanowanych działań na tym odcinku w zależności od wielkości wskaźnika M. Ustalo-

no, że wszystkie działania wymienione w Programie należy wykonać w okresie krótkoterminowym, czyli w 

latach 2014-2019, przy czym są to działania na odcinkach drogowych, dla których wartości wskaźników M dla 

budynków są również największe (por. tabela poniżej). 

Tabela 15. Harmonogram realizacji poszczególnych zadań programu 

Droga Działanie 
Jednostka  

odpowiedzialna 
Termin realizacji 

Koszt  

realizacji 

DW 

484 od 

km 

18+300 

do km 

43+300 

Aktualizacja mapy akustycznej na rozpa-

trywanych odcinkach DW 484, po reali-

zacji obwodnicy Bełchatowa 

Zarząd Dróg Woje-

wódzkich w Łodzi 
2014-2019 10 tys. 

Przygotowanie opinii dot. możliwości 

wprowadzenia zakazu ruchu tranzytowe-

go wzdłuż ciągu DW 484 na terenie mia-

sta po aktualizacji mapy akustycznej Beł-

chatowa 

Zarząd Dróg Woje-

wódzkich w Łodzi 
2014-2019 bezkosztowo 

Prowadzenie przeglądów stanu na-

wierzchni drogowej 

Zarząd Dróg Woje-

wódzkich w Łodzi 
2014-2019 bezkosztowo 
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Uwzględnianie zasad kształtowania prze-

strzeni w otoczeniu źródeł hałasu dla 

nowotworzonych planów zagospodaro-

wania przestrzennego 

Prezydent miasta 

Bełchatowa 
Zadanie ciągłe bezkosztowo 

7. CZĘŚĆ GRAFICZNA (MAPOWA) OBEJMUJĄCA ZESTAW MAP AKUSTYCZNYCH PO ZA-

PROPONOWANYCH ZABEZPIECZENIACH AKUSTYCZNYCH BĄDŹ PROPONOWANYCH OB-

SZARACH OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA 

W ramach niniejszego Programu nie zaproponowano żadnych ekranów akustycznych oraz obszarów ogra-

niczonego użytkowania. 

8. PODSUMOWANIE 

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 map akustycznych odcinków drów wojewódzkich administrowanych przez 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. 

Dynamiczny rozwój województwa łódzkiego, szczególnie w dziedzinie komunikacji, powoduje koniecz-

ność dostosowania zadań Programu ochrony środowiska przed hałasem do zmieniającej się struktury połączeń 

drogowych. 

Nie jest znane prognozowane natężenie ruchu, które nastąpi po zakończeniu realizacji autostrad, dróg eks-

presowych oraz obwodnic miejskich. W związku z powyższym miarodajne analizy akustyczne mogą nastąpić 

dopiero gdy układ drogowy zostanie na wiele lat ustalony. Proponowanie kosztownych działań inwestycyjnych, 

jakimi są środki ochrony przed hałasem (np. ekrany akustyczne), w perspektywie obniżenia poziomu hałasu 

związanego z zakończeniem inwestycji budzi wiele wątpliwości.  

Budowa obwodnicy miasta Bełchatowa, w połączeniu z systematyczną modernizacją istniejącej infrastruk-

tury drogowej wpłyną w istotny sposób na poprawę płynności ruchu samochodowego na całym analizowanym 

odcinku. Można oczekiwać ogólnego spadku natężenia ruchu, szczególnie tranzytowego, wzdłuż DW 484 (od 

km 18+300 do km 43+300), co przełoży się na zmniejszenie poziomu hałasu. 

Opisane w niniejszym Programie działania wspomagające przyniosą także inne korzyści np. poprawę bez-

pieczeństwa ruchu, zmniejszenie wprowadzanych zanieczyszczeń ze źródeł liniowych, a przestrzeganie zasad 

właściwego planowania przestrzennego pozwoli zapobiec powstawaniu konfliktów akustycznych w przyszło-

ści. 

Działania zawarte w niniejszym Programie są działaniami realnymi. Większość kosztów poniesionych na 

niniejszy Program należy postrzegać jako konieczność realizacji zadań już zaplanowanych i jedynie pośrednio 

związanych z ochroną akustyczną.  

Realizując zadania, mające wpływ na klimat akustyczny wokół dróg wojewódzkich, należy korzystać z ka-

talogu środków antyhałasowych i najnowszych zdobyczy techniki, pozwalających na zmniejszenie uciążliwości 

akustycznej inwestycji.  

Dla nowoprojektowanych dróg wojewódzkich prowadzonych w nowym śladzie (np. obwodnice miejsco-

wości) należy stosować zalecenia zawarte w niniejszym Programie. Dla starych przebiegów dróg wojewódz-

kich w obszarach miast nie ma takich możliwości. Pasy drogowe posiadają ograniczoną szerokość, a ze wzglę-

du na występującą zwartą zabudowę uliczną i brak rezerwy terenu, lokalizacja ekranów akustycznych lub in-

nych środków ochrony przed hałasem napotyka na duże trudności. 

Działania w okresie długoterminowym powinny być ukierunkowane, przede wszystkim, na wyprowadzenie 

części ruchu samochodowego, w szczególności ruchu samochodów ciężkich, z tras przebiegających przez tere-

ny zamieszkane. Może to spowodować przeniesienie uciążliwości związanej z hałasem w inne rejony dotych-

czas spokojne. Należy temu przeciwdziałać stosując najnowsze technologie nawierzchni dróg oraz tam, gdzie 

będzie to uzasadnione, nowoczesne ekrany akustyczne. 
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II. DROGA WOJEWÓDZKA NR 485 OD KM 0+000 DO KM 3+100 

Spis treści: 

1. Podstawy realizacji programu 

2. Część opisowa 

2.1. Opis obszaru objętego programem 

2.2. Podanie naruszeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku wraz z zakresem naruszenia 

2.3. Wyszczególnienie podstawowych kierunków i zakresu działań niezbędnych do przywrócenia dopuszczalnych 

       poziomów hałasu w środowisku 

2.4. Termin realizacji programu, w tym terminy realizacji poszczególnych zadań 

2.5. Koszty realizacji programu, w tym koszty realizacji poszczególnych zadań 

2.6. Źródła finansowania programu 

2.7. Wskazanie rodzajów informacji i dokumentów wykorzystanych do kontroli i udokumentowania realizacji 

       programu 

3. Część wyszczególniająca ograniczenia i obowiązki wynikające z realizacji programu 

3.1. Sejmik województwa 

3.2. Zarządzający drogą 

3.3. Organy administracji właściwe do wydawania aktów prawa miejscowego 

4. Uzasadnienie zakresu określonych zagadnień 

4.1. Dane i wnioski wynikające ze sporządzonych map akustycznych 

4.2. Analiza materiałów, dokumentów i publikacji wykorzystanych w opracowaniu 

4.2.1. Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego „Łódzkie 2020” 

4.2.2. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego 

4.2.3. Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim 

4.2.4. Program ochrony środowiska powiatu pabianickiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019 

4.2.5. Program ochrony środowiska dla województwa łódzkiego 

4.2.6. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

4.3. Przepisy prawa i decyzje administracyjne mające wpływ na stan akustyczny środowiska 

4.3.1. Dyrektywa 2002/49/WE 

4.3.2. Prawo ochrony środowiska 

4.3.3. Rozporządzenia Ministra Środowiska 

4.3.4. Obszary ograniczonego użytkowania 

4.3.5. Decyzje administracyjne mające wpływ na stan akustyczny środowiska 

4.3.6. Przepisy dotyczące emisji hałasu z instalacji i urządzeń, w tym pojazdów, których funkcjonowanie ma 

         negatywny wpływ na środowisko 

4.4. Nowe dostępne techniki i technologie w zakresie ograniczania hałasu 

4.4.1. Wielkości wpływające na poziom hałasu 

4.4.2. Możliwości działań w zakresie redukcji hałasu - katalog środków 

4.5. Metodyka realizacji programu 
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5. Określenie i ocena działań programu 

6. Harmonogram i kolejność realizacji poszczególnych zadań programu 

7. Część graficzna (mapowa) obejmująca zestaw map akustycznych po zaproponowanych zabezpieczeniach 
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1. PODSTAWY REALIZACJI PROGRAMU 

Opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem (zwanego dalej Programem) wynika z obo-

wiązku nałożonego w art. 119 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2013 r. poz. 1232). Wymóg ten został wprowadzony do ustawy Poś poprzez implementację Dyrekty-

wy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się 

do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. 

Merytoryczną podstawą opracowania Programu jest „Mapa akustyczna odcinków dróg administrowanych 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź” wraz z jej aktualizacją wynikającą ze 

zmiany przepisów dotyczących dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Wykonane w ramach jej re-

alizacji mapy terenów zagrożonych hałasem (mapy konfliktów akustycznych) stanowiły podstawę niniejszego 

opracowania. 

2. CZĘŚĆ OPISOWA 

2.1. OPIS OBSZARU OBJĘTEGO ZAKRESEM PROGRAMU 

Na rysunku poniżej, kolorem czerwonym, przedstawiono graficzny przebieg rozpatrywanego odcinka drogi 

wojewódzkiej nr 485. 

Rysunek 19. Graficzny przebieg rozpatrywanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 485 
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Analizowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 485 znajduje się w województwie łódzkim, w powiecie pa-

bianickim, w gminie Pabianice. Odcinek znajduje się w mieście Pabianice w ciągach ulic: Świętego Jana, Jana 

Kilińskiego oraz Jutrzkowickiej, od skrzyżowania z DK 71 do południowej granicy miasta. Niemal na całej 

swej długości odcinek sąsiaduje ze zwartą zabudową mieszkaniową – w północnej części, od skrzyżowania z 

DK 71 do skrzyżowania z ul. Stefana Grota-Roweckiego, przeważa zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i 

mieszkaniowo – usługowa. Od skrzyżowania z ul. Stefana Grota-Roweckiego do południowej granicy miasta, 

droga sąsiaduje z zabudową mieszkaniową jednorodzinną i mieszkaniowo-usługową. Ponadto, w otoczeniu 

części odcinka sąsiadującej z DK 71 znajdują się tereny usług nauki.  

2.2. PODANIE NARUSZEŃ DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU 

WRAZ Z ZAKRESEM NARUSZENIA 

Poniżej zestawiono tabelarycznie odcinki DW 485, wraz z podaniem zakresu naruszeń poziomów dopusz-

czalnych. 

Tabela 16. Naruszenia dopuszczalnych poziomów hałasu 

Lp. 

Pikietaż 

Opis odcinka 

Wielkość przekroczeń 

(dB) 
Wielkość wskaźnika M 

początkowy końcowy 

(km) (km) 
Wskaźnik 

LDWN 

Wskaźnik 

LN 

Wskaźnik 

LDWN 

Wskaźnik 

LN 

1 0+000 3+100 
ul. Partyzancka - ul. 

Pogodna 
do 10 do 10 do 10 do 20 

2.3. WYSZCZEGÓLNIENIE PODSTAWOWYCH KIERUNKÓW I ZAKRESU DZIAŁAŃ NIE-

ZBĘDNYCH DO PRZYWRÓCENIA DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW HAŁASU W ŚRODOWI-

SKU 

Zgodnie z informacją przekazaną przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, wzdłuż drogi nr 485 na terenie Pabia-

nic, nie przeprowadzono żadnych ważniejszych inwestycji z dziedziny modernizacji nawierzchni drogowej w 

ostatnich latach.  

Aktualnie trwają prace nad budową odcinka drogi ekspresowej S8 na odcinku Róża – Łódź Południe, obie-

gającego Pabianice od południa. Inwestycja ta będzie miała znaczący wpływ na poprawę klimatu na terenie 

miasta.  

Zgodnie z powyższym proponuje się niepodejmowanie działań antyhałasowych do czasu zakończenia w/w 

inwestycji. Natomiast, minimum po roku od jej otwarcia, gdy ruch w sieci komunikacyjnej będzie już ustalony, 

proponuje się dokonanie aktualizacji mapy akustycznej na rozpatrywanym odcinku DW 485. Dopiero na pod-

stawie tej mapy (przy aktualizacji Programu), jeśli przekroczenia hałasu będą nadal występować, należy rozpa-

trzeć możliwe środki ochrony przed hałasem.  

Aktualizacja mapy akustycznej po realizacji trasy S8 pozwoli również ocenić obciążenie DW 485 ruchem 

tranzytowym. W tym celu, jeżeli mapa akustyczna wykaże dalsze znaczne obciążenie takim ruchem, postuluje 

się przygotowanie opinii dotyczącej możliwości wprowadzenia zakazu ruchu tranzytowego wzdłuż ciągu DW 

485 na terenie miasta Pabianice, która zostanie uwzględniona przy aktualizacji Programu. 

Jako działania wspomagające Program w okresie jego realizacji proponuje się: 

 prowadzenie corocznych, wiosennych przeglądów nawierzchni drogowej oraz ustalenie priorytetów 

remontów/modernizacji nawierzchni drogowej na całej długości rozpatrywanego odcinka, 

 uwzględnianie zasad kształtowania przestrzeni, zgodnie z opisem w rozdziale 4.4.2., w otoczeniu źródeł 

hałasu dla nowotworzonych planów zagospodarowania przestrzennego, przy czym zadanie to powinno 

być prowadzone w sposób ciągły podczas trwania obecnego oraz następnych Programów. 
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Tabela 17. Działania programu dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 485 0+000 do km 3+100 

Lp. Działanie 
Jednostka  

odpowiedzialna 

Termin realiza-

cji 

1 

Aktualizacja mapy akustycznej na analizowanym odcinku 

DW 485 na terenie miasta Pabianice, po realizacji odcinka 

drogi ekspresowej S8 na odcinku Róża – Łódź Południe 

Zarząd Dróg  

Wojewódzkich w Łodzi 
2014-2019 

2 

Przygotowanie opinii dot. możliwości wprowadzenia zaka-

zu ruchu tranzytowego wzdłuż ciągu DW 485 na terenie 

miasta po aktualizacji mapy akustycznej 

Zarząd Dróg  

Wojewódzkich w Łodzi 
2014-2019 

3 Prowadzenie przeglądów stanu nawierzchni drogowej 
Zarząd Dróg  

Wojewódzkich w Łodzi 
2014-2019 

4 

Uwzględnianie zasad kształtowania przestrzeni w otocze-

niu źródeł hałasu dla nowotworzonych planów zagospoda-

rowania przestrzennego 

Prezydent m. Pabianice Zadanie ciągłe 

2.4. TERMIN REALIZACJI PROGRAMU, W TYM TERMINY REALIZACJI POSZCZEGÓNYCH 

ZADAŃ 

Zaproponowane w poprzednim punkcie działania należy wykonać w okresie od 2014 do 2019 roku. 

2.5. KOSZTY REALIZACJI PROGRAMU, W TYM KOSZTY REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH 

ZADAŃ 

Poniżej przedstawiono tabelaryczne zestawienie kosztów działań zaproponowanych dla rozpatrywanego 

odcinka drogi nr 485. 

Tabela 18. Aspekty finansowe działań programu dla odcinka drogi wojewódzkiej  

nr 485 od km 0+000 do km 3+100 

Lp. Działanie Koszt (zł) 
Jednostka  

odpowiedzialna 

Źródła  

finansowania 

1 

Aktualizacja mapy akustycznej na anali-

zowanym odcinku DW 485 na terenie 

miasta Pabianice, po realizacji odcinka 

drogi ekspresowej S8 na odcinku Róża – 

Łódź Południe 

10 tys. 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w Ło-

dzi 

Budżet Wojewódz-

twa Łódzkiego 

2 

Przygotowanie opinii dot. możliwości 

wprowadzenia zakazu ruchu tranzytowego 

wzdłuż ciągu DW 485 na terenie miasta 

po aktualizacji mapy akustycznej 

bezkosztowe 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w Ło-

dzi 

Budżet Wojewódz-

twa Łódzkiego 

3 
Prowadzenie przeglądów stanu na-

wierzchni drogowej 
bezkosztowe 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w Ło-

dzi 

Budżet Wojewódz-

twa Łódzkiego 

4 

Uwzględnianie zasad kształtowania prze-

strzeni w otoczeniu źródeł hałasu dla no-

wotworzonych planów zagospodarowania 

przestrzennego 

bezkosztowe 
Prezydent Miasta 

Pabianice 

Budżet Miasta 

Pabianice 

2.6. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU 

Finansowanie działań niniejszego Programu spoczywa na jednostkach zobowiązanych do ich realizacji 

(Tabela 3). Dodatkowych źródeł finansowania wskazane jednostki mogą szukać wśród funduszy unijnych (np. 

fundusze strukturalne, Fundusz Spójności), środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej, kredytów bankowych oraz dotacji z budżetu centralnego. 
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2.7. WSKAZANIE RODZAJÓW INFORMACJI I DOKUMENTÓW WYKORZYSTANYCH DO 

KONTROLI I UDOKUMENTOWANIA REALIZACJI PROGRAMU 

Program ochrony środowiska przed hałasem jest określany z drodze uchwały przez Sejmik Województwa 

Łódzkiego, który będzie kontrolował realizację Programu. Obowiązki innych organów będą dotyczyły głównie 

informacji o wydawanych decyzjach i aktach prawa miejscowego mających wpływ na realizację Programu i 

ograniczone są do działań o charakterze sprawozdawczym. 

Uprawnienie Sejmiku Województwa Łódzkiego do żądania takich informacji ma za zadanie zwiększyć 

możliwości całościowej oceny sytuacji wpływającej na przekroczenie standardów środowiska i szybsze podej-

mowanie właściwych rozstrzygnięć.  

Informacje do raportu Sejmik Województwa uzyskuje także od podmiotów zobowiązanych do realizacji 

zadań Programu, tj. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi oraz Prezydenta miasta Pabianice. Wskazane pod-

mioty odpowiedzialne za realizację zadań przewidzianych w Programie są zobowiązane przekazywać w termi-

nie do 31 marca każdego roku Sejmikowi Województwa raport z realizacji Programu za rok ubiegły. 

W szczególności Raport powinien zawierać: 

1) opisy poszczególnych zadań zrealizowanych i będących w realizacji: 

a) jednostkę odpowiedzialną za zadanie,  

b) wydane decyzje administracyjne lub dokonane zgłoszenia, 

c) harmonogram realizacji zadania, koszty i źródła finansowania, 

d) założone i uzyskane w wyniku realizacji rezultaty zadania, 

e) informację o weryfikacji skuteczności zadania (np. poprzez pomiary akustyczne); 

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). 

3. CZĘŚĆ WYSZCZEGÓLNIAJĄCA OGRANICZENIA I OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z RE-

ALIZACJI PROGRAMU 

3.1. SEJMIK WOJEWÓDZTWA 

Sejmik województwa jest organem administracji odpowiedzialnym m.in. za wydawanie aktów prawa miej-

scowego, w szczególności: 

1) uchwalenie programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami (art. 119 ust. 2 

Poś); 

2) ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania (art. 135 ust. 2 Poś); 

3) ustanowienie strefy przemysłowej (art. 136d. Poś). 

Sejmik województwa ma obowiązek zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, któ-

rego przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony środowiska przed hałasem (art. 119 ust. 2a Poś). 

Sejmik województwa przyjmuje raporty z realizacji programu ochrony środowiska przed hałasem dla tere-

nów poza aglomeracjami. 

3.2. ZARZĄDZAJĄCY DROGĄ 

Artykuł 139 Poś stanowi, że w przypadku dróg przestrzeganie wymogów ochrony środowiska muszą za-

pewnić zarządzający tymi obiektami. Do ich obowiązków należy: 

1) stosowanie zabezpieczeń akustycznych i właściwej organizacji ruchu w celu ochrony środowiska przed za-

nieczyszczeniem hałasem (art. 173 Poś); 

2) obowiązek dotrzymania standardów jakości środowiska (rozumiany jako obowiązek zachowania dopusz-

czalnych poziomów hałasu - art. 174 Poś); 
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3) obowiązek prowadzenia okresowych lub ciągłych pomiarów wartości poziomu hałasu w środowisku (art. 

175 Poś); 

4) obowiązek przedstawiania właściwemu organowi ochrony środowiska oraz wojewódzkiemu inspektorowi 

ochrony środowiska wyników wykonanych pomiarów (art. 177 ust. 1 Poś); 

5) obowiązek sporządzania co 5 lat map akustycznych dróg zaliczonych do obiektów których eksploatacja 

może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, (art. 179 ust. 1 Poś); 

6) obowiązek niezwłocznego przedłożenia fragmentów map akustycznych obejmujących określony powiat 

właściwemu marszałkowi (art. 179 ust. 4 pkt 1 Poś); 

7) obowiązek niezwłocznego przedłożenia fragmentów map akustycznych obejmujących określone woje-

wództwo właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska (art. 179 ust. 4 pkt 2 Poś); 

8) obowiązek sporządzenia po raz pierwszy mapy akustycznej terenu w terminie 1 roku od dnia, w którym 

obiekt został zaliczony do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie 

akustyczne na znacznych obszarach (art. 179 ust. 5 Poś). 

Wszystkie działania zawarte w niniejszym Programie związane są z eksploatacją istniejących dróg. Zgodnie 

z art. 173 Poś ochronę przed zanieczyszczeniami powstającymi w związku z eksploatacją dróg zapewnia się 

poprzez:  

1) stosowanie rozwiązań technicznych ograniczających rozprzestrzenianie zanieczyszczeń, min. zabezpieczeń 

akustycznych; 

2) właściwą organizację ruchu. 

K. Gruszecki (Prawo ochrony środowiska. Komentarz, LEX, 2008, wyd. II) w komentarzu do art. 173 za-

uważa: „Następstwem rozwoju cywilizacyjnego jest konieczność coraz intensywniejszego przemieszczania się 

ludzi, co wiąże się z udoskonalaniem istniejących rozwiązań komunikacyjnych oraz wymusza wprowadzanie 

nowych. Niestety, z tego tytułu mogą wynikać również znaczne zagrożenia dla środowiska. Dlatego w art. 173 

ustawy wskazano, przy użyciu jakich środków powinna być realizowana minimalizacja negatywnego oddzia-

ływania na środowisko wymienianych w tym przepisie ciągów komunikacyjnych. W komentowanym przepisie 

nie wskazano, kto jest adresatem wynikających z niego obowiązków. Biorąc pod uwagę ich generalny charak-

ter oraz duże zróżnicowanie, należy przyjąć, że będą one spoczywały na podmiotach projektujących określone 

rozwiązania komunikacyjne, a także na ich wykonawcach oraz podmiotach, które będą nimi zarządzały. Z tego 

katalogu nie można wyłączyć również organów administracji wydających pozwolenia na realizację tych przed-

sięwzięć oraz czuwających nad prawidłową ich realizacją i funkcjonowaniem”. 

Do obowiązku zarządcy analizowanych tras komunikacyjnych należy sporządzanie i przedkładanie Sejmi-

kowi Województwa Łódzkiego, do końca marca każdego roku, rocznych sprawozdań za rok poprzedni z prze-

biegu prac nad realizacją Programu. Dodatkowo na zarządcy drogi spoczywa obowiązek wykonywania pomia-

rów hałasu na wyszczególnionych odcinkach dróg przed podjęciem działań oraz po zrealizowaniu działań 

wskazanych w niniejszym Programie oraz sporządzenie właściwych map akustycznych. Wyniki pomiarów 

powinny być przekazywane Marszałkowi Województwa, w celu określenia słuszności oraz skuteczności pro-

ponowanych metod ochrony przed hałasem. 

3.3. ORGANY ADMINISTRACJI WŁAŚCIWE DO WYDAWANIA AKTÓW PRAWA MIEJ-

SCOWEGO 

Organami administracji w zakresie uchwalania planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego są 

Rady Gmin terenów objętych niniejszym programem ochrony przed hałasem. 

4. UZASADNIENIE ZAKRESU OKRESLONYCH ZAGADNIEŃ 

4.1. DANE I WNIOSKI WYNIKAJĄCE ZE SPORZĄDZONYCH MAP AKUSTYCZNYCH 

Podstawą niniejszego Programu jest wykonana mapa akustyczna odcinków dróg administrowanych przez 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi wraz z jej aktualizacją wykonaną w związku z wejściem w życie rozpo-

rządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dopusz-

czalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r. poz. 1109). 
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Opracowanie mapy akustycznej dla dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich składało się 

z 10 tomów, których zestawienie znajduje się tabeli poniżej. 

Tabela 19. Zestawienie odcinków dróg wojewódzkich objętych mapowaniem akustycznym 

Tom Numer drogi 

Opis odcinka 

Pikietaż 
Długość 

Nazwa odcinka drogi początkowy końcowy 

(km) (km) (km) 

1 

484 18+300 21+300 3,0 m. Bełchatów 

484 21+300 28+000 6,7 m. Bełchatów 

484 28+000 43+300 15,3 Bełchatów - Kamieńsk 

2 485 0+000 3+100 3,1 m. Pabianice 

3 485 32+900 34+600 1,7 m. Bełchatów 

4 

702 32+600 37+300 4,7 Bądków skrzyżowanie z A2 

702 37+300 40+600 3,3 Skrzyżowanie z A2 - Zgierz 

702 40+600 43+500 15,3 m. Zgierz 

5 703 29+800 32+800 3,0 m. Łęczyca 

6 
710 4+200 12+200 8 m. Konstantynów Łódzki 

710 12+200 16+400 4,2 Konstantynów Łódzki - Lutomiersk 

7 713 19+500 28+300 8,8 Kurowice - Rokociny 

8 713 46+300 55+100 8,8 m. Tomaszów Mazowiecki 

9 715 0+000 1+700 1,7 m. Brzeziny 

10 715 5+200 10+900 5,7 m. Koluszki 

Efektem opracowanych w wersji cyfrowej strategicznych map akustycznych jest informacja dotycząca 

m.in. lokalizacji terenów, na których zostały przekroczone wskaźniki LDWN i LN oraz oszacowanie liczby 

mieszkańców narażonych na ponadnormatywny hałas. Mapa akustyczna obrazuje zagrożenie środowiska hała-

sem wykorzystując dla oceny dokuczliwości hałasu wskaźnik LDWN oraz dla oceny zakłócenia snu wskaźnik 

LN. 

Poniżej przedstawiono wyniki mapy akustycznej dotyczące narażenia na ponadnormatywny dla hałas ob-

szarów wokół drogi wojewódzkiej nr 484 na odcinku objętym Programem. 
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Tabela 20. Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach mapy akustycznej  

dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 485 od km 0+000 do km 3+100- wskaźnik LDWN 

 

Tabela 21. Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach mapy akustycznej  

dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 485 od km 0+000 do km 3+100- wskaźnik LN 

 

Ze względu na fakt, iż mapa akustyczna dla dróg zarządzanych przez ZDW wykonywana była po raz 

pierwszy, nie ma możliwości przeprowadzenia analizy trendów zmian klimatu akustycznego. 
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4.2. ANALIZA MATERIAŁÓW, DOKUMENTÓW I PUBLIKACJI WYKORZYSTANYCH W 

OPRACOWANIU 

4.2.1. PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

Dokument w zakresie jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego wskazuje na konieczność ochro-

ny przed hałasem poprzez sporządzenie planów ochrony przed hałasem na podstawie map akustycznych oraz 

rozwój systemu monitoringu hałasu. 

Rysunek 20. Kierunki rozwoju przestrzennego województwa łódzkiego do 2030 roku 

 

Zauważono, że klimat akustyczny w województwie łódzkim ulega pogorszeniu, za przyczynę uważając 

wzrost natężenia ruchu samochodowego. Pozytywnie zaś oceniono realizacje w zakresie drogownictwa – bu-

dowę obwodnic, ekrany akustyczne oraz modernizację nawierzchni dróg. 

4.2.2. Strategia rozwoju województwa łódzkiego „Łódzkie 2020” 

Strategia pomija problem hałasu w środowisku, jednakże bardzo wyraźnie podkreśla, że wraz z rozwojem 

systemów transportowych należy dążyć do jak najwyższej ich jakości, co pośrednio można rozumieć jako dą-

żenie do przestrzegania m.in. standardów środowiskowych. 

Strategia wskazuje na bardzo ważne elementy lokalnej sieci transportu drogowego – autostradę A1 oraz A2, 

drogę ekspresową S8 wraz z siecią połączeń z drogami regionalnymi. 

Jako jeden z celów operacyjnych do osiągnięcia stawia rozwój systemów drogowych poprzez wsparcie bu-

dowy podłączeń do autostrad i dróg ekspresowych, rozbudowy i przebudowy dróg publicznych, budowy ob-

wodnic i przełożeń dróg. 

4.2.3. Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim 

W 2011 roku Wojewódzki Inspektorat Środowiska w Łodzi przeprowadził pomiary hałasu w 10 punktach 

pomiarowych: 

1) na terenie m, Zgierz: ul. Długa, ul. Aleksandrowska, ul. Piątkowska; 

2) na terenie m. Zduńska Wola: ul. Łaska, ul. Kilińskiego, ul. Kościelna, ul. Sieradzka; 

3) na terenie m. Łęczyca: ul. Kilińskiego, ul. Jana Pawła II, ul. Kaliska. 

We wszystkich punktach stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu. 

Rok wcześniej wykonano pomiary na terenie miast: Pabianice, Bełchatów oraz Łowicz, gdzie również 

stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu. 
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4.2.4. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU PABIANICKIEGO NA LATA 2012-

2015 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2016-2019 

W rozdziale dotyczącym klimatu akustycznego stwierdzono, że znaczny i ciągły wzrost liczby pojazdów 

powoduje szczególnie w środowisku zurbanizowanym utrudnienia komunikacyjne oraz uciążliwości dla miesz-

kańców związane z hałasem. 

Hałas pochodzenia komunikacyjnego ma stałą tendencje wzrostową proporcjonalnie do ilości taboru ko-

munikacyjnego, gęstości dróg oraz natężenia ruchu drogowego, przez co zwiększają się obszary narażone na 

hałas drogowy. 

W 2010 r. pomiary hałasu zostały wykonane m.in. w Pabianicach. Jeden z punktów służył do określenia 

wskaźnika długookresowego LDWN. w punkcie, w którym przeprowadzone były badania występują przekrocze-

nia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku zarówno w porze dnia jak i porze nocy.  

Na terenie Pabianic usytuowane zostały trzy referencyjne punkty pomiarowe hałasu:  

- unkt całoroczny PAB 01 ulokowany został przy ul. „Grota Roweckiego”, która jest drogą miejską prze-

noszącą ruch lokalny wewnątrzosiedlowy, w otoczeniu punktu zlokalizowana jest zabudowa wieloro-

dzinna przemieszana z zabudową usługową,  

- punkt PAB 02 znajdował się przy ul. Karniszewickiej, ulica ta jest ulicą równoległą do drogi krajowej nr 

14 i służy głównie lokalnym mieszkańcom, wzdłuż ulicy znajduje się luźna zabudowa jednorodzinna 

(pomiar jednodobowy),  

- punkt PAB 03 – przy ul. Jutrzkowickiej, będącej fragmentem drogi wojewódzkiej nr 485 (Bełchatów – 

Pabianice), wzdłuż której znajduje się luźna zabudowa jednorodzinna przemieszana z punktami usługo-

wymi (pomiar jednodobowy).  

Wyniki pomiarów wskazały, że przekroczenia dla pory dnia wynoszą od 2,6 dB do 5,6 dB, zaś dla pory no-

cy przekroczenia mieszczą się w przedziale 4,7–11,4 dB. Rejestrowane wartości w porze dnia i wieczoru nie-

wiele się różnią od siebie (poniżej 3 dB) – nie widać wpływu pory roku czy dnia tygodnia na rejestrowane 

wielkości. Obliczona wartość wskaźnika długookresowego LDWN kształtuje się on na poziomie 65,5 dB, czyli 

przekroczenie dopuszczalnej wartości długookresowego poziomu dźwięku w środowisku wynosi 5,5 dB. w 

pozostałych dwóch punktach zlokalizowanych w Pabianicach również wystąpiły przekroczenia. Nieznaczne 

wynoszące 0,2 dB stwierdzono dla pory dnia w punkcie pomiarowym przy ul. Karniszewickiej i znaczące na 

poziomie 10,1 dB w nocy przy ul. Jutrzkowickiej. 

Dokument wskazuje główne zagrożenia i problemy związane z hałasem: 

- zagrożenie hałasem mieszkańców, głównie w związku z emisją hałasu komunikacyjnego,  

- brak obwodnic (ruch tranzytowy nakłada się na ruch lokalny),  

- niepełna inwentaryzacja obszarów, na których występują przekroczenia dopuszczalnych wartości hałasu 

w środowisku,  

- zły stan dróg.  

Program ochrony środowiska jako cel przyjmuje „Zmniejszenie zagrożenia mieszkańców powiatu ponad-

normatywnym hałasem emitowanym zwłaszcza przez środki transportu”, wskazując jako niezbędne, m. in. 

następujące zadania w zakresie hałasu drogowego: 

- budowa nowych odcinków dróg (budowa obwodnic),  

- modernizacja nawierzchni dróg, szczególnie na odcinkach o złym stanie technicznym,  

- optymalizacja przebiegu tras komunikacyjnych i ruchu, m.in. przez zwiększanie płynności,  

- opracowanie map akustycznych dla dróg i linii kolejowych o największym natężeniu,  

- monitoringu hałasu w środowisku, szczególnie na terenach będących pod wpływem oddziaływania 

określonej kategorii dróg,  

- budowa ekranów akustycznych oraz tworzenie pasów zwartej zieleni izolacyjnej wzdłuż dróg o dużym 

natężeniu,  
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- wymiana okien na dźwiękoszczelne w budynkach zlokalizowanych przy drogach o dużym natężeniu,  

- ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w pobliżu dróg, gdzie nie ma możliwości zastosowa-

nia technicznych rozwiązań walki z hałasem,  

uwzględnianie wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w planowaniu przestrzennym. 

4.2.5. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

Dokument wskazuje główne zagrożenia i problemy związane w województwie łódzkim: 

- wysokie zagrożenie hałasem mieszkańców największych miast województwa, głównie w związku z 

emisją hałasu komunikacyjnego, zwłaszcza z dróg o dużym natężeniu ruchu – autostrady A1 i A2, dróg 

krajowych: 1, 2, 8, 12 i 14, dróg wojewódzkich: 484, 485, 702, 708, 713, 714, 

- brak obwodnic dla miast narażonych na duży ruch tranzytowy, 

- niepełna inwentaryzacja obszarów, na których występują przekroczenia dopuszczalnych wartości hałasu 

w środowisku. 

Dokument słusznie zwraca uwagę na konieczność zintegrowania problemu zagrożenia hałasem z aspektami 

planowania przestrzennego, a jako podstawowe działanie z zakresu ochrony przed hałasem wskazuje prowa-

dzenie monitoringu hałasu oraz działalności edukacyjnej dotyczącej rzeczywistej skali zagrożenia hałasem. 

Jako główny cel Program ochrony środowiska zakłada minimalizację zagrożeń mieszkańców województwa 

ponadnormatywnym hałasem, zwłaszcza komunikacyjnym, m. in. poprzez: 

- realizację inwestycji zmniejszających narażenie na hałas komunikacyjny, 

- przestrzeganie wartości dopuszczalnych poziomów hałasu, a w odniesieniu do nowo zagospodarowa-

nych terenów stosowanie w planowaniu przestrzennym zasady strefowania, 

- edukację ekologiczną. 

4.2.6. MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Poniżej przedstawiono analizę aktualnie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania prze-

strzennego w rejonie analizowanego odcinka DW 485. 

Tabela 22. Analiza miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w omawianym rejonie. 

Lp. Nazwa dokumentu Akt powołujący 
Uwarunkowania dotyczące  

klimatu akustycznego 

1 
MPZP dla Gminy 

Miejskiej Pabianice 

uchwała nr LXVII/561/06 Rady Miej-

skiej w Pabianicach z dnia 29 czerwca 

2006 r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

miasta Pabianic w granicach admini-

stracyjnych Gminy Miejskiej Pabianice 

Dla terenów przeznaczonych pod 

zabudowę mieszkaniową przypisano 

dopuszczalne poziomy hałasu w 

środowisku określone w obowiązu-

jących przepisach o ochronie śro-

dowiska. 

4.3. PRZEPISY PRAWA I DECYZJE ADMINISTRACYJNE MAJĄCE WPŁYW NA STAN AKU-

STYCZNY ŚRODOWISKA  

4.3.1. DYREKTYWA 200/49/WE 

Niniejszy Program jest zgodny z podstawowym dokumentem europejskim odnoszącym się do problematyki 

ochrony przed hałasem - Dyrektywą 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 25 czerwca 2002  r. 

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 eu-

ropejskich metod ich wyznaczania (art. 5 i 6 Dyrektywy), 

- sporządzenie strategicznych map akustycznych dla wyznaczonych według jednolitego kryterium obsza-

rów (art. 7 Dyrektywy), 
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- 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, zgodnie z artykułem 1 ust. 1c Dyrektywy 2002/49/WE, państwa 

członkowskie zobowiązane są przyjąć plany działań zmierzające do „zapobiegania powstawaniu hałasu w śro-

dowisku 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 śro-

dowiska tam, gdzie jest ona jeszcze właściwa”. 

4.3.2. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA 

Przepisy unijne zostały wprowadzone do polskiego porządku prawnego i zawarte są w Dziale V ustawy z 

dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013r. poz. 1232). 

Artykuł 117 ustawy Poś stanowi, że oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian dokonuje się 

w ramach państwowego monitoringu środowiska na podstawie wyników pomiarów poziomów hałasu określo-

nych wskaźnikami hałasu LDWN i LN oraz z uwzględnieniem pozostałych danych, w szczególności demogra-

ficznych oraz dotyczących sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu.  

Art. 119 ustawy wskazuje natomiast, że programy ochrony środowiska przed hałasem tworzy się dla tere-

nów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny, celem dostosowania poziomu hałasu do do-

puszczalnego, a organem właściwym dla przyjęcia programu dla terenów poza aglomeracjami jest sejmik wo-

jewództwa. 

Inne wymagania względem tworzenia programu ochrony środowiska przed hałasem to: 

- zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządze-

nie 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 uza-

sadniających zmianę planu lub harmonogramu realizacji. 

4.3.3. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA 

Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji (Dz. U. Nr 187, poz. 

1340) 

Omawiany akt prawny dotyczy nie tylko zagadnień odnoszących się do map akustycznych, lecz także 

związanych z opracowywaniem programów ochrony środowiska przed hałasem. 

Rozporządzenie to określa niezbędny zakres informacji, który powinien być zawarty na mapie akustycznej 

będącej podstawą opracowania programu naprawczego. W rozporządzeniu zawarto między innymi przepis, iż 

w zakres danych części graficznej mapy akustycznej powinny być włączone mapy zawierające proponowane 

kierunki zmian zagospodarowania przestrzennego, a wynikające z potrzeb ochrony przed hałasem. W szcze-

gólności na mapach tych powinny zostać naniesione proponowane obszary ciche. Przepis ten, po raz pierwszy 

w naszym prawodawstwie, zwraca uwagę na obowiązek nie tylko poprawy stanu klimatu akustycznego, lecz 

także stosowania działań prewencyjnych. 

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

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

1498) 

Powyższe rozporządzenie jest wynikiem delegacji zawartej w art. 119 ust. 3 Poś i stanowi podstawowy 

przepis prawny określający zasady wykonania programu ochrony środowiska przed hałasem w Polsce.  

Rozporządzenie określa między innymi, że pogram ochrony środowiska przed hałasem, musi składać się z: 

1) części opisowej, obejmującej: 

- charakterystykę obszaru objętego zakresem programu, 
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- wskazania naruszeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku oraz zakres działań niezbędnych 

do przywrócenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, 

- termin i koszty realizacji programu wraz ze wskazaniem źródeł jego finansowania; 

2) części wyszczególniającej ograniczenia i obowiązki wynikające z realizacji programu, która zawiera: 

- organy administracji właściwe w sprawach: 

- przekazywania organowi przyjmującemu program informacji o wydawanych decyzjach, których usta-

lenia zmierzają do osiągnięcia celów programu, 

- wydawania aktów prawa miejscowego, 

- monitorowania realizacji programu lub etapów programu, 

- podmioty korzystające ze środowiska i ich obowiązki; 

3) części uzasadniającej zakres zagadnień objętych programem zawierającej: 

- dane i wnioski wynikające ze sporządzonych map akustycznych, 

- zestawienie zrealizowanych zadań w zakresie ochrony środowiska przed hałasem wraz z oceną ich sku-

teczności i analizą poniesionych kosztów, 

- analizę materiałów, dokumentów i publikacji wykorzystanych do opracowania programu. 

Omawiane rozporządzenie odnosi się także do harmonogramu realizacji poszczególnych zadań. Harmono-

gram ten winien być determinowany wielkością przekroczeń w zależności od przeznaczenia terenu, na którym 

przekroczenia są notowane. Pomocą w ustalaniu kolejności działań ochronnych jest wprowadzony do niniej-

szego rozporządzenia tzw. wskaźnik M. 

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

hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826, z późn. zmianami) 

W wyniku implementacji Dyrektywy 2002/49/WE do polskiego ustawodawstwa wprowadzono m.in. 

wskaźniki służące do realizacji długofalowej polityki hałasowej. Są to: 

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

kich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia, pory wieczoru oraz pory nocy, oznaczany w ustawie Poś 

jako LDWN, 

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

kich pór nocy w roku, oznaczany w ustawie Poś jako LN. 

Wskaźniki te służą obligatoryjnie do opracowania map akustycznych, a na ich podstawie – do opracowania 

szczegółowych rozwiązań programu ochrony środowiska przed hałasem. 

Poziomy hałasu przyjmują różne wartości w zależności od: 

- rodzaju źródła hałasu, 

- funkcji urbanistycznej terenu. 

Należy kierować się zasadą, że tereny, o których mowa w rozporządzeniu są terenami chronionymi z aku-

stycznego punktu widzenia. Pozostałe tereny, którym nie przypisuje się poziomów dopuszczalnych nie podle-

gają prawnej ochronie przeciwdźwiękowej. 
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Tabela 23. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł  

hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych,  

wyrażone wskaźnikami LDWN i LN, mającymi zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki  

w zakresie ochrony środowiska przed hałasem 

Lp. Przeznaczenie terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu w (dB) 

Drogi lub linie kolejowe
6 Instalacje i pozostałe obiekty i 

grupy źródeł hałasu 

LDWN 

przedział czasu 

odniesienia 

równywszystkim 

dobom w roku 

LN 

przedział czasu 

odniesienia 

równy wszyst-

kim porom no-

cy 

LDWN 

przedział czasu 

odniesienia 

równy wszyst-

kim dobom w 

roku 

LN 

przedział czasu 

odniesienia 

równy wszyst-

kim porom 

nocy 

1 

a) obszary A ochrony uzdro-

wiskowej, 

b) tereny szpitali poza mia-

stem 

50 45 45 40 

2 

a) tereny zabudowy miesz-

kaniowej jednorodzinnej, 

b) tereny zabudowy związa-

nej ze stałym lub wielogo-

dzinnym pobytem dzieci i 

młodzież, 

c) tereny domów opieki, 

d) tereny szpitali w miastach 

64 59 50 40 

3 

a) tereny zabudowy miesz-

kaniowej wielorodzinnej i 

zamieszkania zbiorowego, 

b) tereny zabudowy zagro-

dowej, 

c) tereny rekreacyjno–

wypoczynkowe, 

d) tereny mieszkaniowo–

usługowe 

68 59 55 45 

4 

Tereny w strefie śródmiej-

skiej miast powyżej 100 tys. 

mieszkańców
7
 

70 65 55 45 

4.3.4. OBSZARY OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA 

Jeżeli z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, z analizy porealizacyjnej albo z 

przeglądu ekologicznego wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicz-

nych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub in-

nego obiektu, to dla oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów komunalnych, kompostowni, trasy komuni-

kacyjnej, lotniska, linii i stacji elektroenergetycznej oraz instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej i 

radiolokacyjnej tworzy się obszar ograniczonego użytkowania (art. 135 ust. 1 Poś). 

Obszar ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na śro-

dowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

                                                      
6) 

Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i 

kolei linowych. 

7) 
Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiek-

tów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkań-

ców pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudo-

wą mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. 
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ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko lub dla 

zakładów, lub innych obiektów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako takie przed-

sięwzięcie, tworzy sejmik województwa, w drodze uchwały (art. 135 ust. 2 Poś). 

Obszar ograniczonego użytkowania dla zakładów lub innych obiektów, niewymienionych powyżej, tworzy 

rada powiatu w drodze uchwały (art. 135 ust. 3 Poś). 

Organy, o których mowa w art. 135 ust. 2 i 3, tworząc obszar ograniczonego użytkowania, określają grani-

ce obszaru, ograniczenia w zakresie przeznaczenia terenu, wymagania techniczne dotyczące budynków oraz 

sposób korzystania z terenów wynikające z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko lub 

analizy porealizacyjnej albo przeglądu ekologicznego (art. 135 ust. 3a Poś). 

Do czasu ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania zawiesza się postępowanie w sprawie wydania 

pozwolenia na budowę lub udzielenia zgody na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego, umożli-

wiającej realizację przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 135 ust. 1 Poś (art. 135 ust. 4 Poś). 

Jeżeli obowiązek utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wynika z postępowania w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi krajowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 

192, poz. 1381 oraz z 2008 r. Nr 54, poz. 326) obszar ograniczonego użytkowania wyznacza się na podstawie 

analizy porealizacyjnej z uwzględnieniem dokumentacji, o której mowa w ust. 5a. W decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej nakłada się obowiązek sporządzenia analizy porealizacyjnej po upływie 1 roku 

od dnia oddania obiektu do użytkowania i jej przedstawienia w terminie 18 miesięcy od dnia oddania obiektu 

do użytkowania (art. 135 ust. 5 Poś). 

Tworząc obszar ograniczonego użytkowania określa się jego granice, ograniczenia w zakresie przeznacze-

nia terenu, wymagania techniczne dotyczące budynków oraz sposób korzystania z terenu.  

Wprowadzenie obszaru ograniczonego użytkowania powoduje w konsekwencji ograniczenie w sposobie 

korzystania z nieruchomości przez ich właścicieli, użytkowników wieczystych oraz osoby, którym przysługuje 

prawo rzeczowe do nieruchomości. 

Zapisy dotyczące obszarów ograniczonego użytkowania uwzględnia się w miejscowym planie zagospoda-

rowania przestrzennego oraz w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.  

Zgodnie z art. 136 ust. 1 i 2 Poś, w razie ograniczenia sposobu korzystania ze środowiska w wyniku usta-

nowienia obszaru ograniczonego użytkowania właściwymi w sprawach spornych dotyczących wysokości od-

szkodowania lub wykupu nieruchomości są sądy powszechne. Obowiązany do wypłaty odszkodowania lub 

wykupu nieruchomości jest ten, którego działalność spowodowała wprowadzenie ograniczeń w związku z 

ustanowieniem obszaru ograniczonego użytkowania. 

4.3.5. DECYZJE ADMINISTRACYJNE MAJĄCE WPŁYW NA STAN AKUSTYCZNY ŚRODO-

WISKA 

Obowiązek przestrzegania dopuszczalnych poziomów hałasu drogowego nie wymaga indywidualizacji w 

formie decyzji administracyjnych (art. 115a ust. 2 Poś). 

Na terenie objętym Programem dla wyszczególnionych odcinków tras komunikacyjnych nie prowadzono, 

na żadnym szczeblu administracji publicznej, postępowań administracyjnych, zobowiązujących zarządcę źródła 

hałasu do zmniejszenia ponadnormatywnego hałasu np. na podstawie art. 362 Poś.  

Natomiast w ramach realizacji inwestycji na odcinkach dróg wojewódzkich województwa łódzkiego opra-

cowano szereg dokumentów na potrzeby prowadzonych postępowań dotyczących wydania decyzji o środowi-

skowych uwarunkowaniach oraz pozwoleń na budowę. 

4.3.6. PRZEPISY DOTYCZĄCE EMISJI HAŁASU Z INSTALACJI I URZĄDZEŃ, W TYM PO-

JAZDÓW, KTÓRYCH FUNKCJONOWANIE MA NEGATYWNY WPŁYW NA ŚRODOWISKO 

Zgodnie z art. 155 Poś środki transportu powinny spełniać wymagania ochrony środowiska określone w 

ustawie oraz w przepisach odrębnych. 

W odniesieniu do pojazdów drogowych mają tu zastosowanie poniższe przepisy prawne. 
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Zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz.U. z 2012 r. poz. 

1137, z późn. zm.) pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzy-

stanie z niego: nie zakłócało spokoju publicznego przez powodowanie hałasu przekraczającego poziom okre-

ślony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 

pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z późn. zm.). 

Zgodnie z § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia pojazd powinien być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, 

aby poziom hałasu zewnętrznego mierzony podczas postoju pojazdu z odległości 0,5 m nie przekraczał: 

1) w odniesieniu do pojazdu, który był poddany badaniom homologacyjnym - wartości ustalonej w trakcie 

badań homologacyjnych o 5 dB (A); 

2) w odniesieniu do pozostałych pojazdów - wartości podanych w poniższej tabeli „Poziom hałasu zewnętrz-

nego”. 

Tabela 24. Poziom hałasu zewnętrznego pojazdów 

Lp. Pojazd 

Rodzaj silnika 

o zapłonie 

iskrowym 

o zapłonie 

samoczynnym 

1 Motocykl z silnikiem o pojemności skokowej:   

  - nie przekraczającej 125 cm
3
 94 - 

  - większej niż 125 cm
3
 96 - 

2 Samochód osobowy 93 96 

3 
Pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekracza-

jącej 3,5 t, z wyjątkiem samochodu osobowego 
93 102 

4 Inny pojazd samochodowy 98 108 

Dla ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego (§ 45 ust. 1 ww. rozporządzenia) poziom hałasu ze-

wnętrznego mierzony podczas postoju pojazdu silnikowego z odległości 0,5 m nie może przekraczać 104 

dB(A), natomiast motoroweru – 90 dB (A) (§ 53 ust. 5 ww. rozporządzenia). Jednocześnie należy zaznaczyć, 

że ustawowe wartości emisji hałasu z pojazdów nie są sprawdzane w ramach okresowej oceny stanu technicz-

nego pojazdów dopuszczanych do ruchu drogowego.  

Obecnie na szczeblu europejskim trwają prace dotyczące zmiany przepisów w zakresie emisji hałasu z po-

jazdów. Komisja Europejska przedstawiła wniosek, mający na celu ograniczenie hałasu emitowanego przez 

samochody osobowe, lekkie pojazdy dostawcze, autobusy, autokary oraz lekkie i ciężkie pojazdy ciężarowe. W 

przypadku samochodów osobowych, lekkich pojazdów dostawczych, autobusów i autokarów dopuszczalne 

wartości hałasu byłyby obniżane w dwóch etapach, za każdym razem o 2 dB(A). W przypadku samochodów 

ciężarowych poziom redukcji wyniósłby 1 dB(A) w pierwszym etapie i 2 dB(A) w drugim etapie. Pierwszy 

etap zacząłby obowiązywać dwa lata po opublikowaniu tekstu (po jego zatwierdzeniu przez Parlament Euro-

pejski i państwa członkowskie), zaś drugi – po kolejnych trzech latach. Łącznie środki te umożliwią ogranicze-

nie dokuczliwości hałasu wytwarzanego przez pojazdy o około 25%. Ponadto Komisja zamierza wprowadzić 

nowe, bardziej wiarygodne metody pomiaru emisji hałasu. Jednocześnie, proponuje się, aby pojazdy elektrycz-

ne i pojazdy hybrydowe z napędem elektrycznym były opcjonalnie wyposażone w generatory dźwięku, które 

uczynią te pojazdy bezpieczniejszymi. 

4.4. NOWE I DOSTĘPNE TECHNIKI I TECHNOLOGIE W ZAKRESIE OGRANICZANIA HA-

ŁASU 

4.4.1. 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 3) to: 

- rodzaj drogi (1), 
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- natężenie ruchu (2),  

- struktura ruchu (3),  

- płynność ruchu (4),  

- prędkość pojazdów (5),  

- rodzaj nawierzchni (6), 

- nachylenie drogi (7), 

- lokalizacja sygnalizacji świetlnej (8). 

Wielkości wpływające na rozchodzenie się hałasu to przede wszystkim (por. Rysunek 3):  

- odległość zabudowy od źródła (A), 

- wysokość zabudowy (B), 

- gęstość zabudowy (C), 

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

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

- wysokość pasa zieleni (E), 

- szerokość pasa zieleni (F), 

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

- ukształtowanie terenu (H). 

Rysunek 21. Wielkości wpływające na emisję i rozchodzenie się hałasu - hałas drogowy 
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Powyższe uwarunkowania mają decydujący wpływ na propozycje rozwiązań antyhałasowych na danym 

obszarze.  

4.4.2. MOŻLIWOŚCI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE REDUKCJI HAŁASU - KATALOG ŚRODKÓW 

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 edu-

kacyjnym. Środki administracyjno-organizacyjne mogą mieć charakter lokalny, tzn. dotyczyć pojedynczych 

obiektów, fragmentów ulic, itd. lub globalny, tzn. obejmować swoim zasięgiem znacznie większy obszar (osie-

dle, dzielnicę) lub nawet cały obszar miasta.  

REDUKCJA ILOŚCI POJAZDÓW CIĘŻKICH 

Eliminacja ruchu samochodów ciężarowych z ulic znajdujących się w obszarach szczególnie chronionych 

przed hałasem oraz kumulacja ruchu pojazdów ciężarowych na wybranych, mniej wrażliwych akustycznie tra-

sach zbiorczych, jest klasycznym instrumentem stosowanym w planowaniu przestrzennym. Środki te są rów-

nież stosowane w odniesieniu do istniejącej infrastruktury. Nie mogą one jednak prowadzić do istotnego pogor-

szenia sytuacji na innym obszarze chronionym. 

Tabela 25. 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 

REMONTY ULIC, STOSOWANIE „CICHYCH” NAWIERZCHNI DRÓG 

Utrzymanie, konserwacja oraz bieżące naprawy nawierzchni drogowej znacznie przyczynią się do obniże-

nia poziomu hałasu w środowisku. Eliminacja kolein, ubytków, źle osadzonych studzienek oraz generalne re-

monty nawierzchni powinny być głównymi działaniami w dziedzinie ochrony przed hałasem drogowym. Sza-

cowany, średni zysk akustyczny może wynieść w przypadku remontu jezdni 2-3 dB, w zależności od stanu 

nawierzchni. 

Ze względu na duże zróżnicowanie warstw ścieralnych nawierzchni drogowych opracowano klasyfikację 

nawierzchni pod względem hałaśliwości.  

Tabela 26. Klasyfikacja nawierzchni drogowych (według prof. PB dr inż. Władysława Gardziejczyka) 

Klasa/ 

Symbol 

Wartości poziomu dźwięku, 

(dB(A)) 
Przykłady warstw ścieralnych 

 
L1 

(SPB-80) 
CPXI (80) 

Nawierzchnie 

ciche 

 

NC 

(<73,0) 

 

71,5 

(<92,5) 

 

91,0 

 pojedyncze dywaniki porowate o uziarnieniu  

kruszywa  10 mm 

 podwójne dywaniki porowate,  

 nawierzchnie poroelastyczne 

Nawierzchnie 

o zredukowanej 

hałaśliwości 

 

ZH 

(73,075,9) 

 

74,5 

(92,5-95,4) 

 

94,0 

 SMA i betony asfaltowe o uziarnieniu < 10 mm 

 dywaniki bitumiczne o uziarnieniu kruszywa < 10 

mm 

 pojedyncze dywaniki porowate o uziarnieniu  

kruszywa > 10 mm 

Nawierzchnie o 

normalnej hała-

śliwości 

 

NH 

(76,079,0) 

 

77,5 

(95,5-98,4) 

 

97,0 

 SMA o uziarnieniu kruszywa > 10 mm 

 dywaniki bitumiczne o uziarnieniu 10-16 mm 

 betony asfaltowe o uziarnieniu <16 mm 

 betony cementowe o optymalnym teksturowaniu 
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Nawierzchnie 

o podwyższonej 

hałaśliwości 

 

PH 

(79,181,0) 

 

80,0 

(98,5-100,5) 

 

99,5 

 powierzchniowe utrwalenia  

 uszorstnione nawierzchnie typu SMA  

 betony asfaltowe o uziarnieniu 16mm 

 klasyczne betony cementowe 

 betonowa kostka brukowa przy optymalnych układach 

połączeń 

Nawierzchnie 

o nadmiernej 

hałaśliwości 

 

NNH 

(>81,0) 

 

82,0 

(86,0 -

kostka 

kamienna) 

(>100,5) 

 

101,5 

(106,0 - kostka 

kamienna) 

 kostka kamienna 

 betonowa kostka brukowa bez optymalizacji połączeń 

 betony cementowe poprzecznie rowkowane 

Ponieważ nawierzchnie porowate i poroelastyczne (tzw. ciche nawierzchnie - NC) powinny być stosowane 

dla dróg, na których prędkość potoku ruchu wynosi 60 km/godz. lub więcej, to najlepszym rozwiązaniem są 

nawierzchnie o zredukowanej hałaśliwości (ZH), do których zaliczono, m.in.: SMA i betony asfaltowe o uziar-

nieniu kruszywa mniejszym od 10 mm (zgodnie z Wymaganiami Technicznymi WT-2: są to SMA 5 i SMA 8 

oraz AC5 (beton asfaltowy) i AC8) oraz cienkie (BBM) i bardzo cienkie dywaniki bitumiczne (BBTM), wyko-

nane z mieszanki o nieciągłym uziarnieniu (MNU 8). 

W zależności od stosowanych tradycyjnie w różnych krajach mieszanek do warstw ścieralnych, obserwo-

wane są różne zmiany w hałaśliwości ruchu samochodowego. Na przykład w Wlk. Brytanii, gdzie bardzo po-

pularny jest Hot Rolled Asphalt, zastosowanie SMA zmniejszyło hałas samochodowy od 2.7 do 5.3 dB(A). 

Także we Włoszech, pomiary przy prędkości 110 km/h i w porównaniu z betonem asfaltowym 0/15 mm, wska-

zały spadek natężenia hałasu o 5.0÷7.0 dB(A). Nie zawsze tak dobry efekt jest osiągany. W przypadkach zasto-

sowania dodatkowego uszorstnienia drobnym kruszywem, o okresie około roku można spodziewać się wzrostu 

hałaśliwości nawierzchni. 

Z kolei asfalt porowaty to termin powszechnie stosowany na określenie mieszanki SMA o zawartości próż-

ni powyżej 15%.  

Rysunek 22. Asfalt porowaty o dużej zawartości próżni (Źródło nynas.com) 

 

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 materia-

łów powstających wskutek tarcia), soli stosowanych do odladzania i oczywiście wody w porównaniu z trady-

cyjnym 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 sto-

sowane w Holandii i Japonii, gdzie prawie 60% to nawierzchnie z asfaltu drenażowego. 

W warunkach klimatycznych Polski koszty utrzymania dróg o takiej nawierzchni są wciąż wysokie, stąd 

nie zaleca się ich stosowania w najbliższej perspektywie, ze względu na możliwą szybką utratę korzystnych 
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właściwości akustycznych. Niewykluczone, że w przyszłości powstaną inne rodzaje mieszanek bardziej odpor-

nych na warunki klimatyczne, wtedy należałoby rozważyć stosowanie tego typu rozwiązań. 

Pomimo, że nawierzchnie o zredukowanej hałaśliwości są droższe, to ich stosowanie w dłuższej perspek-

tywie jest opłacalne. Koszt warstwy ścieralnej jest niewielkim ułamkiem kosztu budowy nowej drogi, a wła-

ściwości akustyczne są lepsze niż tradycyjnych asfaltów. Warto też poszukiwać rozwiązań bardziej zaawanso-

wanych niż powszechnie stosowane, gdyż pozwalają one często na rezygnację z ekranów akustycznych i ogra-

niczeń prędkości, dając w zamian dobry klimat akustyczny, a także co jest istotne, pozwalają na zmniejszenie 

zużycia paliwa przez zmniejszenie oporu toczenia opon. 

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 eko-

nomicznych.  

Uspokojenie ruchu stanowi jeden z ważnych celów racjonalnej polityki komunikacyjnej w obszarach zur-

banizowanych, sprzyja realizacji wielu innych celów tej polityki oraz stanowi warunek zrównoważonego roz-

woju. 

Rysunek 23. 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, 

- 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.  
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Rysunek 24. Wprowadzenie uspokojenia ruchu poprzez zmianę geometrii ulicy – pierwotny przebieg  

oznaczono kolorem czerwonym – Katowice 

 

Rysunek 25. 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 geo-

metrii jezdni, w wyniku których, kierujący ma wrażenie, że ulica nie jest prosta, a jego reakcją jest wolniejsza 

jazda. 

Redukcje emisji hałasu w strefie uspokojonego ruchu waha się od 1 do 4 dB w zależności od zastosowa-

nych rozwiązań. Natomiast wyłącznie ulicy z ruchu skutkuje całkowitą likwidacją uciążliwości związanych z 

hałasem. 

EKRANY AKUSTYCZNE, WAŁY ZIEMNE 

Ochroną przed hałasem za pomocą klasycznego ekranu akustycznego objęte być powinny osiedla o zabu-

dowie niskiej (2-5 kondygnacje). Zastosowanie ekranu akustycznego w przypadku osiedli z budynkami wyso-

kimi 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 zabez-

pieczeń. Dodatkowo, w takiej sytuacji, może wystąpić pogorszenie sytuacji akustycznej na wyższych kondy-

gnacjach. W celu zapobieżenia takim sytuacjom, na krawędzi górnej ekranu stosuje się, tzw. dyfraktory.  
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Rysunek 26. Ekran akustyczny porośnięty zielenią (źródło www. techbud.com.pl) 

 

Rysunek 27. Dyfraktor zamontowany na krawędzi górnej ekranu akustycznego (źródło www. techbud.com.pl) 

 

Rysunek 28. Przestrzenny rozkład hałasu po wybudowaniu ekranu akustycznego – widok 3D 

 

Rysunek 29. Przestrzenny rozkład hałasu po wybudowaniu wału ziemnego – widok 3D 

 

Ekrany wykonuje się z materiałów odbijających, odbijająco-pochłaniających, lub odbijająco-rozpra-

szających, takich jak np. beton, drewno, różne odmiany trocinobetonu, keramzytobetonu, itp., z ceramiki, 

wreszcie ze specjalnych kaset akustycznych wypełnionych wełną mineralną umieszczoną między siatkami z 
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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 pnących
8
. 

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

Rysunek 30. Wizualizacja ekranu akustycznego w formie tuneli oraz półtuneli na Trasie Toruńskiej  

w Warszawie – widok z góry (źródło Grotte Art.) 

 

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 warto-

ściami 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. 

KONTROLA STANU TECHNICZNEGO POJAZDÓW, ŚRODKI TECHNICZNE STOSOWANE 

W POJAZDACH DROGOWYCH 

Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu mogą wynikać również ze złego stanu technicznego po-

jazdów. Z ruchu powinny być eliminowane pojazdy drogowe nie spełniające wymagań Rozporządzenia Mini-

stra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 

niezbędnego wyposażenia, (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262). Pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowa-

dzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 

2003 r. 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.  

                                                      
8) 

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

która może osiągnąć nawet 8-12 m rocznego przyrostu. 
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Producenci ogumienia samochodowego zmuszeni są również do spełnienia wymagań dyrektywy 2001/43/EC, 

ale niestety w przypadku opon wymagania są bardzo liberalne. 

TWORZENIE PASÓW ZWARTEJ ZIELENI OCHRONNEJ 

Fale akustyczne rozchodzące się przez teren pokryty roślinnością są rozpraszane i pochłaniane. Najmniej-

szą 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%.  

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 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, gę-

stych skupiskach na dużych obszarach, tworzących po kilka pasów o szerokości po kilka lub kilkanaście me-

trów. 

MONITORING HAŁASU 

Państwowy Monitoring Środowiska (PMŚ) jest niezbędnym narzędziem do oceny wypełniania przez Pol-

skę 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 wzdłuż ciągów komunikacyjnych może 

być cennym narzędziem, a przede wszystkim dostarczy informacji potrzebnych do oceny polityki antyhałasowej. 

WYMIANA STOLARKI OTWOROWEJ 

Izolacyjność akustyczna okien zależy w znacznym stopniu od rodzaju szyb. Określa ją wskaźnik Rw, któ-

rego wartość charakteryzuje zdolność tłumienia dźwięków (im większa wartość Rw, tym lepsza izolacyjność 

okna). 

Rysunek 31. Okno dźwiękoszczelne z nawietrzakiem 

 

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

nej grubości, z przestrzenią między nimi wypełnioną gazem ciężkim. Okna o podwyższonej izolacyjności aku-

stycznej mają wskaźnik Rw = 35 dB. Jeżeli hałas jest szczególnie uciążliwy, warto kupić okna o jeszcze wyż-

szej izolacyjności akustycznej: Rw powyżej 42 dB. W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji w domu sto-
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suje się tzw. nawietrzaki (nawiewniki) regulujące napływ powietrza w zamkniętych pomieszczeniach. Dzięki 

takiemu rozwiązaniu, przy zamkniętych oknach następuje wymiana powietrza w mieszkaniu. 

KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI W OTOCZENIU ŹRÓDEŁ HAŁASU - PLANOWANIE 

PRZESTRZENNE 

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 miejsco-

wych planach zagospodarowania przestrzennego zapewnia się warunki utrzymania równowagi przyrodniczej i 

racjonalną gospodarkę zasobami środowiska, w szczególności przez uwzględnianie potrzeb ochrony przed ha-

łasem.  

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

ochrony środowiska przed hałasem zostanie uchwalony przez sejmik województwa, zapisy te muszą być 

uwzględnione w planach zagospodarowania przestrzennego. Obydwa akty mają rangę aktów prawa miejsco-

wego 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 przestrzennym
9
. 

W ustaleniach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz w indywidualnych decyzjach o 

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu należy przeciwdziałać powstawaniu konfliktów przestrzen-

nych, wynikających z narażenia na oddziaływanie hałasu terenów, które zalicza się do chronionych przed hała-

sem 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 akustycz-

nie (budynki mieszkalne, szkoły, szpitale, itp.) na obszarze na którym są niespełnione standardy ochrony śro-

dowiska w zakresie hałasu, a nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, mógłby zo-

stać 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 Infra-

struktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 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 położo-

nych w strefie udokumentowanych przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu lub dla będących ich przyczy-

ną terenów usługowych i przemysłowych, powinny wprowadzić ww. wymaganie.  

W przypadku posiadania przez gminę 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, 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 mieszka-

niowej jedno- i wielorodzinnej oraz stopniowo eliminować funkcje powodujące określone uciążliwości dla 

środowiska i mieszkańców (tereny mieszkalnictwa o średniej i małej intensywności). 

                                                      
9) 

K. Gruszecki, Komentarz do ustawy Poś, LEX, Warszawa 2007. 
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Rysunek 32. Ochrona mieszkań przed hałasem, za pomocą przeźroczystych „ekranów” umieszczonych we 

wnęce okiennej (Kraków) 

 

Ochronę przed hałasem zabudowy ukształtowanej należy prowadzić zgodnie z Prawem ochrony środowi-

ska. W przypadku konieczności budowy ekranów akustycznych należy wprowadzać obudowę biologiczną wo-

kół ekranów w celu poprawy ich estetyki. 

Stosowanie w planowaniu przestrzennym zasady strefowania, tzn. wprowadzania określonego typu zabu-

dowy i zagospodarowania terenu w zależności od występującego lub potencjalnego poziomu hałasu, może za-

wczasu ograniczyć uciążliwość związaną z ponadnormatywnym hałasem. Należy dążyć do właściwego strefo-

wania 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 33. Przykład właściwego strefowania akustycznego 

Strefa hała-

śliwa (I) 
 

Strefa obojętna 

pod względem aku-

stycznym (II) 

 

Strefa wymaga-

jąca ochrony przed 

hałasem 

„mniej wrażliwa” 

(III) 

 

Strefa wymagająca 

ochrony przed hałasem 

„bardzo wrażliwa” (IV) 

Przykładowe strefowanie wokół tras komunikacyjnych: 

- 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 tere-

nu, 

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

wymi 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 pozio-

mu hałasu, do planów wprowadza się linie zabudowy oddalające budynki mieszkalne od źródła hałasu 

oraz stosowne zabezpieczenia akustyczne, np. w postaci dźwiękochłonnych przegród budowlanych, 
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ekranów, szyb okiennych o zwiększonej izolacyjności, a także poprzez usytuowanie budynków, okre-

ślenie 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. 

Rysunek 34. Przykład strefowania obszarów w sąsiedztwie drogi 

 

Lokalizacja budynków w znacznej odległości od trasy komunikacyjnej 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 miesz-

kalnych położonych dalej. W przypadku braku takich możliwości należy stosować na obiekcie podlegającym 

ochronie, przeźroczyste ekrany, które znajdują się w pewnej odległości przed elewacją (ok. 1 m). 

Rysunek 35. Przykład rozmieszczenia pomieszczeń w budynku 

 

Rysunek 36. Przykład zabudowy tarasowej 

 

4.5. METODYKA REALIZACJI PROGRAMU 

Należy przyjąć, że brak jest technicznych i ekonomicznych możliwości dokonania poprawy warunków aku-

stycznych środowiska w krótkim czasie na wszystkich obszarach tego wymagających. Stąd też programy 

ochrony środowiska przed hałasem muszą mieć charakter wieloletni. Założenie to jest zgodne z treścią przepisu 

zawartego w art. 8 ust. 5 Dyrektywy 2002/49/WE, w którym m.in. wymaga się dokonywania analiz programów 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 72 – Poz. 3053



ochrony przed hałasem i w miarę konieczności – ich zmian i korekt - w okresach co 5 lat. Dyrektywa nie okre-

śla przy tym ram czasowych zakończenia realizacji programów. 

Biorąc pod uwagę ww. uwarunkowania, niezbędne jest przyjęcie pewnych kryteriów, w oparciu o które zo-

staną określone cele do zrealizowania w ramach Programu. Parametrami tymi muszą być określone wartości 

poziomów dźwięku.  

Sposób ustalania kryterium powinien uwzględniać co najmniej: 

- krajowe kryteria oceny hałasu (zestawy prawnie ustanowionych poziomów dopuszczalnych, wskaźnik 

M), 

- zasadę prewencji, o której jest mowa w art. 1 Dyrektywy 2002/49/WE,  a więc uwzględniać podział ob-

szarów objętych programem na obszary wymagające: 

- działań naprawczych (poprawa istniejącego stanu akustycznego środowiska), 

- ochrony istniejącego, korzystnego stanu akustycznego tam, gdzie się on jeszcze zachował.  

Polskie przepisy prawne ustalają zróżnicowane wartości poziomów dopuszczalnych w odniesieniu do 

wskaźników oceny, z których w przypadku niniejszego Programu znaczenie mają dwa: 

- poziom dzienno-wieczorno-nocny – LDWN, 

- poziom nocny - LN. 

Przyjmuje się, iż celem strategicznym odnoszącym się do ochrony klimatu akustycznego powinna być do-

celowa wartość poziomu hałasu w środowisku, wyrażona przy pomocy wskaźnika oceny, którym jest poziom 

dzienno-wieczorno-nocny LDWN. Działania niniejszego Programu uzależniono od wielkości przekroczeń tegoż 

wskaźnika. 

W poniższej tabeli zaproponowano ogólny sposób ustalania planów działań wraz z określeniem terminu ich 

realizacji. 

Tabela 27. Zestawienie celów operacyjnych Programu 

Okres Działanie Horyzont czasowy 

Krótkoterminowy 

Działania na terenach, na których występują przekrocze-

nia poziomów dopuszczalnych powyżej 10 dB dla wskaź-

nika LDWN oraz działania wspomagające Program na po-

zostałych terenach 

2014-2019 

Długoterminowy 

Działania, których realizacja nie jest możliwa lub jest 

niewskazana w okresie krótkoterminowym ze względów 

ekonomicznych lub ze względu na planowane/trwające 

inwestycje komunikacyjne 

Po aktualizacji Programu 

- po 2019 roku 

Działania Programu zostały dobrane tak, aby uwzględniać wpływ aktualnie realizowanych oraz przyszłych 

inwestycji na klimat akustyczny w danym rejonie - autostradowej obwodnicy Łodzi oraz budowy wybranych 

dróg ekspresowych (S-8). Podyktowane jest to zarówno względami ekonomicznymi jak brakiem możliwości 

„cofnięcia” działań już zrealizowanych (np. budowa ekranów akustycznych).  

Zatem w okresie krótkoterminowym Program koncentrować się będzie wyłącznie na rzetelnej analizie no-

wych rozkładów ruchu na sieci dróg wojewódzkich, wynikających głównie z programu budowy autostrad. 

Możliwym jest, że ciężki ruch samochodowy przeniesie się na wybudowane autostrady i drogi ekspresowe, tym 

samym nie będzie potrzeby wydawania wielu milionów złotych na zabezpieczenia akustyczne (np. ekrany aku-

styczne), a zaoszczędzone pieniądze będzie można przeznaczyć na poprawę jakości dróg. 

Działania podzielono na inwestycyjne (remonty/modernizacje dróg, ograniczenia i kontrole prędkości) oraz 

na wspomagające (ekspertyzy, działania z zakresu planowania przestrzennego), przy te działania są obligato-

ryjne dla wszystkich rejonów, na których występują przekroczenia poziomów dopuszczalnych hałasu. 

5. OKRESLENIE I OCENA DZIAŁAŃ PROGRAMU 

W ramach Programu zaproponowano następujące działania: 
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Tabela 28. Zestawienie informacji o działaniach Programu  

dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 485 od km 0+000 do km 3+100 

Lp. Działanie 
Jednostka odpowie-

dzialna 

Termin  

realizacji 
Koszt realizacji 

1 

Aktualizacja mapy akustycznej na anali-

zowanym odcinku DW 485 na terenie 

miasta Pabianice, po realizacji odcinka 

drogi ekspresowej S8 na odcinku Róża – 

Łódź Południe 

Zarząd Dróg Woje-

wódzkich w Łodzi 
2014-2019 10 tys. 

2 

Przygotowanie opinii dot. możliwości 

wprowadzenia zakazu ruchu tranzyto-

wego wzdłuż ciągu DW 485 na terenie 

miasta po aktualizacji mapy akustycznej 

Zarząd Dróg Woje-

wódzkich w Łodzi 
2014-2019 bezkosztowo 

3 Prowadzenie przeglądów stanu na-

wierzchni drogowej 

Zarząd Dróg Woje-

wódzkich w Łodzi 
2014-2019 bezkosztowo 

4 

Uwzględnianie zasad kształtowania 

przestrzeni w otoczeniu źródeł hałasu 

dla nowotworzonych planów zagospo-

darowania przestrzennego 

Prezydent miasta 

Pabianice 
2014-2019 bezkosztowo 

Domknięcie układu obwodnicowego wokół Pabianic (po realizacji odcinka drogi ekspresowej S8 na odcin-

ku Róża – Łódź Południe) zmieni strukturę komunikacyjną w omawianym rejonie. Układ drogowy na wiele lat 

będzie ustalony. Aktualizacja mapy akustycznej, wykonana minimum 1 rok od po realizacji wymienionego 

odcinka, pokaże jakie będzie realne zagrożenie hałasem wzdłuż rozpatrywanego odcinka. Dodatkowo wykona-

nie ekspertyzy dotyczącej możliwości redukcji ruchu tranzytowego wzdłuż omawianego odcinka pomoże w 

ustalaniu celów programowych przy aktualizacji Programu. 

Prowadzenie corocznych, wiosennych przeglądów stanu nawierzchni drogowej pozwoli utrzymać drogi w 

należytym stanie technicznym. Z każdorazowego przeglądu, wykonanego przez specjalne zespoły wyznaczone 

do tego zadania, powinien być sporządzony raport o stanie nawierzchni drogowej. Raport powinien zawierać 

informacje o stanie jezdni na poszczególnych odcinkach (np. typ nawierzchni, liczba kolein, dziur, źle osadzo-

nych studzienek, itp. – wraz z lokalizacją). Gotowy raport powinno konsultować się z właściwymi organami 

samorządu terytorialnego w celu określenia priorytetów. Na podstawie powyższego raportu powinna co roku 

powstawać aktualna lista odcinków ulic przeznaczonych do remontu. 

Tabela 29. Przykład raportu o stanie nawierzchni 

Odcinek drogi 

(od-do) 
Stan nawierzchni Dodatkowe uwagi 

Data planowanego 

remontu/modernizacji 
Wniosek 

x 
np. zły – liczne 

dziury 

np. źle osadzone stu-

dzienki 
brak 

Konieczny remont 

w bieżącym roku 

y 
Dostateczny – 

nieliczne ubytki 

np. może ulec znacznej 

dewastacji w okresie 

zimowym 

brak 

Remont może być 

konieczny w na-

stępnym roku 

Wprowadzenie nawierzchni o uziarnieniu mniejszym od 10 mm (o zredukowanej hałaśliwości – ZH
10

) mo-

że spowodować trudności w zaprojektowaniu mas bitumicznych dla wyższych kategorii ruchu (KR4, KR6) 

oraz odpornych na koleinowanie dla dróg już istniejących. W związku z powyższym, w przypadku remontów 

nawierzchni drogowej należy pozostawić dotychczasowe uziarnienie, tj. maksymalnie do 11 mm. 

                                                      
10) 

Zobacz rozdział 4.5.2.2. 
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Natomiast dla nowoprojektowanych dróg wojewódzkich prowadzonych w nowym śladzie (obwodnice 

miejscowości) obligatoryjnie należy stosować nawierzchnie o tzw. zredukowanej hałaśliwości (ZH), tj. o uziar-

nieniu poniżej 10 mm. 

6. HARMONOGRAM I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ PROGRAMU 

Jak już wspomniano do określenia harmonogramu i kolejności realizacji działań Programu należy zastoso-

wać, tzw. wskaźnik M (por. Rozdział 4.4.3). 

Wskaźnik M zdefiniowano w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w spra-

wie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem i ma 

postać: 

M = 0.1•m•(10
0.1•ΔL 

- 1) 

gdzie:  

M - wartość wskaźnika,  

ΔL - wielkość przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu dB,  

m - liczba mieszkańców na terenie o przekroczonym poziomie dopuszczalnym.  

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

mieszkaniowego, uwzględniając ilość mieszkańców i wielkość przekroczeń. Podczas prac nad mapą akustycz-

ną dla dróg wojewódzkich określono wskaźnik M dla pojedynczych budynków. 

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

cej w obszarach, na których te przekroczenia występują. 

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.  

Uzyskane wartości wskaźnika M stanowią o kolejności realizacji zadań programu na terenach mieszkanio-

wych. Kolejność ustala się zaczynając od terenów o najwyższej wartości wskaźnika M do terenów o wartości 

wskaźnika M najniższej.  

Dla rozpatrywanego odcinka drogi zaproponowano jedynie działania wspomagające, które należy wykonać 

niezależnie od wartości wskaźnika M. 

Tabela 30. Harmonogram realizacji poszczególnych zadań Programu 

DW 

485 

Aktualizacja mapy akustycznej na anali-

zowanym odcinku DW 485 na terenie mia-

sta Pabianice, po realizacji odcinka drogi 

ekspresowej S8 na odcinku Róża – Łódź 

Południe 

Zarząd Dróg Woje-

wódzkich w Łodzi 
2014-2019 10 tys. 

Przygotowanie opinii dot. możliwości 

wprowadzenia zakazu ruchu tranzytowego 

wzdłuż ciągu DW 485 na terenie miasta po 

aktualizacji mapy akustycznej 

Zarząd Dróg Woje-

wódzkich w Łodzi 
2014-2019 bezkosztowo 

Prowadzenie przeglądów stanu nawierzch-

ni drogowej 

Zarząd Dróg Woje-

wódzkich w Łodzi 
2014-2019 bezkosztowo 

Uwzględnianie zasad kształtowania prze-

strzeni w otoczeniu źródeł hałasu dla no-

wotworzonych planów zagospodarowania 

przestrzennego 

Prezydent miasta Pa-

bianice 
Zadanie ciągłe bezkosztowo 
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7. CZĘŚĆ GRAFICZNA (MAPOWA) OBEJMUJĄCA ZESTAW MAP AKUSTYCZNYCH PO ZA-

PROPONOWANYCH ZABEZPIECZENIACH AKUSTYCZNYCH BĄDŹ PROPONOWANYCH OB-

SZARACH OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA 

W ramach niniejszego Programu nie zaproponowano żadnych ekranów akustycznych oraz obszarów ogra-

niczonego użytkowania. 

8. PODSUMOWANIE 

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 map akustycznych odcinków drów wojewódzkich administrowanych przez 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. 

Dynamiczny rozwój województwa łódzkiego, szczególnie w dziedzinie komunikacji, powoduje koniecz-

ność dostosowania zadań Programu ochrony środowiska przed hałasem do zmieniającej się struktury połączeń 

drogowych. 

Nie jest znane prognozowane natężenie ruchu, które nastąpi po zakończeniu realizacji autostrad, dróg eks-

presowych oraz obwodnic miejskich. W związku z powyższym miarodajne analizy akustyczne mogą nastąpić 

dopiero gdy układ drogowy zostanie na wiele lat ustalony. Proponowanie kosztownych działań inwestycyjnych, 

jakimi są środki ochrony przed hałasem (np. ekrany akustyczne), w perspektywie obniżenia poziomu hałasu 

związanego z zakończeniem inwestycji budzi wiele wątpliwości.  

Domknięcie układu obwodnicowego wokół Pabianic (dokończenie budowy odcinka drogi ekspresowej S8 

na odcinku Róża – Łódź Południe, obiegającego Pabianice od południa) w połączeniu z systematyczną moder-

nizacją istniejącej infrastruktury drogowej wpłyną w istotny sposób na poprawę płynności ruchu samochodo-

wego na całym analizowanym odcinku. Można oczekiwać ogólnego spadku natężenia ruchu, szczególnie tran-

zytowego, wzdłuż DW 485, co przełoży się na zmniejszenie poziomu hałasu. 

Opisane w niniejszym Programie działania wspomagające przyniosą także inne korzyści np. poprawę bez-

pieczeństwa ruchu, zmniejszenie wprowadzanych zanieczyszczeń ze źródeł liniowych, a przestrzeganie zasad 

właściwego planowania przestrzennego pozwoli zapobiec powstawaniu konfliktów akustycznych w przyszło-

ści. 

Działania zawarte w niniejszym Programie są działaniami realnymi. Większość kosztów poniesionych na 

niniejszy Program należy postrzegać jako konieczność realizacji zadań już zaplanowanych i jedynie pośrednio 

związanych z ochroną akustyczną.  

Realizując zadania, mające wpływ na klimat akustyczny wokół dróg wojewódzkich, należy korzystać z ka-

talogu środków antyhałasowych i najnowszych zdobyczy techniki, pozwalających na zmniejszenie uciążliwości 

akustycznej inwestycji.  

Dla nowoprojektowanych dróg wojewódzkich prowadzonych w nowym śladzie (np. obwodnice miejsco-

wości) należy stosować zalecenia zawarte w niniejszym Programie. Dla starych przebiegów dróg wojewódz-

kich w obszarach miast nie ma takich możliwości. Pasy drogowe posiadają ograniczoną szerokość, a ze wzglę-

du na występującą zwartą zabudowę uliczną i brak rezerwy terenu, lokalizacja ekranów akustycznych lub in-

nych środków ochrony przed hałasem napotyka na duże trudności. 

Działania w okresie długoterminowym powinny być ukierunkowane, przede wszystkim, na wyprowadzenie 

części ruchu samochodowego, w szczególności ruchu samochodów ciężkich, z tras przebiegających przez tere-

ny zamieszkane. Może to spowodować przeniesienie uciążliwości związanej z hałasem w inne rejony dotych-

czas spokojne. Należy temu przeciwdziałać stosując najnowsze technologie nawierzchni dróg oraz, tam gdzie 

będzie to uzasadnione, nowoczesne ekrany akustyczne. 
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1. PODSTAWY REALIZACJI PROGRAMU 

Opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem (zwanego dalej Programem) wynika z obo-

wiązku nałożonego w art. 119 ustawy z dnia 27 kwietnia 200 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2013 r. poz. 1232). Wymóg ten został wprowadzony do ustawy Poś poprzez implementację Dyrekty-

wy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się 

do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. 

Merytoryczną podstawą opracowania Programu jest „Mapa akustyczna odcinków dróg administrowanych 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź” wraz z jej aktualizacją wynikającą ze 

zmiany przepisów dotyczących dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Wykonane w ramach jej re-

alizacji mapy terenów zagrożonych hałasem (mapy konfliktów akustycznych) stanowiły podstawę niniejszego 

opracowania. 

2. CZĘŚĆ OPISOWA 

2.1. OPIS OBSZARU OBJĘTEGO ZAKRESEM PROGRAMU 

Na rysunku poniżej, kolorem czerwonym, przedstawiono graficzny przebieg rozpatrywanego odcinka drogi 

wojewódzkiej nr 485. 

Rysunek 37. Graficzny przebieg rozpatrywanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 485 
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Analizowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 485 w całości znajduje się w województwie łódzkim, w powiecie 

bełchatowskim, w gminie Bełchatów. Odcinek znajduje się w mieście Bełchatów w ciągu ulicy Pabianickiej, 

od północnej granicy miasta do skrzyżowania z Aleją włókniarzy (DK 8). Na całej swej długości odcinek są-

siaduje ze zwartą zabudową mieszkaniową – w przeważającej części mieszkaniową jednorodzinną oraz miesz-

kaniowo-usługową i mieszkaniową wielorodzinną w okolicy skrzyżowania z Aleją Włókniarzy. 

2.2. PODANIE NARUSZEŃ DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU 

WRAZ Z ZAKRESEM NARUSZENIA 

Poniżej zestawiono tabelarycznie odcinki DW 485, wraz z podaniem zakresu naruszeń poziomów dopusz-

czalnych. 

Tabela 31. Naruszenia dopuszczalnych poziomów hałasu 

Lp 

Pikietaż 

Opis odcinka 

Wielkość przekroczeń 

(dB) 
Wielkość wskaźnika M 

początkowy końcowy 

(km) (km) 
Wskaźnik 

LDWN 

Wskaźnik 

LN 

Wskaźnik 

LDWN 

Wskaźnik 

LN 

1 32+900 34+600 
Granica miasta – 

Aleja Włókniarzy 
do 10 do 10 do 5 do 5 

2.3. WYSZCZEGÓLNIENIE PODSTAWOWYCH KIERUNKÓW I ZAKRESU DZIAŁAŃ NIE-

ZBĘNYCH DO PRZYWRÓCENIA DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU 

Zgodnie z informacją przekazaną przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w 2013 roku zakończy się moderniza-

cja nawierzchni ul. Pabianickiej, z jednoczesnym podniesieniem klasy drogi do G.  

Ponadto w rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 znalazły się zapisy dotyczące 

budowy obwodnicy Bełchatowa. Inwestycja ta będzie miała znaczący wpływ na poprawę klimatu akustycznego 

wokół dróg głównych (min. DW 485) na terenie miasta.  

Zgodnie z powyższym proponuje się niepodejmowanie działań antyhałasowych do czasu otwarcia obwod-

nicy m. Bełchatowa. Natomiast, minimum po roku od jej otwarcia, gdy ruch w sieci komunikacyjnej będzie już 

ustalony, proponuje się dokonanie aktualizacji mapy akustycznej na rozpatrywanym odcinku DW 485. Dopiero 

na podstawie tej mapy (przy aktualizacji Programu), jeśli przekroczenia hałasu będą nadal występować, należy 

rozpatrzeć możliwe środki ochrony przed hałasem.  

Aktualizacja mapy akustycznej po wybudowaniu obwodnicy miasta Bełchatowa pozwoli również ocenić 

obciążenie DW 485 ruchem tranzytowym. W tym celu, jeżeli mapa akustyczna wykaże dalsze znaczne obcią-

żenie takim ruchem, postuluje się przygotowanie opinii dotyczącej możliwości wprowadzenia zakazu ruchu 

tranzytowego wzdłuż ciągu DW 485 na terenie miasta Bełchatowa, która zostanie uwzględniona przy aktuali-

zacji Programu. 

Jako działania wspomagające Program w okresie jego realizacji proponuje się: 

1) prowadzenie corocznych, wiosennych przeglądów nawierzchni drogowej oraz ustalenie priorytetów remon-

tów/modernizacji nawierzchni drogowej na całej długości rozpatrywanego odcinka; 

2) uwzględnianie zasad kształtowania przestrzeni, zgodnie z opisem w rozdziale 4.5.2.10, w otoczeniu źródeł 

hałasu dla nowotworzonych planów zagospodarowania przestrzennego, przy czym zadanie to powinno być 

prowadzone w sposób ciągły podczas trwania obecnego oraz następnych Programów. 

Tabela 32. Działania Programu dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 485 od km 32+900 do km 34+600 

Lp. Działanie 
Jednostka  

odpowiedzialna 
Termin realizacji 

1 

Aktualizacja mapy akustycznej na analizowanym odcinku 

DW 485 na terenie miasta Bełchatowa po realizacji ob-

wodnicy 

Zarząd Dróg Woje-

wódzkich w Łodzi 
2014-2019 
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2 

Przygotowanie opinii dot. możliwości wprowadzenia zaka-

zu ruchu tranzytowego wzdłuż ciągu DW 485 na terenie 

miasta Bełchatowa po realizacji obwodnicy 

Zarząd Dróg Woje-

wódzkich w Łodzi 
2014-2019 

3 Prowadzenie przeglądów stanu nawierzchni drogowej 
Zarząd Dróg Woje-

wódzkich w Łodzi 
2014-2019 

4 

Uwzględnianie zasad kształtowania przestrzeni w otocze-

niu źródeł hałasu dla nowotworzonych planów zagospoda-

rowania przestrzennego 

Prezydent m. Bełcha-

towa 
Zadanie ciągłe 

2.4. TERMIN REALIZACJI PROGRAMU, W TYM TERMINY REALIZACJI POSZCZE-

GÓNYCH ZADAŃ 

Zaproponowane w poprzednim punkcie działania należy wykonać w okresie od 2014 do 2019 roku. 

2.5. KOSZTY REALIZACJI PROGRAMU, W TYM KOSZTY REALIZACJI POSZCZEGÓL-

NYCH ZADAŃ 

Poniżej przedstawiono tabelaryczne zestawienie kosztów działań zaproponowanych dla rozpatrywanego 

odcinka drogi nr 485. 

Tabela 33. Aspekty finansowe działań Programu dla odcinka drogi wojewódzkiej  

nr 485 od km 32+900 do km 34+600 

Lp. Działanie Koszt (zł) 
Jednostka  

odpowiedzialna 

Źródła  

finansowania 

1 

Aktualizacja mapy akustycznej na anali-

zowanym odcinku DW 485 na terenie 

miasta Bełchatowa po realizacji obwod-

nicy 

10 tys. 
Zarząd Dróg Woje-

wódzkich w Łodzi 

Budżet Wojewódz-

twa Łódzkiego 

2 

Przygotowanie opinii dot. możliwości 

wprowadzenia zakazu ruchu tranzyto-

wego wzdłuż ciągu DW 485 na terenie 

miasta Bełchatowa po realizacji obwod-

nicy 

bezkosztowe 
Zarząd Dróg Woje-

wódzkich w Łodzi 

Budżet Wojewódz-

twa Łódzkiego 

3 
Prowadzenie przeglądów stanu na-

wierzchni drogowej 
bezkosztowe 

Zarząd Dróg Woje-

wódzkich w Łodzi 

Budżet Wojewódz-

twa Łódzkiego 

4 

Uwzględnianie zasad kształtowania 

przestrzeni w otoczeniu źródeł hałasu 

dla nowotworzonych planów zagospo-

darowania przestrzennego 

bezkosztowe 
Prezydent m. Bełcha-

towa 

Budżet Miasta 

Bełchatowa 

2.6. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU 

Finansowanie działań niniejszego Programu spoczywa na jednostkach zobowiązanych do ich realizacji 

(Tabela 3). Dodatkowych źródeł finansowania wskazane jednostki mogą szukać wśród funduszy unijnych (np. 

fundusze strukturalne, Fundusz Spójności), środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej, kredytów bankowych oraz dotacji z budżetu centralnego. 

2.7. WSKAZANIE RODZAJÓW INFORMACJI I DOKUMENTÓW WYKORZYSTANYCH DO 

KONTROLI I UDOKUMENTOWANIA REALIZACJI PROGRAMU 

Program ochrony środowiska przed hałasem jest określany z drodze uchwały przez Sejmik Województwa 

Łódzkiego, który będzie kontrolował realizację Programu. Obowiązki innych organów będą dotyczyły głównie 

informacji o wydawanych decyzjach i aktach prawa miejscowego mających wpływ na realizację Programu i 

ograniczone są do działań o charakterze sprawozdawczym. 
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Uprawnienie Sejmiku Województwa Łódzkiego do żądania takich informacji ma za zadanie zwiększyć 

możliwości całościowej oceny sytuacji wpływającej na przekroczenie standardów środowiska i szybsze podej-

mowanie właściwych rozstrzygnięć.  

Informacje do raportu Sejmik Województwa uzyskuje także od podmiotów zobowiązanych do realizacji 

zadań Programu, tj. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi oraz Prezydenta miasta Bełchatowa. Wskazane 

podmioty odpowiedzialne za realizację zadań przewidzianych w Programie są zobowiązane przekazywać w 

terminie do 31 marca każdego roku Sejmikowi Województwa raport z realizacji Programu za rok ubiegły. 

W szczególności Raport powinien zawierać: 

1) opisy poszczególnych zadań zrealizowanych i będących w realizacji: 

a) jednostkę odpowiedzialną za zadanie,  

b) wydane decyzje administracyjne lub dokonane zgłoszenia, 

c) harmonogram realizacji zadania, koszty i źródła finansowania, 

d) założone i uzyskane w wyniku realizacji rezultaty zadania, 

e) informację o weryfikacji skuteczności zadania (np. poprzez pomiary akustyczne); 

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). 

3. CZĘŚĆ WYSZCZEGÓLNIAJĄCA OGRANICZENIA I OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z RE-

ALIZACJI PROGRAMU 

3.1. SEJMIK WOJEWÓDZTWA 

Sejmik województwa jest organem administracji odpowiedzialnym m.in. za wydawanie aktów prawa miej-

scowego, w szczególności: 

1) uchwalenie programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami (art. 119 ust. 2 

Poś); 

2) ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania (art. 135 ust. 2 Poś); 

3) ustanowienie strefy przemysłowej (art. 136d. Poś). 

Sejmik województwa ma obowiązek zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, któ-

rego przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony środowiska przed hałasem (art. 119 ust. 2a Poś). 

Sejmik województwa przyjmuje raporty z realizacji programu ochrony środowiska przed hałasem dla tere-

nów poza aglomeracjami. 

3.2. ZARZĄDZAJĄCY DROGĄ 

Artykuł 139 Poś stanowi, że w przypadku dróg przestrzeganie wymogów ochrony środowiska muszą za-

pewnić zarządzający tymi obiektami. Do ich obowiązków należy: 

1) stosowanie zabezpieczeń akustycznych i właściwej organizacji ruchu w celu ochrony środowiska przed za-

nieczyszczeniem hałasem (art. 173 Poś); 

2) obowiązek dotrzymania standardów jakości środowiska (rozumiany jako obowiązek zachowania dopusz-

czalnych poziomów hałasu - art. 174 Poś); 

3) obowiązek prowadzenia okresowych lub ciągłych pomiarów wartości poziomu hałasu w środowisku (art. 

175 Poś); 

4) obowiązek przedstawiania właściwemu organowi ochrony środowiska oraz wojewódzkiemu inspektorowi 

ochrony środowiska wyników wykonanych pomiarów (art. 177 ust. 1 Poś); 

5) obowiązek sporządzania co 5 lat map akustycznych dróg zaliczonych do obiektów których eksploatacja 

może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, (art. 179 ust. 1 Poś); 
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6) obowiązek niezwłocznego przedłożenia fragmentów map akustycznych obejmujących określony powiat 

właściwemu marszałkowi (art. 179 ust. 4 pkt 1 Poś); 

7) obowiązek niezwłocznego przedłożenia fragmentów map akustycznych obejmujących określone woje-

wództwo właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska (art. 179 ust. 4 pkt 2 Poś); 

8) obowiązek sporządzenia po raz pierwszy mapy akustycznej terenu w terminie 1 roku od dnia, w którym 

obiekt został zaliczony do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie 

akustyczne na znacznych obszarach (art. 179 ust. 5 Poś). 

Wszystkie działania zawarte w niniejszym Programie związane są z eksploatacją istniejących dróg. Zgodnie 

z art. 173 Poś ochronę przed zanieczyszczeniami powstającymi w związku z eksploatacją dróg zapewnia się 

poprzez:  

1) stosowanie rozwiązań technicznych ograniczających rozprzestrzenianie zanieczyszczeń, min. zabezpieczeń 

akustycznych; 

2) właściwą organizację ruchu. 

K. Gruszecki (Prawo ochrony środowiska. Komentarz, LEX, 2008, wyd. II) w komentarzu do art. 173 za-

uważa: „Następstwem rozwoju cywilizacyjnego jest konieczność coraz intensywniejszego przemieszczania się 

ludzi, co wiąże się z udoskonalaniem istniejących rozwiązań komunikacyjnych oraz wymusza wprowadzanie 

nowych. Niestety, z tego tytułu mogą wynikać również znaczne zagrożenia dla środowiska. Dlatego w art. 173 

ustawy wskazano, przy użyciu jakich środków powinna być realizowana minimalizacja negatywnego oddzia-

ływania na środowisko wymienianych w tym przepisie ciągów komunikacyjnych. W komentowanym przepisie 

nie wskazano, kto jest adresatem wynikających z niego obowiązków. Biorąc pod uwagę ich generalny charak-

ter oraz duże zróżnicowanie, należy przyjąć, że będą one spoczywały na podmiotach projektujących określone 

rozwiązania komunikacyjne, a także na ich wykonawcach oraz podmiotach, które będą nimi zarządzały. Z tego 

katalogu nie można wyłączyć również organów administracji wydających pozwolenia na realizację tych przed-

sięwzięć oraz czuwających nad prawidłową ich realizacją i funkcjonowaniem”. 

Do obowiązku zarządcy analizowanych tras komunikacyjnych należy sporządzanie i przedkładanie Sejmi-

kowi Województwa Łódzkiego, do końca marca każdego roku, rocznych sprawozdań za rok poprzedni z prze-

biegu prac nad realizacją Programu. Dodatkowo na zarządcy drogi spoczywa obowiązek wykonywania pomia-

rów hałasu na wyszczególnionych odcinkach dróg przed podjęciem działań oraz po zrealizowaniu działań 

wskazanych w niniejszym Programie oraz sporządzenie właściwych map akustycznych. Wyniki pomiarów 

powinny być przekazywane Marszałkowi Województwa, w celu określenia słuszności oraz skuteczności pro-

ponowanych metod ochrony przed hałasem. 

3.3. ORGANY ADMINISTRACJI WŁAŚCIWE DO WYDAWANIA AKTÓW PRAWA MIEJ-

SCOWEGO 

Organami administracji w zakresie uchwalania planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego są 

Rady Gmin terenów objętych niniejszym programem ochrony przed hałasem. 

4. UZASADNIENIE ZAKRESU OKREŚLONYCH ZAGADNIEŃ 

4.1. DANE I WNIOSKI WYNIKAJĄCE ZE SPORZĄDZONYCH MAP AKUSTYCZNYCH 

Podstawą niniejszego Programu jest wykonana mapa akustyczna odcinków dróg administrowanych przez 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi wraz z jej aktualizacją wykonaną w związku z wejściem w życie rozpo-

rządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dopusz-

czalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r. poz. 1109). 

Opracowanie mapy akustycznej dla dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich składało się 

z 10 tomów, których zestawienie znajduje się tabeli poniżej. 
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Tabela 34. Zestawienie odcinków dróg wojewódzkich objętych mapowaniem akustycznym 

Tom Numer drogi 

Opis odcinka 

Pikietaż 
Długość 

Nazwa odcinka drogi początkowy końcowy 

(km) (km) (km) 

1 

484 18+300 21+300 3,0 m. Bełchatów 

484 21+300 28+000 6,7 m. Bełchatów 

484 28+000 43+300 15,3 Bełchatów - Kamieńsk 

2 485 0+000 3+100 3,1 m. Pabianice 

3 485 32+900 34+600 1,7 m. Bełchatów 

4 

702 32+600 37+300 4,7 Bądków skrzyżowanie z A2 

702 37+300 40+600 3,3 Skrzyżowanie z A2 - Zgierz 

702 40+600 43+500 15,3 m. Zgierz 

5 703 29+800 32+800 3,0 m. Łęczyca 

6 
710 4+200 12+200 8 m. Konstantynów Łódzki 

710 12+200 16+400 4,2 Konstantynów Łódzki - Lutomiersk 

7 713 19+500 28+300 8,8 Kurowice - Rokociny 

8 713 46+300 55+100 8,8 m. Tomaszów Mazowiecki 

9 715 0+000 1+700 1,7 m. Brzeziny 

10 715 5+200 10+900 5,7 m. Koluszki 

Efektem opracowanych w wersji cyfrowej strategicznych map akustycznych jest informacja dotycząca 

m.in. lokalizacji terenów, na których zostały przekroczone wskaźniki LDWN i LN oraz oszacowanie liczby 

mieszkańców narażonych na ponadnormatywny hałas. Mapa akustyczna obrazuje zagrożenie środowiska hała-

sem wykorzystując dla oceny dokuczliwości hałasu wskaźnik LDWN oraz dla oceny zakłócenia snu wskaźnik 

LN. 

Poniżej przedstawiono wyniki mapy akustycznej dotyczące narażenia na ponadnormatywny dla hałas ob-

szarów wokół drogi wojewódzkiej nr 484 na odcinku objętym Programem. 
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Tabela 35. Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach mapy akustycznej  

dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 485 od km 32+900 do km 34+600 – wskaźnik LDWN 

 
Tabela 36. Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach mapy akustycznej  

dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 485 od km 32+900 do km 34+600 – wskaźnik LN 

 

Ze względu na fakt, iż mapa akustyczna dla dróg zarządzanych przez ZDW wykonywana była po raz 

pierwszy, nie ma możliwości przeprowadzenia analizy trendów zmian klimatu akustycznego. 
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4.2. ANALIZA MATERIAŁÓW, DOKUMENTÓW I PUBLIKACJI WYKORZYSTANYCH DO 

OPRACOWANIA PROGRAMU 

4.2.1. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO „ŁÓDZKIE 2020” 

Strategia pomija problem hałasu w środowisku, jednakże bardzo wyraźnie podkreśla, że wraz z rozwojem 

systemów transportowych należy dążyć do jak najwyższej ich jakości, co pośrednio można rozumieć jako dą-

żenie do przestrzegania m.in. standardów środowiskowych. 

Strategia wskazuje na bardzo ważne elementy lokalnej sieci transportu drogowego – autostradę A1 oraz A2, 

drogę ekspresową S8 wraz z siecią połączeń z drogami regionalnymi. 

Jako jeden z celów operacyjnych do osiągnięcia stawia rozwój systemów drogowych poprzez wsparcie bu-

dowy podłączeń do autostrad i dróg ekspresowych, rozbudowy i przebudowy dróg publicznych, budowy ob-

wodnic i przełożeń dróg. 

4.2.2. PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

Dokument w zakresie jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego wskazuje na konieczność ochro-

ny przed hałasem poprzez sporządzenie planów ochrony przed hałasem na podstawie map akustycznych oraz 

rozwój systemu monitoringu hałasu. 

Rysunek 38. Kierunki rozwoju przestrzennego województwa łódzkiego do 2030 roku 

 

Zauważono, że klimat akustyczny w województwie łódzkim ulega pogorszeniu, za przyczynę uważając 

wzrost natężenia ruchu samochodowego. Pozytywnie zaś oceniono realizacje w zakresie drogownictwa – bu-

dowę obwodnic, ekrany akustyczne oraz modernizację nawierzchni dróg. 

4.2.3. RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 

W 2011 roku Wojewódzki Inspektorat Środowiska w Łodzi przeprowadził pomiary hałasu w 10 punktach 

pomiarowych: 

1) na terenie m, Zgierz: ul. Długa, ul. Aleksandrowska, ul. Piątkowska; 

2) na terenie m. Zduńska Wola: ul. Łaska, ul. Kilińskiego, ul. Kościelna, ul. Sieradzka; 
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3) na terenie m. Łęczyca: ul. Kilińskiego, ul. Jana Pawła II, ul. Kaliska. 

We wszystkich punktach stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu. 

Rok wcześniej wykonano pomiary na terenie miast: Pabianice, Bełchatów oraz Łowicz, gdzie również 

stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu. 

4.2.4. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA BEŁCHATOWA NA LATA 2009-

2012 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2013-2016 

W rozdziale dotyczącym klimatu akustycznego stwierdzono, że hałas drogowy stanowi największe zagro-

żenie dla mieszkańców Bełchatowa. 

Dokument stwierdza brak aktualnych, dostępnych danych monitoringowych hałasu na terenie miasta.  

Program ochrony środowiska jako cel przyjmuje „Zmniejszenie zagrożenia emisją hałasu, pochodzącą 

zwłaszcza ze środków transportu”, wskazując jako niezbędne, m. in. następujące zadania: 

1) budowa obwodnic miasta; 

2) zabezpieczanie i modernizacja budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej szczególnie 

narażonych na hałas, pod kątem zabezpieczeń akustycznych (głównie montaż okien drzwi dźwiękoszczel-

nych); 

3) poprawa stanu technicznego dróg, wprowadzanie nawierzchni ograniczających hałas; 

4) ograniczanie ruchu samochodowego na terenach mieszkaniowych; 

5) uwzględnianie emisji hałasu w planowaniu przestrzennym. 

4.2.5. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

Dokument wskazuje główne zagrożenia i problemy związane w województwie łódzkim: 

1) wysokie zagrożenie hałasem mieszkańców największych miast województwa, głównie w związku z emisją 

hałasu komunikacyjnego, zwłaszcza z dróg o dużym natężeniu ruchu – autostrady A1 i A2, dróg krajo-

wych: 1, 2, 8, 12 i 14, dróg wojewódzkich: 484, 485, 702, 708, 713, 714; 

2) brak obwodnic dla miast narażonych na duży ruch tranzytowy; 

3) niepełna inwentaryzacja obszarów, na których występują przekroczenia dopuszczalnych wartości hałasu w 

środowisku. 

Dokument słusznie zwraca uwagę na konieczność zintegrowania problemu zagrożenia hałasem z aspektami 

planowania przestrzennego, a jako podstawowe działanie z zakresu ochrony przed hałasem wskazuje prowa-

dzenie monitoringu hałasu oraz działalności edukacyjnej dotyczącej rzeczywistej skali zagrożenia hałasem. 

Jako główny cel Program ochrony środowiska zakłada minimalizację zagrożeń mieszkańców województwa 

ponadnormatywnym hałasem, zwłaszcza komunikacyjnym, m. in. poprzez: 

1) realizację inwestycji zmniejszających narażenie na hałas komunikacyjny; 

2) przestrzeganie wartości dopuszczalnych poziomów hałasu, a w odniesieniu do nowo zagospodarowanych 

terenów stosowanie w planowaniu przestrzennym zasady strefowania; 

3) edukację ekologiczną. 

4.2.6. MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Poniżej przedstawiono analizę aktualnie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania prze-

strzennego w rejonie analizowanego odcinka. 
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Tabela 37. Analiza miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w omawianym rejonie 

Lp. 
Nazwa  

dokumentu 
Akt powołujący 

Uwarunkowania dotyczące  

klimatu akustycznego 

1 

MPZP  

miasta  

Bełchatów  

uchwała nr XLVI/429/06 Rady 

Miejskiej w Bełchatowie z dnia 

27 kwietnia 2006 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzen-

nego ograniczonego ulicami: 

Pabianicką, Kościuszki, 9 Maja, 

Czapliniecką i Al. Włókniarzy 

Plan zakazuje przekraczania dopuszczalnego po-

ziomu hałasu dla terenów przeznaczonych pod za-

budowę mieszkaniową i mieszkaniowo-usługową. 

W istniejących budynkach przeznaczonych na stały 

pobyt ludzi, położonych w strefie uciążliwości od 

ul. Ozn.1KDGP/G, zastosowanie przez zarządcę 

drogi, w miarę potrzeby, zabezpieczeń akustycz-

nych, doprowadzających poziom hałasu do wartości 

zgodnych z obowiązującymi normami. 

4.3. PRZEPISY PRAWA I DECYZJE ADMINISTRACYJNE MAJĄCE WPŁYW NA STAN AKU-

STYCZNY ŚRODOWISKA 

4.3.1. DYREKTYWA 2002/49/WE  

Niniejszy Program jest zgodny z podstawowym dokumentem europejskim odnoszącym się do problematyki 

ochrony przed hałasem - Dyrektywą 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 25 czerwca 2002 

r. 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 eu-

ropejskich metod ich wyznaczania (art. 5 i 6 Dyrektywy), 

- sporządzenie strategicznych map akustycznych dla wyznaczonych według jednolitego kryterium obsza-

rów (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, zgodnie z artykułem 1 ust. 1c Dyrektywy 2002/49/WE, państwa 

członkowskie zobowiązane są przyjąć plany działań zmierzające do „zapobiegania powstawaniu hałasu w śro-

dowisku 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 śro-

dowiska tam, gdzie jest ona jeszcze właściwa”. 

4.3.2. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA 

Przepisy unijne zostały wprowadzone do polskiego porządku prawnego i zawarte są w Dziale V ustawy z 

dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232). 

Artykuł 117 ustawy Poś stanowi, że oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian dokonuje się 

w ramach państwowego monitoringu środowiska na podstawie wyników pomiarów poziomów hałasu określo-

nych wskaźnikami hałasu LDWN i LN oraz z uwzględnieniem pozostałych danych, w szczególności demogra-

ficznych oraz dotyczących sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu.  

Art. 119 ustawy wskazuje natomiast, że programy ochrony środowiska przed hałasem tworzy się dla tere-

nów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny, celem dostosowania poziomu hałasu do do-

puszczalnego, a organem właściwym dla przyjęcia programu dla terenów poza aglomeracjami jest sejmik wo-

jewództwa. 

Inne wymagania względem tworzenia programu ochrony środowiska przed hałasem to: 

- zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządze-

nie programu ochrony środowiska przed hałasem, 

- uchwalenie w ciągu jednego roku od dnia przedstawienia mapy akustycznej, 
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- obowiązek aktualizacji co najmniej raz na pięć lat, a także w przypadku wystąpienia okoliczności uza-

sadniających zmianę planu lub harmonogramu realizacji. 

4.3.3. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA 

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

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

1498) 

Powyższe rozporządzenie jest wynikiem delegacji zawartej w art. 119 ust. 3 Poś i stanowi podstawowy 

przepis prawny określający zasady wykonania programu ochrony środowiska przed hałasem w Polsce.  

Rozporządzenie określa między innymi, że pogram ochrony środowiska przed hałasem musi składać się z: 

1) części opisowej, obejmującej: 

- charakterystykę obszaru objętego zakresem programu, 

- wskazania naruszeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku oraz zakres działań niezbędnych 

do przywrócenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, 

- termin i koszty realizacji programu wraz ze wskazaniem źródeł jego finansowania; 

2) części wyszczególniającej ograniczenia i obowiązki wynikające z realizacji programu, która zawiera: 

- organy administracji właściwe w sprawach: 

- przekazywania organowi przyjmującemu program informacji o wydawanych decyzjach, których usta-

lenia zmierzają do osiągnięcia celów programu, 

- wydawania aktów prawa miejscowego, 

- monitorowania realizacji programu lub etapów programu, 

- podmioty korzystające ze środowiska i ich obowiązki; 

3) części uzasadniającej zakres zagadnień objętych programem zawierającej: 

- dane i wnioski wynikające ze sporządzonych map akustycznych, 

- zestawienie zrealizowanych zadań w zakresie ochrony środowiska przed hałasem wraz z oceną ich sku-

teczności i analizą poniesionych kosztów, 

- analizę materiałów, dokumentów i publikacji wykorzystanych do opracowania programu. 

Omawiane rozporządzenie odnosi się także do harmonogramu realizacji poszczególnych zadań. Harmono-

gram ten winien być determinowany wielkością przekroczeń w zależności od przeznaczenia terenu, na którym 

przekroczenia są notowane. Pomocą w ustalaniu kolejności działań ochronnych jest wprowadzony do niniej-

szego rozporządzenia tzw. wskaźnik M. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji (Dz.U. Nr 187, poz. 1340) 

Omawiany akt prawny dotyczy nie tylko zagadnień odnoszących się do map akustycznych, lecz także 

związanych z opracowywaniem programów ochrony środowiska przed hałasem. 

Rozporządzenie to określa niezbędny zakres informacji, który powinien być zawarty na mapie akustycznej 

będącej podstawą opracowania programu naprawczego.  

W rozporządzeniu zawarto między innymi przepis, iż w zakres danych części graficznej mapy akustycznej 

powinny być włączone mapy zawierające proponowane kierunki zmian zagospodarowania przestrzennego, a 

wynikające z potrzeb ochrony przed hałasem. W szczególności na mapach tych powinny zostać naniesione 

proponowane obszary ciche. Przepis ten, po raz pierwszy w naszym prawodawstwie, zwraca uwagę na obowią-

zek nie tylko poprawy stanu klimatu akustycznego, lecz także stosowania działań prewencyjnych. 
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Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826, z późn. zm.) 

W wyniku implementacji Dyrektywy 2002/49/WE do polskiego ustawodawstwa wprowadzono m.in. 

wskaźniki służące do realizacji długofalowej polityki hałasowej. Są to: 

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

kich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia, pory wieczoru oraz pory nocy, oznaczany w ustawie Poś 

jako LDWN, 

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

kich pór nocy w roku, oznaczany w ustawie Poś jako LN. 

Wskaźniki te służą obligatoryjnie do opracowania map akustycznych, a na ich podstawie – do opracowania 

szczegółowych rozwiązań programu ochrony środowiska przed hałasem. 

Poziomy hałasu przyjmują różne wartości w zależności od: 

- rodzaju źródła hałasu, 

- funkcji urbanistycznej terenu. 

Należy kierować się zasadą, że tereny, o których mowa w rozporządzeniu są terenami chronionymi z aku-

stycznego punktu widzenia. Pozostałe tereny, którym nie przypisuje się poziomów dopuszczalnych nie podle-

gają prawnej ochronie przeciwdźwiękowej. 

Tabela 38. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł 

 hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych,  

wyrażone wskaźnikami LDWN i LN, mającymi zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki  

w zakresie ochrony środowiska przed hałasem 

Lp. Przeznaczenie terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu w (dB) 

Drogi lub linie kolejowe
11 Instalacje i pozostałe obiekty i 

grupy źródeł hałasu 

LDWN 

przedział czasu 

odniesienia 

równy wszyst-

kim dobom w 

roku 

LN 

przedział czasu 

odniesienia 

równy wszyst-

kim porom nocy 

LDWN 

przedział czasu 

odniesienia 

równy wszyst-

kim dobom w 

roku 

LN 

przedział czasu 

odniesienia 

równy wszyst-

kim porom nocy 

1 

a) obszary A ochrony uzdro-

wiskowej, 

b) tereny szpitali poza mia-

stem 

50 45 45 40 

2 

a) tereny zabudowy miesz-

kaniowej jednorodzinnej, 

b) tereny zabudowy związa-

nej ze stałym lub wielogo-

dzinnym pobytem dzieci i 

młodzież, 

c) tereny domów opieki, 

d) tereny szpitali w miastach 

64 59 50 40 

 

                                                      
11) 

Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i 

kolei linowych. 
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3 

a) tereny zabudowy miesz-

kaniowej wielorodzinnej i 

zamieszkania zbiorowego, 

b) tereny zabudowy zagro-

dowej, 

c) tereny rekreacyjno–

wypoczynkowe, 

d) tereny mieszkaniowo–

usługowe 

68 59 55 45 

4 

Tereny w strefie śródmiej-

skiej miast powyżej 100 tys. 

mieszkańców
12

 
70 65 55 45 

4.3.4. OBSZARY OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA 

Jeżeli z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, z analizy porealizacyjnej albo z 

przeglądu ekologicznego wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicz-

nych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub in-

nego obiektu, to dla oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów komunalnych, kompostowni, trasy komuni-

kacyjnej, lotniska, linii i stacji elektroenergetycznej oraz instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej i 

radiolokacyjnej tworzy się obszar ograniczonego użytkowania (art. 135 ust. 1 Poś). 

Obszar ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na śro-

dowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko lub dla 

zakładów, lub innych obiektów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako takie przed-

sięwzięcie, tworzy sejmik województwa, w drodze uchwały (art. 135 ust. 2 Poś). 

Obszar ograniczonego użytkowania dla zakładów lub innych obiektów, niewymienionych powyżej, tworzy 

rada powiatu w drodze uchwały (art. 135 ust. 3 Poś). 

Organy, o których mowa w art. 135 ust. 2 i 3, tworząc obszar ograniczonego użytkowania, określają grani-

ce obszaru, ograniczenia w zakresie przeznaczenia terenu, wymagania techniczne dotyczące budynków oraz 

sposób korzystania z terenów wynikające z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko lub 

analizy porealizacyjnej albo przeglądu ekologicznego (art. 135 ust. 3a Poś). 

Do czasu ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania zawiesza się postępowanie w sprawie wydania 

pozwolenia na budowę lub udzielenia zgody na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego, umożli-

wiającej realizację przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 135 ust. 1 Poś (art. 135 ust. 4 Poś). 

Jeżeli obowiązek utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wynika z postępowania w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi krajowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 

192, poz. 1381 oraz z 2008 r. Nr 54, poz. 326) obszar ograniczonego użytkowania wyznacza się na podstawie 

analizy porealizacyjnej z uwzględnieniem dokumentacji, o której mowa w ust. 5a. W decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej nakłada się obowiązek sporządzenia analizy porealizacyjnej po upływie 1 roku 

od dnia oddania obiektu do użytkowania i jej przedstawienia w terminie 18 miesięcy od dnia oddania obiektu 

do użytkowania (art. 135 ust. 5 Poś). 

Tworząc obszar ograniczonego użytkowania określa się jego granice, ograniczenia w zakresie przeznacze-

nia terenu, wymagania techniczne dotyczące budynków oraz sposób korzystania z terenu.  

Wprowadzenie obszaru ograniczonego użytkowania powoduje w konsekwencji ograniczenie w sposobie 

korzystania z nieruchomości przez ich właścicieli, użytkowników wieczystych oraz osoby, którym przysługuje 

prawo rzeczowe do nieruchomości. 

                                                      
12) 

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. 
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Zapisy dotyczące obszarów ograniczonego użytkowania uwzględnia się w miejscowym planie zagospoda-

rowania przestrzennego oraz w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.  

Zgodnie z art. 136 ust. 1 i 2 Poś, w razie ograniczenia sposobu korzystania ze środowiska w wyniku usta-

nowienia obszaru ograniczonego użytkowania właściwymi w sprawach spornych dotyczących wysokości od-

szkodowania lub wykupu nieruchomości są sądy powszechne. Obowiązany do wypłaty odszkodowania lub 

wykupu nieruchomości jest ten, którego działalność spowodowała wprowadzenie ograniczeń w związku z 

ustanowieniem obszaru ograniczonego użytkowania. 

4.3.5. DECYZJE ADMINISTRACYJNE MAJĄCE WPŁYW NA POZIOM HAŁASU 

Obowiązek przestrzegania dopuszczalnych poziomów hałasu drogowego nie wymaga indywidualizacji w 

formie decyzji administracyjnych (art. 115a ust. 2 Poś). 

Na terenie objętym Programem dla wyszczególnionych odcinków tras komunikacyjnych nie prowadzono, 

na żadnym szczeblu administracji publicznej, postępowań administracyjnych, zobowiązujących zarządcę źródła 

hałasu do zmniejszenia ponadnormatywnego hałasu np. na podstawie art. 362 Poś.  

Natomiast w ramach realizacji inwestycji na odcinkach dróg wojewódzkich województwa łódzkiego opra-

cowano szereg dokumentów na potrzeby prowadzonych postępowań dotyczących wydania decyzji o środowi-

skowych uwarunkowaniach oraz pozwoleń na budowę. 

4.3.6. PRZEPISY DOTYCZĄCE EMISJI HAŁASU Z INSTALACJI I URZĄDZEŃ, W TYM PO-

JAZDÓW, KTÓRYCH FUNKCJONOWANIE MA NEGATYWNY WPŁYW NA ŚRODOWISKO 

Zgodnie z art. 155 Poś środki transportu powinny spełniać wymagania ochrony środowiska określone w 

ustawie oraz w przepisach odrębnych. 

W odniesieniu do pojazdów drogowych mają tu zastosowanie poniższe przepisy prawne. 

Zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz.U. z 2012 r. poz. 

1137, z późn. zm.) pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzy-

stanie z niego: nie zakłócało spokoju publicznego przez powodowanie hałasu przekraczającego poziom okre-

ślony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 

pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z późn. zm.). 

Zgodnie z § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia pojazd powinien być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, 

aby poziom hałasu zewnętrznego mierzony podczas postoju pojazdu z odległości 0,5 m nie przekraczał: 

1) w odniesieniu do pojazdu, który był poddany badaniom homologacyjnym - wartości ustalonej w trakcie 

badań homologacyjnych o 5 dB (A); 

2) w odniesieniu do pozostałych pojazdów - wartości podanych w poniższej tabeli „Poziom hałasu zewnętrz-

nego”. 

Tabela 39. Poziom hałasu zewnętrznego pojazdów 

Lp. Pojazd 

Rodzaj silnika 

o zapłonie 

iskrowym 

o zapłonie 

samoczynnym 

1 Motocykl z silnikiem o pojemności skokowej:   

  - nie przekraczającej 125 cm
3
 94 - 

  - większej niż 125 cm
3
 96 - 

2 Samochód osobowy 93 96 

3 
Pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekracza-

jącej 3,5 t, z wyjątkiem samochodu osobowego 
93 102 

4 Inny pojazd samochodowy 98 108 

Dla ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego (§ 45 ust. 1 ww. rozporządzenia) poziom hałasu ze-

wnętrznego mierzony podczas postoju pojazdu silnikowego z odległości 0,5 m nie może przekraczać 104 

dB(A), natomiast motoroweru – 90 dB (A) (§ 53 ust. 5 ww. rozporządzenia). Jednocześnie należy zaznaczyć, 
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że ustawowe wartości emisji hałasu z pojazdów nie są sprawdzane w ramach okresowej oceny stanu technicz-

nego pojazdów dopuszczanych do ruchu drogowego.  

Obecnie na szczeblu europejskim trwają prace dotyczące zmiany przepisów w zakresie emisji hałasu z po-

jazdów. Komisja Europejska przedstawiła wniosek, mający na celu ograniczenie hałasu emitowanego przez 

samochody osobowe, lekkie pojazdy dostawcze, autobusy, autokary oraz lekkie i ciężkie pojazdy ciężarowe. W 

przypadku samochodów osobowych, lekkich pojazdów dostawczych, autobusów i autokarów dopuszczalne 

wartości hałasu byłyby obniżane w dwóch etapach, za każdym razem o 2 dB(A). W przypadku samochodów 

ciężarowych poziom redukcji wyniósłby 1 dB(A) w pierwszym etapie i 2 dB(A) w drugim etapie. Pierwszy 

etap zacząłby obowiązywać dwa lata po opublikowaniu tekstu (po jego zatwierdzeniu przez Parlament Euro-

pejski i państwa członkowskie), zaś drugi – po kolejnych trzech latach. Łącznie środki te umożliwią ogranicze-

nie dokuczliwości hałasu wytwarzanego przez pojazdy o około 25%. Ponadto Komisja zamierza wprowadzić 

nowe, bardziej wiarygodne metody pomiaru emisji hałasu. Jednocześnie, proponuje się, aby pojazdy elektrycz-

ne i pojazdy hybrydowe z napędem elektrycznym były opcjonalnie wyposażone w generatory dźwięku, które 

uczynią te pojazdy bezpieczniejszymi. 

4.4. NOWE DOSTĘPNE TECHNIKI I TECHNOLOGIE W ZAKRESIE OGRANICZANIA HAŁASU 

4.4.1. 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 3) to: 

- rodzaj drogi (1), 

- natężenie ruchu (2),  

- struktura ruchu (3),  

- płynność ruchu (4),  

- prędkość pojazdów (5),  

- rodzaj nawierzchni (6), 

- nachylenie drogi (7), 

- lokalizacja sygnalizacji świetlnej (8). 

Wielkości wpływające na rozchodzenie się hałasu to przede wszystkim (por. Rysunek 3):  

- odległość zabudowy od źródła (A), 

- wysokość zabudowy (B), 

- gęstość zabudowy (C), 

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

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

- wysokość pasa zieleni (E), 

- szerokość pasa zieleni (F), 

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

- ukształtowanie terenu (H). 
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Rysunek 39. Wielkości wpływające na emisję i rozchodzenie się hałasu – hałas drogowy 

 

Powyższe uwarunkowania mają decydujący wpływ na propozycje rozwiązań antyhałasowych na danym 

obszarze.  

4.4.2. MOŻLIWOŚCI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE REDUKCJI HAŁASU – KATALOG ŚRODKÓW 

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 edu-

kacyjnym. Środki administracyjno-organizacyjne mogą mieć charakter lokalny, tzn. dotyczyć pojedynczych 

obiektów, fragmentów ulic, itd. lub globalny, tzn. obejmować swoim zasięgiem znacznie większy obszar (osie-

dle, dzielnicę) lub nawet cały obszar miasta.  

REDUKCJA ILOŚCI POJAZDÓW CIĘŻKICH 

Eliminacja ruchu samochodów ciężarowych z ulic znajdujących się w obszarach szczególnie chronionych 

przed hałasem oraz kumulacja ruchu pojazdów ciężarowych na wybranych, mniej wrażliwych akustycznie tra-

sach zbiorczych, jest klasycznym instrumentem stosowanym w planowaniu przestrzennym. Środki te są rów-

nież stosowane w odniesieniu do istniejącej infrastruktury. Nie mogą one jednak prowadzić do istotnego pogor-

szenia sytuacji na innym obszarze chronionym. 

Tabela 40. 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 

REMONTY ULIC, STOSOWANIE „CICHYCH” NAWIERZCHNI DRÓG 

Utrzymanie, konserwacja oraz bieżące naprawy nawierzchni drogowej znacznie przyczynią się do obniże-

nia poziomu hałasu w środowisku. Eliminacja kolein, ubytków, źle osadzonych studzienek oraz generalne re-

monty nawierzchni powinny być głównymi działaniami w dziedzinie ochrony przed hałasem drogowym. Sza-

cowany, średni zysk akustyczny może wynieść w przypadku remontu jezdni 2-3 dB, w zależności od stanu 

nawierzchni. 
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Ze względu na duże zróżnicowanie warstw ścieralnych nawierzchni drogowych opracowano klasyfikację 

nawierzchni pod względem hałaśliwości.  

Tabela 41. Klasyfikacja nawierzchni drogowych (według prof. PB dr inż. Władysława Gardziejczyka) 

Klasa/ 

Symbol  

Wartości poziomu dźwięku, 

(dB(A)) 
Przykłady warstw ścieralnych 

L1 

(SPB-80) 
CPXI (80) 

Nawierzchnie 

ciche 

  

NC 

(<73,0) 

  

71,5 

(<92,5) 

  

91,0 

 pojedyncze dywaniki porowate o uziarnieniu  

10 mm 

  podwójne dywaniki porowate,  

  nawierzchnie poroelastyczne 

Nawierzchnie 

o zredukowanej 

hałaśliwości 

  

ZH 

 

  

74,5 

(92,5-95,4) 

  

94,0 

  SMA i betony asfaltowe o uziarnieniu < 10 mm 

  dywaniki bitumiczne o uziarnieniu kruszywa < 10 

mm 

  pojedyncze dywaniki porowate o uziarnieniu  

kruszywa > 10 mm 

Nawierzchnie o 

normalnej hała-

śliwości 

  

NH 

 

  

77,5 

(95,5-98,4) 

  

97,0 

  SMA o uziarnieniu kruszywa > 10 mm 

  dywaniki bitumiczne o uziarnieniu 10-16 mm 

  betony asfaltowe o uziarnieniu <16 mm 

  betony cementowe o optymalnym teksturowaniu 

Nawierzchnie 

o podwyższonej 

hałaśliwości 

  

PH 

 

  

80,0 

(98,5-100,5) 

  

99,5 

  powierzchniowe utrwalenia  

  uszorstnione nawierzchnie typu SMA  

   

  klasyczne betony cementowe 

  betonowa kostka brukowa przy optymalnych układach 

połączeń 

Nawierzchnie 

o nadmiernej 

hałaśliwości 

  

NNH 

(>81,0) 

  

82,0 

(86,0 - kost-

ka 

kamienna) 

(>100,5) 

  

101,5 

(106,0 - kostka 

kamienna) 

  kostka kamienna 

  betonowa kostka brukowa bez optymalizacji połączeń 

  betony cementowe poprzecznie rowkowane 

Ponieważ nawierzchnie porowate i poroelastyczne (tzw. ciche nawierzchnie - NC) powinny być stosowane 

dla dróg, na których prędkość potoku ruchu wynosi 60 km/godz. lub więcej, to najlepszym rozwiązaniem są 

nawierzchnie o zredukowanej hałaśliwości (ZH), do których zaliczono, m.in.: SMA i betony asfaltowe o uziar-

nieniu kruszywa mniejszym od 10 mm (zgodnie z Wymaganiami Technicznymi WT-2: są to SMA 5 i SMA 8 

oraz AC5 (beton asfaltowy) i AC8) oraz cienkie (BBM) i bardzo cienkie dywaniki bitumiczne (BBTM), wyko-

nane z mieszanki o nieciągłym uziarnieniu (MNU 8). 

W zależności od stosowanych tradycyjnie w różnych krajach mieszanek do warstw ścieralnych, obserwo-

wane są różne zmiany w hałaśliwości ruchu samochodowego. Na przykład w Wlk. Brytanii, gdzie bardzo po-

pularny jest Hot Rolled Asphalt, zastosowanie SMA zmniejszyło hałas samochodowy od 2.7 do 5.3 dB(A). 

Także we Włoszech, pomiary przy prędkości 110 km/h i w porównaniu z betonem asfaltowym 0/15 mm, wska-

zały spadek natężenia hałasu o 5.0÷7.0 dB(A). Nie zawsze tak dobry efekt jest osiągany. W przypadkach zasto-

sowania dodatkowego uszorstnienia drobnym kruszywem, o okresie około roku można spodziewać się wzrostu 

hałaśliwości nawierzchni. 

Z kolei asfalt porowaty to termin powszechnie stosowany na określenie mieszanki SMA o zawartości próż-

ni powyżej 15%.  
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Rysunek 40. Asfalt porowaty o dużej zawartości próżni (źródło nynas.com) 

 

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 materia-

łów powstających wskutek tarcia), soli stosowanych do odladzania i, oczywiście, wody w porównaniu z trady-

cyjnym 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 sto-

sowane w Holandii i Japonii, gdzie prawie 60% to nawierzchnie z asfaltu drenażowego. 

W warunkach klimatycznych Polski koszty utrzymania dróg o takiej nawierzchni są wciąż wysokie, stąd 

nie zaleca się ich stosowania w najbliższej perspektywie, ze względu na możliwą szybką utratę korzystnych 

właściwości akustycznych. Niewykluczone, że w przyszłości powstaną inne rodzaje mieszanek bardziej odpor-

nych na warunki klimatyczne, wtedy należałoby rozważyć stosowanie tego typu rozwiązań. 

Pomimo, że nawierzchnie o zredukowanej hałaśliwości są droższe, to ich stosowanie w dłuższej perspek-

tywie jest opłacalne. Koszt warstwy ścieralnej jest niewielkim ułamkiem kosztu budowy nowej drogi, a wła-

ściwości akustyczne są lepsze niż tradycyjnych asfaltów. Warto też poszukiwać rozwiązań bardziej zaawanso-

wanych niż powszechnie stosowane, gdyż pozwalają one często na rezygnację z ekranów akustycznych i ogra-

niczeń prędkości, dając w zamian dobry klimat akustyczny, a także, co jest istotne, pozwalają na zmniejszenie 

zużycia paliwa przez zmniejszenie oporu toczenia opon. 

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 eko-

nomicznych.  

Uspokojenie ruchu stanowi jeden z ważnych celów racjonalnej polityki komunikacyjnej w obszarach zur-

banizowanych, sprzyja realizacji wielu innych celów tej polityki oraz stanowi warunek zrównoważonego roz-

woju. 
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Rysunek 41. 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, 

- 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 42. Wprowadzenie uspokojenia ruchu poprzez zmianę geometrii ulicy – pierwotny przebieg 

 oznaczono kolorem czerwonym – Katowice 
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Rysunek 43. 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 geo-

metrii jezdni, w wyniku których, kierujący ma wrażenie, że ulica nie jest prosta, a jego reakcją jest wolniejsza 

jazda. 

Redukcje emisji hałasu w strefie uspokojonego ruchu waha się od 1 do 4 dB w zależności od zastosowa-

nych rozwiązań. Natomiast wyłącznie ulicy z ruchu skutkuje całkowitą likwidacją uciążliwości związanych z 

hałasem. 

EKRANY AKUSTYCZNE, WAŁY ZIEMNE 

Ochroną przed hałasem za pomocą klasycznego ekranu akustycznego objęte być powinny osiedla o zabu-

dowie niskiej (2-5 kondygnacje). Zastosowanie ekranu akustycznego w przypadku osiedli z budynkami wyso-

kimi 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 zabez-

pieczeń. Dodatkowo, w takiej sytuacji, może wystąpić pogorszenie sytuacji akustycznej na wyższych kondy-

gnacjach. W celu zapobieżenia takim sytuacjom, na krawędzi górnej ekranu stosuje się tzw. dyfraktory.  

Rysunek 44. Ekran akustyczny porośnięty zielenią (źródło www.techbud.com.pl) 
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Rysunek 45. Dyfraktor zamontowany na krawędzi górnej ekranu akustycznego (źródło www.techbud.com.pl) 

 

Rysunek 46. Przestrzenny rozkład hałasu po wybudowaniu ekranu akustycznego – widok 3D 

 

Rysunek 47. Przestrzenny rozkład hałasu po wybudowaniu wału ziemnego – widok 3D 

 

Ekrany wykonuje się z materiałów odbijających, odbijająco-pochłaniających, lub odbijająco-rozprasza-

jących, 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 pół-

przezroczystych płyt szklanych, głównie z poliwęglanu lub szkła akrylowego (odbijające). Wymienione typy 

ekranów akustycznych (poza akrylowymi) dzięki różnorodnym konstrukcjom umożliwiają rozrost i utrzymanie 

roślin pnących
(1)

. 

Do ekranów możemy zaliczyć także wały ziemne np. dodatkowo obsadzone roślinnością. 
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Rysunek 48. Wizualizacja ekranu akustycznego w formie tuneli oraz półtuneli projektowanego  

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

 

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 warto-

ściami 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. 

KONTROLA STANU TECHNICZNEGO POJAZDÓW, ŚRODKI TECHNICZNE STOSOWANE 

W POJAZDACH DROGOWYCH 

Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu mogą wynikać również ze złego stanu technicznego po-

jazdów. Z ruchu powinny być eliminowane pojazdy drogowe nie spełniające wymagań Rozporządzenia Mini-

stra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 

niezbędnego wyposażenia, (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262). Pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowa-

dzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 

2003 r. 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. 

TWORZENIE PASÓW ZWARTEJ ZIELENI OCHRONNEJ 

Fale akustyczne rozchodzące się przez teren pokryty roślinnością są rozpraszane i pochłaniane. Najmniej-

szą 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%.  
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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 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, gę-

stych skupiskach na dużych obszarach, tworzących po kilka pasów o szerokości po kilka lub kilkanaście me-

trów. 

MONITORING HAŁASU 

Państwowy Monitoring Środowiska (PMŚ) jest niezbędnym narzędziem do oceny wypełniania przez Pol-

skę 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 wzdłuż ciągów komunikacyjnych może 

być cennym narzędziem, a przede wszystkim dostarczy informacji potrzebnych do oceny polityki antyhałaso-

wej. 

WYMIANA STOLARKI OTWOROWEJ 

Izolacyjność akustyczna okien zależy w znacznym stopniu od rodzaju szyb. Określa ją wskaźnik Rw, któ-

rego 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 róż-

nej grubości, z przestrzenią między nimi wypełnioną gazem ciężkim. Okna o podwyższonej izolacyjności aku-

stycznej mają wskaźnik Rw = 35 dB. Jeżeli hałas jest szczególnie uciążliwy, warto kupić okna o jeszcze wyż-

szej izolacyjności akustycznej: Rw powyżej 42 dB. W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji w domu sto-

suje się tzw. nawietrzaki (nawiewniki) regulujące napływ powietrza w zamkniętych pomieszczeniach. Dzięki 

takiemu rozwiązaniu, przy zamkniętych oknach następuje wymiana powietrza w mieszkaniu. 

Rysunek 49. Okno dźwiękoszczelne z nawietrzakiem 

 

KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI W OTOCZENIU ŹRÓDEŁ HAŁASU – PLANOWANIE 

PRZESTRZENNE 

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 miejsco-

wych planach zagospodarowania przestrzennego zapewnia się warunki utrzymania równowagi przyrodniczej i 
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racjonalną gospodarkę zasobami środowiska, w szczególności przez uwzględnianie potrzeb ochrony przed ha-

łasem.  

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

ochrony środowiska przed hałasem zostanie uchwalony przez sejmik województwa, zapisy te muszą być 

uwzględnione w planach zagospodarowania przestrzennego. Obydwa akty mają rangę aktów prawa miejsco-

wego 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 przestrzennym
13

. 

W ustaleniach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz w indywidualnych decyzjach o 

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu należy przeciwdziałać powstawaniu konfliktów przestrzen-

nych, wynikających z narażenia na oddziaływanie hałasu terenów, które zalicza się do chronionych przed hała-

sem 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 akustycz-

nie (budynki mieszkalne, szkoły, szpitale, itp.) na obszarze na którym są niespełnione standardy ochrony śro-

dowiska w zakresie hałasu, a nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, mógłby zo-

stać 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 Infra-

struktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 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 położo-

nych w strefie udokumentowanych przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu lub dla będących ich przyczy-

ną terenów usługowych i przemysłowych, powinny wprowadzić ww. wymaganie.  

W przypadku posiadania przez gminę 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, 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 mieszka-

niowej jedno- i wielorodzinnej oraz stopniowo eliminować funkcje powodujące określone uciążliwości dla 

środowiska i mieszkańców (tereny mieszkalnictwa o średniej i małej intensywności). 

                                                      
13) 

K. Gruszecki, Komentarz do ustawy Poś, LEX, Warszawa 2007. 
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Rysunek 50. Ochrona mieszkań przed hałasem, za pomocą przeźroczystych „ekranów”  

umieszczonych we wnęce okiennej (Kraków) 

 

Ochronę przed hałasem zabudowy ukształtowanej należy prowadzić zgodnie z Prawem ochrony środowi-

ska. W przypadku konieczności budowy ekranów akustycznych należy wprowadzać obudowę biologiczną wo-

kół ekranów w celu poprawy ich estetyki. 

Stosowanie w planowaniu przestrzennym zasady strefowania, tzn. wprowadzania określonego typu zabu-

dowy i zagospodarowania terenu w zależności od występującego lub potencjalnego poziomu hałasu, może za-

wczasu ograniczyć uciążliwość związaną z ponadnormatywnym hałasem. Należy dążyć do właściwego strefo-

wania 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 51. Przykład właściwego strefowania akustycznego 

Strefa 

hałaśliwa 

(I) 

 
Strefa obojętna 

pod względem aku-

stycznym (II) 

 

Strefa wymaga-

jąca ochrony przed 

hałasem 

„mniej wrażliwa” 

(III) 

 

Strefa wymagająca 

ochrony przed hałasem 

„bardzo wrażliwa” (IV) 

Przykładowe strefowanie wokół tras komunikacyjnych: 

- 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 tere-

nu, 

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

wymi 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 pozio-

mu hałasu, do planów wprowadza się linie zabudowy oddalające budynki mieszkalne od źródła hałasu 

oraz stosowne zabezpieczenia akustyczne, np. w postaci dźwiękochłonnych przegród budowlanych, 
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ekranów, szyb okiennych o zwiększonej izolacyjności, a także poprzez usytuowanie budynków, okre-

ślenie 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. 

Rysunek 52. Przykład strefowania obszarów w sąsiedztwie drogi 

 

Lokalizacja budynków w znacznej odległości od trasy komunikacyjnej 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 miesz-

kalnych położonych dalej. W przypadku braku takich możliwości należy stosować na obiekcie podlegającym 

ochronie, przeźroczyste ekrany, które znajdują się w pewnej odległości przed elewacją (ok. 1 m). 

Rysunek 53. Przykład rozmieszczenia pomieszczeń w budynku 

 

Rysunek 54. Przykład zabudowy tarasowej 

 

4.5. METODYKA REALIZACJI PROGRAMU 

Należy przyjąć, że brak jest technicznych i ekonomicznych możliwości dokonania poprawy warunków aku-

stycznych środowiska w krótkim czasie na wszystkich obszarach tego wymagających. Stąd też programy 

ochrony środowiska przed hałasem muszą mieć charakter wieloletni. Założenie to jest zgodne z treścią przepisu 
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zawartego w art. 8 ust. 5 Dyrektywy 2002/49/WE, w którym m.in. wymaga się dokonywania analiz programów 

ochrony przed hałasem i w miarę konieczności – ich zmian i korekt - w okresach co 5 lat. Dyrektywa nie okre-

śla przy tym ram czasowych zakończenia realizacji programów. 

Biorąc pod uwagę ww. uwarunkowania, niezbędne jest przyjęcie pewnych kryteriów, w oparciu o które zo-

staną określone cele do zrealizowania w ramach Programu. Parametrami tymi muszą być określone wartości 

poziomów dźwięku.  

Sposób ustalania kryterium powinien uwzględniać co najmniej: 

- krajowe kryteria oceny hałasu (zestawy prawnie ustanowionych poziomów dopuszczalnych, wskaźnik 

M), 

- zasadę prewencji, o której jest mowa w art. 1 Dyrektywy 2002/49/WE,  a więc uwzględniać podział ob-

szarów objętych programem na obszary wymagające: 

- działań naprawczych (poprawa istniejącego stanu akustycznego środowiska), 

- ochrony istniejącego, korzystnego stanu akustycznego tam, gdzie się on jeszcze zachował.  

Polskie przepisy prawne ustalają zróżnicowane wartości poziomów dopuszczalnych w odniesieniu do 

wskaźników oceny, z których w przypadku niniejszego Programu znaczenie mają dwa: 

- poziom dzienno-wieczorno-nocny – LDWN, 

- poziom nocny - LN. 

Przyjmuje się, iż celem strategicznym odnoszącym się do ochrony klimatu akustycznego powinna być do-

celowa wartość poziomu hałasu w środowisku, wyrażona przy pomocy wskaźnika oceny, którym jest poziom 

dzienno-wieczorno-nocny LDWN. Działania niniejszego Programu uzależniono od wielkości przekroczeń tegoż 

wskaźnika. 

W poniższej tabeli zaproponowano ogólny sposób ustalania planów działań wraz z określeniem terminu ich 

realizacji. 

Tabela 42. Zestawienie celów operacyjnych Programu 

Okres Działanie Horyzont czasowy 

Krótkoterminowy 

Działania na terenach, na których występują przekrocze-

nia poziomów dopuszczalnych powyżej 10 dB dla wskaź-

nika LDWN oraz działania wspomagające Program na po-

zostałych terenach 

2014-2019 

Długoterminowy 

Działania, których realizacja nie jest możliwa lub jest 

niewskazana w okresie krótkoterminowym ze względów 

ekonomicznych lub ze względu na planowane/trwające 

inwestycje komunikacyjne 

Po aktualizacji Programu 

- po 2019 roku 

Działania Programu zostały dobrane tak, aby uwzględniać wpływ aktualnie realizowanych oraz przyszłych 

inwestycji na klimat akustyczny w danym rejonie - autostradowej obwodnicy Łodzi oraz budowy wybranych 

dróg ekspresowych (S-8). Podyktowane jest to zarówno względami ekonomicznymi jak brakiem możliwości 

„cofnięcia” działań już zrealizowanych (np. budowa ekranów akustycznych).  

Zatem w okresie krótkoterminowym Program koncentrować się będzie wyłącznie na rzetelnej analizie no-

wych rozkładów ruchu na sieci dróg wojewódzkich, wynikających głównie z programu budowy autostrad. 

Możliwym jest, że ciężki ruch samochodowy przeniesie się na wybudowane autostrady i drogi ekspresowe, tym 

samym nie będzie potrzeby wydawania wielu milionów złotych na zabezpieczenia akustyczne (np. ekrany aku-

styczne), a zaoszczędzone pieniądze będzie można przeznaczyć na poprawę jakości dróg. 

Działania podzielono na inwestycyjne (remonty/modernizacje dróg, ograniczenia i kontrole prędkości) oraz 

na wspomagające (ekspertyzy, działania z zakresu planowania przestrzennego), przy te działania są obligato-

ryjne dla wszystkich rejonów, na których występują przekroczenia poziomów dopuszczalnych hałasu. 

5. OKRESLENIE I OCENA DZIAŁAŃ PROGRAMU 

W ramach Programu zaproponowano następujące działania: 
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Tabela 43. Zestawienie informacji o działaniach Programu dla odcinka drogi wojewódzkiej  

nr 485 od km 0+000 do km 3+100 

Lp. Działanie 
Jednostka  

odpowiedzialna 

Termin  

realizacji 
Koszt realizacji 

1 

Aktualizacja mapy akustycznej na anali-

zowanym odcinku DW 485 na terenie 

miasta Bełchatowa po realizacji obwod-

nicy 

Zarząd Dróg Woje-

wódzkich w Łodzi 
2014-2019 10 tys. 

2 

Przygotowanie opinii dot. możliwości 

wprowadzenia zakazu ruchu tranzyto-

wego wzdłuż ciągu DW 485 na terenie 

miasta Bełchatowa po realizacji obwod-

nicy 

Zarząd Dróg Woje-

wódzkich w Łodzi 
2014-2019 bezkosztowo 

3 
Prowadzenie przeglądów stanu na-

wierzchni drogowej. 

Zarząd Dróg Woje-

wódzkich w Łodzi 
2014-2019 bezkosztowo 

4 

Uwzględnianie zasad kształtowania 

przestrzeni w otoczeniu źródeł hałasu 

dla nowotworzonych planów zagospo-

darowania przestrzennego 

Prezydent miasta 

Bełachatowa 
Zadanie ciągłe bezkosztowo 

Obwodnica Bełchatowa w znaczny sposób zmieni strukturę komunikacyjną w omawianym rejonie. Układ 

drogowy na wiele lat będzie ustalony. Aktualizacja mapy akustycznej, wykonana minimum 1 rok od po reali-

zacji obwodnicy Bełchatowa, pokaże jakie będzie realne zagrożenie hałasem wzdłuż rozpatrywanego odcinka.  

Wykonana mapa akustyczna potwierdza duży udział ruchu tranzytowego w ruchu. Spowodowane jest to 

brakiem obwodnicy miejskiej i skutkuje przenikaniem ruchu tranzytowego w okolice obszarów centralnych 

oraz mieszkalnych w Bełchatowie. Kierowcy tego rodzaju pojazdów (TIR) szukają alternatywnych dróg dotar-

cia do celu, lub kierują się wytyczonymi drogami krajowymi przebiegającymi przez miasto co przekłada się na 

lokalne przekroczenia poziomów dopuszczalnych hałasu. Wykonanie ekspertyzy dotyczącej możliwości reduk-

cji ruchu tranzytowego wzdłuż omawianego odcinka pomoże w ustalaniu celów programowych przy aktualiza-

cji Programu. 

Prowadzenie corocznych, wiosennych przeglądów stanu nawierzchni drogowej pozwoli utrzymać drogi w 

należytym stanie technicznym. Z każdorazowego przeglądu, wykonanego przez specjalne zespoły wyznaczone 

do tego zadania, powinien być sporządzony raport o stanie nawierzchni drogowej. Raport powinien zawierać 

informacje o stanie jezdni na poszczególnych odcinkach (np. typ nawierzchni, liczba kolein, dziur, źle osadzo-

nych studzienek, itp. – wraz z lokalizacją). Gotowy raport powinno konsultować się z właściwymi organami 

samorządu terytorialnego w celu określenia priorytetów. Na podstawie powyższego raportu powinna co roku 

powstawać aktualna lista odcinków ulic przeznaczonych do remontu. 

Tabela 44. Przykład raportu o stanie nawierzchni 

Odcinek 

drogi  

(od-do) 

Stan nawierzchni Dodatkowe uwagi 
Data planowanego re-

montu/modernizacji 
Wniosek 

x np. zły – liczne dziury 
np. źle osadzone stu-

dzienki 
brak 

Konieczny re-

mont w bieżą-

cym roku 

y 
Dostateczny – nielicz-

ne ubytki 

np. może ulec znacznej 

dewastacji w okresie 

zimowym 

brak 

Remont może 

być konieczny 

w następnym 

roku 

Wprowadzenie nawierzchni o uziarnieniu mniejszym od 10 mm (o zredukowanej hałaśliwości – ZH
14

) mo-

że spowodować trudności w zaprojektowaniu mas bitumicznych dla wyższych kategorii ruchu (KR4, KR6) 

                                                      
14) 

Zobacz rozdział 4.5.2.2. 
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oraz odpornych na koleinowanie dla dróg już istniejących. W związku z powyższym, w przypadku remontów 

nawierzchni drogowej należy pozostawić dotychczasowe uziarnienie, tj. maksymalnie do 11 mm. 

Natomiast dla nowoprojektowanych dróg wojewódzkich prowadzonych w nowym śladzie (obwodnice 

miejscowości) obligatoryjnie należy stosować nawierzchnie o tzw. zredukowanej hałaśliwości (ZH), tj. o uziar-

nieniu poniżej 10 mm. 

6. HARMONOGRAM I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ PROGRAMU 

Jak już wspomniano do określenia harmonogramu i kolejności realizacji działań Programu należy zastoso-

wać tzw. wskaźnik M (por. Rozdział 4.4.3). 

Wskaźnik M zdefiniowano w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w spra-

wie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem i ma 

postać: 

M = 0.1•m•(10
0.1•ΔL 

- 1) 

gdzie:  

M - wartość wskaźnika,  

ΔL - wielkość przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu dB,  

m - liczba mieszkańców na terenie o przekroczonym poziomie dopuszczalnym.  

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

mieszkaniowego, uwzględniając ilość mieszkańców i wielkość przekroczeń. Podczas prac nad mapą akustycz-

ną dla dróg wojewódzkich określono wskaźnik M dla pojedynczych budynków. 

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

cej w obszarach, na których te przekroczenia występują. 

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.  

Uzyskane wartości wskaźnika M stanowią o kolejności realizacji zadań programu na terenach mieszkanio-

wych. Kolejność ustala się zaczynając od terenów o najwyższej wartości wskaźnika M do terenów o wartości 

wskaźnika M najniższej.  

Dla rozpatrywanego odcinka drogi zaproponowano jedynie działania wspomagające, które należy wykonać 

niezależnie od wartości wskaźnika M. 

Tabela 45. Harmonogram realizacji poszczególnych zadań Programu 

DW 

485 

Aktualizacja mapy akustycznej na anali-

zowanym odcinku DW 485 na terenie 

miasta Bełchatowa po realizacji obwodni-

cy 

Zarząd Dróg Woje-

wódzkich w Łodzi 
2014-2019 10 tys. 

Przygotowanie opinii dot. możliwości 

wprowadzenia zakazu ruchu tranzytowe-

go wzdłuż ciągu DW 485 na terenie mia-

sta Bełchatowa po realizacji obwodnicy 

Zarząd Dróg Woje-

wódzkich w Łodzi 
2014-2019 bezkosztowo 

Prowadzenie przeglądów stanu na-

wierzchni drogowej 

Zarząd Dróg Woje-

wódzkich w Łodzi 
2014-2019 bezkosztowo 

Uwzględnianie zasad kształtowania prze-

strzeni w otoczeniu źródeł hałasu dla 

nowotworzonych planów zagospodaro-

wania przestrzennego 

Prezydent miasta Beła-

chatowa 

Zadanie cią-

głe 
bezkosztowo 
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7. CZĘŚĆ GRAFICZNA (MAPOWA) OBEJMUJĄCA ZESTAW MAP AKUSTYCZNYCH PO ZA-

PROPONOWANYCH ZABEZPIECZENIACH AKUSTYCZNYCH BĄDŹ PROPONOWANYCH OB-

SZARACH OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA 

W ramach niniejszego Programu nie zaproponowano żadnych ekranów akustycznych oraz obszarów ogra-

niczonego użytkowania. 

8. PODSUMOWANIE 

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 map akustycznych odcinków drów wojewódzkich administrowanych przez 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. 

Dynamiczny rozwój województwa łódzkiego, szczególnie w dziedzinie komunikacji, powoduje koniecz-

ność dostosowania zadań Programu ochrony środowiska przed hałasem do zmieniającej się struktury połączeń 

drogowych. 

Nie jest znane prognozowane natężenie ruchu, które nastąpi po zakończeniu realizacji autostrad, dróg eks-

presowych oraz obwodnic miejskich. W związku z powyższym miarodajne analizy akustyczne mogą nastąpić 

dopiero gdy układ drogowy zostanie na wiele lat ustalony. Proponowanie kosztownych działań inwestycyjnych, 

jakimi są środki ochrony przed hałasem (np. ekrany akustyczne), w perspektywie obniżenia poziomu hałasu 

związanego z zakończeniem inwestycji budzi wiele wątpliwości.  

Budowa obwodnicy miasta Bełchatowa, w połączeniu z systematyczną modernizacją istniejącej infrastruk-

tury drogowej wpłyną w istotny sposób na poprawę płynności ruchu samochodowego na całym analizowanym 

odcinku. Można oczekiwać ogólnego spadku natężenia ruchu, szczególnie tranzytowego, wzdłuż DW 485, co 

przełoży się na zmniejszenie poziomu hałasu. 

Opisane w niniejszym Programie działania wspomagające przyniosą także inne korzyści np. poprawę bez-

pieczeństwa ruchu, zmniejszenie wprowadzanych zanieczyszczeń ze źródeł liniowych, a przestrzeganie zasad 

właściwego planowania przestrzennego pozwoli zapobiec powstawaniu konfliktów akustycznych w przyszło-

ści. 

Działania zawarte w niniejszym Programie są działaniami realnymi. Większość kosztów poniesionych na 

niniejszy Program należy postrzegać jako konieczność realizacji zadań już zaplanowanych i jedynie pośrednio 

związanych z ochroną akustyczną.  

Realizując zadania, mające wpływ na klimat akustyczny wokół dróg wojewódzkich, należy korzystać z ka-

talogu środków antyhałasowych i najnowszych zdobyczy techniki, pozwalających na zmniejszenie uciążliwości 

akustycznej inwestycji.  

Dla nowoprojektowanych dróg wojewódzkich prowadzonych w nowym śladzie (np. obwodnice miejsco-

wości) należy stosować zalecenia zawarte w niniejszym Programie. Dla starych przebiegów dróg wojewódz-

kich w obszarach miast nie ma takich możliwości. Pasy drogowe posiadają ograniczoną szerokość, a ze wzglę-

du na występującą zwartą zabudowę uliczną i brak rezerwy terenu, lokalizacja ekranów akustycznych lub in-

nych środków ochrony przed hałasem napotyka na duże trudności. 

Działania w okresie długoterminowym powinny być ukierunkowane, przede wszystkim, na wyprowadzenie 

części ruchu samochodowego, w szczególności ruchu samochodów ciężkich, z tras przebiegających przez tere-

ny zamieszkane. Może to spowodować przeniesienie uciążliwości związanej z hałasem w inne rejony dotych-

czas spokojne. Należy temu przeciwdziałać stosując najnowsze technologie nawierzchni dróg oraz, tam gdzie 

będzie to uzasadnione, nowoczesne ekrany akustyczne. 
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IV. DROGA WOJEWÓDZKA NR 702 OD KM 32+600 DO KM 43+500 

Spis treści: 

1. Podstawy realizacji programu 

2. Część opisowa 

2.1. Opis obszaru objętego programem 

2.2. Podanie naruszeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku wraz z zakresem naruszenia 

2.3. Wyszczególnienie podstawowych kierunków i zakresu działań niezbędnych do przywrócenia dopuszczalnych 

      poziomów hałasu w środowisku 

2.4. Termin realizacji programu, w tym terminy realizacji poszczególnych zadań 

2.5. Koszty realizacji programu, w tym koszty realizacji poszczególnych zadań 

2.6. Źródła finansowania programu 

2.7. Wskazanie rodzajów informacji i dokumentów wykorzystanych do kontroli i udokumentowania realizacji 

       programu 

3. Część wyszczególniająca ograniczenia i obowiązki wynikające z realizacji programu 

3.1. Sejmik Województwa Łódzkiego 

3.2. Zarządzający drogą 
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1. PODSTAWY REALIZACJI PROGRAMU 

Opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem (zwanego dalej Programem) wynika z obo-

wiązku nałożonego w art. 119 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2013 r. poz. 1232). Wymóg ten został wprowadzony do ustawy Poś poprzez implementację Dyrekty-

wy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się 

do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. 

Merytoryczną podstawą opracowania Programu jest „Mapa akustyczna odcinków dróg administrowanych 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź” wraz z jej aktualizacją wynikającą ze 

zmiany przepisów dotyczących dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Wykonane w ramach jej re-

alizacji mapy terenów zagrożonych hałasem (mapy konfliktów akustycznych) stanowiły podstawę niniejszego 

opracowania. 

2. CZĘŚĆ OPISOWA 

2.1. OPIS OBSZARU OBJĘTEGO ZAKRESEM PROGRAMU 

Analizowane odcinki drogi wojewódzkiej nr 702 znajdują się w województwie łódzkim, w powiecie zgier-

skim, w gminie Zgierz. Odcinek od km 32+600 do km 37+300 przebiega od skrzyżowania z DW 708 do auto-

strady A2, w ciągu ul. Zgierskiej. Sąsiaduje z terenami rolnymi i lasami, zwłaszcza od strony autostrady A2 

oraz rozproszoną zabudową usługową i mieszkaniową. Najgęstsza zabudowa chroniona znajduje się w miej-

scowości Biała. Dominuje wśród niej zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, rzadziej występuje zabudowa 

mieszkaniowo-usługowa. 

Na rysunku poniżej, kolorem czerwonym, przedstawiono graficzny przebieg rozpatrywanego odcinka drogi 

wojewódzkiej nr 702. 
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Rysunek 55. Graficzny przebieg rozpatrywanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 702 

 

Odcinek od km 37+300 do km 40+600 rozpoczyna się na wysokości autostrady A2, a kończy na północnej 

granicy miasta Zgierz. Przebiega przez miejscowości Dąbrówka Wielka i Dąbrówka - Malice, w ciągu ulicy 

Dąbrowskiej. Droga sąsiaduje głownie z terenami rolnymi, lasami oraz rozproszoną zabudową niechronioną. W 

niewielu miejscach w pobliżu drogi znajduje się rozproszona zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

Odcinek od km 40+600 do km 43+500 rozpoczyna się na północnej granicy Zgierza, a kończy w centrum 

miasta, przy skrzyżowaniu z Aleją Armii Krajowej (DK 1). Odcinek biegnie w ciągu ul. Piątkowskiej. Północ-

na część odcinka sąsiaduje z lasami, bliżej centrum miasta droga sąsiaduje ze zwartą zabudową chronioną w 

przeważającej części mieszkaniową jednorodzinną, w mniejszym stopniu mieszkaniowo-usługową, a także, 

przy ul. Józefa Piłsudskiego, teren usług nauki.  

2.2. PODANIE NARUSZEŃ DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU 

WRAZ Z ZAKRESEM NARUSZENIA 

Poniżej zestawiono tabelarycznie odcinki DW 702 na rozpatrywanym obszarze, wraz z podaniem zakresu 

naruszeń poziomów dopuszczalnych. 

Tabela 46. Naruszenia dopuszczalnych poziomów hałasu 

Lp. 

Pikietaż 

Opis odcinka 

Wielkość przekroczeń 

(dB) 
Wielkość wskaźnika M początko-

wy 
końcowy 

(km) (km) 
Wskaźnik 

LDWN 

Wskaźnik 

LN 

Wskaźnik 

LDWN 
Wskaźnik LN 

1 32+600 37+300 
Bądków skrzyżowa-

nie z A2 
do 10 do 10 do 5 do 5 

2 37+300 40+600 
Skrzyżowanie z A2 - 

Zgierz granica miasta 
do 10 do 10 do 5 do 5 

3 40+600 41+900 

Zgierz granica miasta 

– Zgierz, ul. Kaspro-

wicza 

powyżej 

10 
do 10 do 5 do 5 

4 41+900 42+500 

Zgierz, ul. Kasprowi-

cza – Zgierz, ul. Pół-

nocna 

do 10 do 10 do 5 do 5 

5 42+500 43+500 

Zgierz, ul. Północna – 

Zgierz, skrzyżowanie 

z DK91 

powyżej 

10 
do 10 

do 10  

(jeden bu-

dynek pow. 

20) 

do 10 (jeden 

budynek pow. 

20) 
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2.3. WYSZCZEGÓLNIENIE PODSTAWOWYCH KIERUNKÓW I ZAKRESU DZIAŁAŃ NIE-

ZBĘDNYCH DO PRZYWRÓCENIA DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW HAŁASU W ŚRODOWI-

SKU 

Zgodnie z informacją przekazaną przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w latach 2011-2012 wykonano odno-

wę nawierzchni na odcinku DW 702 od km 32+600 do 40+200 (Gieczno – Zgierz).  

Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu powyżej 10 dB występują na dwóch odcinkach: od grani-

cy miasta do skrzyżowania z ul. Kasprowicza (km 40+600 do km 41+900) oraz na odcinku od ul. Północnej do 

skrzyżowania z DK91 (od km 42+500 do km 43+500), przy czym na odcinku od granicy m. Zgierz do ul. Ka-

sprowicza (km 40+600 do km 41+900) zakres przekroczeń pow. 10 dB w większości nie obejmuje budynków 

mieszkalnych. Na tym odcinku w okresie krótkoterminowym proponuje się zatem wprowadzenie ograniczenia 

prędkości ruchu do 40 km/h. 

Natomiast na odcinku od ul. Północnej do skrzyżowania z DK91 (od km 42+500 do km 43+500), ze 

względu na zły stan nawierzchni drogowej proponuje się w okresie krótkoterminowym remont nawierzchni 

asfaltowej. 

Ustawowa aktualizacja mapy akustycznej na rozpatrywanych odcinkach drogi wojewódzkiej nr 702 pozwo-

li również ocenić jej obciążenie tranzytowym. Jeżeli mapa akustyczna wykaże dalsze znaczne obciążenie takim 

ruchem, postuluje się przygotowanie opinii dotyczącej możliwości wprowadzenia zakazu ruchu tranzytowego 

na terenie miasta Zgierza, w ciągu DW 702, która zostanie uwzględniona przy aktualizacji Programu: 

1) prowadzenie corocznych, wiosennych przeglądów nawierzchni drogowej oraz ustalenie priorytetów remon-

tów/modernizacji nawierzchni drogowej na całej długości rozpatrywanego odcinka; 

2) uwzględnianie zasad kształtowania przestrzeni, zgodnie z opisem w rozdziale 4.4.2., w otoczeniu źródeł 

hałasu dla nowotworzonych planów zagospodarowania przestrzennego, przy czym zadanie to powinno być 

prowadzone w sposób ciągły podczas trwania obecnego oraz następnych Programów. 

Tabela 47. Działania Programu dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 702 od km 32+600 do km 43+500 

Lp. Działanie 
Jednostka odpowie-

dzialna 
Termin realizacji 

1 
Ograniczenie prędkości ruchu do 40 km/h na odcinku od 

km 40+600 do km 41+900 
Zarząd Dróg Woje-

wódzkich w Łodzi 
2014-2019 

2 
Wymiana nawierzchni na odcinku od km 42+500 do km 

43+500 
Zarząd Dróg Woje-

wódzkich w Łodzi 
2014-2019 

3 
Aktualizacja mapy akustycznej na rozpatrywanym od-

cinku DW 702 
Zarząd Dróg Woje-

wódzkich w Łodzi 
2014-2019 

4 

Przygotowanie opinii dot. możliwości wprowadzenia 

zakazu ruchu tranzytowego wzdłuż ciągu 702 na terenie 

miasta Zgierza 

Zarząd Dróg Woje-

wódzkich w Łodzi 
2014-2019 

5 Prowadzenie przeglądów stanu nawierzchni drogowej. 
Zarząd Dróg Woje-

wódzkich w Łodzi 
2014-2019 

6 

Uwzględnianie zasad kształtowania przestrzeni w oto-

czeniu źródeł hałasu dla nowotworzonych planów zago-

spodarowania przestrzennego 

Rady Gmin Zadanie ciągłe 

2.4. TERMIN REALIZACJI PROGRAMU, W TYM TERMINY REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH 

ZADAŃ 

Zaproponowane w poprzednim punkcie działania należy wykonać w okresie od 2014 do 2019 roku. 

2.5. KOSZTY REALIZACJI PROGRAMU, W TYM KOSZTY REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH 

ZADAŃ 

Poniżej przedstawiono tabelaryczne zestawienie kosztów działań zaproponowanych dla rozpatrywanego 

odcinka drogi nr 702. 
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Tabela 48. Aspekty finansowe działań Programu dla odcinka drogi wojewódzkiej  

nr 702 od km 32+600 do km 43+500 

Lp. Działanie Koszt (zł) 
Jednostka  

odpowiedzialna 

Źródła  

finansowania 

1 

Ograniczenie prędkości ruchu do 40 

km/h na odcinku od km 40+600 do km 

41+900 

5 tys. 
Zarząd Dróg Woje-

wódzkich w Łodzi 

Budżet Wojewódz-

twa Łódzkiego 

2 
Wymiana nawierzchni na odcinku od 

km 42+500 do km 43+500 
400 tys. 

Zarząd Dróg Woje-

wódzkich w Łodzi 

Budżet Wojewódz-

twa Łódzkiego 

3 
Aktualizacja mapy akustycznej na roz-

patrywanym odcinku DW 702 
10 tys. 

Zarząd Dróg Woje-

wódzkich w Łodzi 

Budżet Wojewódz-

twa Łódzkiego 

4 

Przygotowanie opinii dot. możliwości 

wprowadzenia zakazu ruchu tranzyto-

wego wzdłuż ciągu 702 na terenie mia-

sta Zgierza 

bezkosztowe 
Zarząd Dróg Woje-

wódzkich w Łodzi 

Budżet Wojewódz-

twa Łódzkiego 

5 
Prowadzenie przeglądów stanu na-

wierzchni drogowej 
bezkosztowe 

Zarząd Dróg Woje-

wódzkich w Łodzi 

Budżet Wojewódz-

twa Łódzkiego 

6 

Uwzględnianie zasad kształtowania 

przestrzeni w otoczeniu źródeł hałasu 

dla nowotworzonych planów zagospo-

darowania przestrzennego 

bezkosztowe Rady Gmin Budżety Gmin 

2.6. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU 

Finansowanie działań niniejszego Programu spoczywa na jednostkach zobowiązanych do ich realizacji 

(Tabela 3). Dodatkowych źródeł finansowania wskazane jednostki mogą szukać wśród funduszy unijnych (np. 

fundusze strukturalne, Fundusz Spójności), środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej, kredytów bankowych oraz dotacji z budżetu centralnego. 

2.7. WSKAZANIE RODZAJÓW INFORMACJI I DOKUMENTÓW WYKORZYSTANYCH DO 

KONTROLI I UDOKUMENTOWANIA REALIZACJI PROGRAMU 

Program ochrony środowiska przed hałasem jest określany z drodze uchwały przez Sejmik Województwa 

Łódzkiego, który będzie kontrolował realizację Programu. Obowiązki innych organów będą dotyczyły głównie 

informacji o wydawanych decyzjach i aktach prawa miejscowego mających wpływ na realizację Programu i 

ograniczone są do działań o charakterze sprawozdawczym. 

Uprawnienie Sejmiku Województwa Łódzkiego do żądania takich informacji ma za zadanie zwiększyć 

możliwości całościowej oceny sytuacji wpływającej na przekroczenie standardów środowiska i szybsze podej-

mowanie właściwych rozstrzygnięć.  

Informacje do raportu Sejmik Województwa uzyskuje także od podmiotów zobowiązanych do realizacji 

zadań Programu, tj. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi oraz Rad Gmin sąsiadujących z analizowanym 

przebiegiem odcinka drogi wojewódzkiej. Wskazane podmioty odpowiedzialne za realizację zadań przewidzia-

nych w Programie są zobowiązane przekazywać w terminie do 31 marca każdego roku Sejmikowi Wojewódz-

twa raport z realizacji Programu za rok ubiegły. 

W szczególności Raport powinien zawierać: 

1) opisy poszczególnych zadań zrealizowanych i będących w realizacji: 

a) jednostkę odpowiedzialną za zadanie,  

b) wydane decyzje administracyjne lub dokonane zgłoszenia, 

c) harmonogram realizacji zadania, koszty i źródła finansowania, 

d) założone i uzyskane w wyniku realizacji rezultaty zadania, 
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e) informację o weryfikacji skuteczności zadania (np. poprzez pomiary akustyczne), 

f) informacje o ewentualnych zagrożeniach wykonania zadań Programu. 

Informacje o wydanych aktach prawa miejscowego, mających wpływ na klimat akustyczny otoczenia dróg 

(plany zagospodarowania, obszary ograniczonego użytkowania). 

3. CZĘŚĆ WYSZCZEGÓLNIAJĄCA OGRANICZENIA I OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z RE-

ALIZACJI PROGRAMU 

3.1. SEJMIK WOJEWÓDZTWA 

Sejmik województwa jest organem administracji odpowiedzialnym m.in. za wydawanie aktów prawa miej-

scowego, w szczególności: 

1) uchwalenie programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami (art. 119 ust. 2 

Poś); 

2) ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania (art. 135 ust. 2 Poś); 

3) ustanowienie strefy przemysłowej (art. 136d. Poś). 

Sejmik województwa ma obowiązek zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, któ-

rego przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony środowiska przed hałasem (art. 119 ust. 2a Poś). 

Sejmik województwa przyjmuje raporty z realizacji programu ochrony środowiska przed hałasem dla tere-

nów poza aglomeracjami. 

3.2. ZARZĄDZAJĄCY DROGĄ 

Artykuł 139 Poś stanowi, że w przypadku dróg przestrzeganie wymogów ochrony środowiska muszą za-

pewnić zarządzający tymi obiektami. Do ich obowiązków należy: 

1) stosowanie zabezpieczeń akustycznych i właściwej organizacji ruchu w celu ochrony środowiska przed za-

nieczyszczeniem hałasem (art. 173 Poś); 

2) obowiązek dotrzymania standardów jakości środowiska (rozumiany jako obowiązek zachowania dopusz-

czalnych poziomów hałasu - art. 174 Poś); 

3) obowiązek prowadzenia okresowych lub ciągłych pomiarów wartości poziomu hałasu w środowisku (art. 

175 Poś); 

4) obowiązek przedstawiania właściwemu organowi ochrony środowiska oraz wojewódzkiemu inspektorowi 

ochrony środowiska wyników wykonanych pomiarów (art. 177 ust. 1 Poś); 

5) obowiązek sporządzania co 5 lat map akustycznych dróg zaliczonych do obiektów których eksploatacja 

może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, (art. 179 ust. 1 Poś); 

6) obowiązek niezwłocznego przedłożenia fragmentów map akustycznych obejmujących określony powiat 

właściwemu marszałkowi (art. 179 ust. 4 pkt 1 Poś); 

7) obowiązek niezwłocznego przedłożenia fragmentów map akustycznych obejmujących określone woje-

wództwo właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska (art. 179 ust. 4 pkt 2 Poś); 

8) obowiązek sporządzenia po raz pierwszy mapy akustycznej terenu w terminie 1 roku od dnia, w którym 

obiekt został zaliczony do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie 

akustyczne na znacznych obszarach (art. 179 ust. 5 Poś). 

Wszystkie działania zawarte w niniejszym Programie związane są z eksploatacją istniejących dróg. Zgodnie 

z art. 173 Poś ochronę przed zanieczyszczeniami powstającymi w związku z eksploatacją dróg zapewnia się 

poprzez:  

1) stosowanie rozwiązań technicznych ograniczających rozprzestrzenianie zanieczyszczeń, min. zabezpieczeń 

akustycznych; 

2) właściwą organizację ruchu. 
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K. Gruszecki (Prawo ochrony środowiska. Komentarz, LEX, 2008, wyd. II) w komentarzu do art. 173 za-

uważa: „Następstwem rozwoju cywilizacyjnego jest konieczność coraz intensywniejszego przemieszczania się 

ludzi, co wiąże się z udoskonalaniem istniejących rozwiązań komunikacyjnych oraz wymusza wprowadzanie 

nowych. Niestety, z tego tytułu mogą wynikać również znaczne zagrożenia dla środowiska. Dlatego w art. 173 

ustawy wskazano, przy użyciu jakich środków powinna być realizowana minimalizacja negatywnego oddzia-

ływania na środowisko wymienianych w tym przepisie ciągów komunikacyjnych. W komentowanym przepisie 

nie wskazano, kto jest adresatem wynikających z niego obowiązków. Biorąc pod uwagę ich generalny charak-

ter oraz duże zróżnicowanie, należy przyjąć, że będą one spoczywały na podmiotach projektujących określone 

rozwiązania komunikacyjne, a także na ich wykonawcach oraz podmiotach, które będą nimi zarządzały. Z tego 

katalogu nie można wyłączyć również organów administracji wydających pozwolenia na realizację tych przed-

sięwzięć oraz czuwających nad prawidłową ich realizacją i funkcjonowaniem”. 

Do obowiązku zarządcy analizowanych tras komunikacyjnych należy sporządzanie i przedkładanie Sejmi-

kowi Województwa Łódzkiego, do końca marca każdego roku, rocznych sprawozdań za rok poprzedni z prze-

biegu prac nad realizacją Programu. Dodatkowo na zarządcy drogi spoczywa obowiązek wykonywania pomia-

rów hałasu na wyszczególnionych odcinkach dróg przed podjęciem działań oraz po zrealizowaniu działań 

wskazanych w niniejszym Programie oraz sporządzenie właściwych map akustycznych. Wyniki pomiarów 

powinny być przekazywane Marszałkowi Województwa, w celu określenia słuszności oraz skuteczności pro-

ponowanych metod ochrony przed hałasem. 

3.3. ORGANY ADMINISTRACJI WŁAŚCIWE DO WYDAWANIA AKTÓW PRAWA MIEJSCO-

WEGO 

Organami administracji w zakresie uchwalania planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego są 

Rady Gmin terenów objętych niniejszym programem ochrony przed hałasem.  

4. UZASADNIENIE ZAKRESU OKREŚLONYCH ZAGADNIEŃ 

4.1. DANE I WNIOSKI WYNIKAJĄCE ZE SPORZĄDZONYCH MAP AKUSTYCZNYCH  

Podstawą niniejszego Programu jest wykonana mapa akustyczna odcinków dróg administrowanych przez 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi wraz z jej aktualizacją wykonaną w związku z wejściem w życie rozpo-

rządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dopusz-

czalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r. poz. 1109). 

Opracowanie mapy akustycznej dla dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich składało się 

z 10 tomów, których zestawienie znajduje się tabeli poniżej. 

Tabela 49. Zestawienie odcinków dróg wojewódzkich objętych mapowaniem akustycznym 

Tom Numer drogi 

Opis odcinka 

Pikietaż 
Długość 

Nazwa odcinka drogi początkowy końcowy 

(km) (km) (km) 

1 

484 18+300 21+300 3,0 m. Bełchatów 

484 21+300 28+000 6,7 m. Bełchatów 

484 28+000 43+300 15,3 Bełchatów - Kamieńsk 

2 485 0+000 3+100 3,1 m. Pabianice 

3 485 32+900 34+600 1,7 m. Bełchatów 

4 

702 32+600 37+300 4,7 Bądków skrzyżowanie z A2 

702 37+300 40+600 3,3 Skrzyżowanie z A2 - Zgierz 

702 40+600 43+500 15,3 m. Zgierz 

5 703 29+800 32+800 3,0 m. Łęczyca 

6 
710 4+200 12+200 8 m. Konstantynów Łódzki 

710 12+200 16+400 4,2 Konstantynów Łódzki - Lutomiersk 

7 713 19+500 28+300 8,8 Kurowice - Rokociny 

8 713 46+300 55+100 8,8 m. Tomaszów Mazowiecki 
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9 715 0+000 1+700 1,7 m. Brzeziny 

10 715 5+200 10+900 5,7 m. Koluszki 

Efektem opracowanych w wersji cyfrowej strategicznych map akustycznych jest informacja dotycząca 

m.in. lokalizacji terenów, na których zostały przekroczone wskaźniki LDWN i LN oraz oszacowanie liczby 

mieszkańców narażonych na ponadnormatywny hałas. Mapa akustyczna obrazuje zagrożenie środowiska hała-

sem wykorzystując dla oceny dokuczliwości hałasu wskaźnik LDWN oraz dla oceny zakłócenia snu wskaźnik 

LN. 

Poniżej przedstawiono wyniki mapy akustycznej dotyczące narażenia na ponadnormatywny dla hałas ob-

szarów wokół drogi wojewódzkiej nr 702 na odcinku objętym Programem. 

Tabela 50. Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach mapy akustycznej  

dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 702 od km 32+600 do km 43+500 – wskaźnik LDWN 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 117 – Poz. 3053



Tabela 51. Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach mapy akustycznej  

dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 702 od km 32+600 do km 43+500 – wskaźnik LN 

 

Ze względu na fakt, iż mapa akustyczna dla dróg zarządzanych przez ZDW wykonywana była po raz pierw-

szy, nie ma możliwości przeprowadzenia analizy trendów zmian klimatu akustycznego. 

4.2. ANALIZA MATERIAŁÓW, DOKUMENTÓW I PUBLIKACJI WYKORZYSTANYCH DO 

OPRACOWANIA PROGRAMU 

4.2.1.STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO „ŁÓDZKIE 2020” 

Strategia pomija problem hałasu w środowisku, jednakże bardzo wyraźnie podkreśla, że wraz z rozwojem 

systemów transportowych należy dążyć do jak najwyższej ich jakości, co pośrednio można rozumieć jako dą-

żenie do przestrzegania m.in. standardów środowiskowych. 

Strategia wskazuje na bardzo ważne elementy lokalnej sieci transportu drogowego – autostradę A1 oraz A2, 

drogę ekspresową S8 wraz z siecią połączeń z drogami regionalnymi. 

Jako jeden z celów operacyjnych do osiągnięcia stawia rozwój systemów drogowych poprzez wsparcie bu-

dowy podłączeń do autostrad i dróg ekspresowych, rozbudowy i przebudowy dróg publicznych, budowy ob-

wodnic i przełożeń dróg. 

4.2.2. PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

Dokument w zakresie jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego wskazuje na konieczność ochro-

ny przed hałasem poprzez sporządzenie planów ochrony przed hałasem na podstawie map akustycznych oraz 

rozwój systemu monitoringu hałasu. 

Zauważono, że klimat akustyczny w województwie łódzkim ulega pogorszeniu, za przyczynę uważając 

wzrost natężenia ruchu samochodowego. Pozytywnie zaś oceniono realizacje w zakresie drogownictwa – bu-

dowę obwodnic, ekrany akustyczne oraz modernizację nawierzchni dróg. 
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Rysunek 56. Kierunki rozwoju przestrzennego województwa łódzkiego do 2030 roku 

 

4.2.3. RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 

W 2011 roku Wojewódzki Inspektorat Środowiska w Łodzi przeprowadził pomiary hałasu w 10 punktach 

pomiarowych: 

1) na terenie m, Zgierz: ul. Długa, ul. Aleksandrowska, ul. Piątkowska; 

2) na terenie m. Zduńska Wola: ul. Łaska, ul. Kilińskiego, ul. Kościelna, ul. Sieradzka; 

3) na terenie m. Łęczyca: ul. Kilińskiego, ul. Jana Pawła II, ul. Kaliska. 

We wszystkich punktach stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu. 

Rok wcześniej wykonano pomiary na terenie miast: Pabianice, Bełchatów oraz Łowicz, gdzie również 

stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu. 

4.2.4. PROJEKT GMINNEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MIASTO 

ZGIERZ NA LATA 2013-2016 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2017-2020 

W rozdziale dotyczącym klimatu akustycznego stwierdzono, że na terenie Gminy Miasto Zgierz występują 

źródła hałasu o charakterze przemysłowym, a także hałas komunikacyjny, w tym najbardziej odczuwalny hałas 

drogowy powodowany rosnącą ilością samochodów osobowych i wzrostem ilości przejazdów towarowych. 

Ruch drogowy odbywa się przeważnie po zwarcie zabudowanych, wąskich ulicach miast i po złej jakości dro-

gach. W wielu miejscach miasta wzdłuż przelotowych arterii komunikacyjnych, równolegle do nich usytuowa-

ne zostały zwarte budynki mieszkalne, a także obiekty użyteczności publicznej, takie jak szpitale i szkoły. 

Obiekty te spełniają rolę specyficznych ekranów akustycznych dla dalej położonych terenów narażając jednak 

ich użytkowników na szkodliwy wpływ hałasu. 

Dokument wskazuje jako niezbędne, m. in. następujące działania: 

1) poprawa stanu nawierzchni dróg; 

2) tworzenie pasów zwartej zieleni ochronnej wzdłuż ciągów komunikacyjnych; 

3) budowa ekranów akustycznych. 
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4.2.5. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

Dokument wskazuje główne zagrożenia i problemy związane w województwie łódzkim: 

1) wysokie zagrożenie hałasem mieszkańców największych miast województwa, głównie w związku z emisją 

hałasu komunikacyjnego, zwłaszcza z dróg o dużym natężeniu ruchu – autostrady A1 i A2, dróg krajo-

wych: 1, 2, 8, 12 i 14, dróg wojewódzkich: 484, 485, 702, 708, 713, 714; 

2) brak obwodnic dla miast narażonych na duży ruch tranzytowy; 

3) niepełna inwentaryzacja obszarów, na których występują przekroczenia dopuszczalnych wartości hałasu w 

środowisku. 

Dokument słusznie zwraca uwagę na konieczność zintegrowania problemu zagrożenia hałasem z aspektami 

planowania przestrzennego, a jako podstawowe działanie z zakresu ochrony przed hałasem wskazuje prowa-

dzenie monitoringu hałasu oraz działalności edukacyjnej dotyczącej rzeczywistej skali zagrożenia hałasem. 

Jako główny cel Program ochrony środowiska zakłada minimalizację zagrożeń mieszkańców województwa 

ponadnormatywnym hałasem, zwłaszcza komunikacyjnym, m. in. poprzez: 

1) realizację inwestycji zmniejszających narażenie na hałas komunikacyjny; 

2) przestrzeganie wartości dopuszczalnych poziomów hałasu, a w odniesieniu do nowo zagospodarowanych 

terenów stosowanie w planowaniu przestrzennym zasady strefowania; 

3) edukację ekologiczną. 

4.2.6. MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Poniżej przedstawiono analizę aktualnie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania prze-

strzennego w rejonie analizowanego odcinka. 

Tabela 52. Analiza miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w omawianym rejonie 

Lp. Nazwa dokumentu Akt powołujący 
Uwarunkowania dotyczące  

klimatu akustycznego 

1 
MPZP dla terenu wsi Dą-

brówka Wielka 

uchwała nr XXI/196/04  

RadyGminy Zgierz z 

dn. 30.06.2004 r. 

Brak specjalnych zapisane odnośnie ochrony 

klimatu akustycznego. Plan wyznacza tereny 

mieszkaniowe, chronione na podstawie rozpo-

rządzenia o dopuszczalnym poziomie hałasu. 

2 
MPZP w części dotyczącej 

terenu wsi Dąbrówka 

Wielka - Zachód 

uchwała nr XLV/462/09  

Rady Gminy Zgierz z 

dn. 29.10.2009 r. 

Plan wprowadza zakaz lokalizowania obiektów 

i urządzeń oraz prowadzenia działalności usłu-

gowej i wytwórczej mogącej powodować prze-

kroczenie dopuszczalnych wielkości oddziały-

wania na środowisko poprzez emisję substancji 

i energii w szczególności dotyczące wytwarza-

nia hałasu (…). 

Na terenach oznaczonych symbolami: 

1 mN, 2MN, 3MN, 1 mNu, 3MNu, plan wpro-

wadza zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogą-

cych znacząco oddziaływać na środowisko, dla 

których sporządzenie raportu oddziaływania na 

środowisko może być wymagane na podstawie 

przepisów odrębnych, z wyjątkiem realizacji 

inwestycji celu publicznego. 

Dla terenów oznaczonych symbolami plan 

określa dopuszczalne poziomy hałasu: 

MN - jak dla zabudowy mieszkaniowej, 

MNu - jak dla zabudowy mieszkaniowo-

usługowej. 
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Lp. Nazwa dokumentu Akt powołujący 
Uwarunkowania dotyczące  

klimatu akustycznego 

3 
MPZP w części dotyczącej 

terenu wsi Dąbrówka 

Wielka - Północ 

uchwała nr XLV/464/09  

Rady Gminy Zgierz z 

dn. 29.10.2009 r. 

Plan wprowadza zakaz lokalizowania obiektów 

i urządzeń oraz prowadzenia działalności usłu-

gowej i wytwórczej mogącej powodować prze-

kroczenie dopuszczalnych wielkości oddziały-

wania na środowisko poprzez emisję substancji 

i energii w szczególności dotyczące wytwarza-

nia hałasu (…). 

4 

MPZP dla części obrębu 

wsi Dąbrówka Wielka Ce-

gielniana 

uchwała nr LIV/597/10  

Rady Gminy Zgierz z 

dn. 19.08.2010 r. 

Plan wprowadza zakaz lokalizacji przedsię-

wzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko, dla których sporządzenie raportu 

oddziaływania na środowisko może być wyma-

gane na podstawie przepisów odrębnych, z 

wyjątkiem realizacji inwestycji celu publiczne-

go. 

5 
MPZP dla rejonu ulicy 

Piątkowskiej 

uchwała nr 

XL/507/2002  

Rady Miasta Zgierza z 

dn. 10.10.2002 r. 

Plan wyznacza tereny mieszkaniowe, chronione 

na podstawie rozporządzenia o dopuszczalnym 

poziomie hałasu. 

4.3. PRZEPISY PRAWA I DECYZJE ADMINISTRACYJNE MAJĄCE WPŁYW NA STAN AKU-

STYCZNY ŚRODOWISKA  

4.3.1. DYREKTYWA 200/49/WE 

Niniejszy Program jest zgodny z podstawowym dokumentem europejskim odnoszącym się do problematyki 

ochrony przed hałasem - Dyrektywą 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. 

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 według jednolitego kryterium obsza-

rów (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, zgodnie z artykułem 1 ust. 1c Dyrektywy 2002/49/WE, państwa 

członkowskie zobowiązane są przyjąć plany działań zmierzające do „zapobiegania powstawaniu hałasu w śro-

dowisku 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 śro-

dowiska tam, gdzie jest ona jeszcze właściwa”. 

4.3.2. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA 

Przepisy unijne zostały wprowadzone do polskiego porządku prawnego i zawarte są w Dziale V ustawy z 

dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232). 

Artykuł 117 ustawy Poś stanowi, że oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian dokonuje się 

w ramach państwowego monitoringu środowiska na podstawie wyników pomiarów poziomów hałasu określo-

nych wskaźnikami hałasu LDWN i LN oraz z uwzględnieniem pozostałych danych, w szczególności demogra-

ficznych oraz dotyczących sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu.  

Art. 119 ustawy wskazuje natomiast, że programy ochrony środowiska przed hałasem tworzy się dla tere-

nów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny, celem dostosowania poziomu hałasu do do-
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puszczalnego, a organem właściwym dla przyjęcia programu dla terenów poza aglomeracjami jest sejmik wo-

jewództwa. 

Inne wymagania względem tworzenia programu ochrony środowiska przed hałasem to: 

- zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządze-

nie 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 uza-

sadniających zmianę planu lub harmonogramu realizacji. 

4.3.3. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA 

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

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

1498) 

Powyższe rozporządzenie jest wynikiem delegacji zawartej w art. 119 ust. 3 Poś i stanowi podstawowy 

przepis prawny określający zasady wykonania programu ochrony środowiska przed hałasem w Polsce.  

Rozporządzenie określa między innymi, że pogram ochrony środowiska przed hałasem musi składać się z: 

1) części opisowej, obejmującej: 

a) charakterystykę obszaru objętego zakresem programu, 

b) wskazania naruszeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku oraz zakres działań niezbędnych do 

przywrócenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, 

c) termin i koszty realizacji programu wraz ze wskazaniem źródeł jego finansowania; 

2) części wyszczególniającej ograniczenia i obowiązki wynikające z realizacji programu, która zawiera: 

- organy administracji właściwe w sprawach: 

- przekazywania organowi przyjmującemu program informacji o wydawanych decyzjach, których  usta-

lenia zmierzają do osiągnięcia celów programu, 

- wydawania aktów prawa miejscowego, 

- monitorowania realizacji programu lub etapów programu, 

- podmioty korzystające ze środowiska i ich obowiązki; 

3) części uzasadniającej zakres zagadnień objętych programem zawierającej: 

- dane i wnioski wynikające ze sporządzonych map akustycznych, 

- zestawienie zrealizowanych zadań w zakresie ochrony środowiska przed hałasem wraz z oceną ich sku-

teczności i analizą poniesionych kosztów, 

- analizę materiałów, dokumentów i publikacji wykorzystanych do opracowania programu. 

Omawiane rozporządzenie odnosi się także do harmonogramu realizacji poszczególnych zadań. Harmono-

gram ten winien być determinowany wielkością przekroczeń w zależności od przeznaczenia terenu, na którym 

przekroczenia są notowane. Pomocą w ustalaniu kolejności działań ochronnych jest wprowadzony do niniej-

szego rozporządzenia, tzw. wskaźnik M. 

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

hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826, z późn. zm.) 

W wyniku implementacji Dyrektywy 2002/49/WE do polskiego ustawodawstwa wprowadzono m.in. 

wskaźniki służące do realizacji długofalowej polityki hałasowej. Są to: 

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

kich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia, pory wieczoru oraz pory nocy, oznaczany w ustawie Poś 

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

kich pór nocy w roku, oznaczany w ustawie Poś jako LN. 

Wskaźniki te służą obligatoryjnie do opracowania map akustycznych, a na ich podstawie – do opracowania 

szczegółowych rozwiązań programu ochrony środowiska przed hałasem. 

Poziomy hałasu przyjmują różne wartości w zależności od: 

- rodzaju źródła hałasu, 

- funkcji urbanistycznej terenu. 

Należy kierować się zasadą, że tereny, o których mowa w rozporządzeniu są terenami chronionymi z aku-

stycznego punktu widzenia. Pozostałe tereny, którym nie przypisuje się poziomów dopuszczalnych nie podle-

gają prawnej ochronie przeciwdźwiękowej. 

Tabela 53. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł  

hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych,  

wyrażone wskaźnikami LDWN i LN, mającymi zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki  

w zakresie ochrony środowiska przed hałasem 

Lp. Przeznaczenie terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu w (dB) 

Drogi lub linie kolejowe
15 Instalacje i pozostałe obiekty 

 i grupy źródeł hałasu 

LDWN 

przedział czasu 

odniesienia 

równy wszyst-

kim dobom w 

roku 

LN 

przedział czasu 

odniesienia 

równy wszyst-

kim porom nocy 

LDWN 

przedział czasu 

odniesienia 

równy wszyst-

kim dobom w 

roku 

LN 

przedział czasu 

odniesienia 

równy wszyst-

kim porom nocy 

1 

a) obszary A ochrony uzdro-

wiskowej 

b) tereny szpitali poza mia-

stem 

50 45 45 40 

2 

a) tereny zabudowy miesz-

kaniowej jednorodzinnej 

b) tereny zabudowy związa-

nej ze stałym lub wielogo-

dzinnym pobytem dzieci i 

młodzież 

c) tereny domów opieki 

d) tereny szpitali w miastach 

64 59 50 40 

3 

a) tereny zabudowy miesz-

kaniowej wielorodzinnej i 

zamieszkania zbiorowego 

b) tereny zabudowy zagro-

dowej 

c) tereny rekreacyjno–

wypoczynkowe 

d) tereny mieszkaniowo–

usługowe 

68 59 55 45 

 

 

                                                      
15) 

Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i 

kolei linowych. 
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4 

Tereny w strefie śródmiej-

skiej miast powyżej 100 tys. 

mieszkańców
16

 
70 65 55 45 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

danych ujętych na mapach oraz ich układu i sposobu prezentacji (Dz. U. Nr 187, poz. 1340) 

Omawiany akt prawny dotyczy nie tylko zagadnień odnoszących się do map akustycznych, lecz także 

związanych z opracowywaniem programów ochrony środowiska przed hałasem. 

Rozporządzenie to określa niezbędny zakres informacji, który powinien być zawarty na mapie akustycznej 

będącej podstawą opracowania programu naprawczego.  

W rozporządzeniu zawarto między innymi przepis, iż w zakres danych części graficznej mapy akustycznej 

powinny być włączone mapy zawierające proponowane kierunki zmian zagospodarowania przestrzennego, a 

wynikające z potrzeb ochrony przed hałasem. W szczególności na mapach tych powinny zostać naniesione 

proponowane obszary ciche. Przepis ten, po raz pierwszy w naszym prawodawstwie, zwraca uwagę na obowią-

zek nie tylko poprawy stanu klimatu akustycznego, lecz także stosowania działań prewencyjnych. 

4.3.4. OBSZARY OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA 

Jeżeli z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, z analizy porealizacyjnej albo z 

przeglądu ekologicznego wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicz-

nych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub in-

nego obiektu, to dla oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów komunalnych, kompostowni, trasy komuni-

kacyjnej, lotniska, linii i stacji elektroenergetycznej oraz instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej i 

radiolokacyjnej tworzy się obszar ograniczonego użytkowania (art. 135 ust. 1 Poś). 

Obszar ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na śro-

dowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko lub dla 

zakładów, lub innych obiektów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako takie przed-

sięwzięcie, tworzy sejmik województwa, w drodze uchwały (art. 135 ust. 2 Poś). 

Obszar ograniczonego użytkowania dla zakładów lub innych obiektów, niewymienionych powyżej, tworzy 

rada powiatu w drodze uchwały (art. 135 ust. 3 Poś). 

Organy, o których mowa w art. 135 ust. 2 i 3, tworząc obszar ograniczonego użytkowania, określają grani-

ce obszaru, ograniczenia w zakresie przeznaczenia terenu, wymagania techniczne dotyczące budynków oraz 

sposób korzystania z terenów wynikające z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko lub 

analizy porealizacyjnej albo przeglądu ekologicznego (art. 135 ust. 3a Poś). 

Do czasu ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania zawiesza się postępowanie w sprawie wydania 

pozwolenia na budowę lub udzielenia zgody na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego, umożli-

wiającej realizację przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 135 ust. 1 Poś (art. 135 ust. 4 Poś). 

Jeżeli obowiązek utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wynika z postępowania w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi krajowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 

192, poz. 1381 oraz z 2008 r. Nr 54, poz. 326) obszar ograniczonego użytkowania wyznacza się na podstawie 

analizy porealizacyjnej z uwzględnieniem dokumentacji, o której mowa w ust. 5a. W decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej nakłada się obowiązek sporządzenia analizy porealizacyjnej po upływie 1 roku 

od dnia oddania obiektu do użytkowania i jej przedstawienia w terminie 18 miesięcy od dnia oddania obiektu 

do użytkowania (art. 135 ust. 5 Poś). 

Tworząc obszar ograniczonego użytkowania określa się jego granice, ograniczenia w zakresie przeznacze-

nia terenu, wymagania techniczne dotyczące budynków oraz sposób korzystania z terenu.  

                                                      
16) 

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. 
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Wprowadzenie obszaru ograniczonego użytkowania powoduje w konsekwencji ograniczenie w sposobie 

korzystania z nieruchomości przez ich właścicieli, użytkowników wieczystych oraz osoby, którym przysługuje 

prawo rzeczowe do nieruchomości. 

Zapisy dotyczące obszarów ograniczonego użytkowania uwzględnia się w miejscowym planie zagospoda-

rowania przestrzennego oraz w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.  

Zgodnie z art. 136 ust. 1 i 2 Poś, w razie ograniczenia sposobu korzystania ze środowiska w wyniku usta-

nowienia obszaru ograniczonego użytkowania właściwymi w sprawach spornych dotyczących wysokości od-

szkodowania lub wykupu nieruchomości są sądy powszechne. Obowiązany do wypłaty odszkodowania lub 

wykupu nieruchomości jest ten, którego działalność spowodowała wprowadzenie ograniczeń w związku z 

ustanowieniem obszaru ograniczonego użytkowania. 

4.3.5. DECYZJE ADMINISTRACYJNE MAJĄCE WPŁYW NA POZIOM HAŁASU  

Obowiązek przestrzegania dopuszczalnych poziomów hałasu drogowego nie wymaga indywidualizacji w 

formie decyzji administracyjnych (art. 115a ust. 2 Poś). 

Na terenie objętym Programem dla wyszczególnionych odcinków tras komunikacyjnych nie prowadzono, 

na żadnym szczeblu administracji publicznej, postępowań administracyjnych, zobowiązujących zarządcę źródła 

hałasu do zmniejszenia ponadnormatywnego hałasu, np. na podstawie art. 362 Poś.  

Natomiast w ramach realizacji inwestycji na odcinkach dróg wojewódzkich województwa łódzkiego opra-

cowano szereg dokumentów na potrzeby prowadzonych postępowań dotyczących wydania decyzji o środowi-

skowych uwarunkowaniach oraz pozwoleń na budowę. 

4.3.6. PRZEPISY DOTYCZĄCE EMISJI HAŁASU Z INSTALACJI I URZĄDZEŃ, W TYM PO-

JAZDÓW, KTÓRYCH FUNKCJONOWANIE MA NEGATYWNY WPŁYW NA ŚRODOWISKO 

Zgodnie z art. 155 Poś środki transportu powinny spełniać wymagania ochrony środowiska określone w 

ustawie oraz w przepisach odrębnych. 

W odniesieniu do pojazdów drogowych mają tu zastosowanie poniższe przepisy prawne. 

Zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz.U. z 2012 r. poz. 

1137, z późn. zm.) pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzy-

stanie z niego: nie zakłócało spokoju publicznego przez powodowanie hałasu przekraczającego poziom okre-

ślony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 

pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z późn. zm.). 

Zgodnie z § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia pojazd powinien być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, 

aby poziom hałasu zewnętrznego mierzony podczas postoju pojazdu z odległości 0,5 m nie przekraczał: 

a) w odniesieniu do pojazdu, który był poddany badaniom homologacyjnym - wartości ustalonej w trakcie 

badań homologacyjnych o 5 dB (A), 

b) w odniesieniu do pozostałych pojazdów - wartości podanych w poniższej tabeli „Poziom hałasu ze-

wnętrznego”. 

Tabela 54. Poziom hałasu zewnętrznego pojazdów 

Lp. Pojazd 

Rodzaj silnika 

o zapłonie 

iskrowym 

o zapłonie 

samoczynnym 

1 Motocykl z silnikiem o pojemności skokowej:   

  - nie przekraczającej 125 cm
3
 94 - 

  - większej niż 125 cm
3
 96 - 

2 Samochód osobowy 93 96 

3 
Pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekracza-

jącej 3,5 t, z wyjątkiem samochodu osobowego 
93 102 

4 Inny pojazd samochodowy 98 108 
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Dla ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego (§ 45 ust. 1 ww. rozporządzenia) poziom hałasu ze-

wnętrznego mierzony podczas postoju pojazdu silnikowego z odległości 0,5 m nie może przekraczać 104 

dB(A), natomiast motoroweru – 90 dB (A) (§ 53 ust. 5 ww. rozporządzenia). Jednocześnie należy zaznaczyć, 

że ustawowe wartości emisji hałasu z pojazdów nie są sprawdzane w ramach okresowej oceny stanu technicz-

nego pojazdów dopuszczanych do ruchu drogowego.  

Obecnie na szczeblu europejskim trwają prace dotyczące zmiany przepisów w zakresie emisji hałasu z po-

jazdów. Komisja Europejska przedstawiła wniosek, mający na celu ograniczenie hałasu emitowanego przez 

samochody osobowe, lekkie pojazdy dostawcze, autobusy, autokary oraz lekkie i ciężkie pojazdy ciężarowe. W 

przypadku samochodów osobowych, lekkich pojazdów dostawczych, autobusów i autokarów dopuszczalne 

wartości hałasu byłyby obniżane w dwóch etapach, za każdym razem o 2 dB(A). W przypadku samochodów 

ciężarowych poziom redukcji wyniósłby 1 dB(A) w pierwszym etapie i 2 dB(A) w drugim etapie. Pierwszy 

etap zacząłby obowiązywać dwa lata po opublikowaniu tekstu (po jego zatwierdzeniu przez Parlament Euro-

pejski i państwa członkowskie), zaś drugi – po kolejnych trzech latach. Łącznie środki te umożliwią ogranicze-

nie dokuczliwości hałasu wytwarzanego przez pojazdy o około 25%. Ponadto Komisja zamierza wprowadzić 

nowe, bardziej wiarygodne metody pomiaru emisji hałasu. Jednocześnie, proponuje się, aby pojazdy elektrycz-

ne i pojazdy hybrydowe z napędem elektrycznym były opcjonalnie wyposażone w generatory dźwięku, które 

uczynią te pojazdy bezpieczniejszymi. 

4.4. NOWE I DOSTĘPNE TECHNIKI I TECHNOLOGIE W ZAKRESIE OGRANICZANIA HA-

ŁASU 

4.4.1. WIELKOŚCI WPŁYWAJĄCE NA POZIOM HAŁASU 

Wielkości wpływające na poziom hałasu dzielą się na: 

- wpływające na poziom emisji hałasu, 

- wpływające na rozchodzenie się hałasu. 

Rysunek 57. Wielkości wpływające na emisje i rozchodzenie się hałasu - hałas drogowy 

 

Wielkości wpływające na poziom emisji hałasu drogowego (por. Rysunek 3) to: 

- rodzaj drogi (1), 

- natężenie ruchu (2),  

- struktura ruchu (3),  

- płynność ruchu (4),  

- prędkość pojazdów (5),  

- rodzaj nawierzchni (6), 

- nachylenie drogi (7), 
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- lokalizacja sygnalizacji świetlnej (8). 

Wielkości wpływające na rozchodzenie się hałasu to przede wszystkim (por. Rysunek 3):  

- odległość zabudowy od źródła (A), 

- wysokość zabudowy (B), 

- gęstość zabudowy (C), 

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

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

- wysokość pasa zieleni (E), 

- 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.  

4.4.2. MOŻLIWOŚCI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE REDUKCJI HAŁASU - KATALOG ŚRODKÓW 

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 edu-

kacyjnym. Środki administracyjno-organizacyjne mogą mieć charakter lokalny, tzn. dotyczyć pojedynczych 

obiektów, fragmentów ulic itd. lub globalny, tzn. obejmować swoim zasięgiem znacznie większy obszar (osie-

dle, dzielnicę) lub nawet cały obszar miasta.  

REDUKCJA ILOŚCI POJAZDÓW CIĘŻKICH 

Eliminacja ruchu samochodów ciężarowych z ulic znajdujących się w obszarach szczególnie chronionych 

przed hałasem oraz kumulacja ruchu pojazdów ciężarowych na wybranych, mniej wrażliwych akustycznie tra-

sach zbiorczych, jest klasycznym instrumentem stosowanym w planowaniu przestrzennym. Środki te są rów-

nież stosowane w odniesieniu do istniejącej infrastruktury. Nie mogą one jednak prowadzić do istotnego pogor-

szenia sytuacji na innym obszarze chronionym. 

Tabela 55. 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 

REMONTY ULIC, STOSOWANIE „CICHYCH” NAWIERZCHNI DRÓG 

Utrzymanie, konserwacja oraz bieżące naprawy nawierzchni drogowej znacznie przyczynią się do obniże-

nia poziomu hałasu w środowisku. Eliminacja kolein, ubytków, źle osadzonych studzienek oraz generalne re-

monty nawierzchni powinny być głównymi działaniami w dziedzinie ochrony przed hałasem drogowym. Sza-

cowany, średni zysk akustyczny może wynieść w przypadku remontu jezdni 2-3 dB, w zależności od stanu 

nawierzchni. 

Ze względu na duże zróżnicowanie warstw ścieralnych nawierzchni drogowych opracowano klasyfikację 

nawierzchni pod względem hałaśliwości.  
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Tabela 56. Klasyfikacja nawierzchni drogowych (według prof. PB dr inż. Władysława Gardziejczyka) 

Klasa/ 

Symbol 

Wartości poziomu dźwięku, 

(dB(A)) 
Przykłady warstw ścieralnych 

 
L1 

(SPB-80) 
CPXI (80) 

Nawierzchnie 

ciche 

 

NC 

(<73,0) 

 

71,5 

(<92,5) 

 

91,0 

 pojedyncze dywaniki porowate o uziarnieniu  

kruszywa  10 mm 

 podwójne dywaniki porowate,  

 nawierzchnie poroelastyczne 

Nawierzchnie 

o zredukowanej 

hałaśliwości 

 

ZH 

(73,075,9) 

 

74,5 

(92,5-95,4) 

 

94,0 

 SMA i betony asfaltowe o uziarnieniu < 10 mm 

 dywaniki bitumiczne o uziarnieniu kruszywa < 10 

mm 

 pojedyncze dywaniki porowate o uziarnieniu  

kruszywa > 10 mm 

Nawierzchnie o 

normalnej hała-

śliwości 

 

NH 

(76,079,0) 

 

77,5 

(95,5-98,4) 

 

97,0 

 SMA o uziarnieniu kruszywa > 10 mm 

 dywaniki bitumiczne o uziarnieniu 10-16 mm 

 betony asfaltowe o uziarnieniu <16 mm 

 betony cementowe o optymalnym teksturowaniu 

Nawierzchnie 

o podwyższonej 

hałaśliwości 

 

PH 

(79,181,0) 

 

80,0 

(98,5-100,5) 

 

99,5 

 powierzchniowe utrwalenia  

 uszorstnione nawierzchnie typu SMA  

 betony asfaltowe o uziarnieniu 16mm 

 klasyczne betony cementowe 

 betonowa kostka brukowa przy optymalnych układach 

połączeń 

Nawierzchnie 

o nadmiernej 

hałaśliwości 

 

NNH 

(>81,0) 

 

82,0 

(86,0 -

kostka 

kamienna) 

(>100,5) 

 

101,5 

(106,0 - kostka 

kamienna) 

 kostka kamienna 

 betonowa kostka brukowa bez optymalizacji połączeń 

 betony cementowe poprzecznie rowkowane 

Ponieważ nawierzchnie porowate i poroelastyczne (tzw. ciche nawierzchnie - NC) powinny być stosowane 

dla dróg, na których prędkość potoku ruchu wynosi 60 km/godz. lub więcej, to najlepszym rozwiązaniem są 

nawierzchnie o zredukowanej hałaśliwości (ZH), do których zaliczono, m.in.: SMA i betony asfaltowe o uziar-

nieniu kruszywa mniejszym od 10 mm (zgodnie z Wymaganiami Technicznymi WT-2: są to SMA 5 i SMA 8 

oraz AC5 (beton asfaltowy) i AC8) oraz cienkie (BBM) i bardzo cienkie dywaniki bitumiczne (BBTM), wyko-

nane z mieszanki o nieciągłym uziarnieniu (MNU 8). 

W zależności od stosowanych tradycyjnie w różnych krajach mieszanek do warstw ścieralnych, obserwo-

wane są różne zmiany w hałaśliwości ruchu samochodowego. Na przykład w Wlk. Brytanii, gdzie bardzo po-

pularny jest Hot Rolled Asphalt, zastosowanie SMA zmniejszyło hałas samochodowy od 2.7 do 5.3 dB(A). 

Także we Włoszech, pomiary przy prędkości 110 km/h i w porównaniu z betonem asfaltowym 0/15 mm, wska-

zały spadek natężenia hałasu o 5.0÷7.0 dB(A). Nie zawsze tak dobry efekt jest osiągany. W przypadkach zasto-

sowania dodatkowego uszorstnienia drobnym kruszywem, o okresie około roku można spodziewać się wzrostu 

hałaśliwości nawierzchni. 

Z kolei asfalt porowaty to termin powszechnie stosowany na określenie mieszanki SMA o zawartości próż-

ni powyżej 15%.  

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 materia-

łów powstających wskutek tarcia), soli stosowanych do odladzania i, oczywiście, wody w porównaniu z trady-

cyjnym asfaltobetonem czy mieszankami SMA. Trwałość asfaltu drenażowego wynosi około 8-9 lat (SMA 12 
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lat), nawierzchnia ta wymaga oczyszczania specjalistycznym sprzętem. Asfalty porowate są powszechnie sto-

sowane w Holandii i Japonii, gdzie prawie 60% to nawierzchnie z asfaltu drenażowego. 

Rysunek 58. Asfalt porowaty o dużej zawartości próżni (źródło nynas.com) 

 

W warunkach klimatycznych Polski koszty utrzymania dróg o takiej nawierzchni są wciąż wysokie, stąd 

nie zaleca się ich stosowania w najbliższej perspektywie, ze względu na możliwą szybką utratę korzystnych 

właściwości akustycznych. Niewykluczone, że w przyszłości powstaną inne rodzaje mieszanek bardziej odpor-

nych na warunki klimatyczne, wtedy należałoby rozważyć stosowanie tego typu rozwiązań. 

Pomimo, że nawierzchnie o zredukowanej hałaśliwości są droższe, to ich stosowanie w dłuższej perspek-

tywie jest opłacalne. Koszt warstwy ścieralnej jest niewielkim ułamkiem kosztu budowy nowej drogi, a wła-

ściwości akustyczne są lepsze niż tradycyjnych asfaltów. Warto też poszukiwać rozwiązań bardziej zaawanso-

wanych niż powszechnie stosowane, gdyż pozwalają one często na rezygnację z ekranów akustycznych i ogra-

niczeń prędkości, dając w zamian dobry klimat akustyczny, a także, co jest istotne, pozwalają na zmniejszenie 

zużycia paliwa przez zmniejszenie oporu toczenia opon. 

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 eko-

nomicznych.  

Uspokojenie ruchu stanowi jeden z ważnych celów racjonalnej polityki komunikacyjnej w obszarach zur-

banizowanych, sprzyja realizacji wielu innych celów tej polityki oraz stanowi warunek zrównoważonego roz-

woju. 

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, 

- 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. 
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Rysunek 59. Jeden z elementów uspokojenia ruchu (źródło zm.org.pl) 

 

Rysunek 60. Wprowadzenie uspokojenia ruchu poprzez zmianę geometrii ulicy – pierwotny  

przebieg oznaczono kolorem czerwonym – Katowice 

 

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 geo-

metrii jezdni, w wyniku których, kierujący ma wrażenie, że ulica nie jest prosta, a jego reakcją jest wolniejsza 

jazda. 
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Rysunek 61. Strefa tylko dla rowerów, pieszych i transportu publicznego, czyli najmniej szkodliwych  

form transportu – Ratyzbona (Niemcy) 

 

Redukcje emisji hałasu w strefie uspokojonego ruchu waha się od 1 do 4 dB w zależności od zastosowa-

nych rozwiązań. Natomiast wyłącznie ulicy z ruchu skutkuje całkowitą likwidacją uciążliwości związanych z 

hałasem. 

EKRANY AKUSTYCZNE, WAŁY ZIEMNE 

Ochroną przed hałasem za pomocą klasycznego ekranu akustycznego objęte być powinny osiedla o zabu-

dowie niskiej (2-5 kondygnacje). Zastosowanie ekranu akustycznego w przypadku osiedli z budynkami wyso-

kimi 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 zabez-

pieczeń. Dodatkowo, w takiej sytuacji, może wystąpić pogorszenie sytuacji akustycznej na wyższych kondy-

gnacjach. W celu zapobieżenia takim sytuacjom, na krawędzi górnej ekranu stosuje się tzw. dyfraktory.  

Rysunek 62. Ekran akustyczny porośnięty zielenią (źródło www.techbud.com.pl) 

 

Ekrany wykonuje się z materiałów odbijających, odbijająco-pochłaniających, lub odbijająco-rozprasza-

jących, 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 pół-

przezroczystych płyt szklanych, głównie z poliwęglanu lub szkła akrylowego (odbijające). Wymienione typy 

ekranów akustycznych (poza akrylowymi) dzięki różnorodnym konstrukcjom umożliwiają rozrost i utrzymanie 

roślin pnących. 
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Rysunek 63. Dyfraktor zamontowany na krawędzi górnej ekranu akustycznego (źródło www.techbud.com.pl) 

 

Rysunek 64. Przestrzenny rozkład hałasu po wybudowaniu ekranu akustycznego – widok 3D 

 

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

Rysunek 65. Przestrzenny rozkład hałasu po wybudowaniu wału ziemnego – widok 3D 
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Rysunek 66. Wizualizacja ekranu akustycznego w formie tuneli oraz półtuneli projektowanego  

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

 

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 warto-

ściami 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. 

KONTROLA STANU TECHNICZNEGO POJAZDÓW, ŚRODKI TECHNICZNE STOSOWANE 

W POJAZDACH DROGOWYCH 

Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu mogą wynikać również ze złego stanu technicznego po-

jazdów. Z ruchu powinny być eliminowane pojazdy drogowe nie spełniające wymagań Rozporządzenia Mini-

stra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 

niezbędnego wyposażenia, (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262). Pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowa-

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

2003 r. 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. 

TWORZENIE PASÓW ZWARTEJ ZIELENI OCHRONNEJ 

Fale akustyczne rozchodzące się przez teren pokryty roślinnością są rozpraszane i pochłaniane. Najmniej-

szą 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%.  
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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 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, gę-

stych skupiskach na dużych obszarach, tworzących po kilka pasów o szerokości po kilka lub kilkanaście me-

trów. 

MONITORING HAŁASU 

Państwowy Monitoring Środowiska (PMŚ) jest niezbędnym narzędziem do oceny wypełniania przez Pol-

skę 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 wzdłuż ciągów komunikacyjnych może 

być cennym narzędziem, a przede wszystkim dostarczy informacji potrzebnych do oceny polityki antyhałaso-

wej. 

WYMIANA STOLARKI OTWOROWEJ 

Izolacyjność akustyczna okien zależy w znacznym stopniu od rodzaju szyb. Określa ją wskaźnik Rw, któ-

rego 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 róż-

nej grubości, z przestrzenią między nimi wypełnioną gazem ciężkim. Okna o podwyższonej izolacyjności aku-

stycznej mają wskaźnik Rw = 35 dB. Jeżeli hałas jest szczególnie uciążliwy, warto kupić okna o jeszcze wyż-

szej izolacyjności akustycznej: Rw powyżej 42 dB. W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji w domu sto-

suje się tzw. nawietrzaki (nawiewniki) regulujące napływ powietrza w zamkniętych pomieszczeniach. Dzięki 

takiemu rozwiązaniu, przy zamkniętych oknach następuje wymiana powietrza w mieszkaniu. 

Rysunek 67. Okno dźwiękoszczelne z nawietrzakiem 

 

KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI W OTOCZENIU ŹRÓDEŁ HAŁASU – PLANOWANIE 

PRZESTRZENNE 

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 miejsco-

wych planach zagospodarowania przestrzennego zapewnia się warunki utrzymania równowagi przyrodniczej  
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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 sejmik województwa, zapisy te muszą być 

uwzględnione w planach zagospodarowania przestrzennego. Obydwa akty mają rangę aktów prawa miejsco-

wego 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 przestrzennym
(1)

. 

W ustaleniach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz w indywidualnych decyzjach o 

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu należy przeciwdziałać powstawaniu konfliktów przestrzen-

nych, wynikających z narażenia na oddziaływanie hałasu terenów, które zalicza się do chronionych przed hała-

sem 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 akustycz-

nie (budynki mieszkalne, szkoły, szpitale, itp.) na obszarze na którym są niespełnione standardy ochrony śro-

dowiska w zakresie hałasu, a nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, mógłby zo-

stać 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 Infra-

struktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 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 położo-

nych w strefie udokumentowanych przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu lub dla będących ich przyczy-

ną terenów usługowych i przemysłowych, powinny wprowadzić ww. wymaganie.  

W przypadku posiadania przez gminę 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, 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 mieszka-

niowej jedno- i wielorodzinnej oraz stopniowo eliminować funkcje powodujące określone uciążliwości dla 

środowiska i mieszkańców (tereny mieszkalnictwa o średniej i małej intensywności). 

Rysunek 68. Ochrona mieszkań przed hałasem, za pomocą przeźroczystych „ekranów”  

umieszczonych we wnęce okiennej (Kraków) 
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Ochronę przed hałasem zabudowy ukształtowanej należy prowadzić zgodnie z Prawem ochrony środowi-

ska. W przypadku konieczności budowy ekranów akustycznych należy wprowadzać obudowę biologiczną wo-

kół ekranów w celu poprawy ich estetyki. 

Stosowanie w planowaniu przestrzennym zasady strefowania, tzn. wprowadzania określonego typu zabu-

dowy i zagospodarowania terenu w zależności od występującego lub potencjalnego poziomu hałasu, może za-

wczasu ograniczyć uciążliwość związaną z ponadnormatywnym hałasem. Należy dążyć do właściwego strefo-

wania 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 69. Przykład właściwego strefowania akustycznego 

Strefa hała-

śliwa (I) 
 

Strefa obojętna pod 

względem akustycz-

nym (II) 

 

Strefa wymagająca 

ochrony przed hała-

sem 

„mniej wrażliwa” 

(III) 

 

Strefa wymagająca ochro-

ny przed hałasem 

„bardzo wrażliwa” (IV) 

Przykładowe strefowanie wokół tras komunikacyjnych: 

- 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 tere-

nu, 

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

wymi 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 pozio-

mu hałasu, do planów wprowadza się linie zabudowy oddalające budynki mieszkalne od źródła hałasu 

oraz stosowne zabezpieczenia akustyczne, np. w postaci dźwiękochłonnych przegród budowlanych, 

ekranów, szyb okiennych o zwiększonej izolacyjności, a także poprzez usytuowanie budynków, okre-

ślenie 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 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 miesz-

kalnych położonych dalej. W przypadku braku takich możliwości należy stosować na obiekcie podlegającym 

ochronie, przeźroczyste ekrany, które znajdują się w pewnej odległości przed elewacją (ok. 1 m). 
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Rysunek 70. Przykład strefowania obszarów w sąsiedztwie drogi 

 

Rysunek 71. Przykład rozmieszczenia pomieszczeń w budynku 

 

Lokalizacja budynków w znacznej odległości od trasy komunikacyjnej jest jedną z najprostszych metod ochro-

ny przed hałasem. Na terenie mocno zurbanizowanym jest to metoda nieskuteczna z uwagi na oszczędne go-

spodarowanie terenem i lokalizowanie zabudowy na każdej wolnej parceli. Natomiast lokalizowanie w pierw-

szej 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. 1 m). 

Rysunek 72. Przykład zabudowy tarasowej 

 

4.5. METODYKA REALIZACJI PROGRAMU 

Należy przyjąć, że brak jest technicznych i ekonomicznych możliwości dokonania poprawy warunków aku-

stycznych środowiska w krótkim czasie na wszystkich obszarach tego wymagających. Stąd też programy 

ochrony środowiska przed hałasem muszą mieć charakter wieloletni. Założenie to jest zgodne z treścią przepisu 

zawartego w art. 8 ust. 5 Dyrektywy 2002/49/WE, w którym m.in. wymaga się dokonywania analiz programów 

ochrony przed hałasem i w miarę konieczności – ich zmian i korekt - w okresach co 5 lat. Dyrektywa nie okre-

śla przy tym ram czasowych zakończenia realizacji programów. 
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Biorąc pod uwagę ww. uwarunkowania, niezbędne jest przyjęcie pewnych kryteriów, w oparciu o które zo-

staną określone cele do zrealizowania w ramach Programu. Parametrami tymi muszą być określone wartości 

poziomów dźwięku.  

Sposób ustalania kryterium powinien uwzględniać co najmniej: 

- krajowe kryteria oceny hałasu (zestawy prawnie ustanowionych poziomów dopuszczalnych, wskaźnik 

M), 

- zasadę prewencji, o której jest mowa w art. 1 Dyrektywy 2002/49/WE,  

a więc uwzględniać podział obszarów objętych programem na obszary wymagające: 

- działań naprawczych (poprawa istniejącego stanu akustycznego środowiska), 

- ochrony istniejącego, korzystnego stanu akustycznego tam, gdzie się on jeszcze zachował.  

Polskie przepisy prawne ustalają zróżnicowane wartości poziomów dopuszczalnych w odniesieniu do 

wskaźników oceny, z których w przypadku niniejszego Programu znaczenie mają dwa: 

- poziom dzienno-wieczorno-nocny – LDWN, 

- poziom nocny - LN. 

Przyjmuje się, iż celem strategicznym odnoszącym się do ochrony klimatu akustycznego powinna być do-

celowa wartość poziomu hałasu w środowisku, wyrażona przy pomocy wskaźnika oceny, którym jest poziom 

dzienno-wieczorno-nocny LDWN.  

Ze względu na to, iż na rozpatrywanym obszarze przekroczenia poziomów dopuszczalnych są większe dla 

wskaźnika LDWN, działania niniejszego Programu uzależniono od wielkości przekroczeń tegoż wskaźnika. 

W poniższej tabeli zaproponowano ogólny sposób ustalania planów działań wraz z określeniem terminu ich 

realizacji. 

Tabela 57. Zestawienie celów operacyjnych Programu 

Okres Działanie Horyzont czasowy 

Krótkoterminowy 

Działania na terenach, na których występują przekrocze-

nia poziomów dopuszczalnych powyżej 10 dB dla wskaź-

nika LDWN oraz działania wspomagające Program na po-

zostałych terenach 

2014-2019 

Długoterminowy 

Działania, których realizacja nie jest możliwa lub jest 

niewskazana w okresie krótkoterminowym ze względów 

ekonomicznych lub ze względu na planowane/trwające 

inwestycje komunikacyjne 

Po aktualizacji Programu 

- po 2019 roku 

Działania Programu zostały dobrane tak, aby uwzględniać wpływ aktualnie realizowanych oraz przyszłych 

inwestycji na klimat akustyczny w danym rejonie - autostradowej obwodnicy Łodzi oraz budowy wybranych 

dróg ekspresowych (S-8). Podyktowane jest to zarówno względami ekonomicznymi jak brakiem możliwości 

„cofnięcia” działań już zrealizowanych (np. budowa ekranów akustycznych).  

Zatem w okresie krótkoterminowym Program koncentrować się będzie wyłącznie na rzetelnej analizie no-

wych rozkładów ruchu na sieci dróg wojewódzkich, wynikających głównie z programu budowy autostrad. 

Możliwym jest, że ciężki ruch samochodowy przeniesie się na wybudowane autostrady i drogi ekspresowe, tym 

samym nie będzie potrzeby wydawania wielu milionów złotych na zabezpieczenia akustyczne (np. ekrany aku-

styczne), a zaoszczędzone pieniądze będzie można przeznaczyć na poprawę jakości dróg. 

Działania podzielono na inwestycyjne (remonty/modernizacje dróg, ograniczenia i kontrole prędkości) oraz 

na wspomagające (ekspertyzy, działania z zakresu planowania przestrzennego), które są obligatoryjne dla 

wszystkich rejonów, na których występują przekroczenia poziomów dopuszczalnych hałasu. 
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5. OKRESLENIE I OCENA DZIAŁAŃ PROGRAMU 

W ramach Programu zaproponowano następujące działania: 

Tabela 58. Zestawienie informacji o działaniach Programu dla odcinka drogi wojewódzkiej  

nr 702 od km 32+600 do km 43+500 

Lp. Działanie 
Jednostka  

odpowiedzialna 
Termin realizacji Koszt realizacji 

1 
Ograniczenie prędkości ruchu do 40 km/h 

na odcinku od km 40+600 do km 41+900 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w 

Łodzi 

2014-2019 5 tys. 

2 
Wymiana nawierzchni na odcinku od km 

42+500 do km 43+500 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w 

Łodzi 

2014-2019 400 tys. 

3 
Aktualizacja mapy akustycznej na rozpa-

trywanym odcinku DW 702 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w 

Łodzi 

2014-2019 10 tys. 

4 

Przygotowanie opinii dot. możliwości 

wprowadzenia zakazu ruchu tranzytowego 

wzdłuż ciągu 702 na terenie miasta Zgierza 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w 

Łodzi 

2014-2019 bezkosztowo 

5 
Prowadzenie przeglądów stanu nawierzch-

ni drogowej. 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w 

Łodzi 

2014-2019 bezkosztowo 

6 

Uwzględnianie zasad kształtowania prze-

strzeni w otoczeniu źródeł hałasu dla no-

wotworzonych planów zagospodarowania 

przestrzennego. 

Rady Gmin Zadanie ciągłe bezkosztowo 

Znaczne przekroczenia dopuszczalnych poziomów związane są zarówno z przekraczaniem dopuszczalnej 

prędkości ruchu (od km 40+600 do km 41+900) jak i złym stanem technicznym nawierzchni drogowej (od km 

42+500 do km 43+500). 

Wykonane podczas prac nad mapą akustyczną analizy ruchu nie uwzględniły wpływu otwarcia odcinka au-

tostrady A1 z Kowal do Strykowa. Realizacja autostradowej obwodnicy Łodzi może przyczynić się do obniże-

nia potoku ruchu, w tym szczególnie ilości pojazdów ciężkich. Aktualizacja mapy akustycznej na tym odcinku 

pokaże rzeczywisty stan klimatu akustycznego w otoczeniu DW 702. 

Z kolei wykonanie ekspertyzy dotyczącej możliwości redukcji ruchu tranzytowego wzdłuż odcinka DW 

702 na terenie miasta Zgierza, po aktualizacji mapy akustycznej pomoże w ustalaniu celów programowych 

przy aktualizacji Programu. 

Prowadzenie corocznych, wiosennych przeglądów stanu nawierzchni drogowej pozwoli utrzymać drogi w 

należytym stanie technicznym. Z każdorazowego przeglądu, wykonanego przez specjalne zespoły wyznaczone 

do tego zadania, powinien być sporządzony raport o stanie nawierzchni drogowej. Raport powinien zawierać 

informacje o stanie jezdni na poszczególnych odcinkach (np. typ nawierzchni, liczba kolein, dziur, źle osadzo-

nych studzienek, itp. – wraz z lokalizacją). Gotowy raport powinno konsultować się z właściwymi organami 

samorządu terytorialnego w celu określenia priorytetów. Na podstawie powyższego raportu powinna co roku 

powstawać aktualna lista odcinków ulic przeznaczonych do remontu. 
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Tabela 59. Przykład raportu o stanie nawierzchni 

Odcinek drogi 

(od-do) 
Stan nawierzchni Dodatkowe uwagi 

Data planowanego 

remontu/modernizacji 
Wniosek 

x 
np. zły – liczne 

dziury 

np. źle osadzone stu-

dzienki 
brak 

Konieczny remont 

w bieżącym roku 

y 
Dostateczny – 

nieliczne ubytki 

np. może ulec znacznej 

dewastacji w okresie 

zimowym 

brak 

Remont może być 

konieczny w na-

stępnym roku 

Wprowadzenie nawierzchni o uziarnieniu mniejszym od 10 mm (o zredukowanej hałaśliwości – ZH
17

) mo-

że spowodować trudności w zaprojektowaniu mas bitumicznych dla wyższych kategorii ruchu (KR4, KR6) 

oraz odpornych na koleinowanie dla dróg już istniejących. W związku z powyższym, w przypadku remontów 

nawierzchni drogowej należy pozostawić dotychczasowe uziarnienie, tj. maksymalnie do 11 mm. 

Natomiast dla nowoprojektowanych dróg wojewódzkich prowadzonych w nowym śladzie (obwodnice 

miejscowości) obligatoryjnie należy stosować nawierzchnie o tzw. zredukowanej hałaśliwości (ZH), tj. o uziar-

nieniu poniżej 10 mm. 

6. HARMONOGRAM I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ PROGRAMU 

Jak już wspomniano do określenia harmonogramu i kolejności realizacji działań Programu należy zastoso-

wać, tzw. wskaźnik M (por. Rozdział 4.4.3). 

Wskaźnik M zdefiniowano w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w spra-

wie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem i ma 

postać: 

M = 0.1•m•(10
0.1•ΔL 

- 1) 

gdzie:  

M - wartość wskaźnika,  

ΔL - wielkość przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu dB,  

m - liczba mieszkańców na terenie o przekroczonym poziomie dopuszczalnym.  

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

mieszkaniowego, uwzględniając ilość mieszkańców i wielkość przekroczeń. Podczas prac nad mapą akustycz-

ną dla dróg wojewódzkich określono wskaźnik M dla pojedynczych budynków. 

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

cej w obszarach, na których te przekroczenia występują. 

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.  

Uzyskane wartości wskaźnika M stanowią o kolejności realizacji zadań programu na terenach mieszkanio-

wych. Kolejność ustala się zaczynając od terenów o najwyższej wartości wskaźnika M do terenów o wartości 

wskaźnika M najniższej.  

W związku z tym, iż niniejsze opracowanie dotyczy jednego ciągu drogowego, nie można rozpatrywać ko-

lejności realizowania zaplanowanych działań na tym odcinku w zależności od wielkości wskaźnika M. Ustalo-

no, że wszystkie działania wymienione w Programie należy wykonać w okresie krótkoterminowym, czyli w 

latach 2014-2019, przy czym są to działania na odcinkach drogowych, dla których wartości wskaźników M dla 

budynków są również największe (por. tabela poniżej). 

                                                      
17) 

Zobacz rozdział 4.5.2.2. 
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Tabela 60. Harmonogram realizacji poszczególnych zadań Programu 

DW 

702 

Ograniczenie prędkości ruchu do 40 km/h 

na odcinku od km 40+600 do km 41+900 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w Ło-

dzi 

2014-2019 5 tys. 

Wymiana nawierzchni na odcinku od km 

42+500 do km 43+500 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w Ło-

dzi 

2014-2019 400 tys. 

Aktualizacja mapy akustycznej na rozpa-

trywanym odcinku DW 702 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w Ło-

dzi 

2014-2019 10 tys. 

Przygotowanie opinii dot. możliwości 

wprowadzenia zakazu ruchu tranzytowe-

go wzdłuż ciągu 702 na terenie miasta 

Zgierza 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w Ło-

dzi 

2014-2019 bezkosztowo 

Prowadzenie przeglądów stanu na-

wierzchni drogowej 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w Ło-

dzi 

2014-2019 bezkosztowo 

Uwzględnianie zasad kształtowania prze-

strzeni w otoczeniu źródeł hałasu dla 

nowotworzonych planów zagospodaro-

wania przestrzennego 

Rady Gmin Zadanie ciągłe bezkosztowo 

7. CZĘŚĆ GRAFICZNA (MAPOWA) OBEJMUJĄCA ZESTAW MAP AKUSTYCZNYCH PO ZA-

PROPONOWANYCH ZABEZPIECZENIACH AKUSTYCZNYCH BĄDŹ PROPONOWANYCH OB-

SZARACH OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA 

W ramach niniejszego Programu nie zaproponowano żadnych ekranów akustycznych oraz obszarów ogra-

niczonego użytkowania. 

8. PODSUMOWANIE 

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 map akustycznych odcinków drów wojewódzkich administrowanych przez 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. 

Dynamiczny rozwój województwa łódzkiego, szczególnie w dziedzinie komunikacji, powoduje koniecz-

ność dostosowania zadań Programu ochrony środowiska przed hałasem do zmieniającej się struktury połączeń 

drogowych. 

Nie jest znane prognozowane natężenie ruchu, które nastąpi po zakończeniu realizacji autostrad, dróg eks-

presowych oraz obwodnic miejskich. W związku z powyższym miarodajne analizy akustyczne mogą nastąpić 

dopiero gdy układ drogowy zostanie na wiele lat ustalony. Proponowanie kosztownych działań inwestycyjnych, 

jakimi są środki ochrony przed hałasem (np. ekrany akustyczne), w perspektywie obniżenia poziomu hałasu 

związanego z zakończeniem inwestycji budzi wiele wątpliwości.  

Można założyć, że otwarcie kolejnego odcinka autostrady A1 z Kowal do Strykowa powinno zmniejszyć 

ruch na drogach dojazdowych do Łodzi od strony północnej. Odpowiedź na to powinna dać aktualizacja mapy 

akustycznej. 

Opisane w niniejszym Programie działania wspomagające przyniosą także inne korzyści np. poprawę bez-

pieczeństwa ruchu, zmniejszenie wprowadzanych zanieczyszczeń ze źródeł liniowych, a przestrzeganie zasad 

właściwego planowania przestrzennego pozwoli zapobiec powstawaniu konfliktów akustycznych w przyszłości. 

Działania zawarte w niniejszym Programie są działaniami realnymi. Większość kosztów poniesionych na 

niniejszy Program należy postrzegać jako konieczność realizacji zadań już zaplanowanych i jedynie pośrednio 

związanych z ochroną akustyczną.  
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Realizując zadania, mające wpływ na klimat akustyczny wokół dróg wojewódzkich, należy korzystać z ka-

talogu środków antyhałasowych i najnowszych zdobyczy techniki, pozwalających na zmniejszenie uciążliwości 

akustycznej inwestycji.  

Dla nowoprojektowanych dróg wojewódzkich prowadzonych w nowym śladzie (np. obwodnice miejsco-

wości) należy stosować zalecenia zawarte w niniejszym Programie. Dla starych przebiegów dróg wojewódz-

kich w obszarach miast nie ma takich możliwości. Pasy drogowe posiadają ograniczoną szerokość, a ze wzglę-

du na występującą zwartą zabudowę uliczną i brak rezerwy terenu, lokalizacja ekranów akustycznych lub in-

nych środków ochrony przed hałasem napotyka na duże trudności. 

Działania w okresie długoterminowym powinny być ukierunkowane, przede wszystkim, na wyprowadzenie 

części ruchu samochodowego, w szczególności ruchu samochodów ciężkich, z tras przebiegających przez tere-

ny zamieszkane. Może to spowodować przeniesienie uciążliwości związanej z hałasem w inne rejony dotych-

czas spokojne. Należy temu przeciwdziałać stosując najnowsze technologie nawierzchni dróg oraz, tam gdzie 

będzie to uzasadnione, nowoczesne ekrany akustyczne. 
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V. DROGA WOJEWÓDZKA NR 703 OD KM 29+800 DO KM 32+800 

Spis treści: 

1. Podstawy realizacji programu 

2. Część opisowa 

2.1. Opis obszaru objętego programem 

2.2. Podanie naruszeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku wraz z zakresem naruszenia 

2.3. Wyszczególnienie podstawowych kierunków i zakresu działań niezbędnych do przywrócenia dopuszczalnych 

       poziomów hałasu w środowisku 

2.4. Termin realizacji programu, w tym terminy realizacji poszczególnych zadań 

2.5. Koszty realizacji programu, w tym koszty realizacji poszczególnych zadań 

2.6. Źródła finansowania programu 

2.7. Wskazanie rodzajów informacji i dokumentów wykorzystanych do kontroli i udokumentowania realizacji 

       programu 

3. Część wyszczególniająca ograniczenia i obowiązki wynikające z realizacji programu 

3.1. Sejmik Województwa  

3.2. Zarządzający drogą 

3.3. Organy administracji właściwe do wydawania aktów prawa miejscowego 

4. Uzasadnienie zakresu określonych zagadnień 

4.1. Dane i wnioski wynikające ze sporządzonych map akustycznych 

4.2. Analiza materiałów, dokumentów i publikacji wykorzystanych w opracowaniu 

4.2.1. Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego „Łódzkie 2020” 

4.2.2. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego 

4.2.3. Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim 

4.2.4. Program ochrony środowiska dla gminy Łęczyca 

4.2.5. Program ochrony środowiska dla województwa łódzkiego 

4.2.6. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

4.3. Przepisy prawa i decyzje administracyjne mające wpływ na stan akustyczny środowiska 

4.3.1. Dyrektywa 2002/49/WE 

4.3.2. Prawo ochrony środowiska 

4.3.3. Rozporządzenia Ministra Środowiska 

4.3.4. Obszary ograniczonego użytkowania 

4.3.5. Decyzje administracyjne mające wpływ na stan akustyczny środowiska 

4.3.6. Przepisy dotyczące emisji hałasu z instalacji i urządzeń, w tym pojazdów, których funkcjonowanie ma 

          negatywny wpływ na środowisko 

4.4. Nowe dostępne techniki i technologie w zakresie ograniczania hałasu 

4.4.1. Wielkości wpływające na poziom hałasu 

4.4.2. Możliwości działań w zakresie redukcji hałasu - katalog środków 

4.5. Metodyka realizacji programu 
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5. Określenie i ocena działań programu 

6. Harmonogram i kolejność realizacji poszczególnych zadań programu 

7. Część graficzna (mapowa) obejmująca zestaw map akustycznych po zaproponowanych zabezpieczeniach 

    akustycznych bądź proponowanych obszarach ograniczonego użytkowania 

8. Podsumowanie 

Spis tabel: 

Tabela 61. Naruszenia dopuszczalnych poziomów hałasu 

Tabela 62. Działania programu dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 703 od km 29+800 do km 32+800 

Tabela 63. Aspekty finansowe działań programu dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 703 od km 29+800 do km 

                32+800 

Tabela 64. Zestawienie odcinków dróg wojewódzkich objętych mapowaniem akustycznym 

Tabela 65. Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach mapy akustycznej dla odcinka drogi 

wojewódzkiej nr 703 od km 29+800 do km 32+800  wskaźnik LDWN 

Tabela 66. Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach mapy akustycznej dla odcinka drogi 

wojewódzkiej nr 703 od km 29+800 do km 32+800  wskaźnik LN 

Tabela 67. Analiza miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w omawianym rejonie 

Tabela 68. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hała-

su, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych, 

wyrażone wskaźnikami LDWN i LN, mającymi zastosowanie do prowadzenia długookresowej polity-

ki w zakresie ochrony środowiska przed hałasem 

Tabela 69. Poziom hałasu zewnętrznego pojazdów 

Tabela 70. Redukcja hałasu w wyniku zmiany ilości samochodów ciężkich w ruchu (wg prof. dr hab. R. Maka-

rewicza - Uniwersytet im. A. Mickiewicza Instytut Akustyki Zakład Akustyki Środowiska) 

Tabela 71. Klasyfikacja nawierzchni drogowych (według prof. PB dr inż. Władysława Gardziejczyka) 

Tabela 72. Zestawienie celów operacyjnych programu 

Tabela 73. Zestawienie informacji o działaniach programu dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 703 od km 

29+800 do km 32+800 

Tabela 74. Przykład raportu o stanie nawierzchni 

Tabela 75. Harmonogram realizacji poszczególnych zadań programu. 

Spis rysunków: 

Rysunek 73. Graficzny przebieg rozpatrywanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 703 

Rysunek 74. Kierunki rozwoju przestrzennego województwa łódzkiego do 2030 roku 

Rysunek 75. Wielkości wpływające na emisję i rozchodzenie się hałasu - hałas drogowy 

Rysunek 76. Asfalt porowaty o dużej zawartości próżni (źródło nynas.com) 

Rysunek 77. Jeden z elementów uspokojenia ruchu (źródło zm.org.pl) 

Rysunek 78. Wprowadzenie uspokojenia ruchu poprzez zmianę geometrii ulicy - pierwotny przebieg oznaczo-

no kolorem czerwonym - Katowice 

Rysunek 79. Strefa tylko dla rowerów, pieszych i transportu publicznego, czyli najmniej szkodliwych form 

transportu - Ratyzbona (Niemcy) 

Rysunek 80. Ekran akustyczny porośnięty zielenią (źródło www.techbud.com.pl) 

Rysunek 81. Dyfraktor zamontowany na krawędzi górnej ekranu akustycznego (źródło www.techbud.com.pl) 
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Rysunek 82. Przestrzenny rozkład hałasu po wybudowaniu ekranu akustycznego - widok 3D 

Rysunek 83. Przestrzenny rozkład hałasu po wybudowaniu wału ziemnego - widok 3D 

Rysunek 84. Wizualizacja ekranu akustycznego w formie tuneli oraz półtuneli projektowanego na Trasie To-

ruńskiej w Warszawie - widok z góry (źródło Grotte Art.) 

Rysunek 85. Okno dźwiękoszczelne z nawietrzakiem 

Rysunek 86. Ochrona mieszkań przed hałasem za pomocą przeźroczystych „ekranów” umieszczonych we wnę-

ce okiennej (Kraków) 

Rysunek 87. Przykład właściwego strefowania akustycznego 

Rysunek 88. Przykład strefowania obszarów w sąsiedztwie drogi 

Rysunek 89. Przykład rozmieszczenia pomieszczeń w budynku 

Rysunek 90. Przykład zabudowy tarasowej. 

 

 

1. PODSTAWY REALIZACJI PROGRAMU 

Opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem (zwanego dalej Programem) wynika z obo-

wiązku nałożonego w art. 119 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2013 r. poz. 1232). Wymóg ten został wprowadzony do ustawy Poś poprzez implementację Dyrekty-

wy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się 

do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. 

Merytoryczną podstawą opracowania Programu jest „Mapa akustyczna odcinków dróg administrowanych 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź” wraz z jej aktualizacją wynikającą ze 

zmiany przepisów dotyczących dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Wykonane w ramach jej re-

alizacji mapy terenów zagrożonych hałasem (mapy konfliktów akustycznych) stanowiły podstawę niniejszego 

opracowania. 

2. CZĘŚĆ OPISOWA 

2.1. OPIS OBSZARU OBJĘTEGO ZAKRESEM PROGRAMU 

Na rysunku poniżej, kolorem czerwonym, przedstawiono graficzny przebieg rozpatrywanego odcinka drogi 

wojewódzkiej nr 703. 

Rysunek 73. Graficzny przebieg rozpatrywanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 703 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 145 – Poz. 3053



Analizowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 703 w całości znajduje się w województwie łódzkim, w po-

wiecie łęczyckim, w gminie Łęczyca. 

Odcinek znajduje się w mieście Łęczyca w ciągu ulic: Kaliskiej, Alej Jana Pawła II, Belwederskiej, Henry-

ka Sienkiewicza (pokrywa się z DK 1) i 18 Stycznia. Końce odcinka pokrywają się z zachodnią i wschodnią 

granicą miasta. Niemal na całej swej długości odcinek sąsiaduje terenami podlegającymi ochronie przed hała-

sem. Przy zachodniej granicy miasta przeważa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, sporadycznie występu-

je zabudowa mieszkaniowo-usługowa. Centralną część odcinka otaczają tereny zabudowy mieszkaniowej wie-

lorodzinnej i mieszkaniowo-usługowej oraz usług nauki i zdrowia. Przy ul. 18 Stycznia znajduje się zabudowa 

mieszkaniowo-usługowa tereny rekreacyjne i sporadycznie występująca zabudowa niepodlegająca ochronie 

przed hałasem, przeważają natomiast tereny rolne.  

2.2. PODANIE NARUSZEŃ DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU 

WRAZ Z ZAKRESEM NARUSZENIA 

Poniżej zestawiono tabelarycznie odcinki DW 703 na rozpatrywanym obszarze, wraz z podaniem zakresu 

naruszeń poziomów dopuszczalnych. 

Tabela 61. Naruszenia dopuszczalnych poziomów hałasu 

Lp. 

Pikietaż 

Opis odcinka 

Wielkość przekroczeń 

(dB) 

Wielkość wskaźnika 

M początkowy końcowy 

(km) (km) 
Wskaźnik 

LDWN 

Wskaźnik 

LN 

Wskaźnik 

LDWN 

Wskaźnik 

LN 

1 29+800 32+800 m. Łęczyca do 10 do 10 do 10 do 5 

2.3. WYSZCZEGÓLNIENIE PODSTAWOWYCH KIERUNKÓW I ZAKRESU DZIAŁAŃ NIE-

ZBĘDNYCH DO PRZYWRÓCENIA DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW HAŁASU W ŚRODOWI-

SKU 

Zgodnie z informacją przekazaną przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w 2011 roku zakończono odnowę na-

wierzchni na odcinku km 31+318 do km 31+900 (Al. Jana Pawła II, ul. Belwederska).  

Na większości obszarów położonych wzdłuż drogi nr 703 zakres przekroczeń oscyluje w granicach 0-5 dB. 

Dla budynków położonych w bezpośrednim sąsiedztwie przekroczenia są większe, jednakże nie przekraczają 

10 dB. 

Z uwagi na przyjęte kryterium, w okresie krótkoterminowym, nie proponuje się inwestycyjnych działań an-

tyhałasowych: 

1) prowadzenie corocznych, wiosennych przeglądów nawierzchni drogowej oraz ustalenie priorytetów remon-

tów/modernizacji nawierzchni drogowej na całej długości rozpatrywanego odcinka; 

2) uwzględnianie zasad kształtowania przestrzeni, zgodnie z opisem w rozdziale 4.4.2.10, w otoczeniu źródeł 

hałasu dla nowotworzonych planów zagospodarowania przestrzennego, przy czym zadanie to powinno być 

prowadzone w sposób ciągły podczas trwania obecnego oraz następnych Programów. 

Tabela 62. Działania Programu dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 703 od km 29+800 do km 32+800 

Lp. Działanie 
Jednostka  

odpowiedzialna 
Termin realizacji 

1 
Aktualizacja mapy akustycznej na rozpatrywanym 

odcinku DW 703 
Zarząd Dróg Woje-

wódzkich w Łodzi 
2014-2019 

2 
Prowadzenie przeglądów stanu nawierzchni drogo-

wej 

Zarząd Dróg Woje-

wódzkich w Łodzi 
2014-2019 

3 

Uwzględnianie zasad kształtowania przestrzeni w 

otoczeniu źródeł hałasu dla nowotworzonych pla-

nów zagospodarowania przestrzennego 

Burmistrz miasta  

Łęczyca 
Zadanie ciągłe 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 146 – Poz. 3053



2.4. TERMIN REALIZACJI PROGRAMU, W TYM TERMINY REALIZACJI POSZCZE-

GÓNYCH ZADAŃ 

Zaproponowane w poprzednim punkcie działania należy wykonać w okresie od 2014 do 2019 roku. 

2.5. KOSZTY REALIZACJI PROGRAMU, W TYM KOSZTY REALIZACJI POSZCZEGÓL-

NYCH ZADAŃ 

Poniżej przedstawiono tabelaryczne zestawienie kosztów działań zaproponowanych dla rozpatrywanego 

odcinka drogi nr 703. 

Tabela 63. Aspekty finansowe działań Programu dla odcinka drogi wojewódzkiej  

nr 703 od km 29+800 do km 32+800 

Lp. Działanie Koszt (zł) 
Jednostka  

odpowiedzialna 

Źródła  

finansowania 

1 
Aktualizacja mapy akustycznej na 

rozpatrywanym odcinku DW 703 10 tys. 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w 

Łodzi 

Budżet Woje-

wództwa Łódz-

kiego 

2 
Prowadzenie przeglądów stanu 

nawierzchni drogowej. 
bezkosztowe 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w 

Łodzi 

Budżet Woje-

wództwa Łódz-

kiego 

3 

Uwzględnianie zasad kształtowania 

przestrzeni w otoczeniu źródeł ha-

łasu dla nowotworzonych planów 

zagospodarowania przestrzennego 

bezkosztowe 
Burmistrz miasta 

Łęczyca 

Budżet gminy 

Łęczyca 

2.6. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU 

Finansowanie działań niniejszego Programu spoczywa na jednostkach zobowiązanych do ich realizacji 

(Tabela 3). Dodatkowych źródeł finansowania wskazane jednostki mogą szukać wśród funduszy unijnych (np. 

fundusze strukturalne, Fundusz Spójności), środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej, kredytów bankowych oraz dotacji z budżetu centralnego. 

2.7. WSKAZANIE RODZAJÓW INFORMACJI I DOKUMENTÓW WYKORZYSTANYCH DO 

KONTROLI I UDOKUMENTOWANIA REALIZACJI PROGRAMU 

Program ochrony środowiska przed hałasem jest określany z drodze uchwały przez Sejmik Województwa 

Łódzkiego, który będzie kontrolował realizację Programu. Obowiązki innych organów będą dotyczyły głównie 

informacji o wydawanych decyzjach i aktach prawa miejscowego mających wpływ na realizację Programu i 

ograniczone są do działań o charakterze sprawozdawczym. 

Uprawnienie Sejmiku Województwa Łódzkiego do żądania takich informacji ma za zadanie zwiększyć 

możliwości całościowej oceny sytuacji wpływającej na przekroczenie standardów środowiska i szybsze podej-

mowanie właściwych rozstrzygnięć.  

Informacje do raportu Sejmik Województwa uzyskuje także od podmiotów zobowiązanych do realizacji 

zadań Programu, tj. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi oraz Burmistrza miasta Łęczycy. Wskazane pod-

mioty odpowiedzialne za realizację zadań przewidzianych w Programie są zobowiązane przekazywać w termi-

nie do 31 marca każdego roku Sejmikowi Województwa raport z realizacji Programu za rok ubiegły. 

W szczególności Raport powinien zawierać: 

1) opisy poszczególnych zadań zrealizowanych i będących w realizacji: 

- jednostkę odpowiedzialną za zadanie,  

- wydane decyzje administracyjne lub dokonane zgłoszenia, 

- harmonogram realizacji zadania, koszty i źródła finansowania, 

- założone i uzyskane w wyniku realizacji rezultaty zadania, 
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- informację o weryfikacji skuteczności zadania (np. poprzez pomiary akustyczne), 

- informacje o ewentualnych zagrożeniach wykonania zadań Programu, 

- informacje o wydanych aktach prawa miejscowego, mających wpływ na klimat akustyczny otoczenia 

dróg (plany zagospodarowania, obszary ograniczonego użytkowania). 

3. CZĘŚĆ WYSZCZEGÓLNIAJĄCA OGRANICZENIA I OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z RE-

ALIZACJI PROGRAMU 

3.1. SEJMIK WOJEWÓDZTWA 

Sejmik województwa jest organem administracji odpowiedzialnym m.in. za wydawanie aktów prawa miej-

scowego, w szczególności: 

1) uchwalenie programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami (art. 119 ust. 2 

Poś); 

2) ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania (art. 135 ust. 2 Poś); 

3) ustanowienie strefy przemysłowej (art. 136d. Poś). 

Sejmik województwa ma obowiązek zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, któ-

rego przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony środowiska przed hałasem (art. 119 ust. 2a Poś). 

Sejmik województwa przyjmuje raporty z realizacji programu ochrony środowiska przed hałasem dla tere-

nów poza aglomeracjami. 

3.2. ZARZĄDZAJĄCY DROGĄ 

Artykuł 139 Poś stanowi, że w przypadku dróg przestrzeganie wymogów ochrony środowiska muszą za-

pewnić zarządzający tymi obiektami. Do ich obowiązków należy: 

- stosowanie zabezpieczeń akustycznych i właściwej organizacji ruchu w celu ochrony środowiska przed 

zanieczyszczeniem hałasem (art. 173 Poś), 

- obowiązek dotrzymania standardów jakości środowiska (rozumiany jako obowiązek zachowania do-

puszczalnych poziomów hałasu - art. 174 Poś), 

- obowiązek prowadzenia okresowych lub ciągłych pomiarów wartości poziomu hałasu w środowisku 

(art. 175 Poś), 

- obowiązek przedstawiania właściwemu organowi ochrony środowiska oraz wojewódzkiemu inspekto-

rowi ochrony środowiska wyników wykonanych pomiarów (art. 177 ust. 1 Poś), 

- obowiązek sporządzania co 5 lat map akustycznych dróg zaliczonych do obiektów których eksploatacja 

może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, (art. 179 ust. 1 Poś), 

- obowiązek niezwłocznego przedłożenia fragmentów map akustycznych obejmujących określony powiat 

właściwemu marszałkowi (art. 179 ust. 4 pkt 1 Poś), 

- obowiązek niezwłocznego przedłożenia fragmentów map akustycznych obejmujących określone woje-

wództwo właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska (art. 179 ust. 4 pkt 2 Poś), 

- obowiązek sporządzenia po raz pierwszy mapy akustycznej terenu w terminie 1 roku od dnia, w którym 

obiekt został zaliczony do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie 

akustyczne na znacznych obszarach (art. 179 ust. 5 Poś). 

Wszystkie działania zawarte w niniejszym Programie związane są z eksploatacją istniejących dróg. Zgodnie 

z art. 173 Poś ochronę przed zanieczyszczeniami powstającymi w związku z eksploatacją dróg zapewnia się 

poprzez:  

- stosowanie rozwiązań technicznych ograniczających rozprzestrzenianie zanieczyszczeń, min. zabezpie-

czeń akustycznych, 

- właściwą organizację ruchu. 
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K. Gruszecki (Prawo ochrony środowiska. Komentarz, LEX, 2008, wyd. II) w komentarzu do art. 173 za-

uważa: „Następstwem rozwoju cywilizacyjnego jest konieczność coraz intensywniejszego przemieszczania się 

ludzi, co wiąże się z udoskonalaniem istniejących rozwiązań komunikacyjnych oraz wymusza wprowadzanie 

nowych. Niestety, z tego tytułu mogą wynikać również znaczne zagrożenia dla środowiska. Dlatego w art. 173 

ustawy wskazano, przy użyciu jakich środków powinna być realizowana minimalizacja negatywnego oddzia-

ływania na środowisko wymienianych w tym przepisie ciągów komunikacyjnych. W komentowanym przepisie 

nie wskazano, kto jest adresatem wynikających z niego obowiązków. Biorąc pod uwagę ich generalny charak-

ter oraz duże zróżnicowanie, należy przyjąć, że będą one spoczywały na podmiotach projektujących określone 

rozwiązania komunikacyjne, a także na ich wykonawcach oraz podmiotach, które będą nimi zarządzały. Z tego 

katalogu nie można wyłączyć również organów administracji wydających pozwolenia na realizację tych przed-

sięwzięć oraz czuwających nad prawidłową ich realizacją i funkcjonowaniem”. 

Do obowiązku zarządcy analizowanych tras komunikacyjnych należy sporządzanie i przedkładanie Sejmi-

kowi Województwa Łódzkiego, do końca marca każdego roku, rocznych sprawozdań za rok poprzedni z prze-

biegu prac nad realizacją Programu. Dodatkowo na zarządcy drogi spoczywa obowiązek wykonywania pomia-

rów hałasu na wyszczególnionych odcinkach dróg przed podjęciem działań oraz po zrealizowaniu działań 

wskazanych w niniejszym Programie oraz sporządzenie właściwych map akustycznych. Wyniki pomiarów 

powinny być przekazywane Marszałkowi Województwa, w celu określenia słuszności oraz skuteczności pro-

ponowanych metod ochrony przed hałasem. 

3.3. ORGANY ADMINISTRACJI WŁAŚCIWE DO WYDAWANIA AKTÓW PRAWA MIEJ-

SCOWEGO 

Organami administracji w zakresie uchwalania planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego są 

Rady Gmin terenów objętych niniejszym programem ochrony przed hałasem. 

4. UZASADNIENIE ZAKRESU OKREŚLONYCH ZAGADNIEŃ 

4.1. DANE I WNIOSKI WYNIKAJĄCE ZE SPORZĄDZONYCH MAP AKUSTYCZNYCH  

Podstawą niniejszego Programu jest wykonana mapa akustyczna odcinków dróg administrowanych przez 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi wraz z jej aktualizacją wykonaną w związku z wejściem w życie rozpo-

rządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dopusz-

czalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r. poz. 1109). 

Opracowanie mapy akustycznej dla dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich składało się 

z 10 tomów, których zestawienie znajduje się tabeli poniżej. 

Tabela 64. Zestawienie odcinków dróg wojewódzkich objętych mapowaniem akustycznym 

Tom Numer drogi 

Opis odcinka 

Pikietaż 
Długość 

Nazwa odcinka drogi początkowy końcowy 

(km) (km) (km) 

1 

484 18+300 21+300 3,0 m. Bełchatów 

484 21+300 28+000 6,7 m. Bełchatów 

484 28+000 43+300 15,3 Bełchatów - Kamieńsk 

2 485 0+000 3+100 3,1 m. Pabianice 

3 485 32+900 34+600 1,7 m. Bełchatów 

4 

702 32+600 37+300 4,7 Bądków skrzyżowanie z A2 

702 37+300 40+600 3,3 Skrzyżowanie z A2 - Zgierz 

702 40+600 43+500 15,3 m. Zgierz 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 149 – Poz. 3053



5 703 29+800 32+800 3,0 m. Łęczyca 

6 
710 4+200 12+200 8 m. Konstantynów Łódzki 

710 12+200 16+400 4,2 Konstantynów Łódzki - Lutomiersk 

7 713 19+500 28+300 8,8 Kurowice - Rokociny 

8 713 46+300 55+100 8,8 m. Tomaszów Mazowiecki 

9 715 0+000 1+700 1,7 m. Brzeziny 

10 715 5+200 10+900 5,7 m. Koluszki 

Efektem opracowanych w wersji cyfrowej strategicznych map akustycznych jest informacja dotycząca 

m.in. lokalizacji terenów, na których zostały przekroczone wskaźniki LDWN i LN oraz oszacowanie liczby 

mieszkańców narażonych na ponadnormatywny hałas. Mapa akustyczna obrazuje zagrożenie środowiska hała-

sem wykorzystując dla oceny dokuczliwości hałasu wskaźnik LDWN oraz dla oceny zakłócenia snu wskaźnik 

LN. 

Poniżej przedstawiono wyniki mapy akustycznej dotyczące narażenia na ponadnormatywny dla hałas ob-

szarów wokół drogi wojewódzkiej nr 703 na odcinku objętym Programem. 

Tabela 65. Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach mapy akustycznej  

dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 703 od km 29+800 do km 32+800 – wskaźnik LDWN 
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Tabela 66. Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach mapy akustycznej  

dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 703 od km 18+300 do km 43+300 – wskaźnik LN 

 

Ze względu na fakt, iż mapa akustyczna dla dróg zarządzanych przez ZDW wykonywana była po raz 

pierwszy, nie ma możliwości przeprowadzenia analizy trendów zmian klimatu akustycznego. 

4.2. ANALIZA MATERIAŁÓW, DOKUMENTÓW I PUBLIKACJI WYKORZYSTANYCH W 

OPRACOWANIU 

4.2.1. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO „ŁÓDZKIE 2020” 

Strategia pomija problem hałasu w środowisku, jednakże bardzo wyraźnie podkreśla, że wraz z rozwojem 

systemów transportowych należy dążyć do jak najwyższej ich jakości, co pośrednio można rozumieć jako dą-

żenie do przestrzegania m.in. standardów środowiskowych. 

Strategia wskazuje na bardzo ważne elementy lokalnej sieci transportu drogowego – autostradę A1 oraz A2, 

drogę ekspresową S8 wraz z siecią połączeń z drogami regionalnymi. 

Jako jeden z celów operacyjnych do osiągnięcia stawia rozwój systemów drogowych poprzez wsparcie bu-

dowy podłączeń do autostrad i dróg ekspresowych, rozbudowy i przebudowy dróg publicznych, budowy ob-

wodnic i przełożeń dróg. 

4.2.2. PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

Dokument w zakresie jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego wskazuje na konieczność ochro-

ny przed hałasem poprzez sporządzenie planów ochrony przed hałasem na podstawie map akustycznych oraz 

rozwój systemu monitoringu hałasu. 
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Rysunek 74. Kierunki rozwoju przestrzennego województwa łódzkiego do 2030 roku 

 

Zauważono, że klimat akustyczny w województwie łódzkim ulega pogorszeniu, za przyczynę uważając 

wzrost natężenia ruchu samochodowego. Pozytywnie zaś oceniono realizacje w zakresie drogownictwa – bu-

dowę obwodnic, ekrany akustyczne oraz modernizację nawierzchni dróg. 

4.2.3. RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 

W 2011 roku Wojewódzki Inspektorat Środowiska w Łodzi przeprowadził pomiary hałasu w 10 punktach 

pomiarowych: 

- na terenie m, Zgierz: ul. Długa, ul. Aleksandrowska, ul. Piątkowska, 

- na terenie m. Zduńska Wola: ul. Łaska, ul. Kilińskiego, ul. Kościelna, ul. Sieradzka, 

- na terenie m. Łęczyca: ul. Kilińskiego, ul. Jana Pawła II, ul. Kaliska. 

We wszystkich punktach stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu. 

Rok wcześniej wykonano pomiary na terenie miast: Pabianice, Bełchatów oraz Łowicz, gdzie również 

stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu. 

4.2.4. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁĘCZYCA 

W 2000 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, Delegatura w Skierniewicach, wykonał 

w ramach realizacji, zatwierdzonego przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi „Progra-

mu badań monitoringowych stanu zanieczyszczenia środowiska w województwie łódzkim w roku 2000”, po-

miary poziomu hałasu komunikacyjnego w porze dziennej i nocnej w wyznaczonych punktach na terenie Łę-

czycy oraz Piątku. 
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Tabela 67. Pomiary hałasu na terenie Łęczycy wykonane przez WIOŚ w 2000 r. 

Nr punktu 

pomiarowego 
Lokalizacja 

Średnia ilość pojazdów (h) Poziom hałasu (dBA) 

równoważny 

LEQ razem osobowe ciężarowe autobusy 

1. 

skrzyżowanie ul. Sien-

kiewicza z ul. Belweder-

ską 

896 558 317 21 76,4 

2. ul. Ozork. Przedmieście 865 551 300 14 78,1 

3. ul. Belwederska 239 192 45 2 68,1 

4. ul. Kaliska 348 295 51 2 70,3 

5. ul. Sienkiewicza 780 487 278 15 76,4 

6. ul. Belwederską 422 350 69 3 70,4 

7. ul. Zachodnia 163 149 14 - 63,9 

8. 
ul. Dworcowa - Ozor-

kowska 
254 216 37 1 66,2 

9. ul. Konopnickiej 161 143 17 1 64,7 

10. ul. Kaliska 286 229 55 2 69,3 

11. ul. Kaliska 456 373 81 2 72,2 

Hałas komunikacyjny występujący na terenie Łęczycy uznano za ponadnormatywny i kwalifikujący klimat 

akustyczny jako uciążliwy dla mieszkańców. Największy udział pojazdów najbardziej hałaśliwych zaobserwo-

wano w Łęczycy, w punkcie pomiarowym nr l - skrzyżowanie ul. Sienkiewicza z ul. Belwederską (w porze 

dziennej – 317 poj./h, w porze nocnej 194 poj./h). 

Jako główne zagrożenia i problemy w dziedzinie hałasu drogowego program wskazuje znaczny wzrost ru-

chu pojazdów, w tym całodobowego ruchu samochodów ciężarowych. 

Dokument wskazuje jako niezbędne, m. in. następujące działania: 

- wyprowadzenie ruchu tranzytowego poprzez budowę obwodnic, 

- rozgęszczenie zwartej zabudowy, zwłaszcza zabudowy mieszkalnej, 

- modernizacja nawierzchni ulic i dróg, 

- optymalizacja przebiegu tras komunikacyjnych, 

- optymalizacja ruchu pojazdów mająca na celu zwiększenie płynności przejazdów przez, budowę skrzy-

żowań, np. typu rondo, korzystniejszych pod względem akustycznym od skrzyżowań konwencjonal-

nych, 

- budowa ekranów akustycznych, bądź zakładanie zwartych pasów zieleni ochronnej w miejscach zbliże-

nia ruchliwych tras komunikacyjnych do siedlisk ludzkich, przy czym aby były one skuteczne muszą 

posiadać szerokość co najmniej kilkunastu metrów,  

- wyciszanie pojazdów, autobusów komunikacji miejskiej i samochodów ciężarowych,  

- budowa lub wytyczanie atrakcyjnych ciągów pieszych i sieci dróg rowerowych zachęcających do rezy-

gnacji z poruszania się pojazdami samochodowymi. 

Ponadto, w rozdziale 7.1.3 ustalono w ramach celu operacyjnego „Ograniczenie hałasu i niejonizującego 

promieniowania elektromagnetycznego” następujące działania: 

Lata 2004–2007: 

- inwentaryzacja źródeł uciążliwości akustycznej (2005 r.), 

- ocena stanu akustycznego środowiska dla terenów zagrożonych hałasem; opracowanie map akustycz-

nych dla obszarów położonych wzdłuż dróg (2005/2006). 
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Lata 2004–2011: 

- wprowadzanie zagadnień akustycznych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

(2004-2011), 

- wdrożenie i realizacja budowy zabezpieczeń przeciwhałasowych: ekranów, osłon, okien o zwiększonej 

izolacyjności akustycznej (2004-2011). 

4.2.5. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

Dokument wskazuje główne zagrożenia i problemy związane w województwie łódzkim: 

- wysokie zagrożenie hałasem mieszkańców największych miast województwa, głównie w związku z 

emisją hałasu komunikacyjnego, zwłaszcza z dróg o dużym natężeniu ruchu – autostrady A1 i A2, dróg 

krajowych: 1, 2, 8, 12 i 14, dróg wojewódzkich: 484, 485, 702, 708, 713, 714, 

- brak obwodnic dla miast narażonych na duży ruch tranzytowy, 

- niepełna inwentaryzacja obszarów, na których występują przekroczenia dopuszczalnych wartości hałasu 

w środowisku. 

Dokument słusznie zwraca uwagę na konieczność zintegrowania problemu zagrożenia hałasem z aspektami 

planowania przestrzennego, a jako podstawowe działanie z zakresu ochrony przed hałasem wskazuje prowa-

dzenie monitoringu hałasu oraz działalności edukacyjnej dotyczącej rzeczywistej skali zagrożenia hałasem. 

Jako główny cel Program ochrony środowiska zakłada minimalizację zagrożeń mieszkańców województwa 

ponadnormatywnym hałasem, zwłaszcza komunikacyjnym, m. in. poprzez: 

- realizację inwestycji zmniejszających narażenie na hałas komunikacyjny, 

- przestrzeganie wartości dopuszczalnych poziomów hałasu, a w odniesieniu do nowo zagospodarowa-

nych terenów stosowanie w planowaniu przestrzennym zasady strefowania, 

- edukację ekologiczną. 

4.2.6. MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Poniżej przedstawiono analizę aktualnie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania prze-

strzennego w rejonie analizowanego odcinka. 

Tabela 68. Analiza miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w omawianym rejonie 

Lp. Nazwa dokumentu Akt powołujący 
Uwarunkowania dotyczące  

klimatu akustycznego 

1 
MPZP Gminy  

Łęczyca 

XLVI/356/09 z dnia 7 września 2009 r. w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta 

Łęczycy 

Unieważniono, trwa postępowa-

nie administracyjne. 

4.3. PRZEPISY PRAWA I DECYZJE ADMINISTRACYJNE MAJĄCE WPŁYW NA STAN AKU-

STYCZNY ŚRODOWISKA 

4.3.1. DYREKTYWA 2002/49/WE 

Niniejszy Program jest zgodny z podstawowym dokumentem europejskim odnoszącym się do problematyki 

ochrony przed hałasem - Dyrektywą 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. 

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 eu-

ropejskich metod ich wyznaczania (art. 5 i 6 Dyrektywy), 

- sporządzenie strategicznych map akustycznych dla wyznaczonych według jednolitego kryterium obsza-

rów (art. 7 Dyrektywy), 
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- 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, zgodnie z artykułem 1 ust. 1c Dyrektywy 2002/49/WE, państwa 

członkowskie zobowiązane są przyjąć plany działań zmierzające do „zapobiegania powstawaniu hałasu w śro-

dowisku 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 śro-

dowiska tam, gdzie jest ona jeszcze właściwa”. 

4.3.2. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA 

Przepisy unijne zostały wprowadzone do polskiego porządku prawnego i zawarte są w Dziale V ustawy z 

dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232). 

Artykuł 117 ustawy Poś stanowi, że oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian dokonuje się 

w ramach państwowego monitoringu środowiska na podstawie wyników pomiarów poziomów hałasu określo-

nych wskaźnikami hałasu LDWN i LN oraz z uwzględnieniem pozostałych danych, w szczególności demogra-

ficznych oraz dotyczących sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu.  

Art. 119 ustawy wskazuje natomiast, że programy ochrony środowiska przed hałasem tworzy się dla tere-

nów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny, celem dostosowania poziomu hałasu do do-

puszczalnego, a organem właściwym dla przyjęcia programu dla terenów poza aglomeracjami jest sejmik wo-

jewództwa. 

Inne wymagania względem tworzenia programu ochrony środowiska przed hałasem to: 

- zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządze-

nie 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 uzasad-

niających zmianę planu lub harmonogramu realizacji. 

4.3.3. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA 

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

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

1498) 

Powyższe rozporządzenie jest wynikiem delegacji zawartej w art. 119 ust. 3 Poś i stanowi podstawowy 

przepis prawny określający zasady wykonania programu ochrony środowiska przed hałasem w Polsce.  

Rozporządzenie określa między innymi, że pogram ochrony środowiska przed hałasem musi składać się z: 

1) części opisowej, obejmującej: 

- charakterystykę obszaru objętego zakresem programu, 

- wskazania naruszeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku oraz zakres działań niezbędnych 

do przywrócenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, 

- termin i koszty realizacji programu wraz ze wskazaniem źródeł jego finansowania; 

2) części wyszczególniającej ograniczenia i obowiązki wynikające z realizacji programu, która zawiera: 

- organy administracji właściwe w sprawach: 

- przekazywania organowi przyjmującemu program informacji o wydawanych decyzjach, których usta-

lenia zmierzają do osiągnięcia celów programu, 

- wydawania aktów prawa miejscowego, 

- monitorowania realizacji programu lub etapów programu, 

- podmioty korzystające ze środowiska i ich obowiązki; 

3) części uzasadniającej zakres zagadnień objętych programem zawierającej: 
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- dane i wnioski wynikające ze sporządzonych map akustycznych, 

- zestawienie zrealizowanych zadań w zakresie ochrony środowiska przed hałasem wraz z oceną ich sku-

teczności i analizą poniesionych kosztów, 

- analizę materiałów, dokumentów i publikacji wykorzystanych do opracowania programu. 

Omawiane rozporządzenie odnosi się także do harmonogramu realizacji poszczególnych zadań. Harmono-

gram ten winien być determinowany wielkością przekroczeń w zależności od przeznaczenia terenu, na którym 

przekroczenia są notowane. Pomocą w ustalaniu kolejności działań ochronnych jest wprowadzony do niniej-

szego rozporządzenia tzw. wskaźnik M. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji (Dz. U. Nr 187, poz. 

1340) 

Omawiany akt prawny dotyczy nie tylko zagadnień odnoszących się do map akustycznych, lecz także 

związanych z opracowywaniem programów ochrony środowiska przed hałasem. 

Rozporządzenie to określa niezbędny zakres informacji, który powinien być zawarty na mapie akustycznej 

będącej podstawą opracowania programu naprawczego.  

W rozporządzeniu zawarto między innymi przepis, iż w zakres danych części graficznej mapy akustycznej 

powinny być włączone mapy zawierające proponowane kierunki zmian zagospodarowania przestrzennego, a 

wynikające z potrzeb ochrony przed hałasem. W szczególności na mapach tych powinny zostać naniesione 

proponowane obszary ciche. Przepis ten, po raz pierwszy w naszym prawodawstwie, zwraca uwagę na obowią-

zek nie tylko poprawy stanu klimatu akustycznego, lecz także stosowania działań prewencyjnych. 

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

hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826, z późn. zm.) 

W wyniku implementacji Dyrektywy 2002/49/WE do polskiego ustawodawstwa wprowadzono m.in. 

wskaźniki służące do realizacji długofalowej polityki hałasowej. Są to: 

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

kich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia, pory wieczoru oraz pory nocy, oznaczany w ustawie Poś 

jako LDWN, 

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

kich pór nocy w roku, oznaczany w ustawie Poś jako LN. 
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Tabela 69. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł  

hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych,  

wyrażone wskaźnikami LDWN i LN, mającymi zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki  

w zakresie ochrony środowiska przed hałasem 

Lp. Przeznaczenie terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu w (dB) 

Drogi lub linie kolejowe
18 Instalacje i pozostałe obiekty i 

grupy źródeł hałasu 

LDWN 

przedział czasu 

odniesienia 

równy wszyst-

kim dobom w 

roku 

LN 

przedział czasu 

odniesienia 

równy wszyst-

kim porom nocy 

LDWN 

przedział czasu 

odniesienia 

równy wszyst-

kim dobom w 

roku 

LN 

przedział czasu 

odniesienia 

równy wszyst-

kim porom nocy 

1 

a) obszary A ochrony uzdro-

wiskowej, 

b) tereny szpitali poza mia-

stem 

50 45 45 40 

2 

a) tereny zabudowy miesz-

kaniowej jednorodzinnej, 

b) tereny zabudowy związa-

nej ze stałym lub wielogo-

dzinnym pobytem dzieci i 

młodzież, 

c) tereny domów opieki, 

d) tereny szpitali w miastach 

64 59 50 40 

3 

a) tereny zabudowy miesz-

kaniowej wielorodzinnej i 

zamieszkania zbiorowego, 

b) tereny zabudowy zagro-

dowej, 

c) tereny rekreacyjno–

wypoczynkowe, 

d) tereny mieszkaniowo–

usługowe 

68 59 55 45 

4 

Tereny w strefie śródmiej-

skiej miast powyżej 100 tys. 

mieszkańców
19

 
70 65 55 45 

Wskaźniki te służą obligatoryjnie do opracowania map akustycznych, a na ich podstawie – do opracowania 

szczegółowych rozwiązań programu ochrony środowiska przed hałasem. 

Poziomy hałasu przyjmują różne wartości w zależności od: 

- rodzaju źródła hałasu, 

- funkcji urbanistycznej terenu. 

Należy kierować się zasadą, że tereny, o których mowa w rozporządzeniu są terenami chronionymi z aku-

stycznego punktu widzenia. Pozostałe tereny, którym nie przypisuje się poziomów dopuszczalnych nie podle-

gają prawnej ochronie przeciwdźwiękowej. 

                                                      
18) 

Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i 

kolei linowych. 

19) 
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. 
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4.3.4. OBSZARY OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA 

Jeżeli z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, z analizy porealizacyjnej albo z 

przeglądu ekologicznego wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicz-

nych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub in-

nego obiektu, to dla oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów komunalnych, kompostowni, trasy komuni-

kacyjnej, lotniska, linii i stacji elektroenergetycznej oraz instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej i 

radiolokacyjnej tworzy się obszar ograniczonego użytkowania (art. 135 ust. 1 Poś). 

Obszar ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na śro-

dowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko lub dla 

zakładów, lub innych obiektów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako takie przed-

sięwzięcie, tworzy sejmik województwa, w drodze uchwały (art. 135 ust. 2 Poś). 

Obszar ograniczonego użytkowania dla zakładów lub innych obiektów, niewymienionych powyżej, tworzy 

rada powiatu w drodze uchwały (art. 135 ust. 3 Poś). 

Organy, o których mowa w art. 135 ust. 2 i 3, tworząc obszar ograniczonego użytkowania, określają grani-

ce obszaru, ograniczenia w zakresie przeznaczenia terenu, wymagania techniczne dotyczące budynków oraz 

sposób korzystania z terenów wynikające z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko lub 

analizy porealizacyjnej albo przeglądu ekologicznego (art. 135 ust. 3a Poś). 

Do czasu ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania zawiesza się postępowanie w sprawie wydania 

pozwolenia na budowę lub udzielenia zgody na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego, umożli-

wiającej realizację przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 135 ust. 1 Poś (art. 135 ust. 4 Poś). 

Jeżeli obowiązek utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wynika z postępowania w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi krajowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 

192, poz. 1381 oraz z 2008 r. Nr 54, poz. 326) obszar ograniczonego użytkowania wyznacza się na podstawie 

analizy porealizacyjnej z uwzględnieniem dokumentacji, o której mowa w ust. 5a. W decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej nakłada się obowiązek sporządzenia analizy porealizacyjnej po upływie 1 roku 

od dnia oddania obiektu do użytkowania i jej przedstawienia w terminie 18 miesięcy od dnia oddania obiektu 

do użytkowania (art. 135 ust. 5 Poś). 

Tworząc obszar ograniczonego użytkowania określa się jego granice, ograniczenia w zakresie przeznacze-

nia terenu, wymagania techniczne dotyczące budynków oraz sposób korzystania z terenu.  

Wprowadzenie obszaru ograniczonego użytkowania powoduje w konsekwencji ograniczenie w sposobie 

korzystania z nieruchomości przez ich właścicieli, użytkowników wieczystych oraz osoby, którym przysługuje 

prawo rzeczowe do nieruchomości. 

Zapisy dotyczące obszarów ograniczonego użytkowania uwzględnia się w miejscowym planie zagospoda-

rowania przestrzennego oraz w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.  

Zgodnie z art. 136 ust. 1 i 2 Poś, w razie ograniczenia sposobu korzystania ze środowiska w wyniku usta-

nowienia obszaru ograniczonego użytkowania właściwymi w sprawach spornych dotyczących wysokości od-

szkodowania lub wykupu nieruchomości są sądy powszechne. Obowiązany do wypłaty odszkodowania lub 

wykupu nieruchomości jest ten, którego działalność spowodowała wprowadzenie ograniczeń w związku z 

ustanowieniem obszaru ograniczonego użytkowania. 

4.3.5. DECYZJE ADMINISTRACYJNE MAJĄCE WPŁYW NA POZIOM HAŁASU 

Obowiązek przestrzegania dopuszczalnych poziomów hałasu drogowego nie wymaga indywidualizacji w 

formie decyzji administracyjnych (art. 115a ust. 2 Poś). 

Na terenie objętym Programem dla wyszczególnionych odcinków tras komunikacyjnych nie prowadzono, 

na żadnym szczeblu administracji publicznej, postępowań administracyjnych, zobowiązujących zarządcę źródła 

hałasu do zmniejszenia ponadnormatywnego hałasu, np. na podstawie art. 362 Poś.  
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Natomiast w ramach realizacji inwestycji na odcinkach dróg wojewódzkich województwa łódzkiego opra-

cowano szereg dokumentów na potrzeby prowadzonych postępowań dotyczących wydania decyzji o środowi-

skowych uwarunkowaniach oraz pozwoleń na budowę. 

4.3.6. PRZEPISY DOTYCZĄCE EMISJI HAŁASU Z INSTALACJI I URZĄDZEŃ, W TYM PO-

JAZDÓW, KTÓRYCH FUNKCJONOWANIE MA NEGATYWNY WPŁYW NA ŚRODOWISKO 

Zgodnie z art. 155 Poś środki transportu powinny spełniać wymagania ochrony środowiska określone w 

ustawie oraz w przepisach odrębnych. 

W odniesieniu do pojazdów drogowych mają tu zastosowanie poniższe przepisy prawne. 

Zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz.U. z 2012 r. poz. 

1137, z późn. zm.) pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzy-

stanie z niego: nie zakłócało spokoju publicznego przez powodowanie hałasu przekraczającego poziom okre-

ślony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 

pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z późn. zm.). 

Zgodnie z § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia, pojazd powinien być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, 

aby poziom hałasu zewnętrznego mierzony podczas postoju pojazdu z odległości 0,5 m nie przekraczał: 

- w odniesieniu do pojazdu, który był poddany badaniom homologacyjnym - wartości ustalonej w trakcie 

badań homologacyjnych o 5 dB (A), 

- w odniesieniu do pozostałych pojazdów - wartości podanych w poniższej tabeli „Poziom hałasu ze-

wnętrznego”. 

Dla ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego (§ 45 ust. 1 ww. rozporządzenia) poziom hałasu ze-

wnętrznego mierzony podczas postoju pojazdu silnikowego z odległości 0,5 m nie może przekraczać 104 

dB(A), natomiast motoroweru – 90 dB (A) (§ 53 ust. 5 ww. rozporządzenia). Jednocześnie należy zaznaczyć, 

że ustawowe wartości emisji hałasu z pojazdów nie są sprawdzane w ramach okresowej oceny stanu technicz-

nego pojazdów dopuszczanych do ruchu drogowego. 

Tabela 70. Poziom hałasu zewnętrznego pojazdów 

Lp. Pojazd 

Rodzaj silnika 

o zapłonie 

iskrowym 

o zapłonie 

samoczynnym 

1 Motocykl z silnikiem o pojemności skokowej:   

  - nie przekraczającej 125 cm
3
 94 - 

  - większej niż 125 cm
3
 96 - 

2 Samochód osobowy 93 96 

3 
Pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekracza-

jącej 3,5 t, z wyjątkiem samochodu osobowego 
93 102 

4 Inny pojazd samochodowy 98 108 

Obecnie na szczeblu europejskim trwają prace dotyczące zmiany przepisów w zakresie emisji hałasu z po-

jazdów. Komisja Europejska przedstawiła wniosek, mający na celu ograniczenie hałasu emitowanego przez 

samochody osobowe, lekkie pojazdy dostawcze, autobusy, autokary oraz lekkie i ciężkie pojazdy ciężarowe. W 

przypadku samochodów osobowych, lekkich pojazdów dostawczych, autobusów i autokarów dopuszczalne 

wartości hałasu byłyby obniżane w dwóch etapach, za każdym razem o 2 dB(A). W przypadku samochodów 

ciężarowych poziom redukcji wyniósłby 1 dB(A) w pierwszym etapie i 2 dB(A) w drugim etapie. Pierwszy 

etap zacząłby obowiązywać dwa lata po opublikowaniu tekstu (po jego zatwierdzeniu przez Parlament Euro-

pejski i państwa członkowskie), zaś drugi – po kolejnych trzech latach. Łącznie środki te umożliwią ogranicze-

nie dokuczliwości hałasu wytwarzanego przez pojazdy o około 25%. Ponadto Komisja zamierza wprowadzić 

nowe, bardziej wiarygodne metody pomiaru emisji hałasu. Jednocześnie, proponuje się, aby pojazdy elektrycz-

ne i pojazdy hybrydowe z napędem elektrycznym były opcjonalnie wyposażone w generatory dźwięku, które 

uczynią te pojazdy bezpieczniejszymi. 
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4.4. NOWE I DOSTĘPNE TECHNIKI I TECHNOLOGIE W ZAKRESIE OGRANICZANIA HA-

ŁASU 

4.4.1. 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 3) to: 

- rodzaj drogi (1), 

- natężenie ruchu (2),  

- struktura ruchu (3),  

- płynność ruchu (4),  

- prędkość pojazdów (5),  

- rodzaj nawierzchni (6), 

- nachylenie drogi (7), 

- lokalizacja sygnalizacji świetlnej (8). 

Wielkości wpływające na rozchodzenie się hałasu to przede wszystkim (por. Rysunek 3):  

- odległość zabudowy od źródła (A), 

- wysokość zabudowy (B), 

- gęstość zabudowy (C), 

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

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

- wysokość pasa zieleni (E), 

- szerokość pasa zieleni (F), 

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

- ukształtowanie terenu (H). 
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Rysunek 75. Wielkości wpływające na emisje i rozchodzenie się hałasu - hałas drogowy 

 

Powyższe uwarunkowania mają decydujący wpływ na propozycje rozwiązań antyhałasowych na danym 

obszarze.  

4.4.2. MOŻLIWOŚCI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE REDUKCJI HAŁASU - KATALOG ŚRODKÓW 

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 edu-

kacyjnym. 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.  

REDUKCJA ILOŚCI POJAZDÓW CIĘŻKICH 

Eliminacja ruchu samochodów ciężarowych z ulic znajdujących się w obszarach szczególnie chronionych 

przed hałasem oraz kumulacja ruchu pojazdów ciężarowych na wybranych, mniej wrażliwych akustycznie tra-

sach zbiorczych, jest klasycznym instrumentem stosowanym w planowaniu przestrzennym. Środki te są rów-

nież stosowane w odniesieniu do istniejącej infrastruktury. Nie mogą one jednak prowadzić do istotnego pogor-

szenia sytuacji na innym obszarze chronionym. 

Tabela 71. 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 
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REMONTY ULIC, STOSOWANIE „CICHYCH” NAWIERZCHNI DRÓG 

Utrzymanie, konserwacja oraz bieżące naprawy nawierzchni drogowej znacznie przyczynią się do obniże-

nia poziomu hałasu w środowisku. Eliminacja kolein, ubytków, źle osadzonych studzienek oraz generalne re-

monty nawierzchni powinny być głównymi działaniami w dziedzinie ochrony przed hałasem drogowym. Sza-

cowany, średni zysk akustyczny może wynieść w przypadku remontu jezdni 2-3 dB, w zależności od stanu 

nawierzchni. 

Ze względu na duże zróżnicowanie warstw ścieralnych nawierzchni drogowych opracowano klasyfikację 

nawierzchni pod względem hałaśliwości.  

Tabela 72. Klasyfikacja nawierzchni drogowych (według prof. PB dr inż. Władysława Gardziejczyka) 

Klasa/ 

Symbol 

Wartości poziomu dźwięku, 

(dB(A)) 
Przykłady warstw ścieralnych 

 
L1 

(SPB-80) 
CPXI (80) 

Nawierzchnie 

ciche 

 

NC 

(<73,0) 

 

71,5 

(<92,5) 

 

91,0 

 pojedyncze dywaniki porowate o uziarnieniu  

kruszywa  10 mm 

 podwójne dywaniki porowate,  

 nawierzchnie poroelastyczne 

Nawierzchnie 

o zredukowanej 

hałaśliwości 

 

ZH 

(73,075,9) 

 

74,5 

(92,5-95,4) 

 

94,0 

 SMA i betony asfaltowe o uziarnieniu < 10 mm 

 dywaniki bitumiczne o uziarnieniu kruszywa < 10 

mm 

 pojedyncze dywaniki porowate o uziarnieniu  

kruszywa > 10 mm 

Nawierzchnie o 

normalnej hała-

śliwości 

 

NH 

(76,079,0) 

 

77,5 

(95,5-98,4) 

 

97,0 

 SMA o uziarnieniu kruszywa > 10 mm 

 dywaniki bitumiczne o uziarnieniu 10-16 mm 

 betony asfaltowe o uziarnieniu <16 mm 

 betony cementowe o optymalnym teksturowaniu 

Nawierzchnie 

o podwyższonej 

hałaśliwości 

 

PH 

(79,181,0) 

 

80,0 

(98,5-100,5) 

 

99,5 

 powierzchniowe utrwalenia  

 uszorstnione nawierzchnie typu SMA  

 betony asfaltowe o uziarnieniu 16mm 

 klasyczne betony cementowe 

 betonowa kostka brukowa przy optymalnych układach 

połączeń 

Nawierzchnie 

o nadmiernej 

hałaśliwości 

 

NNH 

(>81,0) 

 

82,0 

(86,0 -

kostka 

kamienna) 

(>100,5) 

 

101,5 

(106,0 - kostka 

kamienna) 

 kostka kamienna 

 betonowa kostka brukowa bez optymalizacji połączeń 

 betony cementowe poprzecznie rowkowane 

Ponieważ nawierzchnie porowate i poroelastyczne (tzw. ciche nawierzchnie - NC) powinny być stosowane 

dla dróg, na których prędkość potoku ruchu wynosi 60 km/godz. lub więcej, to najlepszym rozwiązaniem są 

nawierzchnie o zredukowanej hałaśliwości (ZH), do których zaliczono, m.in.: SMA i betony asfaltowe o uziar-

nieniu kruszywa mniejszym od 10 mm (zgodnie z Wymaganiami Technicznymi WT-2: są to SMA 5 i SMA 8 

oraz AC5 (beton asfaltowy) i AC8) oraz cienkie (BBM) i bardzo cienkie dywaniki bitumiczne (BBTM), wyko-

nane z mieszanki o nieciągłym uziarnieniu (MNU 8). 

W zależności od stosowanych tradycyjnie w różnych krajach mieszanek do warstw ścieralnych, obserwo-

wane są różne zmiany w hałaśliwości ruchu samochodowego. Na przykład w Wlk. Brytanii, gdzie bardzo po-

pularny jest Hot Rolled Asphalt, zastosowanie SMA zmniejszyło hałas samochodowy od 2.7 do 5.3 dB(A). 

Także we Włoszech, pomiary przy prędkości 110 km/h i w porównaniu z betonem asfaltowym 0/15 mm, wska-

zały spadek natężenia hałasu o 5.0÷7.0 dB(A). Nie zawsze tak dobry efekt jest osiągany. W przypadkach zasto-
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sowania dodatkowego uszorstnienia drobnym kruszywem, o okresie około roku można spodziewać się wzrostu 

hałaśliwości nawierzchni. 

Z kolei asfalt porowaty to termin powszechnie stosowany na określenie mieszanki SMA o zawartości próż-

ni powyżej 15%.  

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 materia-

łów powstających wskutek tarcia), soli stosowanych do odladzania i, oczywiście, wody w porównaniu z trady-

cyjnym 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 sto-

sowane w Holandii i Japonii, gdzie prawie 60% to nawierzchnie z asfaltu drenażowego. 

W warunkach klimatycznych Polski koszty utrzymania dróg o takiej nawierzchni są wciąż wysokie, stąd 

nie zaleca się ich stosowania w najbliższej perspektywie, ze względu na możliwą szybką utratę korzystnych 

właściwości akustycznych. Niewykluczone, że w przyszłości powstaną inne rodzaje mieszanek bardziej odpor-

nych na warunki klimatyczne, wtedy należałoby rozważyć stosowanie tego typu rozwiązań. 

Rysunek 76. Asfalt porowaty o dużej zawartości próżni (źródło nynas.com) 

 

Pomimo, że nawierzchnie o zredukowanej hałaśliwości są droższe, to ich stosowanie w dłuższej perspek-

tywie jest opłacalne. Koszt warstwy ścieralnej jest niewielkim ułamkiem kosztu budowy nowej drogi, a wła-

ściwości akustyczne są lepsze niż tradycyjnych asfaltów. Warto też poszukiwać rozwiązań bardziej zaawanso-

wanych niż powszechnie stosowane, gdyż pozwalają one często na rezygnację z ekranów akustycznych i ogra-

niczeń prędkości, dając w zamian dobry klimat akustyczny, a także, co jest istotne, pozwalają na zmniejszenie 

zużycia paliwa przez zmniejszenie oporu toczenia opon. 

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 eko-

nomicznych.  
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Rysunek 77. Jeden z elementów uspokojenia ruchu (źródło zm.org.pl) 

 

Uspokojenie ruchu stanowi jeden z ważnych celów racjonalnej polityki komunikacyjnej w obszarach zur-

banizowanych, sprzyja realizacji wielu innych celów tej polityki oraz stanowi warunek zrównoważonego roz-

woju. 

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, 

- 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 78. Wprowadzenie uspokojenia ruchu poprzez zmianę geometrii ulicy – pierwotny przebieg  

oznaczono kolorem czerwonym – Katowice 
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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 geo-

metrii jezdni, w wyniku których, kierujący ma wrażenie, że ulica nie jest prosta, a jego reakcją jest wolniejsza 

jazda. 

Redukcje emisji hałasu w strefie uspokojonego ruchu waha się od 1 do 4 dB w zależności od zastosowa-

nych rozwiązań. Natomiast wyłącznie ulicy z ruchu skutkuje całkowitą likwidacją uciążliwości związanych z 

hałasem. 

Rysunek 79. Strefa tylko dla rowerów, pieszych i transportu publicznego, czyli najmniej szkodliwych 

 form transportu – Ratyzbona (Niemcy) 

 

EKRANY AKUSTYCZNE, WAŁY ZIEMNE 

Ochroną przed hałasem za pomocą klasycznego ekranu akustycznego objęte być powinny osiedla o zabu-

dowie niskiej (2-5 kondygnacje). Zastosowanie ekranu akustycznego w przypadku osiedli z budynkami wyso-

kimi 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 zabez-

pieczeń. Dodatkowo, w takiej sytuacji, może wystąpić pogorszenie sytuacji akustycznej na wyższych kondy-

gnacjach. W celu zapobieżenia takim sytuacjom, na krawędzi górnej ekranu stosuje się tzw. dyfraktory.  

Rysunek 80. Ekran akustyczny porośnięty zielenią (źródło www.techbud.com.pl) 

 

Rysunek 81. Dyfraktor zamontowany na krawędzi górnej ekranu akustycznego 

 (źródło www.techbud.com. pl) 

Ekrany wykonuje się z materiałów odbijających, odbijająco-pochłaniających, lub odbijająco-rozprasza-

jących, 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 pół-

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

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 165 – Poz. 3053



Wymienione typy ekranów akustycznych (poza akrylowymi) dzięki różnorodnym konstrukcjom umożli-

wiają rozrost i utrzymanie roślin pnących
20

. 

Rysunek 82. Przestrzenny rozkład hałasu po wybudowaniu ekranu akustycznego - widok 3D 

 

Rysunek 83. Przestrzenny rozkład hałasu po wybudowaniu wału ziemnego – widok 3D 

 

Rysunek 84. Wizualizacja ekranu akustycznego w formie tuneli oraz półtuneli projektowanego  

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

 

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

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 warto-

ściami uśrednionymi. 

Istnieje wiele sposobów kontrolowania prędkości pojazdów samochodowych: 

- fotoradary stałe, 

- wyrywkowe kontrole prędkości, 

- pomiar prędkości za pomocą pętli indukcyjnych, 

- pomiar prędkości na odcinku drogi, 

                                                      
20) 

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

która może osiągnąć nawet 8-12 m rocznego przyrostu. 
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- 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. 

KONTROLA STANU TECHNICZNEGO POJAZDÓW, ŚRODKI TECHNICZNE STOSOWANE 

W POJAZDACH DROGOWYCH 

Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu mogą wynikać również ze złego stanu technicznego po-

jazdów. Z ruchu powinny być eliminowane pojazdy drogowe nie spełniające wymagań Rozporządzenia Mini-

stra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 

niezbędnego wyposażenia, (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262). Pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowa-

dzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniac (Dz. U. z 

2003 r. 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. 

TWORZENIE PASÓW ZWARTEJ ZIELENI OCHRONNEJ 

Fale akustyczne rozchodzące się przez teren pokryty roślinnością są rozpraszane i pochłaniane. Najmniej-

szą 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%.  

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 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, gę-

stych skupiskach na dużych obszarach, tworzących po kilka pasów o szerokości po kilka lub kilkanaście me-

trów. 

MONITORING HAŁASU 

Państwowy Monitoring Środowiska (PMŚ) jest niezbędnym narzędziem do oceny wypełniania przez Pol-

skę 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 wzdłuż ciągów komunikacyjnych może 

być cennym narzędziem, a przede wszystkim dostarczy informacji potrzebnych do oceny polityki antyhałaso-

wej. 

WYMIANA STOLARKI OTWOROWEJ 

Izolacyjność akustyczna okien zależy w znacznym stopniu od rodzaju szyb. Określa ją wskaźnik Rw, któ-

rego wartość charakteryzuje zdolność tłumienia dźwięków (im większa wartość Rw, tym lepsza izolacyjność 

okna). 
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Rysunek 85. Okno dźwiękoszczelne z nawietrzakiem 

 

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

nej grubości, z przestrzenią między nimi wypełnioną gazem ciężkim. Okna o podwyższonej izolacyjności aku-

stycznej mają wskaźnik Rw = 35 dB. Jeżeli hałas jest szczególnie uciążliwy, warto kupić okna o jeszcze wyż-

szej izolacyjności akustycznej: Rw powyżej 42 dB. W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji w domu sto-

suje się tzw. nawietrzaki (nawiewniki) regulujące napływ powietrza w zamkniętych pomieszczeniach. Dzięki 

takiemu rozwiązaniu, przy zamkniętych oknach następuje wymiana powietrza w mieszkaniu. 

KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI W OTOCZENIU ŹRÓDEŁ HAŁASU - PLANOWANIE PRZE-

STRZENNE 

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 miejsco-

wych planach zagospodarowania przestrzennego zapewnia się warunki utrzymania równowagi przyrodniczej i 

racjonalną gospodarkę zasobami środowiska, w szczególności przez uwzględnianie potrzeb ochrony przed ha-

łasem.  

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

ochrony środowiska przed hałasem zostanie uchwalony przez sejmik województwa, zapisy te muszą być 

uwzględnione w planach zagospodarowania przestrzennego. Obydwa akty mają rangę aktów prawa miejsco-

wego 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 przestrzennym
21

. 

W ustaleniach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz w indywidualnych decyzjach o 

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu należy przeciwdziałać powstawaniu konfliktów przestrzen-

nych, wynikających z narażenia na oddziaływanie hałasu terenów, które zalicza się do chronionych przed hała-

sem 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 akustycz-

nie (budynki mieszkalne, szkoły, szpitale, itp.) na obszarze na którym są niespełnione standardy ochrony śro-

dowiska w zakresie hałasu, a nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, mógłby zo-

stać 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 Infra-

                                                      
21) 

K. Gruszecki, Komentarz do ustawy Poś, LEX, Warszawa 2007. 
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struktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 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 położo-

nych w strefie udokumentowanych przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu lub dla będących ich przyczy-

ną terenów usługowych i przemysłowych, powinny wprowadzić ww. wymaganie.  

W przypadku posiadania przez gminę 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, 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 mieszka-

niowej jedno- i wielorodzinnej oraz stopniowo eliminować funkcje powodujące określone uciążliwości dla 

środowiska i mieszkańców (tereny mieszkalnictwa o średniej i małej intensywności). 

Rysunek 86. Ochrona mieszkań przed hałasem, za pomocą przeźroczystych „ekranów”  

umieszczonych we wnęce okiennej „Kraków) 

 

Ochronę przed hałasem zabudowy ukształtowanej należy prowadzić zgodnie z Prawem ochrony środowi-

ska. W przypadku konieczności budowy ekranów akustycznych należy wprowadzać obudowę biologiczną wo-

kół ekranów w celu poprawy ich estetyki. 

Stosowanie w planowaniu przestrzennym zasady strefowania, tzn. wprowadzania określonego typu zabu-

dowy i zagospodarowania terenu w zależności od występującego lub potencjalnego poziomu hałasu, może za-

wczasu ograniczyć uciążliwość związaną z ponadnormatywnym hałasem. Należy dążyć do właściwego strefo-

wania 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). 
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Rysunek 87. Przykład właściwego strefowania akustycznego 

Strefa 

hałaśliwa 

(I) 

 
Strefa obojętna 

pod względem aku-

stycznym (II) 

 

Strefa wymaga-

jąca ochrony przed 

hałasem 

„mniej wrażliwa” 

(III) 

 

Strefa wymagająca 

ochrony przed hałasem 

„bardzo wrażliwa” (IV) 

Przykładowe strefowanie wokół tras komunikacyjnych: 

- 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 tere-

nu, 

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

wymi 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 pozio-

mu hałasu, do planów wprowadza się linie zabudowy oddalające budynki mieszkalne od źródła hałasu 

oraz stosowne zabezpieczenia akustyczne, np. w postaci dźwiękochłonnych przegród budowlanych, 

ekranów, szyb okiennych o zwiększonej izolacyjności, a także poprzez usytuowanie budynków, okre-

ślenie 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. 

Rysunek 88. Przykład strefowania obszarów w sąsiedztwie drogi 

 

Lokalizacja budynków w znacznej odległości od trasy komunikacyjnej 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 miesz-

kalnych położonych dalej. W przypadku braku takich możliwości należy stosować na obiekcie podlegającym 

ochronie, przeźroczyste ekrany, które znajdują się w pewnej odległości przed elewacją (ok. 1 m). 
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Rysunek 89. Przykład rozmieszczenia pomieszczeń w budynku 

 

Rysunek 90. Przykład zabudowy tarasowej 

 

4.5. METODYKA REALIZACJI PROGRAMU 

Należy przyjąć, że brak jest technicznych i ekonomicznych możliwości dokonania poprawy warunków aku-

stycznych środowiska w krótkim czasie na wszystkich obszarach tego wymagających. Stąd też programy 

ochrony środowiska przed hałasem muszą mieć charakter wieloletni. Założenie to jest zgodne z treścią przepisu 

zawartego w art. 8 ust. 5 Dyrektywy 2002/49/WE, w którym m.in. wymaga się dokonywania analiz programów 

ochrony przed hałasem i w miarę konieczności – ich zmian i korekt - w okresach co 5 lat. Dyrektywa nie okre-

śla przy tym ram czasowych zakończenia realizacji programów. 

Biorąc pod uwagę ww. uwarunkowania, niezbędne jest przyjęcie pewnych kryteriów, w oparciu o które zo-

staną określone cele do zrealizowania w ramach Programu. Parametrami tymi muszą być określone wartości 

poziomów dźwięku.  

Sposób ustalania kryterium powinien uwzględniać co najmniej: 

- krajowe kryteria oceny hałasu (zestawy prawnie ustanowionych poziomów dopuszczalnych, wskaźnik 

M), 

- zasadę prewencji, o której jest mowa w art. 1 Dyrektywy 2002/49/WE,  

a więc uwzględniać podział obszarów objętych programem na obszary wymagające: 

- działań naprawczych (poprawa istniejącego stanu akustycznego środowiska), 

- ochrony istniejącego, korzystnego stanu akustycznego tam, gdzie się on jeszcze zachował.  

Polskie przepisy prawne ustalają zróżnicowane wartości poziomów dopuszczalnych w odniesieniu do 

wskaźników oceny, z których w przypadku niniejszego Programu znaczenie mają dwa: 

- poziom dzienno-wieczorno-nocny – LDWN, 

- poziom nocny - LN. 

Przyjmuje się, iż celem strategicznym odnoszącym się do ochrony klimatu akustycznego powinna być do-

celowa wartość poziomu hałasu w środowisku, wyrażona przy pomocy wskaźnika oceny, którym jest poziom 
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dzienno-wieczorno-nocny LDWN. Działania niniejszego Programu uzależniono od wielkości przekroczeń tegoż 

wskaźnika. 

W poniższej tabeli zaproponowano ogólny sposób ustalania planów działań wraz z określeniem terminu ich 

realizacji. 

Tabela 73. Zestawienie celów operacyjnych Programu 

Okres Działanie Horyzont czasowy 

Krótkoterminowy 

Działania na terenach, na których występują przekrocze-

nia poziomów dopuszczalnych powyżej 10 dB dla wskaź-

nika LDWN oraz działania wspomagające Program na po-

zostałych terenach 

2014-2019 

Długoterminowy 

Działania, których realizacja nie jest możliwa lub jest 

niewskazana w okresie krótkoterminowym ze względów 

ekonomicznych lub ze względu na planowane/trwające 

inwestycje komunikacyjne. 

Po aktualizacji Programu 

- po 2019 roku 

Działania Programu zostały dobrane tak, aby uwzględniać wpływ aktualnie realizowanych oraz przyszłych 

inwestycji na klimat akustyczny w danym rejonie - autostradowej obwodnicy Łodzi oraz budowy wybranych 

dróg ekspresowych (S-8). Podyktowane jest to zarówno względami ekonomicznymi jak brakiem możliwości 

„cofnięcia” działań już zrealizowanych (np. budowa ekranów akustycznych).  

Zatem w okresie krótkoterminowym Program koncentrować się będzie wyłącznie na rzetelnej analizie no-

wych rozkładów ruchu na sieci dróg wojewódzkich, wynikających głównie z programu budowy autostrad. 

Możliwym jest, że ciężki ruch samochodowy przeniesie się na wybudowane autostrady i drogi ekspresowe, tym 

samym nie będzie potrzeby wydawania wielu milionów złotych na zabezpieczenia akustyczne (np. ekrany aku-

styczne), a zaoszczędzone pieniądze będzie można przeznaczyć na poprawę jakości dróg. 

Działania podzielono na inwestycyjne (remonty/modernizacje dróg, ograniczenia i kontrole prędkości) oraz 

na wspomagające (ekspertyzy, działania z zakresu planowania przestrzennego), które są obligatoryjne dla 

wszystkich rejonów, na których występują przekroczenia poziomów dopuszczalnych hałasu. 

5. OKRESLENIE I OCENA DZIAŁAŃ PROGRAMU 

W ramach Programu zaproponowano następujące działania: 

Tabela 74. Zestawienie informacji o działaniach Programu dla odcinka drogi wojewódzkiej  

nr 703 od km 29+800 do km 32+800 

Lp. Działanie 
Jednostka od-

powiedzialna 
Termin realizacji Koszt realizacji 

1 
Aktualizacja mapy akustycznej na 

rozpatrywanym odcinku DW 703 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich 

w Łodzi 

2014-2019 10 tys. 

2 
Prowadzenie przeglądów stanu na-

wierzchni drogowej 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich 

w Łodzi 

2014-2019 bezkosztowo 

3 

Uwzględnianie zasad kształtowania 

przestrzeni w otoczeniu źródeł hała-

su dla nowotworzonych planów za-

gospodarowania przestrzennego 

Burmistrz miasta 

Łęczyca 
Zadanie ciągłe bezkosztowo 

Prowadzenie corocznych, wiosennych przeglądów stanu nawierzchni drogowej pozwoli utrzymać drogi w 

należytym stanie technicznym. Z każdorazowego przeglądu, wykonanego przez specjalne zespoły wyznaczone 

do tego zadania, powinien być sporządzony raport o stanie nawierzchni drogowej. Raport powinien zawierać 

informacje o stanie jezdni na poszczególnych odcinkach (np. typ nawierzchni, liczba kolein, dziur, źle osadzo-

nych studzienek, itp. – wraz z lokalizacją). Gotowy raport powinno konsultować się z właściwymi organami 

samorządu terytorialnego w celu określenia priorytetów. Na podstawie powyższego raportu powinna co roku 

powstawać aktualna lista odcinków ulic przeznaczonych do remontu. 
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Tabela 75. Przykład raportu o stanie nawierzchni 

Odcinek drogi 

(od-do) 
Stan nawierzchni Dodatkowe uwagi 

Data planowanego 

remontu/modernizacji 
Wniosek 

x 
np. zły – liczne 

dziury 

np. źle osadzone stu-

dzienki 
brak 

Konieczny remont 

w bieżącym roku 

y 
Dostateczny – 

nieliczne ubytki 

np. może ulec znacznej 

dewastacji w okresie 

zimowym 

brak 

Remont może być 

konieczny w na-

stępnym roku 

Wprowadzenie nawierzchni o uziarnieniu mniejszym od 10 mm (o zredukowanej hałaśliwości – ZH
22

) mo-

że spowodować trudności w zaprojektowaniu mas bitumicznych dla wyższych kategorii ruchu (KR4, KR6) 

oraz odpornych na koleinowanie dla dróg już istniejących. W związku z powyższym, w przypadku remontów 

nawierzchni drogowej należy pozostawić dotychczasowe uziarnienie, tj. maksymalnie do 11 mm. 

Natomiast dla nowoprojektowanych dróg wojewódzkich prowadzonych w nowym śladzie (obwodnice 

miejscowości) obligatoryjnie należy stosować nawierzchnie o tzw. zredukowanej hałaśliwości (ZH), tj. o uziar-

nieniu poniżej 10 mm. 

6. HARMONOGRAM I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ PROGRAMU 

Jak już wspomniano do określenia harmonogramu i kolejności realizacji działań Programu należy zastoso-

wać tzw. wskaźnik M (por. Rozdział 4.4.3). 

Wskaźnik M zdefiniowano w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w spra-

wie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem i ma 

postać: 

M = 0.1•m•(10
0.1•ΔL 

- 1) 

gdzie:  

M - wartość wskaźnika,  

ΔL - wielkość przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu dB,  

m - liczba mieszkańców na terenie o przekroczonym poziomie dopuszczalnym.  

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

mieszkaniowego, uwzględniając ilość mieszkańców i wielkość przekroczeń. Podczas prac nad mapą akustycz-

ną dla dróg wojewódzkich określono wskaźnik M dla pojedynczych budynków. 

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

cej w obszarach, na których te przekroczenia występują. 

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.  

Uzyskane wartości wskaźnika M stanowią o kolejności realizacji zadań programu na terenach mieszkanio-

wych. Kolejność ustala się zaczynając od terenów o najwyższej wartości wskaźnika M do terenów o wartości 

wskaźnika M najniższej.  

Dla rozpatrywanego odcinka drogi zaproponowano jedynie działania wspomagające, które należy wykonać 

niezależnie od wartości wskaźnika M. 

                                                      
22) 

Zobacz rozdział 4.5.2.2. 
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Tabela 76. Harmonogram realizacji poszczególnych zadań Programu 

Droga Działanie 
Jednostka odpo-

wiedzialna 
Termin realizacji Koszt realizacji 

DW 

703 

Aktualizacja mapy akustycznej na rozpa-

trywanym odcinku DW 703 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w Ło-

dzi 

2014-2019 10 tys. 

Prowadzenie przeglądów stanu na-

wierzchni drogowej 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w Ło-

dzi 

2014-2019 bezkosztowo 

Uwzględnianie zasad kształtowania prze-

strzeni w otoczeniu źródeł hałasu dla 

nowotworzonych planów zagospodaro-

wania przestrzennego 

Burmistrz miasta 

Łęczyca 
Zadanie ciągłe bezkosztowo 

7. CZĘŚĆ GRAFICZNA (MAPOWA) OBEJMUJĄCA ZESTAW MAP AKUSTYCZNYCH PO ZA-

PROPONOWANYCH ZABEZPIECZENIACH AKUSTYCZNYCH BĄDŹ PROPONOWANYCH OB-

SZARACH OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA 

W ramach niniejszego Programu nie zaproponowano żadnych ekranów akustycznych oraz obszarów ogra-

niczonego użytkowania. 

8. PODSUMOWANIE 

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 map akustycznych odcinków drów wojewódzkich administrowanych przez 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. 

Dynamiczny rozwój województwa łódzkiego, szczególnie w dziedzinie komunikacji, powoduje koniecz-

ność dostosowania zadań Programu ochrony środowiska przed hałasem do zmieniającej się struktury połączeń 

drogowych. 

Nie jest znane prognozowane natężenie ruchu, które nastąpi po zakończeniu realizacji autostrad, dróg eks-

presowych oraz obwodnic miejskich. W związku z powyższym miarodajne analizy akustyczne mogą nastąpić 

dopiero gdy układ drogowy zostanie na wiele lat ustalony. Proponowanie kosztownych działań inwestycyjnych, 

jakimi są środki ochrony przed hałasem (np. ekrany akustyczne), w perspektywie obniżenia poziomu hałasu 

związanego z zakończeniem inwestycji budzi wiele wątpliwości.  

Opisane w niniejszym Programie działania wspomagające przyniosą także inne korzyści np. poprawę bezpie-

czeństwa ruchu, zmniejszenie wprowadzanych zanieczyszczeń ze źródeł liniowych, a przestrzeganie zasad wła-

ściwego planowania przestrzennego pozwoli zapobiec powstawaniu konfliktów akustycznych w przyszłości. 

Działania zawarte w niniejszym Programie są działaniami realnymi. Większość kosztów poniesionych na 

niniejszy Program należy postrzegać jako konieczność realizacji zadań już zaplanowanych i jedynie pośrednio 

związanych z ochroną akustyczną.  

Realizując zadania, mające wpływ na klimat akustyczny wokół dróg wojewódzkich, należy korzystać z ka-

talogu środków antyhałasowych i najnowszych zdobyczy techniki, pozwalających na zmniejszenie uciążliwości 

akustycznej inwestycji.  

Dla nowoprojektowanych dróg wojewódzkich prowadzonych w nowym śladzie (np. obwodnice miejsco-

wości) należy stosować zalecenia zawarte w niniejszym Programie. Dla starych przebiegów dróg wojewódz-

kich w obszarach miast nie ma takich możliwości. Pasy drogowe posiadają ograniczoną szerokość, a ze wzglę-

du na występującą zwartą zabudowę uliczną i brak rezerwy terenu, lokalizacja ekranów akustycznych lub in-

nych środków ochrony przed hałasem napotyka na duże trudności. 

Działania w okresie długoterminowym powinny być ukierunkowane, przede wszystkim, na wyprowadzenie 

części ruchu samochodowego, w szczególności ruchu samochodów ciężkich, z tras przebiegających przez tere-

ny zamieszkane. Może to spowodować przeniesienie uciążliwości związanej z hałasem w inne rejony dotych-

czas spokojne. Należy temu przeciwdziałać stosując najnowsze technologie nawierzchni dróg oraz, tam gdzie 

będzie to uzasadnione, nowoczesne ekrany akustyczne. 
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6. Harmonogram i kolejność realizacji poszczególnych zadań programu 
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Rysunek 101. Przestrzenny rozkład hałasu po wybudowaniu wału ziemnego - widok 3D. 
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1. PODSTAWY REALIZACJI PROGRAMU 

Opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem (zwanego dalej Programem) wynika z obo-

wiązku nałożonego w art. 119 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2013 r. poz. 1232). Wymóg ten został wprowadzony do ustawy Poś poprzez implementację Dyrekty-

wy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się 

do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. 

Merytoryczną podstawą opracowania Programu jest „Mapa akustyczna odcinków dróg administrowanych 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź” wraz z jej aktualizacją wynikającą ze 

zmiany przepisów dotyczących dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Wykonane w ramach jej re-

alizacji mapy terenów zagrożonych hałasem (mapy konfliktów akustycznych) stanowiły podstawę niniejszego 

opracowania. 

2. CZĘŚĆ OPISOWA 

2.1. OPIS OBSZARU OBJĘTEGO ZAKRESEM PROGRAMU 

Analizowane odcinki drogi wojewódzkiej nr 710 znajdują się w województwie łódzkim, w powiecie pabia-

nickim, w gminach Konstantynów Łódzki i Lutomiersk. 

Na rysunku poniżej, kolorem czerwonym, przedstawiono graficzny przebieg rozpatrywanego odcinka drogi 

wojewódzkiej nr 710. 

Rysunek 91. Graficzny przebieg rozpatrywanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 710 

 

Odcinek od km 4+200 do km 12+200 przebiega od wschodniej do zachodniej granicy miasta Konstantynów 

Łódzki, w ciągu ulic: Łódzkiej, Jana Pawła II i Lutomierskiej. Sąsiaduje z zabudową mieszkaniową jednoro-
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dzinną i mieszkaniowo-usługową, rzadziej z mieszkaniową wielorodzinną. Sporadycznie występują tereny 

usług nauki. Ponadto, w otoczeniu drogi znajduje się liczna zabudowa niepodlegająca ochronie akustycznej. W 

pobliżu zachodniej granicy miasta analizowany odcinek przecina tereny rolne i leśne. 

Odcinek od km 12+200 do km 16+400 rozpoczyna się na wysokości granicy gmin Konstantynów Łódzki i 

Lutomiersk, a kończy przy skrzyżowaniu DW 710 z ul. Parcela. Przebiega przez miejscowości Mirosławice i 

Lutomiersk, w ciągu ulicy 3 Maja. Droga sąsiaduje głownie z terenami rolnymi, lasami oraz zabudową chro-

nioną – w przeważającej części mieszkaniową jednorodzinną, rzadziej mieszkaniowo-usługową, mieszkaniową 

wielorodzinną, rekreacyjno-wypoczynkową i usług nauki. W niewielu miejscach w pobliżu drogi znajduje się 

rozproszona zabudowa niepodlegająca ochronie przed hałasem. 

2.2. PODANIE NARUSZEŃ DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU 

WRAZ Z ZAKRESEM NARUSZENIA 

Poniżej zestawiono tabelarycznie odcinki DW 710 na rozpatrywanym obszarze, wraz z podaniem zakresu 

naruszeń poziomów dopuszczalnych. 

Tabela 76. Naruszenia dopuszczalnych poziomów hałasu 

Lp. 

Pikietaż 

Opis odcinka 

Wielkość przekroczeń 

(dB) 
Wielkość wskaźnika M 

początkowy końcowy 

(km) (km) 
Wskaźnik 

LDWN 

Wskaźnik 

LN 

Wskaźnik 

LDWN 

Wskaźnik 

LN 

1 4+200 12+200 
m. Konstantynów 

Łódzki 

do 5 (lokal-

nie do10) 
do 10 do 5 do 5 

2 12+200 14+800 

granica miasta Kon-

stantynów Łódzki – 

granica m. Luto-

miersk 

do 5 (lokal-

nie do10) 
do 10 do 5 do 1 

3 14+800 16+400 m. Lutomiersk 

do 10 dB 

(lokalnie 

powyżej 10) 

do 10 do 10 do 5 

2.3. WYSZCZEGÓLNIENIE PODSTAWOWYCH KIERUNKÓW I ZAKRESU DZIAŁAŃ NIE-

ZBĘDNYCH DO PRZYWRÓCENIA DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW HAŁASU W ŚRODOWI-

SKU 

Zgodnie z informacją przekazaną przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w 2011 roku zakończono odnowę na-

wierzchni DW 710 od km 8+350 do km 16+300.  

Ze względu na wielkość przekroczeń, w okresie krótkoterminowym nie proponuje się działań antyhałaso-

wych na odcinku od km 4+200 do km 14+800. 

Jedynie w Lutomiersku notuje się lokalne przekroczenia poziomów dopuszczalnych powyżej 10 dB. Są to 

dwa budynki – Kościuszki 12 i 14 znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi, przy czym budynek przy 

Kościuszki 14 przeznaczony jest do rozbiórki. W przypadku drugiego budynku, ze względu na brak rezerwy 

terenu oraz umiejscowienie bezpośrednio przy skrzyżowaniu, nie ma możliwości zastosowania technicznych 

środków antyhałasowych takich jak np. ekran akustyczny. 

Z uwagi na przyjęte kryterium, w okresie krótkoterminowym, nie proponuje się inwestycyjnych działań an-

tyhałasowych. 

Jako działania wspomagające Program w okresie jego realizacji proponuje się: 

- prowadzenie corocznych, wiosennych przeglądów nawierzchni drogowej oraz ustalenie priorytetów re-

montów/modernizacji nawierzchni drogowej na całej długości rozpatrywanego odcinka, 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 178 – Poz. 3053



- uwzględnianie zasad kształtowania przestrzeni, zgodnie z opisem w rozdziale 4.4.2.10, w otoczeniu 

źródeł hałasu dla nowotworzonych planów zagospodarowania przestrzennego, przy czym zadanie to 

powinno być prowadzone w sposób ciągły podczas trwania obecnego oraz następnych Programów. 

Tabela 77. Działania Programu dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 710 od km 4+200 do km 16+400 

Lp. Działanie Jednostka odpowiedzialna Termin realizacji 

1 
Aktualizacja mapy akustycznej na rozpatrywanym 

odcinku DW 710 
Zarząd Dróg Wojewódz-

kich w Łodzi 
2014-2019 

2 Prowadzenie przeglądów stanu nawierzchni drogowej 
Zarząd Dróg Wojewódz-

kich w Łodzi 
2014-2019 

3 

Uwzględnianie zasad kształtowania przestrzeni w 

otoczeniu źródeł hałasu dla nowotworzonych planów 

zagospodarowania przestrzennego 

Rady gmin Zadanie ciągłe 

 

2.4. TERMIN REALIZACJI PROGRAMU, W TYM TERMINY REALIZACJI POSZCZEGÓNYCH 

ZADAŃ 

Zaproponowane w poprzednim punkcie działania należy wykonać w okresie od 2014 do 2019 roku. 

2.5. KOSZTY REALIZACJI PROGRAMU, W TYM KOSZTY REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH 

ZADAŃ 

Poniżej przedstawiono tabelaryczne zestawienie kosztów działań zaproponowanych dla rozpatrywanego od-

cinka drogi nr 703. 

Tabela 78. Aspekty finansowe działań Programu dla odcinka drogi wojewódzkiej  

nr 710 od km 4+200 do km 16+400 

Lp. Działanie Koszt (zł) 
Jednostka odpowie-

dzialna 

Źródła finansowa-

nia 

1 
Aktualizacja mapy akustycznej na 

rozpatrywanym odcinku DW 710 10 tys. 
Zarząd Dróg Woje-

wódzkich w Łodzi 

Budżet Wojewódz-

twa Łódzkiego 

2 
Prowadzenie przeglądów stanu na-

wierzchni drogowej 
bezkosztowe 

Zarząd Dróg Woje-

wódzkich w Łodzi 

Budżet Wojewódz-

twa Łódzkiego 

3 

Uwzględnianie zasad kształtowania 

przestrzeni w otoczeniu źródeł hałasu 

dla nowotworzonych planów zagospo-

darowania przestrzennego 

bezkosztowe Rady Gmin Budżety Gmin 

2.6. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU 

Finansowanie działań niniejszego Programu spoczywa na jednostkach zobowiązanych do ich realizacji 

(Tabela 3). Dodatkowych źródeł finansowania wskazane jednostki mogą szukać wśród funduszy unijnych (np. 

fundusze strukturalne, Fundusz Spójności), środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej, kredytów bankowych oraz dotacji z budżetu centralnego. 

2.7. WSKAZANIE RODZAJÓW INFORMACJI I DOKUMENTÓW WYKORZYSTANYCH DO 

KONTROLI I UDOKUMENTOWANIA REALIZACJI PROGRAMU 

Program ochrony środowiska przed hałasem jest określany z drodze uchwały przez Sejmik Województwa 

Łódzkiego, który będzie kontrolował realizację Programu. Obowiązki innych organów będą dotyczyły głównie 

informacji o wydawanych decyzjach i aktach prawa miejscowego mających wpływ na realizację Programu i 

ograniczone są do działań o charakterze sprawozdawczym. 
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Uprawnienie Sejmiku Województwa Łódzkiego do żądania takich informacji ma za zadanie zwiększyć 

możliwości całościowej oceny sytuacji wpływającej na przekroczenie standardów środowiska i szybsze podej-

mowanie właściwych rozstrzygnięć.  

Informacje do raportu Sejmik Województwa uzyskuje także od podmiotów zobowiązanych do realizacji 

zadań Programu, tj. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi oraz Prezydenta miasta Bełchatowa. Wskazane 

podmioty odpowiedzialne za realizację zadań przewidzianych w Programie są zobowiązane przekazywać w 

terminie do 31 marca każdego roku Sejmikowi Województwa raport z realizacji Programu za rok ubiegły. 

W szczególności Raport powinien zawierać: 

1) opisy poszczególnych zadań zrealizowanych i będących w realizacji: 

- jednostkę odpowiedzialną za zadanie,  

- wydane decyzje administracyjne lub dokonane zgłoszenia, 

- harmonogram realizacji zadania, koszty i źródła finansowania, 

- założone i uzyskane w wyniku realizacji rezultaty zadania, 

- informację o weryfikacji skuteczności zadania (np. poprzez pomiary akustyczne); 

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). 

3. CZĘŚĆ WYSZCZEGÓLNIAJĄCA OGRANICZENIA I OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z RE-

ALIZACJI PROGRAMU 

3.1. SEJMIK WOJEWÓDZTWA 

Sejmik województwa jest organem administracji odpowiedzialnym m.in. za wydawanie aktów prawa miej-

scowego, w szczególności: 

- uchwalenie programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami (art. 119 ust. 

2 Poś), 

- ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania (art. 135 ust. 2 Poś), 

- ustanowienie strefy przemysłowej (art. 136d. Poś). 

Sejmik województwa ma obowiązek zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, któ-

rego przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony środowiska przed hałasem (art. 119 ust. 2a Poś). 

Sejmik województwa przyjmuje raporty z realizacji programu ochrony środowiska przed hałasem dla tere-

nów poza aglomeracjami. 

3.2. ZARZĄDZAJĄCY DROGĄ 

Artykuł 139 Poś stanowi, że w przypadku dróg przestrzeganie wymogów ochrony środowiska muszą za-

pewnić zarządzający tymi obiektami. Do ich obowiązków należy: 

- stosowanie zabezpieczeń akustycznych i właściwej organizacji ruchu w celu ochrony środowiska przed 

zanieczyszczeniem hałasem (art. 173 Poś), 

- obowiązek dotrzymania standardów jakości środowiska (rozumiany jako obowiązek zachowania do-

puszczalnych poziomów hałasu - art. 174 Poś), 

- obowiązek prowadzenia okresowych lub ciągłych pomiarów wartości poziomu hałasu w środowisku 

(art. 175 Poś), 

- obowiązek przedstawiania właściwemu organowi ochrony środowiska oraz wojewódzkiemu inspekto-

rowi ochrony środowiska wyników wykonanych pomiarów (art. 177 ust. 1 Poś), 

- obowiązek sporządzania co 5 lat map akustycznych dróg zaliczonych do obiektów których eksploatacja 

może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, (art. 179 ust. 1 Poś), 
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- obowiązek niezwłocznego przedłożenia fragmentów map akustycznych obejmujących określony powiat 

właściwemu marszałkowi (art. 179 ust. 4 pkt 1 Poś), 

- obowiązek niezwłocznego przedłożenia fragmentów map akustycznych obejmujących określone woje-

wództwo właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska (art. 179 ust. 4 pkt 2 Poś), 

- obowiązek sporządzenia po raz pierwszy mapy akustycznej terenu w terminie 1 roku, od dnia w którym 

obiekt został zaliczony do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie 

akustyczne na znacznych obszarach (art. 179 ust. 5 Poś). 

Wszystkie działania zawarte w niniejszym Programie związane są z eksploatacją istniejących dróg. Zgodnie 

z art. 173 Poś ochronę przed zanieczyszczeniami powstającymi w związku z eksploatacją dróg zapewnia się 

poprzez:  

- stosowanie rozwiązań technicznych ograniczających rozprzestrzenianie zanieczyszczeń, min. zabezpie-

czeń akustycznych, 

- właściwą organizację ruchu. 

K. Gruszecki (Prawo ochrony środowiska. Komentarz, LEX, 2008, wyd. II) w komentarzu do art. 173 za-

uważa: „Następstwem rozwoju cywilizacyjnego jest konieczność coraz intensywniejszego przemieszczania się 

ludzi, co wiąże się z udoskonalaniem istniejących rozwiązań komunikacyjnych oraz wymusza wprowadzanie 

nowych. Niestety, z tego tytułu mogą wynikać również znaczne zagrożenia dla środowiska. Dlatego w art. 173 

ustawy wskazano, przy użyciu jakich środków powinna być realizowana minimalizacja negatywnego oddzia-

ływania na środowisko wymienianych w tym przepisie ciągów komunikacyjnych. W komentowanym przepisie 

nie wskazano, kto jest adresatem wynikających z niego obowiązków. Biorąc pod uwagę ich generalny charak-

ter oraz duże zróżnicowanie, należy przyjąć, że będą one spoczywały na podmiotach projektujących określone 

rozwiązania komunikacyjne, a także na ich wykonawcach oraz podmiotach, które będą nimi zarządzały. Z tego 

katalogu nie można wyłączyć również organów administracji wydających pozwolenia na realizację tych przed-

sięwzięć oraz czuwających nad prawidłową ich realizacją i funkcjonowaniem”. 

Do obowiązku zarządcy analizowanych tras komunikacyjnych należy sporządzanie i przedkładanie Sejmi-

kowi Województwa Łódzkiego, do końca marca każdego roku, rocznych sprawozdań za rok poprzedni z prze-

biegu prac nad realizacją Programu. Dodatkowo na zarządcy drogi spoczywa obowiązek wykonywania pomia-

rów hałasu na wyszczególnionych odcinkach dróg przed podjęciem działań oraz po zrealizowaniu działań 

wskazanych w niniejszym Programie oraz sporządzenie właściwych map akustycznych. Wyniki pomiarów 

powinny być przekazywane Marszałkowi Województwa, w celu określenia słuszności oraz skuteczności pro-

ponowanych metod ochrony przed hałasem. 

3.3. ORGANY ADMINISTRACJI WŁAŚCIWE DO WYDAWANIA AKTÓW PRAWA MIEJ-

SCOWEGO 

Organami administracji w zakresie uchwalania planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego są 

Rady Gmin terenów objętych niniejszym programem ochrony przed hałasem. 

4. UZASADNIENIE ZAKRESU OKREŚLONYCH ZAGADNIEŃ 

4.1. DANE I WNIOSKI WYNIKAJĄCE ZE SPORZĄDZONYCH MAP AKUSTYCZNYCH  

Podstawą niniejszego Programu jest wykonana mapa akustyczna odcinków dróg administrowanych przez 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi wraz z jej aktualizacją wykonaną w związku z wejściem w życie rozpo-

rządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dopusz-

czalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r. poz. 1109). 

Opracowanie mapy akustycznej dla dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich składało się 

z 10 tomów, których zestawienie znajduje się tabeli poniżej. 
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Tabela 79. Zestawienie odcinków dróg wojewódzkich objętych mapowaniem akustycznym 

Tom Numer drogi 

Opis odcinka 

Pikietaż 
Długość 

Nazwa odcinka drogi początkowy końcowy 

(km) (km) (km) 

1 

484 18+300 21+300 3,0 m. Bełchatów 

484 21+300 28+000 6,7 m. Bełchatów 

484 28+000 43+300 15,3 Bełchatów - Kamieńsk 

2 485 0+000 3+100 3,1 m. Pabianice 

3 485 32+900 34+600 1,7 m. Bełchatów 

4 

702 32+600 37+300 4,7 Bądków skrzyżowanie z A2 

702 37+300 40+600 3,3 Skrzyżowanie z A2 - Zgierz 

702 40+600 43+500 15,3 m. Zgierz 

5 703 29+800 32+800 3,0 m. Łęczyca 

6 
710 4+200 12+200 8 m. Konstantynów Łódzki 

710 12+200 16+400 4,2 Konstantynów Łódzki - Lutomiersk 

7 713 19+500 28+300 8,8 Kurowice - Rokociny 

8 713 46+300 55+100 8,8 m. Tomaszów Mazowiecki 

9 715 0+000 1+700 1,7 m. Brzeziny 

10 715 5+200 10+900 5,7 m. Koluszki 

Poniżej przedstawiono wyniki mapy akustycznej dotyczące narażenia na ponadnormatywny dla hałas ob-

szarów wokół drogi wojewódzkiej nr 710 na odcinku objętym Programem. 

Tabela 80. Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach mapy akustycznej dla odcinka 

drogi wojewódzkiej nr 710 od km 4+ 200 do km 16+400- wskaźnik LDWN 
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Tabela 81. Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach mapy akustycznej dla odcinka 

drogi wojewódzkiej nr 710 od km 4+200 do km 16+400- wskaźnik LN 

 

Efektem opracowanych w wersji cyfrowej strategicznych map akustycznych jest informacja dotycząca 

m.in. lokalizacji terenów, na których zostały przekroczone wskaźniki LDWN i LN oraz oszacowanie liczby 

mieszkańców narażonych na ponadnormatywny hałas. Mapa akustyczna obrazuje zagrożenie środowiska hała-

sem wykorzystując dla oceny dokuczliwości hałasu wskaźnik LDWN oraz dla oceny zakłócenia snu wskaźnik 

LN. 

Ze względu na fakt, iż mapa akustyczna dla dróg zarządzanych przez ZDW wykonywana była po raz 

pierwszy, nie ma możliwości przeprowadzenia analizy trendów zmian klimatu akustycznego. 

4.2. ANALIZA MATERIAŁÓW, DOKUMENTÓW I PUBLIKACJI WYKORZYSTANYCH W 

OPRACOWANIU 

4.2.1. PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

Dokument w zakresie jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego wskazuje na konieczność ochro-

ny przed hałasem poprzez sporządzenie planów ochrony przed hałasem na podstawie map akustycznych oraz 

rozwój systemu monitoringu hałasu. 

Zauważono, że klimat akustyczny w województwie łódzkim ulega pogorszeniu, za przyczynę uważając 

wzrost natężenia ruchu samochodowego. Pozytywnie zaś oceniono realizacje w zakresie drogownictwa – bu-

dowę obwodnic, ekrany akustyczne oraz modernizację nawierzchni dróg. 
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Rysunek 92. Kierunki rozwoju przestrzennego województwa łódzkiego do 2030 roku. 

 

4.2.2. STRATEGIE ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO „ŁÓDZKIE 2020” 

Strategia pomija problem hałasu w środowisku, jednakże bardzo wyraźnie podkreśla, że wraz z rozwojem 

systemów transportowych należy dążyć do jak najwyższej ich jakości, co pośrednio można rozumieć jako dą-

żenie do przestrzegania m.in. standardów środowiskowych. 

Strategia wskazuje na bardzo ważne elementy lokalnej sieci transportu drogowego – autostradę A1 oraz A2, 

drogę ekspresową S8 wraz z siecią połączeń z drogami regionalnymi. 

Jako jeden z celów operacyjnych do osiągnięcia stawia rozwój systemów drogowych poprzez wsparcie bu-

dowy podłączeń do autostrad i dróg ekspresowych, rozbudowy i przebudowy dróg publicznych, budowy ob-

wodnic i przełożeń dróg. 

4.2.3. RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 

W 2011 roku Wojewódzki Inspektorat Środowiska w Łodzi przeprowadził pomiary hałasu w 10 punktach 

pomiarowych: 

- na terenie m, Zgierz: ul. Długa, ul. Aleksandrowska, ul. Piątkowska, 

- na terenie m. Zduńska Wola: ul. Łaska, ul. Kilińskiego, ul. Kościelna, ul. Sieradzka, 

- na terenie m. Łęczyca: ul. Kilińskiego, ul. Jana Pawła II, ul. Kaliska. 

We wszystkich punktach stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu. 

Rok wcześniej wykonano pomiary na terenie miast: Pabianice, Bełchatów oraz Łowicz, gdzie również 

stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu. 

4.2.4. PROGRAMY OCHRONY ŚRODOWISKA  

Program ochrony środowiska dla gminy miejskiej Konstantynów Łódzki, jako cel długoterminowy, wska-

zuje konieczność ograniczenia hałasu poprzez obniżenie jego natężenia do poziomu gwarantowanego prawem. 

Program nie wskazuje konkretnych problemów związanych z hałasem na terenie gminy Konstantynów Łódzki. 
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Zapisy dotyczące Konstantynowa Łódzkiego jak i Lutomierska można znaleźć w Programie ochrony śro-

dowiska dla powiatu pabianickiego. Program jako cel przyjmuje „Zmniejszenie zagrożenia mieszkańców po-

wiatu ponadnormatywnym hałasem emitowanym zwłaszcza przez środki transportu”, wskazując jako niezbęd-

ne, m. in. następujące zadania w zakresie hałasu drogowego: 

- budowa nowych odcinków dróg (budowa obwodnic),  

- modernizacja nawierzchni dróg, szczególnie na odcinkach o złym stanie technicznym,  

- optymalizacja przebiegu tras komunikacyjnych i ruchu, m.in. przez zwiększanie płynności,  

- opracowanie map akustycznych dla dróg i linii kolejowych o największym natężeniu,  

- monitoringu hałasu w środowisku, szczególnie na terenach będących pod wpływem oddziaływania 

określonej kategorii dróg,  

- budowa ekranów akustycznych oraz tworzenie pasów zwartej zieleni izolacyjnej wzdłuż dróg o dużym 

natężeniu,  

- wymiana okien na dźwiękoszczelne w budynkach zlokalizowanych przy drogach o dużym natężeniu,  

- ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w pobliżu dróg, gdzie nie ma możliwości zastosowa-

nia technicznych rozwiązań walki z hałasem,  

- uwzględnianie wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w planowaniu przestrzennym. 

4.2.5. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZEN-

NEGO DLA GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI 

Studium zwraca uwagę na konieczność wyznaczenia obwodnicowego (poza śródmiejskiego) przebiegu 

drogi wojewódzkiej Nr 710. Studium formułuje wnioski zakładając powstanie obwodnicy Łodzi w ciągu drogi 

S14. Ze względu na odłożenie w czasie realizacji tej trasy część wniosków studium stało się nieaktualne.  

4.2.6. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

Dokument wskazuje główne zagrożenia i problemy związane w województwie łódzkim: 

1) wysokie zagrożenie hałasem mieszkańców największych miast województwa, głównie w związku z emisją 

hałasu komunikacyjnego, zwłaszcza z dróg o dużym natężeniu ruchu – autostrady A1 i A2, dróg krajo-

wych: 1, 2, 8, 12 i 14, dróg wojewódzkich: 484, 485, 702, 708, 713, 714; 

2) brak obwodnic dla miast narażonych na duży ruch tranzytowy; 

3) niepełna inwentaryzacja obszarów, na których występują przekroczenia dopuszczalnych wartości hałasu w 

środowisku. 

Dokument słusznie zwraca uwagę na konieczność zintegrowania problemu zagrożenia hałasem z aspektami 

planowania przestrzennego, a jako podstawowe działanie z zakresu ochrony przed hałasem wskazuje prowa-

dzenie monitoringu hałasu oraz działalności edukacyjnej dotyczącej rzeczywistej skali zagrożenia hałasem. 

Jako główny cel Program ochrony środowiska zakłada minimalizację zagrożeń mieszkańców województwa 

ponadnormatywnym hałasem, zwłaszcza komunikacyjnym, m. in. poprzez: 

1) realizację inwestycji zmniejszających narażenie na hałas komunikacyjny; 

2) przestrzeganie wartości dopuszczalnych poziomów hałasu, a w odniesieniu do nowo zagospodarowanych 

terenów stosowanie w planowaniu przestrzennym zasady strefowania; 

3) edukację ekologiczną. 

4.2.7. MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Poniżej przedstawiono analizę aktualnie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania prze-

strzennego w rejonie analizowanego odcinka. 
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Tabela 82. Analiza miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

Lp. Nazwa dokumentu Akt powołujący 
Uwarunkowania dotyczące klimatu akustycz-

nego 

1 

MPZP w części obszaru mia-

sta Konstantynów Łódzki w 

obszarze położonym po pół-

nocnej stronie ulicy Lutomier-

skiej tzw. rejon „Ignacew” 

(przy ul. Lutomierskiej i Wo-

dociągowej z ujęciem 

wschodniej strony) do granic 

administracyjnych miasta 

Konstantynów Łódzki od stro-

ny zachodniej i północnej 

uchwała nr 

XLV/398/06 Rady 

Miejskiej w Konstan-

tynowie Łódzkim 

z dn. 29.06.2006 r. 

Plan wprowadza zakaz lokalizacji przedsię-

wzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko, dla których sporządzenie raportu 

oddziaływania na środowisko jest lub może 

być wymagane na podstawie przepisów od-

rębnych, z wyjątkiem realizacji inwestycji 

celu publicznego. 

Plan wyznacza tereny mieszkaniowe, chronio-

ne na podstawie rozporządzenia o dopuszczal-

nym poziomie hałasu. 

2 

MPZP w części obszaru mia-

sta Konstantynów Łódzki w 

obszarze pn. „Żabiczki” 

uchwała nr 

XXVII/311/08 Rady 

Miejskiej w Konstan-

tynowie Łódzkim  

z dn. 18.09.2008 r. 

Plan wprowadza zakaz lokalizacji przedsię-

wzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko, dla których sporządzenie raportu 

oddziaływania na środowisko jest lub może 

być wymagane na podstawie przepisów od-

rębnych, z wyjątkiem realizacji inwestycji 

celu publicznego. 

Przekraczające dopuszczalne wielkości od-

działywania na środowisko poprzez emisję 

substancji i energii, w szczególności dotyczą-

ce wytwarzania hałasu, wibracji, promienio-

wania, zanieczyszczania powietrza, gleby, 

wód powierzchniowych i podziemnych, winno 

zamykać się na terenie działki budowlanej lub 

zespołu działek na jakiej jest wytwarzane. 

Plan wyznacza tereny mieszkaniowe, chronio-

ne na podstawie rozporządzenia o dopuszczal-

nym poziomie hałasu. 

3 

Zmiana MPZP dla części ob-

szaru miasta Konstantynowa 

Łódzkiego, którego granice 

przebiegają: od strony północ-

nej południową linią rozgrani-

czającą ulicy Zielonej, od 

zachodu wschodnią linią roz-

graniczającą ulicy Klonowej, 

od południa północną linią 

rozgraniczającą ulicy Luto-

mierskiej, od wschodu za-

chodnią granicą działki numer 

ewidencyjny 61, dalej połu-

dniową linią regulacyjną pro-

jektowanego przebicia ulicy 

Łużyckiej, następnie w kie-

runku północnym wschodnią 

linią rozgraniczającą ulicy 

Konopnickiej 

uchwała nr VI/35/11 

Rady Miejskiej w 

Konstantynowie 

Łódzkim z dn. 

17.03.2011 r. 

Plan określa dopuszczalne poziomy hałasu dla 

terenów oznaczonych symbolem: 

MN – jak dla zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej, 

MNu i Um – jak dla zabudowy mieszkanio-

wo-usługowej. 
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4 

MPZP dla części obszaru mia-

sta Konstantynów Łódzki w 

obszarze położonym po połu-

dniowej stronie ul. Łużyckiej 

od wschodniej granicy nieru-

chomości położonych po nie-

parzystej stronie ulicy Klono-

wej do ulicy Rszewskiej z 

ograniczeniem ulicą Luto-

mierską 

uchwała nr L/520/10 

Rady Miejskiej w 

Konstantynowie 

Łódzkim z dn. 

25.03.2010 r. 

Plan wyznacza tereny mieszkaniowe, chronio-

ne na podstawie rozporządzenia o dopuszczal-

nym poziomie hałasu. 

5 

Zmiana MPZP dla części ob-

szaru miasta Konstantynowa 

Łódzkiego w pasie o szeroko-

ści ok. 80 m położonym po 

południowej stronie ulicy Lu-

tomierskiej od wschodniej 

granicy działki nr 39 w kie-

runku zachodnim od zachod-

niej granicy działki nr ewid. 2 

wraz z pasem ul. Lutomier-

skiej (droga wojewódzka) w 

obrębie K-8 

uchwała nr IX/66/11 

Rady Miejskiej 

w Konstantynowie 

Łódzkim z dn. 

7.07.2011 r. 

Plan wyznacza tereny mieszkaniowe, chronio-

ne na podstawie rozporządzenia o dopuszczal-

nym poziomie hałasu. 

Plan wprowadza: 

- zakaz lokalizowania inwestycji, których 

działalności może powodować przekroczenie 

dopuszczalnych norm poza działkę inwesty-

cyjna, do której inwestor posiada tytuł praw-

ny, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

odrębnymi, 

- zakaz lokalizowania przedsięwzięć, mogą-

cych znacząco oddziaływać na środowisko 

zgodnych z obowiązującymi przepisami od-

rębnymi, z wyłączeniem uzbrojenia terenu, 

inwestycji celu publicznego z zakresu łączno-

ści oraz obiektów związanych z komunikacja 

samochodowa. 

6 

MPZP miasta Konstantynowa 

Łódzkiego w obszarze poło-

żonym po północnej stronie 

ulic Jana Pawła II, Placu Wol-

ności, Lutomierskiej, z ograni-

czeniem: od zachodu – ul. 

Rszewską, od północy – połu-

dniowymi granicami nieru-

chomości rolnych (działek o 

numerach ewidencyjnych 460, 

461 i 462/1 w obrębie geode-

zyjnym K-21) pozostających 

we władaniu Agencji Nieru-

chomości Rolnych (dawniej 

PGR Rszew) oraz planowa-

nym przebiegiem ulicy Naru-

towicza, i od wschodu – ulicą 

8-go marca 

uchwała 

nr L/524/10 Rady 

Miejskiej w Konstan-

tynowie Łódzkim z 

dn. 25.03.2010 r. 

Plan wprowadza zakaz lokalizacji przedsię-

wzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko, dla których sporządzenie raportu 

oddziaływania na środowisko jest lub może 

być wymagane na podstawie przepisów od-

rębnych, z wyjątkiem realizacji inwestycji 

celu publicznego. 

Plan wyznacza tereny mieszkaniowe, chronio-

ne na podstawie rozporządzenia o dopuszczal-

nym poziomie hałasu. 

7 

Zmiana MPZP dla części ob-

szaru miasta Konstantynowa 

Łódzkiego dla działek o nu-

merach ewidencyjnych 271/1, 

270/5, 269/3, 267/2, 265/2, 

263/2, 261/2, 259/2 położo-

nych przy ul. Kilińskiego w 

obrębie K-11 

uchwała nr IX/64/11 

Rady Miejskiej w 

Konstantynowie 

Łódzkim z dn. 

7.07.2011 r. 

W zakresie ochrony akustycznej dla terenu 

U/MW ustala sie maksymalny – dopuszczalny 

poziom hałasu wyrażony równoważnym po-

ziomem dźwięku A w dB, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami odrębnymi. 
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8 

MPZP dla części obszaru mia-

sta Konstantynów Łódzki w 

obszarze położonym miedzy 

ulicami: ul. 19 stycznia, Mo-

niuszki, Górną, Kotną i pla-

cem Wolności 

uchwała nr 

XXXI/284/05 Rady 

Miejskiej w Konstan-

tynowie Łódzkim  

z dn. 30.06.2005 r 

W zakresie ochrony akustycznej dla terenów 

mieszkaniowych ustala sie maksymalny – 

dopuszczalny poziom hałasu wyrażony rów-

noważnym poziomem dźwięku A w dB, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami odręb-

nymi. 

10 

Zmiana Miejscowego Planu 

Ogólnego Zagospodarowania 

Przestrzennego 

teren nr 2 

uchwała nr 

XLI/412/98 Rady 

Miejskiej w Konstan-

tynowie Łódzkim  

z dn. 18.06.1998 r 

Plan zakazuje lokalizowania obiektów mogą-

cych powodować uciążliwość akustyczną oraz 

ustala tereny mieszkaniowe oraz mieszkanio-

wo-usługowe. 

11 

Zmiana MPZP dla części ob-

szaru miasta Konstantynowa 

Łódzkiego w obszarze ograni-

czonym: od południa – połu-

dniową stroną ul. Cmentarnej 

poprzez działkę nr ewid. 203 

następnie po północnej stronie 

rz. Łódki, dalej po zachodniej 

granicy ulicy Moniuszki i po 

północnej granicy działki nr 

ewid. 290, od zachodu – po 

wschodniej granicy działki nr 

ewid. 35/14 dalej po wschod-

niej granicy ul. Pułaskiego, od 

północy – południową granicą 

działek o numerach ewid. 

72/4, 72/8 poprzez działkę nr 

ewid. 73 i po południowej 

granicy działek o numerach 

ewid. 75/4, 77, 92/2 i 92/1, od 

strony wschodniej – po za-

chodniej stronie ulicy Łaskiej, 

w obrębie K-12 

uchwała nr 

LIX/590/10 Rady 

Miejskiej w Konstan-

tynowie Łódzkim z 

dn. 28.10.2010 r. 

Plan określa dopuszczalne poziomy hałasu dla 

terenów oznaczonych symbolem: 

MN – jak dla zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej, 

U,MN – jak dla zabudowy mieszkaniowo-

usługowej. 

Pozostałe tereny nie są objęte ochroną aku-

styczną. 

12 

MPZP dla części obszaru mia-

sta Konstantynów Łódzki w 

obszarze położonym pomię-

dzy ulicami: od strony pół-

nocnej ul. Słowackiego, od 

strony wschodniej ul. Żerom-

skiego, od strony południowej 

ul. Łódzką, wraz z pasami 

wymienionych ulic, od strony 

zachodniej wschodnią stroną 

ulicy Zgierskiej z wyłącze-

niem terenów położonych w 

obrysie Placu Kościuszki 

uchwała nr 

XXXV/398/09 Rady 

Miejskiej w Konstan-

tynowie Łódzkim z 

dn. 26.03.2009 r. 

Plan wprowadza zakaz lokalizacji przedsię-

wzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko, dla których sporządzenie raportu 

oddziaływania na środowisko jest lub może 

być wymagane na podstawie przepisów od-

rębnych, z wyjątkiem realizacji inwestycji 

celu publicznego. 

Plan określa dopuszczalne poziomy hałasu dla 

terenów oznaczonych symbolem: 

1 mN,2MN,1 mNs, MW – jak dla zabudowy 

mieszkaniowej,  

3MN,4MN,MWk,1U,3-7U – jak dla zabudo-

wy mieszkaniowo-usługowej. 
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13 

Granice planu wyznaczają: od 

północy – północna linia roz-

graniczająca drogi – ulica 

Srebrna – Dąbrowa, od zacho-

du – wschodnia linia rozgrani-

czająca projektowanej drogi 

szybkiego ruchu S14, od 

wschodu – zachodnia linia 

rozgraniczająca drogi – ulicy 

Spółdzielczej, od południa – 

południowa linia rozgranicza-

jąca drogi – ulicy Łódzkiej 

uchwała nr IX/70/11 

Rady Miejskiej 

w Konstantynowie 

Łódzkim z dn. 

7.07.2011 r. 

Plan wprowadza zakaz lokalizowania obiek-

tów i urządzeń oraz prowadzenia działalności 

usługowej mogącej powodować przekroczenie 

dopuszczalnych wielkości oddziaływania na 

środowisko poprzez emisje substancji i ener-

gii, w szczególności dotyczące emisji hałasu 

(...). 

Plan wyznacza tereny mieszkaniowe, chronio-

ne na podstawie rozporządzenia o dopuszczal-

nym poziomie hałasu. 

14 

MPZP dla części obszaru mia-

sta Konstantynowa Łódzkiego 

w obrębie geodezyjnym K-17 

pomiędzy ulicami: Warzywni-

czą, przedłużeniem ulicy Wa-

rzywniczej w kierunku pół-

nocnym, Łódzką, Spółdzielczą 

oraz granicą administracyjną 

miasta Konstantynowa Łódz-

kiego 

uchwała nr 

XXXIV/378/09 Rady 

Miejskiej w Konstan-

tynowie Łódzkim z 

dn. 19.02.2009 r. 

Plan wyznacza tereny mieszkaniowe, chronio-

ne na podstawie rozporządzenia o dopuszczal-

nym poziomie hałasu. 

15 

MPZP w części obszaru mia-

sta Konstantynowa Łódzkiego 

w obszarze położonym po 

północnej stronie ulicy Łódz-

kiej na odcinku od ulicy 

Bocznej do ulicy Przygranicz-

nej z ograniczeniem od strony 

północnej granicą administra-

cyjną miasta, dalej obszar po 

zachodniej stronie ulicy Bocz-

nej od granicy północnej mia-

sta do ulicy Nowej 

uchwała nr 

XXXVIII/355/05 

Rady Miejskiej w 

Konstantynowie 

Łódzkim z dn. 

28.12.2005 r. 

Plan wyznacza tereny mieszkaniowe, chronio-

ne na podstawie rozporządzenia o dopuszczal-

nym poziomie hałasu. 

16 

Zmiana miejscowego planu 

ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego miasta Kon-

stantynowa Łódzkiego dla 

obszaru położonego pomiędzy 

ulicami: Łódzką, Cegielnianą i 

Kościelną, oznaczony nr 4 

uchwała nr 

XLI/414/98 Rady 

Miejskiej w Konstan-

tynowie Łódzkim z 

dn. 18.06.1998 r. 

Plan zakazuje lokalizowania obiektów mogą-

cych powodować uciążliwość akustyczną oraz 

ustala tereny mieszkaniowe oraz mieszkanio-

wo-usługowe. 

17 

MPZP w części obszaru mia-

sta Konstantynowa Łódzkiego 

w obszarze miasta Konstanty-

nowa Łódzkiego zawartym 

pomiędzy północną stroną 

ulicy Kościelnej na odcinku 

od wschodniej granicy działek 

nr ewid. 77/1 i 75/2 w kierun-

ku wschodnim do działki nr 

ewid. 79/2 włącznie i z ogra-

niczeniem do południowego 

brzegu rzeki Łódki 

uchwała nr 

XXXVI/329/05 Rady 

Miejskiej w Konstan-

tynowie Łódzkim z 

dn. 28.11.2005 r. 

Plan wyznacza tereny mieszkaniowe, chronio-

ne na podstawie rozporządzenia o dopuszczal-

nym poziomie hałasu. 
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Zmiana MPZP dla części ob-

szaru miasta Konstantynowa 

Łódzkiego dla obszaru poło-

żonego po zachodniej stronie 

ulicy bez nazwy oznaczonej w 

obowiązującym planie symbo-

lem 1KZD, z ograniczeniem 

do południowej granicy admi-

nistracyjnej miasta, a zachod-

niej strony wschodnią linią 

rozgraniczającą drogi 1KDL, 

od północnej strony – połu-

dniową linią rozgraniczającą 

drogi 2KDL oraz od wschodu, 

wschodnią stroną pasa drogo-

wego ulicy bez nazwy na od-

cinku od ulicy Langiewicza, 

wraz z pasem drogowym ulicy 

bez nazwy w kierunku pół-

nocnym do działki nr 69 w 

obrębie K-18 

uchwała nr 

XLII/456/09 Rady 

Miejskiej w Konstan-

tynowie Łódzkim z 

dn. 27.08.2009 r. 

Plan wyznacza tereny mieszkaniowe, chronio-

ne na podstawie rozporządzenia o dopuszczal-

nym poziomie hałasu. 

19 

Zmiana MPZP miasta Kon-

stantynowa Łódzkiego w ob-

szarze położonym na wschod-

nim skraju miasta w rejonie ul. 

Armii Krajowej, pomiędzy 

ulicą Cegielnianą, ulicą Łódz-

ką, wschodnią granica miasta i 

rzeką Łódką wraz z pasami 

przyległych ulic w obrębie K-

19 

uchwała nr 

LIII/549/10 Rady 

Miejskiej w Konstan-

tynowie Łódzkim z 

dn. 24.06.2010 r. 

Plan wprowadza zakaz lokalizacji przedsię-

wzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko, dla których sporządzenie raportu 

oddziaływania na środowisko jest lub może 

być wymagane na podstawie przepisów od-

rębnych, z wyjątkiem realizacji inwestycji 

celu publicznego. 

Plan wyznacza tereny mieszkaniowe, chronio-

ne na podstawie rozporządzenia o dopuszczal-

nym poziomie hałasu. 

20 MPZP dla obrębu Lutomiersk 

uchwała nr LI/360/10 

Rady Gminy Luto-

miersk z dnia 13 lipca 

2010 r. w sprawie 

uchwalenia miejsco-

wego planu zagospo-

darowania przestrzen-

nego dla obszarów 

położonych w obrębie 

geodezyjnym Luto-

miersk w gminie Lu-

tomiersk 

Plan wprowadza zakaz lokalizacji przedsię-

wzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko, dla których sporządzenie raportu 

oddziaływania na środowisko jest lub może 

być wymagane na podstawie przepisów od-

rębnych, z wyjątkiem realizacji inwestycji 

celu publicznego. 

Plan wyznacza tereny mieszkaniowe, chronio-

ne na podstawie rozporządzenia o dopuszczal-

nym poziomie hałasu. 
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21 MPZP dla obrębu Mirosławice 

uchwała nr V/20/11 

Rady Gminy Luto-

miersk z dnia 13 

stycznia 2011 r. w 

sprawie uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego dla 

obszarów położonych 

w obrębie geodezyj-

nym Mirosławice w 

Gminie Lutomiersk 

Plan wyznacza tereny mieszkaniowe oraz 

wprowadza obowiązek zachowania poziomu 

hałasu zgodnie z przepisami szczególnymi dla 

terenów chronionych akustycznie. 

4.3. PRZEPISY PRAWA I DECYZJE ADMINISTRACYJNE MAJĄCE WPŁYW NA STAN AKU-

STYCZNY ŚRODOWISKA  

4.3.1. DYREKTYWA 200/49/WE 

Niniejszy Program jest zgodny z podstawowym dokumentem europejskim odnoszącym się do problematyki 

ochrony przed hałasem - Dyrektywą 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. 

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 eu-

ropejskich metod ich wyznaczania (art. 5 i 6 Dyrektywy), 

- sporządzenie strategicznych map akustycznych dla wyznaczonych według jednolitego kryterium obsza-

rów (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, zgodnie z artykułem 1 ust. 1c Dyrektywy 2002/49/WE, państwa 

członkowskie zobowiązane są przyjąć plany działań zmierzające do „zapobiegania powstawaniu hałasu w śro-

dowisku 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 śro-

dowiska tam, gdzie jest ona jeszcze właściwa”. 

4.3.2. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA 

Przepisy unijne zostały wprowadzone do polskiego porządku prawnego i zawarte są w Dziale V ustawy z 

dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232). 

Artykuł 117 ustawy Poś stanowi, że oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian dokonuje się 

w ramach państwowego monitoringu środowiska na podstawie wyników pomiarów poziomów hałasu określo-

nych wskaźnikami hałasu LDWN i LN oraz z uwzględnieniem pozostałych danych, w szczególności demogra-

ficznych oraz dotyczących sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu.  

Art. 119 ustawy wskazuje natomiast, że programy ochrony środowiska przed hałasem tworzy się dla tere-

nów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny, celem dostosowania poziomu hałasu do do-

puszczalnego, a organem właściwym dla przyjęcia programu dla terenów poza aglomeracjami jest sejmik wo-

jewództwa. 

Inne wymagania względem tworzenia programu ochrony środowiska przed hałasem to: 

- zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządze-

nie 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 uza-

sadniających zmianę planu lub harmonogramu realizacji. 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 191 – Poz. 3053



4.3.3. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA 

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

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

1498) 

Powyższe rozporządzenie jest wynikiem delegacji zawartej w art. 119 ust. 3 Poś i stanowi podstawowy 

przepis prawny określający zasady wykonania programu ochrony środowiska przed hałasem w Polsce.  

Rozporządzenie określa między innymi, że pogram ochrony środowiska przed hałasem musi składać się z: 

1) części opisowej, obejmującej: 

- charakterystykę obszaru objętego zakresem programu, 

- wskazania naruszeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku oraz zakres działań niezbędnych 

do przywrócenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, 

- termin i koszty realizacji programu wraz ze wskazaniem źródeł jego finansowania; 

2) części wyszczególniającej ograniczenia i obowiązki wynikające z realizacji programu, która zawiera: 

- organy administracji właściwe w sprawach: 

- przekazywania organowi przyjmującemu program informacji o wydawanych decyzjach, których usta-

lenia zmierzają do osiągnięcia celów programu, 

- wydawania aktów prawa miejscowego, 

- monitorowania realizacji programu lub etapów programu, 

- podmioty korzystające ze środowiska i ich obowiązki; 

3) części uzasadniającej zakres zagadnień objętych programem zawierającej: 

- dane i wnioski wynikające ze sporządzonych map akustycznych, 

- zestawienie zrealizowanych zadań w zakresie ochrony środowiska przed hałasem wraz z oceną ich sku-

teczności i analizą poniesionych kosztów, 

- analizę materiałów, dokumentów i publikacji wykorzystanych do opracowania programu. 

Omawiane rozporządzenie odnosi się także do harmonogramu realizacji poszczególnych zadań. Harmono-

gram ten winien być determinowany wielkością przekroczeń w zależności od przeznaczenia terenu, na którym 

przekroczenia są notowane. Pomocą w ustalaniu kolejności działań ochronnych jest wprowadzony do niniej-

szego rozporządzenia tzw. wskaźnik M. 

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

hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826, z późn. zm.) 

W wyniku implementacji Dyrektywy 2002/49/WE do polskiego ustawodawstwa wprowadzono m.in. 

wskaźniki służące do realizacji długofalowej polityki hałasowej. Są to: 

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

kich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia, pory wieczoru oraz pory nocy, oznaczany w ustawie Poś 

jako LDWN, 

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

kich pór nocy w roku, oznaczany w ustawie Poś jako LN. 

Wskaźniki te służą obligatoryjnie do opracowania map akustycznych, a na ich podstawie – do opracowania 

szczegółowych rozwiązań programu ochrony środowiska przed hałasem. 

Poziomy hałasu przyjmują różne wartości w zależności od: 

- rodzaju źródła hałasu, 

- funkcji urbanistycznej terenu. 
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Należy kierować się zasadą, że tereny, o których mowa w rozporządzeniu są terenami chronionymi z aku-

stycznego punktu widzenia. Pozostałe tereny, którym nie przypisuje się poziomów dopuszczalnych nie podle-

gają prawnej ochronie przeciwdźwiękowej. 

Tabela 83. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł  

hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych,  

wyrażone wskaźnikami LDWN i LN mającymi zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki  

w zakresie ochrony środowiska przed hałasem 

Lp. Przeznaczenie terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu w (dB) 

Drogi lub linie kolejowe
23 Instalacje i pozostałe obiekty i 

grupy źródeł hałasu 

LDWN 

przedział czasu 

odniesienia 

równy wszyst-

kim dobom w 

roku 

LN 

przedział czasu 

odniesienia 

równy wszyst-

kim porom nocy 

LDWN 

przedział czasu 

odniesienia 

równy wszyst-

kim dobom w 

roku 

LN 

przedział czasu 

odniesienia 

równy wszyst-

kim porom nocy 

1 

a) obszary A ochrony uzdro-

wiskowej, 

b) tereny szpitali poza mia-

stem 

50 45 45 40 

2 

a) tereny zabudowy miesz-

kaniowej jednorodzinnej, 

b) tereny zabudowy związa-

nej ze stałym lub wielogo-

dzinnym pobytem dzieci i 

młodzież, 

c) tereny domów opieki, 

d) tereny szpitali w miastach 

64 59 50 40 

3 

a) tereny zabudowy miesz-

kaniowej wielorodzinnej i 

zamieszkania zbiorowego, 

b) tereny zabudowy zagro-

dowej, 

c) tereny rekreacyjno–

wypoczynkowe, 

d) tereny mieszkaniowo–

usługowe 

68 59 55 45 

4 

Tereny w strefie śródmiej-

skiej miast powyżej 100 tys. 

mieszkańców
24

 
70 65 55 45 

                                                      
23) 

Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i 

kolei linowych. 

24) 
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. 
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Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji (Dz. U. Nr 187, poz. 

1340) 

Omawiany akt prawny dotyczy nie tylko zagadnień odnoszących się do map akustycznych, lecz także 

związanych z opracowywaniem programów ochrony środowiska przed hałasem. 

Rozporządzenie to określa niezbędny zakres informacji, który powinien być zawarty na mapie akustycznej 

będącej podstawą opracowania programu naprawczego.  

W rozporządzeniu zawarto między innymi przepis, iż w zakres danych części graficznej mapy akustycznej 

powinny być włączone mapy zawierające proponowane kierunki zmian zagospodarowania przestrzennego, a 

wynikające z potrzeb ochrony przed hałasem. W szczególności na mapach tych powinny zostać naniesione 

proponowane obszary ciche. Przepis ten, po raz pierwszy w naszym prawodawstwie, zwraca uwagę na obowią-

zek nie tylko poprawy stanu klimatu akustycznego, lecz także stosowania działań prewencyjnych. 

4.3.4. OBSZARY OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA 

Jeżeli z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, z analizy porealizacyjnej albo z 

przeglądu ekologicznego wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicz-

nych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub in-

nego obiektu, to dla oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów komunalnych, kompostowni, trasy komuni-

kacyjnej, lotniska, linii i stacji elektroenergetycznej oraz instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej i 

radiolokacyjnej tworzy się obszar ograniczonego użytkowania (art. 135 ust. 1 Poś). 

Obszar ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na śro-

dowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko lub dla 

zakładów, lub innych obiektów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako takie przed-

sięwzięcie, tworzy sejmik województwa, w drodze uchwały (art. 135 ust. 2 Poś). 

Obszar ograniczonego użytkowania dla zakładów lub innych obiektów, niewymienionych powyżej, tworzy 

rada powiatu w drodze uchwały (art. 135 ust. 3 Poś). 

Organy, o których mowa w art. 135 ust. 2 i 3, tworząc obszar ograniczonego użytkowania, określają grani-

ce obszaru, ograniczenia w zakresie przeznaczenia terenu, wymagania techniczne dotyczące budynków oraz 

sposób korzystania z terenów wynikające z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko lub 

analizy porealizacyjnej albo przeglądu ekologicznego (art. 135 ust. 3a Poś). 

Do czasu ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania zawiesza się postępowanie w sprawie wydania 

pozwolenia na budowę lub udzielenia zgody na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego, umożli-

wiającej realizację przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 135 ust. 1 Poś (art. 135 ust. 4 Poś). 

Jeżeli obowiązek utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wynika z postępowania w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi krajowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 

192, poz. 1381 oraz z 2008 r. Nr 54, poz. 326) obszar ograniczonego użytkowania wyznacza się na podstawie 

analizy porealizacyjnej z uwzględnieniem dokumentacji, o której mowa w ust. 5a. W decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej nakłada się obowiązek sporządzenia analizy porealizacyjnej po upływie 1 roku 

od dnia oddania obiektu do użytkowania i jej przedstawienia w terminie 18 miesięcy od dnia oddania obiektu 

do użytkowania (art. 135 ust. 5 Poś). 

Tworząc obszar ograniczonego użytkowania określa się jego granice, ograniczenia w zakresie przeznacze-

nia terenu, wymagania techniczne dotyczące budynków oraz sposób korzystania z terenu.  

Wprowadzenie obszaru ograniczonego użytkowania powoduje w konsekwencji ograniczenie w sposobie 

korzystania z nieruchomości przez ich właścicieli, użytkowników wieczystych oraz osoby, którym przysługuje 

prawo rzeczowe do nieruchomości. 

Zapisy dotyczące obszarów ograniczonego użytkowania uwzględnia się w miejscowym planie zagospoda-

rowania przestrzennego oraz w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.  
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Zgodnie z art. 136 ust. 1 i 2 Poś, w razie ograniczenia sposobu korzystania ze środowiska w wyniku usta-

nowienia obszaru ograniczonego użytkowania właściwymi w sprawach spornych dotyczących wysokości od-

szkodowania lub wykupu nieruchomości są sądy powszechne. Obowiązany do wypłaty odszkodowania lub 

wykupu nieruchomości jest ten, którego działalność spowodowała wprowadzenie ograniczeń w związku z 

ustanowieniem obszaru ograniczonego użytkowania. 

4.3.5. DECYZJE ADMINISTRACYJNE MAJĄCE WPŁYWA NA POZIOM HAŁASU  

Obowiązek przestrzegania dopuszczalnych poziomów hałasu drogowego nie wymaga indywidualizacji w 

formie decyzji administracyjnych (art. 115a ust. 2 Poś). 

Na terenie objętym Programem dla wyszczególnionych odcinków tras komunikacyjnych nie prowadzono, 

na żadnym szczeblu administracji publicznej, postępowań administracyjnych, zobowiązujących zarządcę źródła 

hałasu do zmniejszenia ponadnormatywnego hałasu np. na podstawie art. 362 Poś.  

Natomiast w ramach realizacji inwestycji na odcinkach dróg wojewódzkich województwa łódzkiego opra-

cowano szereg dokumentów na potrzeby prowadzonych postępowań dotyczących wydania decyzji o środowi-

skowych uwarunkowaniach oraz pozwoleń na budowę. 

4.3.6. PRZEPISY DOTYCZĄCE EMISJI HAŁASU Z INSTALACJI I URZĄDZEŃ, W TYM PO-

JAZDÓW, KTÓRYCH FUNKCJONOWANIE MA NEGATYWNY WPŁYW NA ŚRODOWISKO 

Zgodnie z art. 155 Poś środki transportu powinny spełniać wymagania ochrony środowiska określone w 

ustawie oraz w przepisach odrębnych. 

W odniesieniu do pojazdów drogowych mają tu zastosowanie poniższe przepisy prawne. 

Zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz.U. z 2012 r. poz. 

1137, z późn. zm.) pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzy-

stanie z niego: nie zakłócało spokoju publicznego przez powodowanie hałasu przekraczającego poziom okre-

ślony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 

pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z późn. zm.). 

Zgodnie z § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia pojazd powinien być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, 

aby poziom hałasu zewnętrznego mierzony podczas postoju pojazdu z odległości 0,5 m nie przekraczał: 

- w odniesieniu do pojazdu, który był poddany badaniom homologacyjnym - wartości ustalonej w trakcie 

badań homologacyjnych o 5 dB (A), 

- w odniesieniu do pozostałych pojazdów - wartości podanych w poniższej tabeli „Poziom hałasu ze-

wnętrznego”. 

Tabela 84. Poziom hałasu zewnętrznego pojazdów 

Lp. Pojazd 

Rodzaj silnika 

o zapłonie 

iskrowym 

o zapłonie 

samoczynnym 

1 Motocykl z silnikiem o pojemności skokowej:   

  - nie przekraczającej 125 cm
3
 94 - 

  - większej niż 125 cm
3
 96 - 

2 Samochód osobowy 93 96 

3 
Pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekracza-

jącej 3,5 t, z wyjątkiem samochodu osobowego 
93 102 

4 Inny pojazd samochodowy 98 108 

Dla ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego (§ 45 ust. 1 ww. rozporządzenia) poziom hałasu ze-

wnętrznego mierzony podczas postoju pojazdu silnikowego z odległości 0,5 m nie może przekraczać 104 

dB(A), natomiast motoroweru – 90 dB (A) (§ 53 ust. 5 ww. rozporządzenia). Jednocześnie należy zaznaczyć, 

że ustawowe wartości emisji hałasu z pojazdów nie są sprawdzane w ramach okresowej oceny stanu technicz-

nego pojazdów dopuszczanych do ruchu drogowego.  
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Obecnie na szczeblu europejskim trwają prace dotyczące zmiany przepisów w zakresie emisji hałasu z po-

jazdów. Komisja Europejska przedstawiła wniosek, mający na celu ograniczenie hałasu emitowanego przez 

samochody osobowe, lekkie pojazdy dostawcze, autobusy, autokary oraz lekkie i ciężkie pojazdy ciężarowe. W 

przypadku samochodów osobowych, lekkich pojazdów dostawczych, autobusów i autokarów dopuszczalne 

wartości hałasu byłyby obniżane w dwóch etapach, za każdym razem o 2 dB(A). W przypadku samochodów 

ciężarowych poziom redukcji wyniósłby 1 dB(A) w pierwszym etapie i 2 dB(A) w drugim etapie. Pierwszy 

etap zacząłby obowiązywać dwa lata po opublikowaniu tekstu (po jego zatwierdzeniu przez Parlament Euro-

pejski i państwa członkowskie), zaś drugi – po kolejnych trzech latach. Łącznie środki te umożliwią ogranicze-

nie dokuczliwości hałasu wytwarzanego przez pojazdy o około 25%. Ponadto Komisja zamierza wprowadzić 

nowe, bardziej wiarygodne metody pomiaru emisji hałasu. Jednocześnie, proponuje się, aby pojazdy elektrycz-

ne i pojazdy hybrydowe z napędem elektrycznym były opcjonalnie wyposażone w generatory dźwięku, które 

uczynią te pojazdy bezpieczniejszymi. 

4.4. NOWE DOSTĘPNE TECHNIKI I TECHNOLOGIE W ZAKRESIE OGRANICZANIA HAŁASU 

4.4.1. WIELKOŚCI WPŁYWAJĄCE NA POZIOM HAŁASU 

Wielkości wpływające na poziom hałasu dzielą się na: 

wpływające na poziom emisji hałasu, 

wpływające na rozchodzenie się hałasu. 

Rysunek 93. Wielkości wpływające na emisję i rozchodzenie się hałasu - hałas drogowy 

 

Wielkości wpływające na poziom emisji hałasu drogowego (por. Rysunek 3) to: 

- rodzaj drogi (1), 

- natężenie ruchu (2),  
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- struktura ruchu (3),  

- płynność ruchu (4),  

- prędkość pojazdów (5),  

- rodzaj nawierzchni (6), 

- nachylenie drogi (7), 

- lokalizacja sygnalizacji świetlnej (8). 

Wielkości wpływające na rozchodzenie się hałasu to przede wszystkim (por. Rysunek 3):  

- odległość zabudowy od źródła (A), 

- wysokość zabudowy (B), 

- gęstość zabudowy (C), 

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

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

- wysokość pasa zieleni (E), 

- 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.  

4.4.2. MOŻLIWOŚCI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE REDUKCJI HAŁASU - KATALOG ŚRODKÓW 

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 edu-

kacyjnym. Środki administracyjno-organizacyjne mogą mieć charakter lokalny, tzn. dotyczyć pojedynczych 

obiektów, fragmentów ulic, itd. lub globalny, tzn. obejmować swoim zasięgiem znacznie większy obszar (osie-

dle, dzielnicę) lub nawet cały obszar miasta.  

REDUKCJA ILOŚCI POJAZDÓW CIĘŻKICH 

Eliminacja ruchu samochodów ciężarowych z ulic znajdujących się w obszarach szczególnie chronionych 

przed hałasem oraz kumulacja ruchu pojazdów ciężarowych na wybranych, mniej wrażliwych akustycznie tra-

sach zbiorczych, jest klasycznym instrumentem stosowanym w planowaniu przestrzennym. Środki te są rów-

nież stosowane w odniesieniu do istniejącej infrastruktury. Nie mogą one jednak prowadzić do istotnego pogor-

szenia sytuacji na innym obszarze chronionym. 

Tabela 85. 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 

REMONTY ULIC, STOSOWANIE „CICHYCH” NAWIERZCHNI DRÓG 

Utrzymanie, konserwacja oraz bieżące naprawy nawierzchni drogowej znacznie przyczynią się do obniże-

nia poziomu hałasu w środowisku. Eliminacja kolein, ubytków, źle osadzonych studzienek oraz generalne re-

monty nawierzchni powinny być głównymi działaniami w dziedzinie ochrony przed hałasem drogowym. Sza-

cowany, średni zysk akustyczny może wynieść w przypadku remontu jezdni 2-3 dB, w zależności od stanu 

nawierzchni. 
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Ze względu na duże zróżnicowanie warstw ścieralnych nawierzchni drogowych opracowano klasyfikację 

nawierzchni pod względem hałaśliwości.  

Ponieważ nawierzchnie porowate i poroelastyczne (tzw. ciche nawierzchnie - NC) powinny być stosowane 

dla dróg, na których prędkość potoku ruchu wynosi 60 km/godz. lub więcej, to najlepszym rozwiązaniem są 

nawierzchnie o zredukowanej hałaśliwości (ZH), do których zaliczono, m.in.: SMA i betony asfaltowe o uziar-

nieniu kruszywa mniejszym od 10 mm (zgodnie z Wymaganiami Technicznymi WT-2: są to SMA 5 i SMA 8 

oraz AC5 (beton asfaltowy) i AC8) oraz cienkie (BBM) i bardzo cienkie dywaniki bitumiczne (BBTM), wyko-

nane z mieszanki o nieciągłym uziarnieniu (MNU 8). 

Tabela 86. Klasyfikacja nawierzchni drogowych (według prof. PB dr inż. Władysława Gardziejczyka) 

Klasa/ 

Symbol 

Wartości poziomu dźwięku, 

(dB(A)) 
Przykłady warstw ścieralnych 

 
L1 

(SPB-80) 
CPXI (80) 

Nawierzchnie 

ciche 

 

NC 

(<73,0) 

 

71,5 

(<92,5) 

 

91,0 

 pojedyncze dywaniki porowate o uziarnieniu  

kruszywa  10 mm 

 podwójne dywaniki porowate,  

 nawierzchnie poroelastyczne 

Nawierzchnie 

o zredukowanej 

hałaśliwości 

 

ZH 

(73,075,9) 

 

74,5 

(92,5-95,4) 

 

94,0 

 SMA i betony asfaltowe o uziarnieniu < 10 mm 

 dywaniki bitumiczne o uziarnieniu kruszywa < 10 

mm 

 pojedyncze dywaniki porowate o uziarnieniu  

kruszywa > 10 mm 

Nawierzchnie o 

normalnej hała-

śliwości 

 

NH 

(76,079,0) 

 

77,5 

(95,5-98,4) 

 

97,0 

 SMA o uziarnieniu kruszywa > 10 mm 

 dywaniki bitumiczne o uziarnieniu 10-16 mm 

 betony asfaltowe o uziarnieniu <16 mm 

 betony cementowe o optymalnym teksturowaniu 

Nawierzchnie 

o podwyższonej 

hałaśliwości 

 

PH 

(79,181,0) 

 

80,0 

(98,5-100,5) 

 

99,5 

 powierzchniowe utrwalenia  

 uszorstnione nawierzchnie typu SMA  

 betony asfaltowe o uziarnieniu 16mm 

 klasyczne betony cementowe 

 betonowa kostka brukowa przy optymalnych układach 

połączeń 

Nawierzchnie 

o nadmiernej 

hałaśliwości 

 

NNH 

(>81,0) 

 

82,0 

(86,0 -

kostka 

kamienna) 

(>100,5) 

 

101,5 

(106,0 - kostka 

kamienna) 

 kostka kamienna 

 betonowa kostka brukowa bez optymalizacji połączeń 

 betony cementowe poprzecznie rowkowane 

W zależności od stosowanych tradycyjnie w różnych krajach mieszanek do warstw ścieralnych, obserwo-

wane są różne zmiany w hałaśliwości ruchu samochodowego. Na przykład w Wlk. Brytanii, gdzie bardzo po-

pularny jest Hot Rolled Asphalt, zastosowanie SMA zmniejszyło hałas samochodowy od 2.7 do 5.3 dB(A). 

Także we Włoszech, pomiary przy prędkości 110 km/h i w porównaniu z betonem asfaltowym 0/15 mm, wska-

zały spadek natężenia hałasu o 5.0÷7.0 dB(A). Nie zawsze tak dobry efekt jest osiągany. W przypadkach zasto-

sowania dodatkowego uszorstnienia drobnym kruszywem, o okresie około roku można spodziewać się wzrostu 

hałaśliwości nawierzchni. 

Z kolei asfalt porowaty to termin powszechnie stosowany na określenie mieszanki SMA o zawartości próż-

ni powyżej 15%.  

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 materia-
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łów powstających wskutek tarcia), soli stosowanych do odladzania i, oczywiście, wody w porównaniu z trady-

cyjnym 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 sto-

sowane w Holandii i Japonii, gdzie prawie 60% to nawierzchnie z asfaltu drenażowego. 

W warunkach klimatycznych Polski koszty utrzymania dróg o takiej nawierzchni są wciąż wysokie, stąd 

nie zaleca się ich stosowania w najbliższej perspektywie, ze względu na możliwą szybką utratę korzystnych 

właściwości akustycznych. Niewykluczone, że w przyszłości powstaną inne rodzaje mieszanek bardziej odpor-

nych na warunki klimatyczne, wtedy należałoby rozważyć stosowanie tego typu rozwiązań. 

Rysunek 94. Asfalt porowaty o dużej zawartości próżni (źródło nynas.com) 

 

Pomimo, że nawierzchnie o zredukowanej hałaśliwości są droższe, to ich stosowanie w dłuższej perspek-

tywie jest opłacalne. Koszt warstwy ścieralnej jest niewielkim ułamkiem kosztu budowy nowej drogi, a wła-

ściwości akustyczne są lepsze niż tradycyjnych asfaltów. Warto też poszukiwać rozwiązań bardziej zaawanso-

wanych niż powszechnie stosowane, gdyż pozwalają one często na rezygnację z ekranów akustycznych i ogra-

niczeń prędkości, dając w zamian dobry klimat akustyczny, a także, co jest istotne, pozwalają na zmniejszenie 

zużycia paliwa przez zmniejszenie oporu toczenia opon. 

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 eko-

nomicznych.  

Uspokojenie ruchu stanowi jeden z ważnych celów racjonalnej polityki komunikacyjnej w obszarach zur-

banizowanych, sprzyja realizacji wielu innych celów tej polityki oraz stanowi warunek zrównoważonego roz-

woju. 

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, 

- 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. 
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Rysunek 95. Jeden z elementów uspokojenia ruchu (źródło zm.org.pl) 

 

Rysunek 96. Wprowadzenie uspokojenia ruchu poprzez zmianę geometrii ulicy - pierwotny przebieg  

oznaczono kolorem czerwonym - Katowice 

 

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 geo-

metrii jezdni, w wyniku których, kierujący ma wrażenie, że ulica nie jest prosta, a jego reakcją jest wolniejsza 

jazda. 

Redukcje emisji hałasu w strefie uspokojonego ruchu waha się od 1 do 4 dB w zależności od zastosowa-

nych rozwiązań. Natomiast wyłącznie ulicy z ruchu skutkuje całkowitą likwidacją uciążliwości związanych z 

hałasem. 
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Rysunek 97. Strefa tylko dla rowerów, pieszych i transportu publicznego, czyli najmniej szkodliwych  

form transportu - Ratyzbona (Niemcy) 

 

EKRANY AKSTYCZNE, WAŁY ZIEMNE 

Ochroną przed hałasem za pomocą klasycznego ekranu akustycznego objęte być powinny osiedla o zabu-

dowie niskiej (2-5 kondygnacje). Zastosowanie ekranu akustycznego w przypadku osiedli z budynkami wyso-

kimi 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 zabez-

pieczeń. Dodatkowo, w takiej sytuacji, może wystąpić pogorszenie sytuacji akustycznej na wyższych kondy-

gnacjach. W celu zapobieżenia takim sytuacjom, na krawędzi górnej ekranu stosuje się tzw. dyfraktory.  

Rysunek 98. Ekran akustyczny porośnięty zielenią (źródło www.techbud.com.pl) 

 

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 pół-

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

Wymienione typy ekranów akustycznych (poza akrylowymi) dzięki różnorodnym konstrukcjom umożli-

wiają rozrost i utrzymanie roślin pnących
25

. 

                                                      
25) 

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

która może osiągnąć nawet 8-12 m rocznego przyrostu. 
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Rysunek 99. Dyfraktor zamontowany na krawędzi górnej ekranu akustycznego  

(źródło www.techbud.com.pl) 

 

Rysunek 100. Przestrzenny rozkład hałasu po wybudowaniu ekranu akustycznego 

 

Rysunek 101. Przestrzenny rozkład hałasu po wybudowaniu wału ziemnego - widok 3D. 

 

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

Rysunek 102. Wizualizacja ekranu akustycznego w formie tuneli oraz półtuneli projektowanego  

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

ściami 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. 

KONTROLA STANU TECHNICZNEGO POJAZDÓW, ŚRODKI TECHNICZNE STOSOWANE 

W POJAZDACH DROGOWYCH 

Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu mogą wynikać również ze złego stanu technicznego po-

jazdów. Z ruchu powinny być eliminowane pojazdy drogowe nie spełniające wymagań Rozporządzenia Mini-

stra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 

niezbędnego wyposażenia, (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262). Pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowa-

dzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniac (Dz. U. z 

2003 r. 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. 

TWORZENIE PASÓW ZWARTEJ ZIELENI OCHRONNEJ 

Fale akustyczne rozchodzące się przez teren pokryty roślinnością są rozpraszane i pochłaniane. Najmniej-

szą 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%.  

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 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, gę-

stych skupiskach na dużych obszarach, tworzących po kilka pasów o szerokości po kilka lub kilkanaście metrów. 

MONITORING HAŁASU 

Państwowy Monitoring Środowiska (PMŚ) jest niezbędnym narzędziem do oceny wypełniania przez Pol-

skę wymogów przepisów ochrony środowiska i sprawozdawczości na poziomie Unii Europejskiej wymaganej 

od wszystkich krajów członkowskich. 
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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 wzdłuż ciągów komunikacyjnych może 

być cennym narzędziem, a przede wszystkim dostarczy informacji potrzebnych do oceny polityki antyhałasowej. 

WYMIANA STOLARKI OTWOROWEJ 

Izolacyjność akustyczna okien zależy w znacznym stopniu od rodzaju szyb. Określa ją wskaźnik Rw, któ-

rego 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 róż-

nej grubości, z przestrzenią między nimi wypełnioną gazem ciężkim. Okna o podwyższonej izolacyjności aku-

stycznej mają wskaźnik Rw = 35 dB. Jeżeli hałas jest szczególnie uciążliwy, warto kupić okna o jeszcze wyż-

szej izolacyjności akustycznej: Rw powyżej 42 dB. W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji w domu sto-

suje się tzw. nawietrzaki (nawiewniki) regulujące napływ powietrza w zamkniętych pomieszczeniach. Dzięki 

takiemu rozwiązaniu, przy zamkniętych oknach następuje wymiana powietrza w mieszkaniu. 

Rysunek 103. Okno dźwiękoszczelne z nawietrzakiem 

 

KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI W OTOCZENIU ŹRÓDEŁ HAŁASU - PLANOWANIE 

PRZESTRZENNE 

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 miejsco-

wych planach zagospodarowania przestrzennego zapewnia się warunki utrzymania równowagi przyrodniczej i 

racjonalną gospodarkę zasobami środowiska, w szczególności przez uwzględnianie potrzeb ochrony przed ha-

łasem.  

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

ochrony środowiska przed hałasem zostanie uchwalony przez sejmik województwa, zapisy te muszą być 

uwzględnione w planach zagospodarowania przestrzennego. Obydwa akty mają rangę aktów prawa miejsco-

wego 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 przestrzennym
26

. 

                                                      
26) 

K. Gruszecki, Komentarz do ustawy Poś, LEX, Warszawa 2007. 
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W ustaleniach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz w indywidualnych decyzjach o 

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu należy przeciwdziałać powstawaniu konfliktów przestrzen-

nych, wynikających z narażenia na oddziaływanie hałasu terenów, które zalicza się do chronionych przed hała-

sem 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 akustycz-

nie (budynki mieszkalne, szkoły, szpitale, itp.) na obszarze na którym są niespełnione standardy ochrony śro-

dowiska w zakresie hałasu, a nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, mógłby zo-

stać 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 Infra-

struktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 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 położo-

nych w strefie udokumentowanych przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu lub dla będących ich przyczy-

ną terenów usługowych i przemysłowych, powinny wprowadzić ww. wymaganie.  

W przypadku posiadania przez gminę 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, 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 mieszka-

niowej jedno- i wielorodzinnej oraz stopniowo eliminować funkcje powodujące określone uciążliwości dla 

środowiska i mieszkańców (tereny mieszkalnictwa o średniej i małej intensywności). 

Rysunek 104. Ochrona mieszkań przed hałasem, za pomoca przeźroczystych „ekranów”  

umieszczonych wnęce okiennej (Kraków) 

 

Ochronę przed hałasem zabudowy ukształtowanej należy prowadzić zgodnie z Prawem ochrony środowi-

ska. W przypadku konieczności budowy ekranów akustycznych należy wprowadzać obudowę biologiczną wo-

kół ekranów w celu poprawy ich estetyki. 

Stosowanie w planowaniu przestrzennym zasady strefowania, tzn. wprowadzania określonego typu zabu-

dowy i zagospodarowania terenu w zależności od występującego lub potencjalnego poziomu hałasu, może za-

wczasu ograniczyć uciążliwość związaną z ponadnormatywnym hałasem. Należy dążyć do właściwego strefo-

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

obszary o konkretnych funkcjach. 

Podstawowe założenia strefowania, to: 
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- 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 105. Przykład właściwego strefowania akustycznego 

Strefa hała-

śliwa (I) 
 

Strefa obojętna pod 

względem akustycz-

nym (II) 

 

Strefa wymagająca 

ochrony przed hała-

sem 

„mniej wrażliwa” 

(III) 

 
Strefa wymagająca ochro-

ny przed hałasem 

„bardzo wrażliwa” (IV) 

Przykładowe strefowanie wokół tras komunikacyjnych: 

- 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 tere-

nu, 

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

wymi 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 pozio-

mu hałasu, do planów wprowadza się linie zabudowy oddalające budynki mieszkalne od źródła hałasu 

oraz stosowne zabezpieczenia akustyczne, np. w postaci dźwiękochłonnych przegród budowlanych, 

ekranów, szyb okiennych o zwiększonej izolacyjności, a także poprzez usytuowanie budynków, okre-

ślenie 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 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 miesz-

kalnych położonych dalej. W przypadku braku takich możliwości należy stosować na obiekcie podlegającym 

ochronie, przeźroczyste ekrany, które znajdują się w pewnej odległości przed elewacją (ok. 1 m). 

Rysunek 106. Przykład strefowania obszarów w sąsiedztwie drogi 

 

Rysunek 107. Przykład rozmieszczenia pomieszczeń w budynku 
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Rysunek 108. Przykład zabudowy tarasowej 

 

4.5. METODYKA REALIZACJI PROGRAMU 

Należy przyjąć, że brak jest technicznych i ekonomicznych możliwości dokonania poprawy warunków aku-

stycznych środowiska w krótkim czasie na wszystkich obszarach tego wymagających. Stąd też programy 

ochrony środowiska przed hałasem muszą mieć charakter wieloletni. Założenie to jest zgodne z treścią przepisu 

zawartego w art. 8 ust. 5 Dyrektywy 2002/49/WE, w którym m.in. wymaga się dokonywania analiz programów 

ochrony przed hałasem i w miarę konieczności – ich zmian i korekt - w okresach co 5 lat. Dyrektywa nie okre-

śla przy tym ram czasowych zakończenia realizacji programów. 

Biorąc pod uwagę ww. uwarunkowania, niezbędne jest przyjęcie pewnych kryteriów, w oparciu o które zo-

staną określone cele do zrealizowania w ramach Programu. Parametrami tymi muszą być określone wartości 

poziomów dźwięku.  

Sposób ustalania kryterium powinien uwzględniać co najmniej: 

- krajowe kryteria oceny hałasu (zestawy prawnie ustanowionych poziomów dopuszczalnych, wskaźnik M), 

- zasadę prewencji, o której jest mowa w art. 1 Dyrektywy 2002/49/WE,  

a więc uwzględniać podział obszarów objętych programem na obszary wymagające: 

- działań naprawczych (poprawa istniejącego stanu akustycznego środowiska), 

- ochrony istniejącego, korzystnego stanu akustycznego tam, gdzie się on jeszcze zachował.  

Polskie przepisy prawne ustalają zróżnicowane wartości poziomów dopuszczalnych w odniesieniu do 

wskaźników oceny, z których w przypadku niniejszego Programu znaczenie mają dwa: 

- poziom dzienno-wieczorno-nocny – LDWN, 

- poziom nocny - LN. 

Przyjmuje się, iż celem strategicznym odnoszącym się do ochrony klimatu akustycznego powinna być do-

celowa wartość poziomu hałasu w środowisku, wyrażona przy pomocy wskaźnika oceny, którym jest poziom 

dzienno-wieczorno-nocny LDWN. Działania niniejszego Programu uzależniono od wielkości przekroczeń tegoż 

wskaźnika. 
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W poniższej tabeli zaproponowano ogólny sposób ustalania planów działań wraz z określeniem terminu ich 

realizacji. 

Tabela 87. Zestawienie celów operacyjnych Programu 

Okres Działanie Horyzont czasowy 

Krótkoterminowy 

Działania na terenach, na których występują przekrocze-

nia poziomów dopuszczalnych powyżej 10 dB dla wskaź-

nika LDWN oraz działania wspomagające Program na po-

zostałych terenach 

2014-2019 

Długoterminowy 

Działania, których realizacja nie jest możliwa lub jest 

niewskazana w okresie krótkoterminowym ze względów 

ekonomicznych lub ze względu na planowane/trwające 

inwestycje komunikacyjne 

Po aktualizacji Programu 

- po 2019 roku 

Działania Programu zostały dobrane tak, aby uwzględniać wpływ aktualnie realizowanych oraz przyszłych 

inwestycji na klimat akustyczny w danym rejonie - autostradowej obwodnicy Łodzi oraz budowy wybranych 

dróg ekspresowych (S-8). Podyktowane jest to zarówno względami ekonomicznymi jak brakiem możliwości 

„cofnięcia” działań już zrealizowanych (np. budowa ekranów akustycznych).  

Zatem w okresie krótkoterminowym Program koncentrować się będzie wyłącznie na rzetelnej analizie no-

wych rozkładów ruchu na sieci dróg wojewódzkich, wynikających głównie z programu budowy autostrad. 

Możliwym jest, że ciężki ruch samochodowy przeniesie się na wybudowane autostrady i drogi ekspresowe, tym 

samym nie będzie potrzeby wydawania wielu milionów złotych na zabezpieczenia akustyczne (np. ekrany aku-

styczne), a zaoszczędzone pieniądze będzie można przeznaczyć na poprawę jakości dróg. 

Działania podzielono na inwestycyjne (remonty/modernizacje dróg, ograniczenia i kontrole prędkości) oraz 

na wspomagające (ekspertyzy, działania z zakresu planowania przestrzennego), przy te działania są obligato-

ryjne dla wszystkich rejonów, na których występują przekroczenia poziomów dopuszczalnych hałasu. 

5. OKREŚLENIE I OCENA DZIAŁAŃ PROGRAMU 

W ramach Programu zaproponowano następujące działania: 

Tabela 88. Zestawienie informacji o działaniach Programu dla odcinka drogi wojewódzkiej  

nr 710 od km 4+200 do km 16+400 

Lp. Działanie 
Jednostka odpo-

wiedzialna 
Termin realizacji Koszt realizacji 

1 
Aktualizacja mapy akustycznej na roz-

patrywanym odcinku DW 710 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w 

Łodzi 

2014-2019 10 tys. 

2 Prowadzenie przeglądów stanu na-

wierzchni drogowej 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w 

Łodzi 

2014-2019 bezkosztowo 

3 

Uwzględnianie zasad kształtowania 

przestrzeni w otoczeniu źródeł hałasu 

dla nowotworzonych planów zagospo-

darowania przestrzennego 

Rady gmin Zadanie ciągłe bezkosztowo 

Prowadzenie corocznych, wiosennych przeglądów stanu nawierzchni drogowej pozwoli utrzymać drogi w 

należytym stanie technicznym. Z każdorazowego przeglądu, wykonanego przez specjalne zespoły wyznaczone 

do tego zadania, powinien być sporządzony raport o stanie nawierzchni drogowej. Raport powinien zawierać 

informacje o stanie jezdni na poszczególnych odcinkach (np. typ nawierzchni, liczba kolein, dziur, źle osadzo-

nych studzienek, itp. – wraz z lokalizacją). Gotowy raport powinno konsultować się z właściwymi organami 

samorządu terytorialnego w celu określenia priorytetów. Na podstawie powyższego raportu powinna co roku 

powstawać aktualna lista odcinków ulic przeznaczonych do remontu. 
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Tabela 89. Przykład raportu o stanie nawierzchni 

Odcinek drogi 

(od-do) 
Stan nawierzchni Dodatkowe uwagi 

Data planowanego 

remontu/ moderniza-

cji 

Wniosek 

x 
np. zły – liczne 

dziury 

np. źle osadzone stu-

dzienki 
brak 

Konieczny remont 

w bieżącym roku 

y 
Dostateczny – 

nieliczne ubytki 

np. może ulec znacznej 

dewastacji w okresie 

zimowym 

brak 

Remont może być 

konieczny w na-

stępnym roku 

Wprowadzenie nawierzchni o uziarnieniu mniejszym od 10 mm (o zredukowanej hałaśliwości – ZH
27

) mo-

że spowodować trudności w zaprojektowaniu mas bitumicznych dla wyższych kategorii ruchu (KR4, KR6) 

oraz odpornych na koleinowanie dla dróg już istniejących. W związku z powyższym, w przypadku remontów 

nawierzchni drogowej należy pozostawić dotychczasowe uziarnienie, tj. maksymalnie do 11 mm. 

Natomiast dla nowoprojektowanych dróg wojewódzkich prowadzonych w nowym śladzie (obwodnice 

miejscowości) obligatoryjnie należy stosować nawierzchnie o tzw. zredukowanej hałaśliwości (ZH), tj. o uziar-

nieniu poniżej 10 mm. 

6. HARMONOGRAM I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ PRO-

GRAMU 

Ja już wspomniano do określenia harmonogramu i kolejności realizacji działań Programu należy zastoso-

wać tzw. wskaźnik M (por. Rozdział 4.4.3). 

Wskaźnik M zdefiniowano w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w spra-

wie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem i ma 

postać: 

M = 0.1•m•(10
0.1•ΔL 

- 1) 

gdzie:  

M - wartość wskaźnika,  

ΔL - wielkość przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu dB,  

m - liczba mieszkańców na terenie o przekroczonym poziomie dopuszczalnym.  

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

mieszkaniowego, uwzględniając ilość mieszkańców i wielkość przekroczeń. Podczas prac nad mapą akustycz-

ną dla dróg wojewódzkich określono wskaźnik M dla pojedynczych budynków. 

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

cej w obszarach, na których te przekroczenia występują. 

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.  

Uzyskane wartości wskaźnika M stanowią o kolejności realizacji zadań programu na terenach mieszkanio-

wych. Kolejność ustala się zaczynając od terenów o najwyższej wartości wskaźnika M do terenów o wartości 

wskaźnika M najniższej.  

Dla rozpatrywanego odcinka drogi zaproponowano jedynie działania wspomagające, które należy wykonać 

niezależnie od wartości wskaźnika M. 

                                                      
27) 

Zobacz rozdział 4.5.2.2. 
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Tabela 90. Harmonogram realizacji poszczególnych zadań Programu 

Droga Działanie 
Jednostka  

odpowiedzialna 

Termin  

realizacji 

Koszt  

realizacji 

DW 

710 

Aktualizacja mapy akustycznej na rozpa-

trywanym odcinku DW 710 

Zarząd Dróg Woje-

wódzkich w Łodzi 

2014-2019 10 tys. 

Prowadzenie przeglądów stanu na-

wierzchni drogowej 

Zarząd Dróg Woje-

wódzkich w Łodzi 

2014-2019 bezkosztowo 

Uwzględnianie zasad kształtowania prze-

strzeni w otoczeniu źródeł hałasu dla 

nowotworzonych planów zagospodaro-

wania przestrzennego 

Rady gmin Zadanie ciągłe bezkosztowo 

7. CZĘŚĆ GRAFICZNA (MAPOWA) OBEJMUJĄCA ZESTAW MAP AKUSTYCZNYCH PO ZA-

PROPONOWANYCH ZABEZPIECZENIACH AKUSTYCZNYCH BĄDŹ PROPONOWANYCH OB-

SZARACH OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA 

W ramach niniejszego Programu nie zaproponowano żadnych ekranów akustycznych oraz obszarów ogra-

niczonego użytkowania. 

8. PODSUMOWANIE 

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 map akustycznych odcinków drów wojewódzkich administrowanych przez 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. 

Dynamiczny rozwój województwa łódzkiego, szczególnie w dziedzinie komunikacji, powoduje koniecz-

ność dostosowania zadań Programu ochrony środowiska przed hałasem do zmieniającej się struktury połączeń 

drogowych. 

Nie jest znane prognozowane natężenie ruchu, które nastąpi po zakończeniu realizacji autostrad, dróg eks-

presowych oraz obwodnic miejskich. W związku z powyższym miarodajne analizy akustyczne mogą nastąpić 

dopiero gdy układ drogowy zostanie na wiele lat ustalony. Proponowanie kosztownych działań inwestycyjnych, 

jakimi są środki ochrony przed hałasem (np. ekrany akustyczne), w perspektywie obniżenia poziomu hałasu 

związanego z zakończeniem inwestycji budzi wiele wątpliwości.  

Opisane w niniejszym Programie działania wspomagające przyniosą także inne korzyści np. poprawę bez-

pieczeństwa ruchu, zmniejszenie wprowadzanych zanieczyszczeń ze źródeł liniowych, a przestrzeganie zasad 

właściwego planowania przestrzennego pozwoli zapobiec powstawaniu konfliktów akustycznych w przyszłości. 

Działania zawarte w niniejszym Programie są działaniami realnymi. Większość kosztów poniesionych na 

niniejszy Program należy postrzegać jako konieczność realizacji zadań już zaplanowanych i jedynie pośrednio 

związanych z ochroną akustyczną.  

Realizując zadania, mające wpływ na klimat akustyczny wokół dróg wojewódzkich, należy korzystać z ka-

talogu środków antyhałasowych i najnowszych zdobyczy techniki, pozwalających na zmniejszenie uciążliwości 

akustycznej inwestycji.  

Dla nowoprojektowanych dróg wojewódzkich prowadzonych w nowym śladzie (np. obwodnice miejsco-

wości) należy stosować zalecenia zawarte w niniejszym Programie. Dla starych przebiegów dróg wojewódz-

kich w obszarach miast nie ma takich możliwości. Pasy drogowe posiadają ograniczoną szerokość, a ze wzglę-

du na występującą zwartą zabudowę uliczną i brak rezerwy terenu, lokalizacja ekranów akustycznych lub in-

nych środków ochrony przed hałasem napotyka na duże trudności. 

Działania w okresie długoterminowym powinny być ukierunkowane, przede wszystkim, na wyprowadzenie 

części ruchu samochodowego, w szczególności ruchu samochodów ciężkich, z tras przebiegających przez tere-

ny zamieszkane. Może to spowodować przeniesienie uciążliwości związanej z hałasem w inne rejony dotych-

czas spokojne. Należy temu przeciwdziałać stosując najnowsze technologie nawierzchni dróg oraz, tam gdzie 

będzie to uzasadnione, nowoczesne ekrany akustyczne. 
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VII. DROGA WOJEWÓDZKA NR 713 OD KM 19+500 DO KM 28+300 

Spis treści: 

1. Podstawy realizacji programu 

2. Część opisowa 

2.1. Opis obszaru objętego programem 

2.2. Podanie naruszeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku wraz z zakresem naruszenia 

2.3. Wyszczególnienie podstawowych kierunków i zakresu działań niezbędnych do przywrócenia dopuszczalnych 

       poziomów hałasu w środowisku 

2.4. Termin realizacji programu, w tym terminy realizacji poszczególnych zadań 

2.5. Koszty realizacji programu, w tym koszty realizacji poszczególnych zadań 

2.6. Źródła finansowania programu 

2.7. Wskazanie rodzajów informacji i dokumentów wykorzystanych do kontroli i udokumentowania realizacji 

       programu 

3. Część wyszczególniająca ograniczenia i obowiązki wynikające z realizacji programu 

3.1. Sejmik Województwa  

3.2. Zarządzający drogą 

3.3. Organy administracji właściwe do wydawania aktów prawa miejscowego 

4. Uzasadnienie zakresu określonych zagadnień 

4.1. Dane i wnioski wynikające ze sporządzonych map akustycznych 

4.2. Analiza materiałów, dokumentów i publikacji wykorzystanych w opracowaniu 

4.2.1. Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego „Łódzkie 2020” 

4.2.2.Plan zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego 

4.2.3. Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim 

4.2.4. Program ochrony środowiska dla gminy Łęczyca 

4.2.5. Program ochrony środowiska dla województwa łódzkiego 

4.2.6. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

4.3. Przepisy prawa i decyzje administracyjne mające wpływ na stan akustyczny środowiska 

4.3.1. Dyrektywa 2002/49/WE 

4.3.2. Prawo ochrony środowiska 

4.3.3. Rozporządzenia Ministra Środowiska 

4.3.4. Obszary ograniczonego użytkowania 

4.3.5.Decyzje administracyjne mające wpływ na stan akustyczny środowiska 

4.3.6. Przepisy dotyczące emisji hałasu z instalacji i urządzeń, w tym pojazdów, których funkcjonowanie ma 

          negatywny wpływ na środowisko 

4.4. Nowe dostępne techniki i technologie w zakresie ograniczania hałasu 

4.4.1. Wielkości wpływające na poziom hałasu 

4.4.2. Możliwości działań w zakresie redukcji hałasu - katalog środków 

4.5. Metodyka realizacji programu 
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5. Określenie i ocena działań programu 

6. Harmonogram i kolejność realizacji poszczególnych zadań programu 

7. Część graficzna (mapowa) obejmująca zestaw map akustycznych po zaproponowanych zabezpieczeniach 

     akustycznych bądź proponowanych obszarach ograniczonego użytkowania 

8. Podsumowanie. 

Spis tabel: 

Tabela 91. Naruszenia dopuszczalnych poziomów hałasu 

Tabela 92. Działania programu dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 713 od km 19+500 do km 28+300 

Tabela 93. Aspekty finansowe działań programu dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 713 od km 19+500 do km 

                 28+300 

Tabela 94. Zestawienie odcinków dróg wojewódzkich objętych mapowaniem akustycznym 

Tabela 95. Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach mapy akustycznej dla odcinka drogi 

                 wojewódzkiej nr 713 od km 19+500 do km 28+300  wskaźnik LDWN 

Tabela 96. Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach mapy akustycznej dla odcinka drogi 

wojewódzkiej nr 713 od km 19+500 do km 28+300 wskaźnik LN 
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1. PODSTAWY REALIZACJI PROGRAMU 

Opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem (zwanego dalej Programem) wynika z obo-

wiązku nałożonego w art. 119 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2013 r., poz. 1232). Wymóg ten został wprowadzony do ustawy Poś poprzez implementację Dyrekty-

wy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się 

do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. 

Merytoryczną podstawą opracowania Programu jest „Mapa akustyczna odcinków dróg administrowanych 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź” wraz z jej aktualizacją wynikającą ze 

zmiany przepisów dotyczących dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Wykonane w ramach jej re-

alizacji mapy terenów zagrożonych hałasem (mapy konfliktów akustycznych) stanowiły podstawę niniejszego 

opracowania. 

2. CZĘŚĆ OPISOWA 

2.1. OPIS OBSZARU OBJĘTEGO ZAKRESEM PROGRAMU 

Analizowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 713 w całości znajduje się w województwie łódzkim, w po-

wiatach łódzkim wschodnim i tomaszowskim, odpowiednio w gminach Brójce i Rokiciny. Na rysunku poniżej, 

kolorem czerwonym, przedstawiono graficzny przebieg rozpatrywanego odcinka. 

Rysunek 109. Graficzny przebieg rozpatrywanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 713 
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Odcinek rozpoczyna się w miejscowości Rokiciny, na skrzyżowaniu z DW 714, a kończy w miejscowości 

Rokiciny w miejscu skrzyżowania z DW 716. Przebiega przez miejscowości Kurowice, Karpin, Łaznowska 

Wola, Eufeminów, Rokiciny-Kolonia i Rokiciny. Sąsiaduje zarówno ze zwartą zabudową mieszkaniową, jak i 

terenami rolnymi i obszarami leśnymi. W miejscowości Kurowice w sąsiedztwie drogi znajduje się zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa, a także, sporadycznie, mieszkaniowo usługowa i usług nauki. Mię-

dzy Kurowicami a Karpinem droga przebiega przez tereny leśne. W miejscowości Kurowice DW 713 przebie-

ga przez obszary z zabudową mieszkaniową jednorodzinną.  

W miejscowościach Łaznowska Wola i Eufeminów przeważa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz, 

rzadziej, mieszkaniowo-usługowa. W Rokicinach-Kolonii przeważa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i 

mieszkaniowo-usługowa oraz występuje obszar usług nauki. Na odcinku od miejscowości Rokiciny-Kolonia do 

miejscowości Rokiciny droga przebiega przez obszary rolne. W Rokicinach droga sąsiaduje z zabudową zagro-

dową oraz, w mniejszym stopniu, mieszkaniową jednorodzinną.  

2.2. PODANIE NARUSZEŃ DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU 

WRAZ Z ZAKRESEM NARUSZENIA 

Poniżej zestawiono tabelarycznie odcinki DW 713 na rozpatrywanym obszarze, wraz z podaniem zakresu 

naruszeń poziomów dopuszczalnych. 

Tabela 91. Naruszenia dopuszczalnych poziomów hałasu 

Lp. 

Pikietaż 

Opis odcinka 

Wielkość przekroczeń 

(dB) 

Wielkość wskaźnika M 

 początkowy końcowy 

(km) (km) 
Wskaźnik 

LDWN 

Wskaźnik 

LN 

Wskaźnik 

LDWN 

Wskaźnik 

LN 

1 19+500 20+100 Kurowice do 10 do 10 do 5 do 1 

2 21+050 21+300 Karpin do 15 do 10 do 5 do 1 

3 22+800 25+150 Łaznowska Wola do 15 do 10 do 5 do 5 

4 25+150 28+300 Rokociny Kolonia do 15 do 10 do 5 do 5 

2.3. WYSZCZEGÓLNIENIE PODSTAWOWYCH KIERUNKÓW I ZAKRESU DZIAŁAŃ NIE-

ZBĘDNYCH DO PRZYWRÓCENIA DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW HAŁASU W ŚRODOWI-

SKU 

Zgodnie z informacją przekazaną przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w 2010 roku, w ramach działań inwe-

stycyjnych, zakończono wymianę nawierzchni asfaltowej na odcinku od km 28+171 do km 28+300. Działanie 

to związane było z podniesieniem parametrów drogi do klasy G. 

Na wskazanych obszarach gmin: Karpin, Łaznowska Wola, Rokiciny Kolonia występują przekroczenia po-

ziomów dopuszczalnych powyżej 10 dB. 

Głównym źródłem przekroczeń poziomów hałasu jest nie przestrzeganie przez kierujących pojazdami 

ograniczeń prędkości. Potwierdzają to wyniki pomiarów wykonanych na potrzeby mapy akustycznej jak i po-

miary własne przeprowadzone w październiku 2013 r., z których wynika, że średnia prędkość pojazdów waha 

się w przedziale 65-70 km/h. 

W związku z powyższym proponuje się wprowadzenie ograniczenia prędkości do 40 km/h w granicach 

gmin: Karpin, Łaznowska Wola oraz Rokiciny-Kolonia. Zaleca się kontrole przestrzegania przepisów na wy-

mienionych odcinkach. Należy również rozważyć montaż fotoradarów, na terenie wymienionych gmin, w celu 

ciągłej kontroli przestrzegania przepisów dotyczących dopuszczalnej prędkości. 

Jako działania wspomagające Program w okresie jego realizacji proponuje się: 

- prowadzenie corocznych, wiosennych przeglądów nawierzchni drogowej oraz ustalenie priorytetów re-

montów/modernizacji nawierzchni drogowej na całej długości rozpatrywanego odcinka, 

- uwzględnianie zasad kształtowania przestrzeni, zgodnie z opisem w rozdziale 4.4.2.10, w otoczeniu 

źródeł hałasu dla nowotworzonych planów zagospodarowania przestrzennego, przy czym zadanie to 

powinno być prowadzone w sposób ciągły podczas trwania obecnego oraz następnych Programów. 
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Tabela 92. Działania Programu dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 713 od km 19+500 do km 28+300 

 

2.4. Termin realizacji programu 

Zaproponowane w poprzednim punkcie działania należy wykonać w okresie od 2014 do 2019 roku. 

2.5. Koszty realizacji PROGRAMU, W TYM KOSZTY REALIZACJI poszczególnych zadań 

Poniżej przedstawiono tabelaryczne zestawienie kosztów działań zaproponowanych dla rozpatrywanego 

odcinka drogi nr 713. 

Tabela 93. Aspekty finansowe działań Programu dla odcinka drogi wojewódzkiej  

nr 713 od km 19+500 do km 28+300 

Lp. Działanie Koszt (zł) 
Jednostka  

odpowiedzialna 

Źródła  

finansowania 

1 

Wprowadzenie ograniczenia pręd-

kości do 40 km/h na następujących 

odcinkach: 

- od km 21+050 do km 21+300 

- od km 22+800 do km 25+150 

- od km 25+150 do km 28+300 

15 tys. 
Zarząd Dróg Woje-

wódzkich w Łodzi 

Budżet Województwa 

Łódzkiego 

2 

Kontrole przestrzegania ograniczeń 

prędkości na odcinkach: 

- od km 21+050 do km 21+300 

- od km 22+800 do km 25+150 

- od km 25+150 do km 28+300 

bezkosztowe Policja/Straż gminna 

Budżet Województwa 

Łódzkiego, Budżet 

Gmin 

3 
Aktualizacja mapy akustycznej na 

rozpatrywanym odcinku DW 713 
10 tys. 

Zarząd Dróg Woje-

wódzkich w Łodzi 

Budżet Województwa 

Łódzkiego 

4 
Prowadzenie przeglądów stanu 

nawierzchni drogowej 
bezkosztowe 

Zarząd Dróg Woje-

wódzkich w Łodzi 

Budżet Województwa 

Łódzkiego 

5 
Uwzględnianie zasad kształtowania 

przestrzeni w otoczeniu źródeł 
bezkosztowe 

Starostowie, wójtowie 

oraz burmistrzowie 
Budżet Gmin 

Lp. Działanie 
Jednostka odpo-

wiedzialna 
Termin realizacji 

1 

Wprowadzenie ograniczenia prędkości do 40 km/h na 

następujących odcinkach: 

- od km 21+050 do km 21+300 

- od km 22+800 do km 25+150 

- od km 25+150 do km 28+300 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w 

Łodzi 

2014-2019 

2 

Kontrole przestrzegania ograniczeń prędkości na odcin-

kach: 

- od km 21+050 do km 21+300 

- od km 22+800 do km 25+150 

- od km 25+150 do km 28+300 

Policja/Straż 

Gminna 
2014-2019 

3 
Aktualizacja mapy akustycznej na rozpatrywanym od-

cinku DW 713 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w 

Łodzi 

2014-2019 

4 Prowadzenie przeglądów stanu nawierzchni drogowej 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w 

Łodzi 

2014-2019 

5 

Uwzględnianie zasad kształtowania przestrzeni w oto-

czeniu źródeł hałasu dla nowotworzonych planów zago-

spodarowania przestrzennego 

Rady Gmin Zadanie ciągłe 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 215 – Poz. 3053



hałasu dla nowotworzonych pla-

nów zagospodarowania przestrzen-

nego 

gmin 

2.6. Źródła finansowania programu 

Finansowanie działań niniejszego Programu spoczywa na jednostkach zobowiązanych do ich realizacji 

(Tabela 3). Dodatkowych źródeł finansowania wskazane jednostki mogą szukać wśród funduszy unijnych (np. 

fundusze strukturalne, Fundusz Spójności), środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej, kredytów bankowych oraz dotacji z budżetu centralnego. 

2.7. Wskazanie rodzajów informacji i dokumentów wykorzystanych do kontroli i udokumentowania 

realizacji programu 

Program ochrony środowiska przed hałasem jest określany z drodze uchwały przez Sejmik Województwa 

Łódzkiego, który będzie kontrolował realizację Programu. Obowiązki innych organów będą dotyczyły głównie 

informacji o wydawanych decyzjach i aktach prawa miejscowego mających wpływ na realizację Programu i 

ograniczone są do działań o charakterze sprawozdawczym. 

Uprawnienie Sejmiku Województwa Łódzkiego do żądania takich informacji ma za zadanie zwiększyć 

możliwości całościowej oceny sytuacji wpływającej na przekroczenie standardów środowiska i szybsze podej-

mowanie właściwych rozstrzygnięć.  

Informacje do raportu Sejmik Województwa uzyskuje także od podmiotów zobowiązanych do realizacji 

zadań Programu, tj. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi oraz Rad Gmin sąsiadujących z analizowanym 

przebiegiem odcinka drogi wojewódzkiej. Wskazane podmioty odpowiedzialne za realizację zadań przewidzia-

nych w Programie są zobowiązane przekazywać w terminie do 31 marca każdego roku Sejmikowi Wojewódz-

twa raport z realizacji Programu za rok ubiegły. 

W szczególności Raport powinien zawierać: 

1) opisy poszczególnych zadań zrealizowanych i będących w realizacji: 

- jednostkę odpowiedzialną za zadanie,  

- wydane decyzje administracyjne lub dokonane zgłoszenia, 

- harmonogram realizacji zadania, koszty i źródła finansowania, 

- założone i uzyskane w wyniku realizacji rezultaty zadania, 

- informację o weryfikacji skuteczności zadania (np. poprzez pomiary akustyczne); 

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). 

3. CZĘŚĆ WYSZCZEGÓLNIAJĄCA OGRANICZENIA I OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z REALI-

ZACJI PROGRAMU 

3.1. SEJMIK WOJEWÓDZTWA 

Sejmik województwa jest organem administracji odpowiedzialnym m.in. za wydawanie aktów prawa miej-

scowego, w szczególności: 

- uchwalenie programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami (art. 119 ust. 

2 Poś), 

- ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania (art. 135 ust. 2 Poś), 

- ustanowienie strefy przemysłowej (art. 136d. Poś). 

Sejmik województwa ma obowiązek zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, któ-

rego przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony środowiska przed hałasem (art. 119 ust. 2a Poś). 
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Sejmik województwa przyjmuje raporty z realizacji programu ochrony środowiska przed hałasem dla tere-

nów poza aglomeracjami. 

3.2. Zarządzający drogą 

Artykuł 139 Poś stanowi, że w przypadku dróg przestrzeganie wymogów ochrony środowiska muszą za-

pewnić zarządzający tymi obiektami. Do ich obowiązków należy: 

- stosowanie zabezpieczeń akustycznych i właściwej organizacji ruchu w celu ochrony środowiska przed 

zanieczyszczeniem hałasem (art. 173 Poś), 

- obowiązek dotrzymania standardów jakości środowiska (rozumiany jako obowiązek zachowania do-

puszczalnych poziomów hałasu - art. 174 Poś), 

- obowiązek prowadzenia okresowych lub ciągłych pomiarów wartości poziomu hałasu w środowisku 

(art. 175 Poś), 

- obowiązek przedstawiania właściwemu organowi ochrony środowiska oraz wojewódzkiemu inspekto-

rowi ochrony środowiska wyników wykonanych pomiarów (art. 177 ust. 1 Poś), 

- obowiązek sporządzania co 5 lat map akustycznych dróg zaliczonych do obiektów których eksploatacja 

może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, (art. 179 ust. 1 Poś), 

- obowiązek niezwłocznego przedłożenia fragmentów map akustycznych obejmujących określony powiat 

właściwemu marszałkowi (art. 179 ust. 4 pkt 1 Poś), 

- obowiązek niezwłocznego przedłożenia fragmentów map akustycznych obejmujących określone woje-

wództwo właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska (art. 179 ust. 4 pkt 2 Poś), 

- obowiązek sporządzenia po raz pierwszy mapy akustycznej terenu w terminie 1 roku, od dnia w którym 

obiekt został zaliczony do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie 

akustyczne na znacznych obszarach (art. 179 ust. 5 Poś). 

Wszystkie działania zawarte w niniejszym Programie związane są z eksploatacją istniejących dróg. Zgodnie 

z art. 173 Poś ochronę przed zanieczyszczeniami powstającymi w związku z eksploatacją dróg zapewnia się 

poprzez:  

- stosowanie rozwiązań technicznych ograniczających rozprzestrzenianie zanieczyszczeń, min. zabezpie-

czeń akustycznych, 

- właściwą organizację ruchu. 

K. Gruszecki (Prawo ochrony środowiska. Komentarz, LEX, 2008, wyd. II) w komentarzu do art. 173 za-

uważa: „Następstwem rozwoju cywilizacyjnego jest konieczność coraz intensywniejszego przemieszczania się 

ludzi, co wiąże się z udoskonalaniem istniejących rozwiązań komunikacyjnych oraz wymusza wprowadzanie 

nowych. Niestety, z tego tytułu mogą wynikać również znaczne zagrożenia dla środowiska. Dlatego w art. 173 

ustawy wskazano, przy użyciu jakich środków powinna być realizowana minimalizacja negatywnego oddzia-

ływania na środowisko wymienianych w tym przepisie ciągów komunikacyjnych. W komentowanym przepisie 

nie wskazano, kto jest adresatem wynikających z niego obowiązków. Biorąc pod uwagę ich generalny charak-

ter oraz duże zróżnicowanie, należy przyjąć, że będą one spoczywały na podmiotach projektujących określone 

rozwiązania komunikacyjne, a także na ich wykonawcach oraz podmiotach, które będą nimi zarządzały. Z tego 

katalogu nie można wyłączyć również organów administracji wydających pozwolenia na realizację tych przed-

sięwzięć oraz czuwających nad prawidłową ich realizacją i funkcjonowaniem”. 

Do obowiązku zarządcy analizowanych tras komunikacyjnych należy sporządzanie i przedkładanie Sejmi-

kowi Województwa Łódzkiego, do końca marca każdego roku, rocznych sprawozdań za rok poprzedni z prze-

biegu prac nad realizacją Programu. Dodatkowo na zarządcy drogi spoczywa obowiązek wykonywania pomia-

rów hałasu na wyszczególnionych odcinkach dróg przed podjęciem działań oraz po zrealizowaniu działań 

wskazanych w niniejszym Programie oraz sporządzenie właściwych map akustycznych. Wyniki pomiarów 

powinny być przekazywane Marszałkowi Województwa, w celu określenia słuszności oraz skuteczności pro-

ponowanych metod ochrony przed hałasem. 
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3.3. ORGANY ADMINISTRACJI WŁAŚCIWE DO WYDAWANIA AKTÓW PRAWA MIEJSCO-

WEGO 

Organami administracji w zakresie uchwalania planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego są 

Rady Gmin terenów objętych niniejszym programem ochrony przed hałasem. 

4. UZASADNIENIE ZAKRESU OKREŚLONYCH ZAGADNIEŃ 

4.1. DANE I WNIOSKI WYNIKAJĄCE ZE SPORZĄDZONYCH MAP AKUSTYCZNYCH  

Podstawą niniejszego Programu jest wykonana mapa akustyczna odcinków dróg administrowanych przez 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi wraz z jej aktualizacją wykonaną w związku z wejściem w życie rozpo-

rządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dopusz-

czalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r. poz. 1109). 

Opracowanie mapy akustycznej dla dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich składało się 

z 10 tomów, których zestawienie znajduje się tabeli poniżej. 

Tabela 94. Zestawienie odcinków dróg wojewódzkich objętych mapowaniem akustycznym 

Tom Numer drogi 

Opis odcinka 

Pikietaż 
Długość 

Nazwa odcinka drogi początkowy końcowy 

(km) (km) (km) 

1 

484 18+300 21+300 3,0 m. Bełchatów 

484 21+300 28+000 6,7 m. Bełchatów 

484 28+000 43+300 15,3 Bełchatów - Kamieńsk 

2 485 0+000 3+100 3,1 m. Pabianice 

3 485 32+900 34+600 1,7 m. Bełchatów 

4 

702 32+600 37+300 4,7 Bądków skrzyżowanie z A2 

702 37+300 40+600 3,3 Skrzyżowanie z A2 - Zgierz 

702 40+600 43+500 15,3 m. Zgierz 

5 703 29+800 32+800 3,0 m. Łęczyca 

6 
710 4+200 12+200 8 m. Konstantynów Łódzki 

710 12+200 16+400 4,2 Konstantynów Łódzki - Lutomiersk 

7 713 19+500 28+300 8,8 Kurowice - Rokociny 

8 713 46+300 55+100 8,8 m. Tomaszów Mazowiecki 

9 715 0+000 1+700 1,7 m. Brzeziny 

10 715 5+200 10+900 5,7 m. Koluszki 

Poniżej przedstawiono wyniki mapy akustycznej dotyczące narażenia na ponadnormatywny dla hałas ob-

szarów wokół drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku objętym Programem. 
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Tabela 95. Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach mapy akustycznej  

dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 713 od km 19+500 do km 28+300 – wskaźnik LDWN 

 

Tabela 96. Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach mapy akustycznej  

dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 713 od km 19+500 do km 28+300 – wskaźnik LN 

 

Efektem opracowanych w wersji cyfrowej strategicznych map akustycznych jest informacja dotycząca 

m.in. lokalizacji terenów, na których zostały przekroczone wskaźniki LDWN i LN oraz oszacowanie liczby 

mieszkańców narażonych na ponadnormatywny hałas. Mapa akustyczna obrazuje zagrożenie środowiska hałasem 

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

Ze względu na fakt, iż mapa akustyczna dla dróg zarządzanych przez ZDW wykonywana była po raz 

pierwszy, nie ma możliwości przeprowadzenia analizy trendów zmian klimatu akustycznego. 

4.2. ANALIZA MATERIAŁÓW, DOKUMENTÓW I PUBLIKACJI WYKORZYSTANYCH DO 

OPRACOWANIA PROGRAMU 

4.2.1. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO „ŁÓDZKIE 2020” 

Strategia pomija problem hałasu w środowisku, jednakże bardzo wyraźnie podkreśla, że wraz z rozwojem 

systemów transportowych należy dążyć do jak najwyższej ich jakości, co pośrednio można rozumieć jako dą-

żenie do przestrzegania m.in. standardów środowiskowych. 
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Strategia wskazuje na bardzo ważne elementy lokalnej sieci transportu drogowego – autostradę A1 oraz A2, 

drogę ekspresową S8 wraz z siecią połączeń z drogami regionalnymi. 

Jako jeden z celów operacyjnych do osiągnięcia stawia rozwój systemów drogowych poprzez wsparcie bu-

dowy podłączeń do autostrad i dróg ekspresowych, rozbudowy i przebudowy dróg publicznych, budowy ob-

wodnic i przełożeń dróg. 

4.2.2. RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 

W 2011 roku Wojewódzki Inspektorat Środowiska w Łodzi przeprowadził pomiary hałasu w 10 punktach 

pomiarowych: 

1) na terenie m, Zgierz: ul. Długa, ul. Aleksandrowska, ul. Piątkowska; 

2) na terenie m. Zduńska Wola: ul. Łaska, ul. Kilińskiego, ul. Kościelna, ul. Sieradzka; 

3) na terenie m. Łęczyca: ul. Kilińskiego, ul. Jana Pawła II, ul. Kaliska. 

We wszystkich punktach stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu. 

Rok wcześniej wykonano pomiary na terenie miast: Pabianice, Bełchatów oraz Łowicz, gdzie również 

stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu. 

4.2.3. PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

Dokument w zakresie jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego wskazuje na konieczność ochro-

ny przed hałasem poprzez sporządzenie planów ochrony przed hałasem na podstawie map akustycznych oraz 

rozwój systemu monitoringu hałasu. 

Zauważono, że klimat akustyczny w województwie łódzkim ulega pogorszeniu, za przyczynę uważając 

wzrost natężenia ruchu samochodowego. Pozytywnie zaś oceniono realizacje w zakresie drogownictwa – bu-

dowę obwodnic, ekrany akustyczne oraz modernizację nawierzchni dróg. 

Rysunek 110. Kierunki rozwoju przestrzennego województwa łódzkiego do 2030 roku 
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4.2.4. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZEN-

NEGO DLA GMINY ROKICINY 

Dokument stwierdza, że źródłem hałasu, którego poziom może być wyższy niż dopuszczalne normy w śro-

dowisku są drogi o największym natężeniu ruchu (wojewódzkie) oraz linia kolejowa. Na nadmierny hałas nara-

żeni są mieszkańcy nielicznych domów położonych w pobliżu ww. tras. Ruch prowadzony na pozostałych dro-

gach jest niewielki i nie powoduje przekroczenia wartości dopuszczalnych hałasu.  

Według Studium Konieczne jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach oraz ograniczenie ich uciążliwo-

ści m.in. poprzez przebudowę układu drogowego (budowa drogi S74, budowa obwodnicy na przebiegu DW Nr 

713) oraz realizacje zabezpieczeń akustycznych. 

4.2.5. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY BRÓJCE 

W Programie zwraca się uwagę, że projektowana na terenie gminy autostrada A-1 może być bardzo uciąż-

liwym elementem zagospodarowania, o znacznie szerszym ujemnym oddziaływaniu niż zakładał to projekt. 

Wynika to z bardzo burzliwego rozwoju motoryzacji. Zwraca uwagę, żę należy świadomie przystosowywać 

obszar do koniecznych zmian, jakie w tej strefie nastąpią, poprzez realizację ekranów akustycznych (Giemzów, 

Wola Rakowa, Bukowiec, Kurowice). Podobnemu negatywnemu oddziaływaniu mogą podlegać tereny wsi w 

rejonie projektowanej trasy ruchu szybkiego S-74. 

Zdefiniowano następujące cele średniookresowe (do 2010 roku): 

1) ograniczenie hałasu na terenach miejskich wokół głównych dróg i szlaków kolejowych do poziomu rów-

noważnego nie przekraczającego w porze nocnej 55 dB; 

2) sporządzenie dla wszystkich aglomeracji powyżej 100 tysięcy mieszkańców map akustycznych oraz, na ich 

podstawie, programów ograniczania hałasu na obszarach, na których poziom hałasu przekracza wartości 

dopuszczalne; 

3) uruchomienie procesów sporządzenia map akustycznych dla miast poniżej 100 tysięcy mieszkańców oraz, 

na ich podstawie, sporządzania w ramach powiatowych programów ochrony środowiska programów ogra-

niczania hałasu na obszarach, na których poziom hałasu przekracza wartości dopuszczalne; 

4) wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów poświęconych ochronie 

przed hałasem, z wyznaczeniem stref ograniczonego użytkowania wokół terenów przemysłowych oraz 

głównych dróg i linii kolejowych wszędzie tam, gdzie jest przekraczany równoważny poziom hałasu wyno-

szący 55 dB w porze nocnej. 

Powyższe założenia nie uwzględniają zmian w przepisach dotyczących poziomów dopuszczalnych hałasu. 

Jako główny cel ekologiczny założono „Ograniczenie hałasu wokół głównych dróg i obiektów przemysło-

wych”. 

4.2.6. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

Dokument wskazuje główne zagrożenia i problemy związane w województwie łódzkim: 

- wysokie zagrożenie hałasem mieszkańców największych miast województwa, głównie w związku z 

emisją hałasu komunikacyjnego, zwłaszcza z dróg o dużym natężeniu ruchu – autostrady A1 i A2, dróg 

krajowych: 1, 2, 8, 12 i 14, dróg wojewódzkich: 484, 485, 702, 708, 713, 71, 

- brak obwodnic dla miast narażonych na duży ruch tranzytowy, 

- niepełna inwentaryzacja obszarów, na których występują przekroczenia dopuszczalnych wartości hałasu 

w środowisku. 

Dokument słusznie zwraca uwagę na konieczność zintegrowania problemu zagrożenia hałasem z aspektami 

planowania przestrzennego, a jako podstawowe działanie z zakresu ochrony przed hałasem wskazuje prowa-

dzenie monitoringu hałasu oraz działalności edukacyjnej dotyczącej rzeczywistej skali zagrożenia hałasem. 

Jako główny cel Program ochrony środowiska zakłada minimalizację zagrożeń mieszkańców województwa 

ponadnormatywnym hałasem, zwłaszcza komunikacyjnym, m. in. poprzez: 

- realizację inwestycji zmniejszających narażenie na hałas komunikacyjny, 
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- przestrzeganie wartości dopuszczalnych poziomów hałasu, a w odniesieniu do nowo zagospodarowa-

nych terenów stosowanie w planowaniu przestrzennym zasady strefowania, 

- edukację ekologiczną. 

4.2.7. MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Poniżej przedstawiono analizę aktualnie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania prze-

strzennego w rejonie analizowanego odcinka. 

Tabela 97. Analiza miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w omawianym rejonie 

Lp. 
Nazwa doku-

mentu 
Akt powołujący 

Uwarunkowania dotyczące 

klimatu akustycznego 

1 
MPZP dla wsi 

Kurowice 

uchwała nr XXIX/228/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego obejmującego część so-

łectwa Kurowice 

Plan ustala tereny mieszkanio-

we dla których obowiązują po-

ziomy dopuszczalne zgodnie z 

Rozporządzeniem 

2 
MPZP dla wsi 

Karpin 

uchwała nr XXII/176/05 Rady Gminy Brójce z dnia 

23 czerwca 2005 r. w sprawie sporządzenia miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obejmującego część sołectwa Karpin 

Plan ustala tereny mieszkanio-

we dla których obowiązują po-

ziomy dopuszczalne zgodnie z 

Rozporządzeniem. 

4.3. PRZEPISY PRAWA I DECYZJE ADMINISTRACYJNE MAJĄCE WPŁYW NA STAN AKU-

STYCZNY ŚRODOWISKA  

4.3.1. DYREKTYWA 200/49/WE 

Niniejszy Program jest zgodny z podstawowym dokumentem europejskim odnoszącym się do problematyki 

ochrony przed hałasem - Dyrektywą 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. 

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 eu-

ropejskich metod ich wyznaczania (art. 5 i 6 Dyrektywy), 

- sporządzenie strategicznych map akustycznych dla wyznaczonych według jednolitego kryterium obsza-

rów (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, zgodnie z artykułem 1 ust. 1c Dyrektywy 2002/49/WE, państwa 

członkowskie zobowiązane są przyjąć plany działań zmierzające do „zapobiegania powstawaniu hałasu w śro-

dowisku 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 śro-

dowiska tam, gdzie jest ona jeszcze właściwa”. 

4.3.2. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA 

Przepisy unijne zostały wprowadzone do polskiego porządku prawnego i zawarte są w Dziale V ustawy z 

dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232). Artykuł 117 ustawy Poś 

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

nów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny, celem dostosowania poziomu hałasu do do-

puszczalnego, a organem właściwym dla przyjęcia programu dla terenów poza aglomeracjami jest sejmik wo-

jewództwa. 

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

nie 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 uza-

sadniających zmianę planu lub harmonogramu realizacji. 

4.3.3. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA 

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

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

1498) 

Powyższe rozporządzenie jest wynikiem delegacji zawartej w art. 119 ust. 3 Poś i stanowi podstawowy 

przepis prawny określający zasady wykonania programu ochrony środowiska przed hałasem w Polsce.  

Rozporządzenie określa między innymi, że pogram ochrony środowiska przed hałasem musi składać się z: 

1) części opisowej, obejmującej: 

- charakterystykę obszaru objętego zakresem programu, 

- wskazania naruszeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku oraz zakres działań niezbędnych 

do przywrócenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, 

- termin i koszty realizacji programu wraz ze wskazaniem źródeł jego finansowania; 

2) części wyszczególniającej ograniczenia i obowiązki wynikające z realizacji programu, która zawiera: 

- organy administracji właściwe w sprawach: 

- przekazywania organowi przyjmującemu program informacji o wydawanych decyzjach, których usta-

lenia zmierzają do osiągnięcia celów programu, 

- wydawania aktów prawa miejscowego, 

- monitorowania realizacji programu lub etapów programu, 

- podmioty korzystające ze środowiska i ich obowiązki; 

3) części uzasadniającej zakres zagadnień objętych programem zawierającej: 

- dane i wnioski wynikające ze sporządzonych map akustycznych, 

- zestawienie zrealizowanych zadań w zakresie ochrony środowiska przed hałasem wraz z oceną ich sku-

teczności i analizą poniesionych kosztów, 

- analizę materiałów, dokumentów i publikacji wykorzystanych do opracowania programu. 

Omawiane rozporządzenie odnosi się także do harmonogramu realizacji poszczególnych zadań. Harmono-

gram ten winien być determinowany wielkością przekroczeń w zależności od przeznaczenia terenu, na którym 

przekroczenia są notowane. Pomocą w ustalaniu kolejności działań ochronnych jest wprowadzony do niniej-

szego rozporządzenia, tzw. wskaźnik M. 

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

hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826, z późn. zm.) 

W wyniku implementacji Dyrektywy 2002/49/WE do polskiego ustawodawstwa wprowadzono m.in. 

wskaźniki służące do realizacji długofalowej polityki hałasowej. Są to: 

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

kich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia, pory wieczoru oraz pory nocy, oznaczany w ustawie Poś 

jako LDWN, 

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

kich pór nocy w roku, oznaczany w ustawie Poś jako LN. 
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Tabela 98. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł  

hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych,  

wyrażone wskaźnikami LDWN i LN, mającymi zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki  

w zakresie ochrony środowiska przed hałasem. 

Lp. Przeznaczenie terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu w (dB) 

Drogi lub linie kolejowe
28 Instalacje i pozostałe obiekty i 

grupy źródeł hałasu 

LDWN 

przedział czasu 

odniesienia 

równy wszyst-

kim dobom w 

roku 

LN 

przedział czasu 

odniesienia 

równy wszyst-

kim porom nocy 

LDWN 

przedział czasu 

odniesienia 

równy wszyst-

kim dobom w 

roku 

LN 

przedział czasu 

odniesienia 

równy wszyst-

kim porom nocy 

1 

a) obszary A ochrony uzdro-

wiskowej, 

b) tereny szpitali poza mia-

stem 

50 45 45 40 

2 

a) tereny zabudowy miesz-

kaniowej jednorodzinnej, 

b) tereny zabudowy związa-

nej ze stałym lub wielogo-

dzinnym pobytem dzieci i 

młodzież, 

c) tereny domów opieki, 

d) tereny szpitali w miastach 

64 59 50 40 

3 

a) tereny zabudowy miesz-

kaniowej wielorodzinnej i 

zamieszkania zbiorowego, 

b) tereny zabudowy zagro-

dowej, 

c) tereny rekreacyjno–

wypoczynkowe, 

d) tereny mieszkaniowo–

usługowe 

68 59 55 45 

4 

Tereny w strefie śródmiej-

skiej miast powyżej 100 tys. 

mieszkańców
29

 
70 65 55 45 

Wskaźniki te służą obligatoryjnie do opracowania map akustycznych, a na ich podstawie – do opracowania 

szczegółowych rozwiązań programu ochrony środowiska przed hałasem. 

Poziomy hałasu przyjmują różne wartości w zależności od: 

- rodzaju źródła hałasu, 

- funkcji urbanistycznej terenu. 

Należy kierować się zasadą, że tereny, o których mowa w rozporządzeniu są terenami chronionymi z aku-

stycznego punktu widzenia. Pozostałe tereny, którym nie przypisuje się poziomów dopuszczalnych nie podle-

gają prawnej ochronie przeciwdźwiękowej. 

                                                      
28) 

Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i 

kolei linowych. 

29) 
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. 
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Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji (Dz. U. Nr 187, poz. 

1340) 

Omawiany akt prawny dotyczy nie tylko zagadnień odnoszących się do map akustycznych, lecz także 

związanych z opracowywaniem programów ochrony środowiska przed hałasem. 

Rozporządzenie to określa niezbędny zakres informacji, który powinien być zawarty na mapie akustycznej 

będącej podstawą opracowania programu naprawczego. W rozporządzeniu zawarto między innymi przepis, iż 

w zakres danych części graficznej mapy akustycznej powinny być włączone mapy zawierające proponowane 

kierunki zmian zagospodarowania przestrzennego, a wynikające z potrzeb ochrony przed hałasem. W szcze-

gólności na mapach tych powinny zostać naniesione proponowane obszary ciche. Przepis ten, po raz pierwszy 

w naszym prawodawstwie, zwraca uwagę na obowiązek nie tylko poprawy stanu klimatu akustycznego, lecz 

także stosowania działań prewencyjnych. 

4.3.4. OBSZARY OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA 

Jeżeli z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, z analizy porealizacyjnej albo z 

przeglądu ekologicznego wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicz-

nych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub in-

nego obiektu, to dla oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów komunalnych, kompostowni, trasy komuni-

kacyjnej, lotniska, linii i stacji elektroenergetycznej oraz instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej i 

radiolokacyjnej tworzy się obszar ograniczonego użytkowania (art. 135 ust. 1 Poś). 

Obszar ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na śro-

dowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko lub dla 

zakładów, lub innych obiektów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako takie przed-

sięwzięcie, tworzy sejmik województwa, w drodze uchwały (art. 135 ust. 2 Poś). 

Obszar ograniczonego użytkowania dla zakładów lub innych obiektów, niewymienionych powyżej, tworzy 

rada powiatu w drodze uchwały (art. 135 ust. 3 Poś). 

Organy, o których mowa w art. 135 ust. 2 i 3, tworząc obszar ograniczonego użytkowania, określają grani-

ce obszaru, ograniczenia w zakresie przeznaczenia terenu, wymagania techniczne dotyczące budynków oraz 

sposób korzystania z terenów wynikające z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko lub 

analizy porealizacyjnej albo przeglądu ekologicznego (art. 135 ust. 3a Poś). 

Do czasu ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania zawiesza się postępowanie w sprawie wydania 

pozwolenia na budowę lub udzielenia zgody na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego, umożli-

wiającej realizację przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 135 ust. 1 Poś (art. 135 ust. 4 Poś). 

Jeżeli obowiązek utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wynika z postępowania w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi krajowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 

192, poz. 1381 oraz z 2008 r. Nr 54, poz. 326) obszar ograniczonego użytkowania wyznacza się na podstawie 

analizy porealizacyjnej z uwzględnieniem dokumentacji, o której mowa w ust. 5a. W decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej nakłada się obowiązek sporządzenia analizy porealizacyjnej po upływie 1 roku 

od dnia oddania obiektu do użytkowania i jej przedstawienia w terminie 18 miesięcy od dnia oddania obiektu 

do użytkowania (art. 135 ust. 5 Poś). 

Tworząc obszar ograniczonego użytkowania określa się jego granice, ograniczenia w zakresie przeznacze-

nia terenu, wymagania techniczne dotyczące budynków oraz sposób korzystania z terenu.  

Wprowadzenie obszaru ograniczonego użytkowania powoduje w konsekwencji ograniczenie w sposobie 

korzystania z nieruchomości przez ich właścicieli, użytkowników wieczystych oraz osoby, którym przysługuje 

prawo rzeczowe do nieruchomości. 

Zapisy dotyczące obszarów ograniczonego użytkowania uwzględnia się w miejscowym planie zagospoda-

rowania przestrzennego oraz w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.  
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Zgodnie z art. 136 ust. 1 i 2 Poś, w razie ograniczenia sposobu korzystania ze środowiska w wyniku usta-

nowienia obszaru ograniczonego użytkowania właściwymi w sprawach spornych dotyczących wysokości od-

szkodowania lub wykupu nieruchomości są sądy powszechne. Obowiązany do wypłaty odszkodowania lub 

wykupu nieruchomości jest ten, którego działalność spowodowała wprowadzenie ograniczeń w związku z 

ustanowieniem obszaru ograniczonego użytkowania. 

4.3.5. DECYZJE ADMINISTRACYJNE MAJĄCE WPŁYW NA STAN AKUSTYCZNY ŚRODO-

WISKA 

Obowiązek przestrzegania dopuszczalnych poziomów hałasu drogowego nie wymaga indywidualizacji w 

formie decyzji administracyjnych (art. 115a ust. 2 Poś). 

Na terenie objętym Programem dla wyszczególnionych odcinków tras komunikacyjnych nie prowadzono, 

na żadnym szczeblu administracji publicznej, postępowań administracyjnych, zobowiązujących zarządcę źródła 

hałasu do zmniejszenia ponadnormatywnego hałasu np. na podstawie art. 362 Poś.  

Natomiast w ramach realizacji inwestycji na odcinkach dróg wojewódzkich województwa łódzkiego opra-

cowano szereg dokumentów na potrzeby prowadzonych postępowań dotyczących wydania decyzji o środowi-

skowych uwarunkowaniach oraz pozwoleń na budowę. 

4.3.6. PRZEPISY DOTYCZĄCE EMISJI HAŁASU Z INSTALACJI I URZĄDZEŃ, W TYM PO-

JAZDÓW, KTÓRYCH FUNKCJONOWANIE MA NEGATYWNY WPŁYW NA ŚRODOWISKO 

Zgodnie z art. 155 Poś środki transportu powinny spełniać wymagania ochrony środowiska określone w 

ustawie oraz w przepisach odrębnych. 

W odniesieniu do pojazdów drogowych mają tu zastosowanie poniższe przepisy prawne. 

Zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz.U. z 2012 r. poz. 

1137, z późn. zm.) pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzy-

stanie z niego: nie zakłócało spokoju publicznego przez powodowanie hałasu przekraczającego poziom okre-

ślony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 

pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z późn. zm.). 

Zgodnie z § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia pojazd powinien być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, 

aby poziom hałasu zewnętrznego mierzony podczas postoju pojazdu z odległości 0,5 m nie przekraczał: 

1) w odniesieniu do pojazdu, który był poddany badaniom homologacyjnym - wartości ustalonej w trakcie 

badań homologacyjnych o 5 dB (A); 

2) w odniesieniu do pozostałych pojazdów - wartości podanych w poniższej tabeli „Poziom hałasu zewnętrz-

nego”. 

Tabela 99. Poziom hałasu zewnętrznego pojazdów 

Lp. Pojazd 

Rodzaj silnika 

o zapłonie 

iskrowym 

o zapłonie 

samoczynnym 

1 Motocykl z silnikiem o pojemności skokowej:   

  - nie przekraczającej 125 cm
3
 94 - 

  - większej niż 125 cm
3
 96 - 

2 Samochód osobowy 93 96 

3 
Pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekra-

czającej 3,5 t, z wyjątkiem samochodu osobowego 
93 102 

4 Inny pojazd samochodowy 98 108 

Dla ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego (§ 45 ust. 1 ww. rozporządzenia) poziom hałasu ze-

wnętrznego mierzony podczas postoju pojazdu silnikowego z odległości 0,5 m nie może przekraczać 104 

dB(A), natomiast motoroweru – 90 dB (A) (§ 53 ust. 5 ww. rozporządzenia). Jednocześnie należy zaznaczyć, 

że ustawowe wartości emisji hałasu z pojazdów nie są sprawdzane w ramach okresowej oceny stanu technicz-

nego pojazdów dopuszczanych do ruchu drogowego.  
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Obecnie na szczeblu europejskim trwają prace dotyczące zmiany przepisów w zakresie emisji hałasu z po-

jazdów. Komisja Europejska przedstawiła wniosek, mający na celu ograniczenie hałasu emitowanego przez 

samochody osobowe, lekkie pojazdy dostawcze, autobusy, autokary oraz lekkie i ciężkie pojazdy ciężarowe. W 

przypadku samochodów osobowych, lekkich pojazdów dostawczych, autobusów i autokarów dopuszczalne 

wartości hałasu byłyby obniżane w dwóch etapach, za każdym razem o 2 dB(A). W przypadku samochodów 

ciężarowych poziom redukcji wyniósłby 1 dB(A) w pierwszym etapie i 2 dB(A) w drugim etapie. Pierwszy 

etap zacząłby obowiązywać dwa lata po opublikowaniu tekstu (po jego zatwierdzeniu przez Parlament Euro-

pejski i państwa członkowskie), zaś drugi – po kolejnych trzech latach. Łącznie środki te umożliwią ogranicze-

nie dokuczliwości hałasu wytwarzanego przez pojazdy o około 25%. Ponadto Komisja zamierza wprowadzić 

nowe, bardziej wiarygodne metody pomiaru emisji hałasu. Jednocześnie, proponuje się, aby pojazdy elektrycz-

ne i pojazdy hybrydowe z napędem elektrycznym były opcjonalnie wyposażone w generatory dźwięku, które 

uczynią te pojazdy bezpieczniejszymi. 

4.4. NOWE I DOSTĘPNE TECHNIKI I TECHNOLOGIE W ZAKRESIE OGRANICZANIA HA-

ŁASU 

4.4.1. WIELKOŚCI WPŁYWAJĄCE NA POZIOM HAŁASU 

Wielkości wpływające na poziom hałasu dzielą się na: 

- wpływające na poziom emisji hałasu, 

- wpływające na rozchodzenie się hałasu. 

Rysunek 111. Wielkości wpływające na emisję i rozchodzenie się hałasu - hałas drogowy 

 

Wielkości wpływające na poziom emisji hałasu drogowego (por. Rysunek 3) to: 

- rodzaj drogi (1), 
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- natężenie ruchu (2),  

- struktura ruchu (3),  

- płynność ruchu (4),  

- prędkość pojazdów (5),  

- rodzaj nawierzchni (6), 

- nachylenie drogi (7), 

- lokalizacja sygnalizacji świetlnej (8). 

Wielkości wpływające na rozchodzenie się hałasu to przede wszystkim (por. Rysunek 3):  

1) odległość zabudowy od źródła (A); 

2) wysokość zabudowy (B); 

3) gęstość zabudowy (C); 

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

5) odległość przeszkód (np. pasa zieleni) od źródła (E); 

6) wysokość pasa zieleni (E); 

7) szerokość pasa zieleni (F); 

8) wysokość przeszkody (np. ekranu akustycznego) (G); 

9) ukształtowanie terenu (H). 

Powyższe uwarunkowania mają decydujący wpływ na propozycje rozwiązań antyhałasowych na danym 

obszarze.  

4.4.2. MOŻLIWOŚCI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE REDUKCJI HAŁASU - KATALOG ŚRODKÓW 

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 edu-

kacyjnym. Środki administracyjno-organizacyjne mogą mieć charakter lokalny, tzn. dotyczyć pojedynczych 

obiektów, fragmentów ulic, itd. lub globalny, tzn. obejmować swoim zasięgiem znacznie większy obszar (osie-

dle, dzielnicę) lub nawet cały obszar miasta.  

REDUKCJA ILOŚCI POJAZDÓW CIĘŻKICH 

Eliminacja ruchu samochodów ciężarowych z ulic znajdujących się w obszarach szczególnie chronionych 

przed hałasem oraz kumulacja ruchu pojazdów ciężarowych na wybranych, mniej wrażliwych akustycznie tra-

sach zbiorczych, jest klasycznym instrumentem stosowanym w planowaniu przestrzennym. Środki te są rów-

nież stosowane w odniesieniu do istniejącej infrastruktury. Nie mogą one jednak prowadzić do istotnego pogor-

szenia sytuacji na innym obszarze chronionym. 

Tabela 100. 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 
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REMONTY ULIC, STOSOWANIE „CICHYCH” NAWIERZCHNI DRÓG 

Utrzymanie, konserwacja oraz bieżące naprawy nawierzchni drogowej znacznie przyczynią się do obniże-

nia poziomu hałasu w środowisku. Eliminacja kolein, ubytków, źle osadzonych studzienek oraz generalne re-

monty nawierzchni powinny być głównymi działaniami w dziedzinie ochrony przed hałasem drogowym. Sza-

cowany, średni zysk akustyczny może wynieść w przypadku remontu jezdni 2-3 dB, w zależności od stanu 

nawierzchni. 

Ze względu na duże zróżnicowanie warstw ścieralnych nawierzchni drogowych opracowano klasyfikację 

nawierzchni pod względem hałaśliwości.  

Tabela 101. Klasyfikacja nawierzchni drogowych (według prof. PB dr inż. Władysława Gardziejczyka) 

Klasa/ 

Symbol 

Wartości poziomu dźwięku, 

(dB(A)) 
Przykłady warstw ścieralnych 

 
L1 

(SPB-80) 
CPXI (80) 

Nawierzchnie 

ciche 

 

NC 

(<73,0) 

 

71,5 

(<92,5) 

 

91,0 

 pojedyncze dywaniki porowate o uziarnieniu  

kruszywa  10 mm 

 podwójne dywaniki porowate,  

 nawierzchnie poroelastyczne 

Nawierzchnie 

o zredukowanej 

hałaśliwości 

 

ZH 

(73,075,9) 

 

74,5 

(92,5-95,4) 

 

94,0 

 SMA i betony asfaltowe o uziarnieniu < 10 mm 

 dywaniki bitumiczne o uziarnieniu kruszywa < 

10 mm 

 pojedyncze dywaniki porowate o uziarnieniu  

kruszywa > 10 mm 

Nawierzchnie o 

normalnej hała-

śliwości 

 

NH 

(76,079,0) 

 

77,5 

(95,5-98,4) 

 

97,0 

 SMA o uziarnieniu kruszywa > 10 mm 

 dywaniki bitumiczne o uziarnieniu 10-16 mm 

 betony asfaltowe o uziarnieniu <16 mm 

 betony cementowe o optymalnym teksturowaniu 

Nawierzchnie 

o podwyższonej 

hałaśliwości 

 

PH 

(79,181,0) 

 

80,0 

(98,5-100,5) 

 

99,5 

 powierzchniowe utrwalenia  

 uszorstnione nawierzchnie typu SMA  

 betony asfaltowe o uziarnieniu 16mm 

 klasyczne betony cementowe 

 betonowa kostka brukowa przy optymalnych ukła-

dach połączeń 

Nawierzchnie 

o nadmiernej 

hałaśliwości 

 

NNH 

(>81,0) 

 

82,0 

(86,0 -kostka 

kamienna) 

(>100,5) 

 

101,5 

(106,0 - kostka 

kamienna) 

 kostka kamienna 

 betonowa kostka brukowa bez optymalizacji połą-

czeń 

 betony cementowe poprzecznie rowkowane 

Ponieważ nawierzchnie porowate i poroelastyczne (tzw. ciche nawierzchnie - NC) powinny być stosowane 

dla dróg, na których prędkość potoku ruchu wynosi 60 km/godz. lub więcej, to najlepszym rozwiązaniem są 

nawierzchnie o zredukowanej hałaśliwości (ZH), do których zaliczono, m.in.: SMA i betony asfaltowe o uziar-

nieniu kruszywa mniejszym od 10 mm (zgodnie z Wymaganiami Technicznymi WT-2: są to SMA 5 i SMA 8 

oraz AC5 (beton asfaltowy) i AC8) oraz cienkie (BBM) i bardzo cienkie dywaniki bitumiczne (BBTM), wyko-

nane z mieszanki o nieciągłym uziarnieniu (MNU 8). 

W zależności od stosowanych tradycyjnie w różnych krajach mieszanek do warstw ścieralnych, obserwo-

wane są różne zmiany w hałaśliwości ruchu samochodowego. Na przykład w Wlk. Brytanii, gdzie bardzo po-

pularny jest Hot Rolled Asphalt, zastosowanie SMA zmniejszyło hałas samochodowy od 2.7 do 5.3 dB(A). 

Także we Włoszech, pomiary przy prędkości 110 km/h i w porównaniu z betonem asfaltowym 0/15 mm, wska-

zały spadek natężenia hałasu o 5.0÷7.0 dB(A). Nie zawsze tak dobry efekt jest osiągany. W przypadkach zasto-
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sowania dodatkowego uszorstnienia drobnym kruszywem, o okresie około roku można spodziewać się wzrostu 

hałaśliwości nawierzchni. 

Z kolei asfalt porowaty to termin powszechnie stosowany na określenie mieszanki SMA o zawartości próż-

ni powyżej 15%.  

Rysunek 112. Asfalt porowaty o dużej zawartości próżni (źródło nynas.com) 

 

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 materia-

łów powstających wskutek tarcia), soli stosowanych do odladzania i, oczywiście, wody w porównaniu z trady-

cyjnym 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 sto-

sowane w Holandii i Japonii, gdzie prawie 60% to nawierzchnie z asfaltu drenażowego. 

W warunkach klimatycznych Polski koszty utrzymania dróg o takiej nawierzchni są wciąż wysokie, stąd 

nie zaleca się ich stosowania w najbliższej perspektywie, ze względu na możliwą szybką utratę korzystnych 

właściwości akustycznych. Niewykluczone, że w przyszłości powstaną inne rodzaje mieszanek bardziej odpor-

nych na warunki klimatyczne, wtedy należałoby rozważyć stosowanie tego typu rozwiązań. 

Pomimo, że nawierzchnie o zredukowanej hałaśliwości są droższe, to ich stosowanie w dłuższej perspek-

tywie jest opłacalne. Koszt warstwy ścieralnej jest niewielkim ułamkiem kosztu budowy nowej drogi, a wła-

ściwości akustyczne są lepsze niż tradycyjnych asfaltów. Warto też poszukiwać rozwiązań bardziej zaawanso-

wanych niż powszechnie stosowane, gdyż pozwalają one często na rezygnację z ekranów akustycznych i ogra-

niczeń prędkości, dając w zamian dobry klimat akustyczny, a także, co jest istotne, pozwalają na zmniejszenie 

zużycia paliwa przez zmniejszenie oporu toczenia opon. 

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 eko-

nomicznych.  

Uspokojenie ruchu stanowi jeden z ważnych celów racjonalnej polityki komunikacyjnej w obszarach zur-

banizowanych, sprzyja realizacji wielu innych celów tej polityki oraz stanowi warunek zrównoważonego roz-

woju. 
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Rysunek 113. 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, 

- 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 114. Wprowadzenie uspokojenia ruchu poprzez zmianę geometrii ulicy – pierwotny przebieg 

oznaczono kolorem czerwonym – Katowice 
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Rysunek 115. 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 geo-

metrii jezdni, w wyniku których, kierujący ma wrażenie, że ulica nie jest prosta, a jego reakcją jest wolniejsza 

jazda. 

Redukcje emisji hałasu w strefie uspokojonego ruchu waha się od 1 do 4 dB w zależności od zastosowa-

nych rozwiązań. Natomiast wyłącznie ulicy z ruchu skutkuje całkowitą likwidacją uciążliwości związanych z 

hałasem. 

EKRANY AKUSTYCZNE, WAŁY ZIEMNE 

Ochroną przed hałasem za pomocą klasycznego ekranu akustycznego objęte być powinny osiedla o zabu-

dowie niskiej (2-5 kondygnacje). Zastosowanie ekranu akustycznego w przypadku osiedli z budynkami wyso-

kimi 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 zabez-

pieczeń. Dodatkowo, w takiej sytuacji, może wystąpić pogorszenie sytuacji akustycznej na wyższych kondy-

gnacjach. W celu zapobieżenia takim sytuacjom, na krawędzi górnej ekranu stosuje się tzw. dyfraktory.  

 

Rysunek 116. Ekran akustyczny porośnięty zielenią (źródło www.techbud.com.pl) 
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Rysunek 117. Dyfraktor zamontowany na krawędzi górnej ekranu akustycznego (źródło www.techbud.com.pl) 

 

Rysunek 118. Przestrzenny rozkład hałasu po wybudowaniu ekranu akustycznego – widok 3D 

 

Rysunek 119. Przestrzenny rozkład hałasu po wybudowaniu wału ziemnego – widok 3D 

 

Ekrany wykonuje się z materiałów odbijających, odbijająco-pochłaniających lub odbijająco-rozprasza-

jących, takich jak np.: beton, drewno, różne odmiany trocinobetonu, keramzytobetonu, itp., z ceramiki, wresz-

cie ze specjalnych kaset akustycznych wypełnionych wełną mineralną umieszczoną między siatkami z tworzyw 

sztucznych, wewnątrz perforowanej blachy lub panelu PCV (pochłaniające) oraz z przezroczystych lub pół-

przezroczystych płyt szklanych, głównie z poliwęglanu lub szkła akrylowego (odbijające). Wymienione typy 

ekranów akustycznych (poza akrylowymi) dzięki różnorodnym konstrukcjom umożliwiają rozrost i utrzymanie 

roślin pnących
30

. 

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

                                                      
30) 

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

która może osiągnąć nawet 8-12 m rocznego przyrostu. 
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Rysunek 120. Wizualizacja ekranu akustycznego w formie tuneli oraz półtuneli projektowanego  

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

 

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 warto-

ściami 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. 

KONTROLA STANU TECHNICZNEGO POJAZDÓW, ŚRODKI TECHNICZNE STOSOWANE 

W POJAZDACH DROGOWYCH 

Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu mogą wynikać również ze złego stanu technicznego po-

jazdów. Z ruchu powinny być eliminowane pojazdy drogowe nie spełniające wymagań Rozporządzenia Mini-

stra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 

niezbędnego wyposażenia, (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262). Pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowa-

dzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniac (Dz. U. z 

2003 r. 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. 

TWORZENIE PASÓW ZWARTEJ ZIELENI OCHRONNEJ 

Fale akustyczne rozchodzące się przez teren pokryty roślinnością są rozpraszane i pochłaniane. Najmniej-

szą 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%.  
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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 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, gę-

stych skupiskach na dużych obszarach, tworzących po kilka pasów o szerokości po kilka lub kilkanaście me-

trów. 

MONITORING HAŁASU 

Państwowy Monitoring Środowiska (PMŚ) jest niezbędnym narzędziem do oceny wypełniania przez Pol-

skę 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 wzdłuż ciągów komunikacyjnych może 

być cennym narzędziem, a przede wszystkim dostarczy informacji potrzebnych do oceny polityki antyhałaso-

wej. 

WYMIANA STOLARKI OTWOROWEJ 

Izolacyjność akustyczna okien zależy w znacznym stopniu od rodzaju szyb. Określa ją wskaźnik Rw, któ-

rego 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 róż-

nej grubości, z przestrzenią między nimi wypełnioną gazem ciężkim. Okna o podwyższonej izolacyjności aku-

stycznej mają wskaźnik Rw = 35 dB. Jeżeli hałas jest szczególnie uciążliwy, warto kupić okna o jeszcze wyż-

szej izolacyjności akustycznej: Rw powyżej 42 dB. W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji w domu sto-

suje się tzw. nawietrzaki (nawiewniki) regulujące napływ powietrza w zamkniętych pomieszczeniach. Dzięki 

takiemu rozwiązaniu, przy zamkniętych oknach następuje wymiana powietrza w mieszkaniu. 

Rysunek 121. Okno dźwiękoszczelne z nawietrzakiem 

 

KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI W OTOCZENIU ŹRÓDEŁ HAŁASU - PLANOWANIE 

PRZESTRZENNE 

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 miejsco-

wych planach zagospodarowania przestrzennego zapewnia się warunki utrzymania równowagi przyrodniczej i 
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racjonalną gospodarkę zasobami środowiska, w szczególności przez uwzględnianie potrzeb ochrony przed ha-

łasem.  

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

ochrony środowiska przed hałasem zostanie uchwalony przez sejmik województwa, zapisy te muszą być 

uwzględnione w planach zagospodarowania przestrzennego. Obydwa akty mają rangę aktów prawa miejsco-

wego 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 przestrzennym
31

. 

W ustaleniach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz w indywidualnych decyzjach o 

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu należy przeciwdziałać powstawaniu konfliktów przestrzen-

nych, wynikających z narażenia na oddziaływanie hałasu terenów, które zalicza się do chronionych przed hała-

sem 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 akustycz-

nie (budynki mieszkalne, szkoły, szpitale, itp.) na obszarze na którym są niespełnione standardy ochrony śro-

dowiska w zakresie hałasu, a nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, mógłby zo-

stać 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 Infra-

struktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 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 położo-

nych w strefie udokumentowanych przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu lub dla będących ich przyczy-

ną terenów usługowych i przemysłowych, powinny wprowadzić ww. wymaganie.  

W przypadku posiadania przez gminę 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, 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 mieszka-

niowej jedno- i wielorodzinnej oraz stopniowo eliminować funkcje powodujące określone uciążliwości dla 

środowiska i mieszkańców (tereny mieszkalnictwa o średniej i małej intensywności). 

                                                      
31) 

K. Gruszecki, Komentarz do ustawy Poś, LEX, Warszawa 2007. 
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Rysunek 122. Ochrona mieszkań przed hałasem za pomocą przeźroczystych „ekranów”  

umieszczonych we wnęce okiennej (Kraków) 

 

Ochronę przed hałasem zabudowy ukształtowanej należy prowadzić zgodnie z Prawem ochrony środowi-

ska. W przypadku konieczności budowy ekranów akustycznych należy wprowadzać obudowę biologiczną wo-

kół ekranów w celu poprawy ich estetyki. 

Stosowanie w planowaniu przestrzennym zasady strefowania, tzn. wprowadzania określonego typu zabu-

dowy i zagospodarowania terenu w zależności od występującego lub potencjalnego poziomu hałasu, może za-

wczasu ograniczyć uciążliwość związaną z ponadnormatywnym hałasem. Należy dążyć do właściwego strefo-

wania 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 123. Przykład właściwego strefowania akustycznego 

Strefa 

hałaśliwa 

(I) 

 

Strefa obojętna 

pod względem aku-

stycznym (II) 

 

Strefa wymaga-

jąca ochrony przed 

hałasem 

„mniej wrażliwa” 

(III) 

 

Strefa wymagająca 

ochrony przed hałasem 

„bardzo wrażliwa” (IV) 

 

 

Przykładowe strefowanie wokół tras komunikacyjnych: 

- 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 tere-

nu, 

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

wymi służącymi obsłudze terenów otaczających, obiekty działalności gospodarczej i usługowej oraz 

składy nie wymagające ochrony akustycznej ze znaczącym udziałem zieleni towarzyszącej, 
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- Strefa III – lokalizacja strefy zamieszkania wymagająca ochrony akustycznej – w zależności od pozio-

mu hałasu, do planów wprowadza się linie zabudowy oddalające budynki mieszkalne od źródła hałasu 

oraz stosowne zabezpieczenia akustyczne, np. w postaci dźwiękochłonnych przegród budowlanych, 

ekranów, szyb okiennych o zwiększonej izolacyjności, a także poprzez usytuowanie budynków, okre-

ślenie 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. 

Rysunek 124. Przykład strefowania obszarów w sąsiedztwie drogi 

 

Lokalizacja budynków w znacznej odległości od trasy komunikacyjnej 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 miesz-

kalnych położonych dalej. W przypadku braku takich możliwości należy stosować na obiekcie podlegającym 

ochronie, przeźroczyste ekrany, które znajdują się w pewnej odległości przed elewacją (ok. 1 m). 

Rysunek 125. Przykład rozmieszczenia pomieszczeń w budynku 
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Rysunek 126. Przykład zabudowy tarasowej 

 

4.5. METODYKA REALIZACJI PROGRAMU 

Należy przyjąć, że brak jest technicznych i ekonomicznych możliwości dokonania poprawy warunków aku-

stycznych środowiska w krótkim czasie na wszystkich obszarach tego wymagających. Stąd też programy 

ochrony środowiska przed hałasem muszą mieć charakter wieloletni. Założenie to jest zgodne z treścią przepisu 

zawartego w art. 8 ust. 5 Dyrektywy 2002/49/WE, w którym m.in. wymaga się dokonywania analiz programów 

ochrony przed hałasem i w miarę konieczności – ich zmian i korekt - w okresach co 5 lat. Dyrektywa nie okre-

śla przy tym ram czasowych zakończenia realizacji programów. 

Biorąc pod uwagę ww. uwarunkowania, niezbędne jest przyjęcie pewnych kryteriów, w oparciu o które zo-

staną określone cele do zrealizowania w ramach Programu. Parametrami tymi muszą być określone wartości 

poziomów dźwięku.  

Sposób ustalania kryterium powinien uwzględniać co najmniej: 

- krajowe kryteria oceny hałasu (zestawy prawnie ustanowionych poziomów dopuszczalnych, wskaźnik M), 

- zasadę prewencji, o której jest mowa w art. 1 Dyrektywy 2002/49/WE,  

a więc uwzględniać podział obszarów objętych programem na obszary wymagające: 

- działań naprawczych (poprawa istniejącego stanu akustycznego środowiska), 

- ochrony istniejącego, korzystnego stanu akustycznego tam, gdzie się on jeszcze zachował.  

Polskie przepisy prawne ustalają zróżnicowane wartości poziomów dopuszczalnych w odniesieniu do 

wskaźników oceny, z których w przypadku niniejszego Programu znaczenie mają dwa: 

- poziom dzienno-wieczorno-nocny – LDWN, 

- poziom nocny - LN. 

Przyjmuje się, iż celem strategicznym odnoszącym się do ochrony klimatu akustycznego powinna być do-

celowa wartość poziomu hałasu w środowisku, wyrażona przy pomocy wskaźnika oceny, którym jest poziom 

dzienno-wieczorno-nocny LDWN, działania niniejszego Programu uzależniono od wielkości przekroczeń tegoż 

wskaźnika. 

W poniższej tabeli zaproponowano ogólny sposób ustalania planów działań wraz z określeniem terminu ich 

realizacji. 

Tabela 102. Zestawienie celów operacyjnych Programu 

Okres Działanie Horyzont czasowy 

Krótkoterminowy 

Działania na terenach, na których występują przekrocze-

nia poziomów dopuszczalnych powyżej 10 dB dla wskaź-

nika LDWN oraz działania wspomagające Program na po-

zostałych terenach 

2014-2019 

Długoterminowy 

Działania, których realizacja nie jest możliwa lub jest 

niewskazana w okresie krótkoterminowym ze względów 

ekonomicznych lub ze względu na planowane/trwające 

inwestycje komunikacyjne 

Po aktualizacji Programu 

- po 2019 roku 
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Działania Programu zostały dobrane tak, aby uwzględniać wpływ aktualnie realizowanych oraz przyszłych 

inwestycji na klimat akustyczny w danym rejonie - autostradowej obwodnicy Łodzi oraz budowy wybranych 

dróg ekspresowych (S-8). Podyktowane jest to zarówno względami ekonomicznymi jak brakiem możliwości 

„cofnięcia” działań już zrealizowanych (np. budowa ekranów akustycznych).  

Zatem w okresie krótkoterminowym Program koncentrować się będzie wyłącznie na rzetelnej analizie no-

wych rozkładów ruchu na sieci dróg wojewódzkich, wynikających głównie z programu budowy autostrad. 

Możliwym jest, że ciężki ruch samochodowy przeniesie się na wybudowane autostrady i drogi ekspresowe, tym 

samym nie będzie potrzeby wydawania wielu milionów złotych na zabezpieczenia akustyczne (np. ekrany aku-

styczne), a zaoszczędzone pieniądze będzie można przeznaczyć na poprawę jakości dróg. 

Działania podzielono na inwestycyjne (remonty/modernizacje dróg, ograniczenia i kontrole prędkości) oraz 

na wspomagające (ekspertyzy, działania z zakresu planowania przestrzennego), które są obligatoryjne dla 

wszystkich rejonów, na których występują przekroczenia poziomów dopuszczalnych hałasu. 

5. OKREŚLENIE I OCENA DZIAŁAŃ PROGRAMU 

W ramach Programu zaproponowano następujące działania: 

Tabela 103. Zestawienie informacji o działaniach Programu dla odcinka drogi wojewódzkiej  

nr 713 od km 19+500 do km 28+300 

Lp. Działanie 
Jednostka  

odpowiedzialna 

Termin  

realizacji 
Koszt 

1 

Wprowadzenie ograniczenia prędkości do 

40 km/h na następujących odcinkach: 

- od km 21+050 do km 21+300 

- od km 22+800 do km 25+150 

- od km 25+150 do km 28+300 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w 

Łodzi 

2014-2019 15 tys. 

2 

Kontrole przestrzegania ograniczeń prędko-

ści na odcinkach: 

- od km 21+050 do km 21+300 

- od km 22+800 do km 25+150 

- od km 25+150 do km 28+300 

Policja/Straż 

Gminna 
2014-2019 bezkosztowe 

3 
Aktualizacja mapy akustycznej na rozpatry-

wanym odcinku DW 713 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w 

Łodzi 

2014-2019 10 tys. 

4 
Prowadzenie przeglądów stanu nawierzchni 

drogowej 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w 

Łodzi 

2014-2019 bezkosztowe 

5 

Uwzględnianie zasad kształtowania prze-

strzeni w otoczeniu źródeł hałasu dla nowo-

tworzonych planów zagospodarowania prze-

strzennego 

Rady Gmin Zadanie ciągłe bezkosztowe 

Zmniejszenie prędkości ruchu jest efektywną metodą redukcji hałasu drogowego. Problemem jest skutecz-

na egzekucja prędkości ruchu pojazdów samochodowych. W tym celu stosuje się m.in. fotoradary.  

W ramach niniejszego Programu proponuje się przeprowadzanie kontroli prędkości ruchu przez Policję.  

Aktualizacja mapy akustycznej pomoże w ocenie skuteczności zaproponowanych rozwiązań. 

Natomiast prowadzenie corocznych, wiosennych przeglądów stanu nawierzchni drogowej pozwoli utrzy-

mać drogi w należytym stanie technicznym. Z każdorazowego przeglądu, wykonanego przez specjalne zespoły 

wyznaczone do tego zadania, powinien być sporządzony raport o stanie nawierzchni drogowej. Raport powi-

nien zawierać informacje o stanie jezdni na poszczególnych odcinkach (np. typ nawierzchni, liczba kolein, 

dziur, źle osadzonych studzienek, itp. – wraz z lokalizacją). Gotowy raport powinno konsultować się z właści-

wymi organami samorządu terytorialnego w celu określenia priorytetów. Na podstawie powyższego raportu 

powinna co roku powstawać aktualna lista odcinków ulic przeznaczonych do remontu. 
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Tabela 104. Przykład raportu o stanie nawierzchni 

Odcinek drogi 

(od-do) 

Stan  

nawierzchni 
Dodatkowe uwagi 

Data planowanego 

remontu/modernizacji 
Wniosek 

x 
np. zły – liczne 

dziury 

np. źle osadzone stu-

dzienki 
brak 

Konieczny remont 

w bieżącym roku 

y 
Dostateczny – 

nieliczne ubytki 

np. może ulec znacznej 

dewastacji w okresie 

zimowym 

brak 

Remont może być 

konieczny w na-

stępnym roku 

Wprowadzenie nawierzchni o uziarnieniu mniejszym od 10 mm (o zredukowanej hałaśliwości – ZH
32

) mo-

że spowodować trudności w zaprojektowaniu mas bitumicznych dla wyższych kategorii ruchu (KR4, KR6) 

oraz odpornych na koleinowanie dla dróg już istniejących. W związku z powyższym, w przypadku remontów 

nawierzchni drogowej należy pozostawić dotychczasowe uziarnienie, tj. maksymalnie do 11 mm. Natomiast 

dla nowoprojektowanych dróg wojewódzkich prowadzonych w nowym śladzie (obwodnice miejscowości) 

obligatoryjnie należy stosować nawierzchnie o tzw. zredukowanej hałaśliwości (ZH), tj. o uziarnieniu poniżej 

10 mm. 

6. HARMONOGRAM I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ PROGRAMU 

Jak już wspomniano do określenia harmonogramu i kolejności realizacji działań Programu należy zastoso-

wać tzw. wskaźnik M (por. Rozdział 4.4.3). 

Wskaźnik M zdefiniowano w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w spra-

wie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem i ma 

postać: 

M = 0.1•m•(10
0.1•ΔL 

- 1) 

gdzie:  

M - wartość wskaźnika,  

ΔL - wielkość przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu dB,  

m - liczba mieszkańców na terenie o przekroczonym poziomie dopuszczalnym.  

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

mieszkaniowego, uwzględniając ilość mieszkańców i wielkość przekroczeń. Podczas prac nad mapą akustycz-

ną dla dróg wojewódzkich określono wskaźnik M dla pojedynczych budynków. 

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

cej w obszarach, na których te przekroczenia występują. 

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.  

Uzyskane wartości wskaźnika M stanowią o kolejności realizacji zadań programu na terenach mieszkanio-

wych. Kolejność ustala się zaczynając od terenów o najwyższej wartości wskaźnika M do terenów o wartości 

wskaźnika M najniższej.  

W związku z tym, iż niniejsze opracowanie dotyczy jednego ciągu drogowego, nie można rozpatrywać ko-

lejności realizowania zaplanowanych działań na tym odcinku w zależności od wielkości wskaźnika M. Ustalo-

no, że wszystkie działania wymienione w Programie należy wykonać w okresie krótkoterminowym, czyli w 

latach 2014-2019, przy czym są to działania na odcinkach drogowych, dla których wartości wskaźników M dla 

budynków są również największe (por. tabela poniżej). 

                                                      
32) 

Zobacz rozdział 4.5.2.2. 
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Tabela 105. Harmonogram realizacji poszczególnych zadań Programu 

Droga Działanie 
Jednostka  

odpowiedzialna 

Termin  

realizacji 

Koszt  

realizacji 

DW 

713 

Wprowadzenie ograniczenia prędkości 

do 40 km/h na następujących odcinkach: 

- od km 21+050 do km 21+300 

- od km 22+800 do km 25+150 

- od km 25+150 do km 28+300 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w Ło-

dzi 

2014-2019 15 tys. 

Kontrole przestrzegania ograniczeń 

prędkości na odcinkach: 

- od km 21+050 do km 21+300 

- od km 22+800 do km 25+150 

- od km 25+150 do km 28+300 

Policja/Straż 

Gminna 
2014-2019 bezkosztowe 

Aktualizacja mapy akustycznej na rozpa-

trywanym odcinku DW 713 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w Ło-

dzi 

2014-2019 10 tys. 

Prowadzenie przeglądów stanu na-

wierzchni drogowej 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w Ło-

dzi 

2014-2019 bezkosztowe 

Uwzględnianie zasad kształtowania prze-

strzeni w otoczeniu źródeł hałasu dla 

nowotworzonych planów zagospodaro-

wania przestrzennego 

Rady Gmin Zadanie ciągłe bezkosztowe 

7. CZĘŚĆ GRAFICZNA (MAPOWA) OBEJMUJĄCA ZESTAW MAP AKUSTYCZNYCH PO ZA-

PROPONOWANYCH ZABEZPIECZENIACH AKUSTYCZNYCH BĄDŹ PROPONOWANYCH OB-

SZARACH OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA 

W ramach niniejszego Programu nie zaproponowano żadnych ekranów akustycznych oraz obszarów ogra-

niczonego użytkowania. 

8. PODSUMOWANIE 

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 map akustycznych odcinków drów wojewódzkich administrowanych przez 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. 

Dynamiczny rozwój województwa łódzkiego, szczególnie w dziedzinie komunikacji, powoduje koniecz-

ność dostosowania zadań Programu ochrony środowiska przed hałasem do zmieniającej się struktury połączeń 

drogowych. 

Nie jest znane prognozowane natężenie ruchu, które nastąpi po zakończeniu realizacji autostrad, dróg eks-

presowych oraz obwodnic miejskich. W związku z powyższym miarodajne analizy akustyczne mogą nastąpić 

dopiero gdy układ drogowy zostanie na wiele lat ustalony. Proponowanie kosztownych działań inwestycyjnych, 

jakimi są środki ochrony przed hałasem (np. ekrany akustyczne), w perspektywie obniżenia poziomu hałasu 

związanego z zakończeniem inwestycji budzi wiele wątpliwości.  

Opisane w niniejszym Programie działania wspomagające przyniosą także inne korzyści np. poprawę bez-

pieczeństwa ruchu, zmniejszenie wprowadzanych zanieczyszczeń ze źródeł liniowych, a przestrzeganie zasad 

właściwego planowania przestrzennego pozwoli zapobiec powstawaniu konfliktów akustycznych w przyszłości. 

Działania zawarte w niniejszym Programie są działaniami realnymi. Większość kosztów poniesionych na 

niniejszy Program należy postrzegać jako konieczność realizacji zadań już zaplanowanych i jedynie pośrednio 

związanych z ochroną akustyczną.  

Realizując zadania, mające wpływ na klimat akustyczny wokół dróg wojewódzkich, należy korzystać z ka-

talogu środków antyhałasowych i najnowszych zdobyczy techniki, pozwalających na zmniejszenie uciążliwości 

akustycznej inwestycji.  
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Dla nowoprojektowanych dróg wojewódzkich prowadzonych w nowym śladzie (np. obwodnice miejsco-

wości) należy stosować zalecenia zawarte w niniejszym Programie. Dla starych przebiegów dróg wojewódz-

kich w obszarach miast nie ma takich możliwości. Pasy drogowe posiadają ograniczoną szerokość, a ze wzglę-

du na występującą zwartą zabudowę uliczną i brak rezerwy terenu, lokalizacja ekranów akustycznych lub in-

nych środków ochrony przed hałasem napotyka na duże trudności. 

Działania w okresie długoterminowym powinny być ukierunkowane, przede wszystkim, na wyprowadzenie 

części ruchu samochodowego, w szczególności ruchu samochodów ciężkich, z tras przebiegających przez tere-

ny zamieszkane. Może to spowodować przeniesienie uciążliwości związanej z hałasem w inne rejony dotych-

czas spokojne. Należy temu przeciwdziałać stosując najnowsze technologie nawierzchni dróg oraz, tam gdzie 

będzie to uzasadnione, nowoczesne ekrany akustyczne. 
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VIII. DROGA WOJEWÓDZKA NR 713 OD KM 46+300 DO KM 55+100 

Spis treści: 

1. Podstawy realizacji programu 

2. Część opisowa 

2.1. Opis obszaru objętego programem 

2.2. Podanie naruszeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku wraz z zakresem naruszenia 

2.3. Wyszczególnienie podstawowych kierunków i zakresu działań niezbędnych do przywrócenia dopuszczalnych 

      poziomów hałasu w środowisku 

2.4. Termin realizacji programu, w tym terminy realizacji poszczególnych zadań 

2.5. Koszty realizacji programu, w tym koszty realizacji poszczególnych zadań 

2.6. Źródła finansowania programu 

2.7. Wskazanie rodzajów informacji i dokumentów wykorzystanych do kontroli i udokumentowania realizacji 

       programu 

3. Część wyszczególniająca ograniczenia i obowiązki wynikające z realizacji programu 

3.1. Sejmik Województwa  

3.2. Zarządzający drogą 

3.3. Organy administracji właściwe do wydawania aktów prawa miejscowego 

4. Uzasadnienie zakresu określonych zagadnień 

4.1. Dane i wnioski wynikające ze sporządzonych map akustycznych 

4.2. Analiza materiałów, dokumentów i publikacji wykorzystanych w opracowaniu 

4.2.1. Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego „Łódzkie 2020” 

4.2.2.Plan zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego 

4.2.3. Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim 

4.2.4. Program ochrony środowiska dla gminy Łęczyca 

4.2.5. Program ochrony środowiska dla województwa łódzkiego 

4.2.6. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

4.3. Przepisy prawa i decyzje administracyjne mające wpływ na stan akustyczny środowiska 

4.3.1. Dyrektywa 2002/49/WE 

4.3.2. Prawo ochrony środowiska 

4.3.3. Rozporządzenia Ministra Środowiska 
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1. PODSTAWY REALIZACJI PROGRAMU 

Opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem (zwanego dalej Programem) wynika z obo-

wiązku nałożonego w art. 119 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2013 r., poz. 1232). Wymóg ten został wprowadzony do ustawy Poś poprzez implementację Dyrekty-

wy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się 

do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. 

Merytoryczną podstawą opracowania Programu jest „Mapa akustyczna odcinków dróg administrowanych 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź” wraz z jej aktualizacją wynikającą ze 

zmiany przepisów dotyczących dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Wykonane w ramach jej re-

alizacji mapy terenów zagrożonych hałasem (mapy konfliktów akustycznych) stanowiły podstawę niniejszego 

opracowania. 

2. CZĘŚĆ OPISOWA 

2.1. OPIS OBSZARU OBJĘTEGO ZAKRESEM PROGRAMU 

Analizowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 713 w całości znajduje się w województwie łódzkim, w po-

wiecie tomaszowskim, w gminie miejskiej Tomaszów Mazowiecki. 

Odcinek w całości znajduje się w mieście Tomaszów Mazowiecki, jego końce znajdują się na wysokości 

północno-zachodniej i południowo-wschodniej granicy miasta. Przebiega w ciągach ulic: Ujezdzkiej, War-

szawskiej, Ignacego Mościckiego, Montwiłła Mireckiego, Białobrzeskiej, Radomskiej i Opoczyńskiej. 

Rysunek 127. Graficzny przebieg rozpatrywanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 713 
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DW 713 w ciągu ul. Ujezdzkiej przecina S-8. Na odcinku od skrzyżowania z S-8 do skrzyżowania z ul. 

Warszawską pokrywa się z DK 48. Ta część jest wyłączona z opracowania. 

W otoczeniu DW 713 w ciągu ul. Ujezdzkiej znajduje się zabudowa mieszkaniowo-usługowa oraz zabu-

dowa niechroniona – o funkcji przemysłowej, biurowej, magazynowej. Przy ul. Warszawskiej znajduje się 

zwarta zabudowa mieszkaniowa – jednorodzinna, wielorodzinna, mieszkaniowo-usługowa, a także tereny re-

kreacyjno-wypoczynkowe, usług zdrowia i usług nauki. Ponadto, występuje zabudowa niepodlegająca ochronie 

przed hałasem. W sąsiedztwie ulic Mościckiego i Mireckiego znajduje się zwarta zabudowa mieszkaniowa – 

wielorodzinna, jednorodzinna i mieszkaniowo-usługowa oraz usług nauki. Sporadycznie występuje zabudowa 

niechroniona o funkcji biurowej i handlowej. DW 713 w ciągu ul. Białobrzeskiej przecina rzekę Pilicę. Z drogą 

sąsiaduje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i mieszkaniowo-usługowa oraz zabudowa niechroniona. Uli-

ca Radomska sąsiaduje z terenami niezabudowanymi, na jej końcach znajduje się zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna i mieszkaniowo-usługowa. Przy ul. Opoczyńskiej znajduje się zwarta zabudowa jednorodzinna. 

2.2. PODANIE NARUSZEŃ DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU 

WRAZ Z ZAKRESEM NARUSZENIA 

Poniżej zestawiono tabelarycznie odcinki DW 713 na rozpatrywanym obszarze, wraz z podaniem zakresu 

naruszeń poziomów dopuszczalnych. 

Tabela 106. Naruszenia dopuszczalnych poziomów hałasu 

Lp. 

Pikietaż 

Opis odcinka 

Wielkość przekroczeń 

(dB) 
Wielkość wskaźnika M 

początkowy końcowy 

(km) (km) 
Wskaźnik 

LDWN 

Wskaźnik 

LN 

Wskaźnik 

LDWN 

Wskaźnik 

LN 

1 46+300 46+650 ul. Ujezdzka do 5 do 5 do 1 do 1 

2 46+650 49+150 ul. Warszawska do 10 do 10 do 5 do 5 

3 49+150 50+150 ul. Mościckiego do 10 do 10 do 10 do 10 

4 50+150 51+350 ul. Mireckiego powyżej 10 do 10 do 10 do 10 

5 51+350 52+700 ul. Białobrzeska do 10 do 10 do 10 do 10 

6 52+700 53+300 ul. Radomska do 10 do 10 do 5 do1 

8 53+300 55+100 ul. Opoczyńska do 10 do 10 do 5 do1 

2.3. WYSZCZEGÓLNIENIE PODSTAWOWYCH KIERUNKÓW I ZAKRESU DZIAŁAŃ NIE-

ZBĘDNYCH DO PRZYWRÓCENIA DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW HAŁASU W ŚRODOWI-

SKU 

Zgodnie z informacją przekazaną przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w latach 2010-2012 w ramach działań 

inwestycyjnych wykonano odnowę nawierzchni na odcinkach: km 46+300 - 46+560 oraz km 48+158 - 48+401. 

Natomiast w 2013 roku wykonano odnowę nawierzchni na odcinkach: km 50+155 – 51+017 (ul. Mireckiego) 

oraz 52+726 – 53+308 (ul. Radomska). 

Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu powyżej 10 dB występują wzdłuż ulicy Mireckiego, która 

zgodnie z powyższymi informacjami, w 2013 roku zyskała nową nawierzchnię, zatem należy oczekiwać 

zmniejszenia ponadnormatywnego oddziaływania hałasu. Zgodnie z powyższym proponuje się niepodejmowa-

nie działań antyhałasowych do czasu aktualizacji mapy akustycznej na rozpatrywanym odcinku. Dopiero na 

podstawie tej mapy (przy aktualizacji Programu), jeśli przekroczenia hałasu będą nadal występować, należy 

rozpatrzeć możliwe środki ochrony przed hałasem. 

Jako działania wspomagające Program w okresie jego realizacji proponuje się: 

- prowadzenie corocznych, wiosennych przeglądów nawierzchni drogowej oraz ustalenie priorytetów re-

montów/modernizacji nawierzchni drogowej na całej długości rozpatrywanego odcinka, 
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- uwzględnianie zasad kształtowania przestrzeni, zgodnie z opisem w rozdziale 4.4.2.10, w otoczeniu 

źródeł hałasu dla nowotworzonych planów zagospodarowania przestrzennego, przy czym zadanie to 

powinno być prowadzone w sposób ciągły podczas trwania obecnego oraz następnych Programów. 

Tabela 107. Działania Programu dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 713 od km 46+300 do km 55+100 

Lp. Działanie 
Jednostka odpo-

wiedzialna 
Termin realizacji 

1 
Aktualizacja mapy akustycznej na rozpatrywanym od-

cinku DW 713 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w 

Łodzi 

2014-2019 

2 Prowadzenie przeglądów stanu nawierzchni drogowej 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w 

Łodzi 

2014-2019 

3 

Uwzględnianie zasad kształtowania przestrzeni w oto-

czeniu źródeł hałasu dla nowotworzonych planów zago-

spodarowania przestrzennego 

Prezydent miasta 

Tomaszowa Ma-

zowieckiego 

Zadanie ciągłe 

2.4. TERMIN REALIZACJI PROGRAMU, W TYM TERMINY REALIZACJI POSZCZEGÓL-

NYCH ZADAŃ 

Zaproponowane w poprzednim punkcie działania należy wykonać w okresie od 2014 do 2019 roku. 

2.5. KOSZTY REALIZACJI PROGRAMU, W TYM KOSZTY REALIZACJI POSZCZEGÓL-

NYCH ZADAŃ 

Poniżej przedstawiono tabelaryczne zestawienie kosztów działań zaproponowanych dla rozpatrywanego 

odcinka drogi nr 703. 

Tabela 108. Aspekty finansowe działań Programu dla odcinka drogi wojewódzkiej  

nr 710 od km 46+300 do km 55+100 

Lp. Działanie Koszt (zł) 
Jednostka odpo-

wiedzialna 

Źródła finansowa-

nia 

1 
Aktualizacja mapy akustycznej na 

rozpatrywanym odcinku DW 713 
10 tys. 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w Ło-

dzi 

Budżet Wojewódz-

twa Łódzkiego 

2 
Prowadzenie przeglądów stanu na-

wierzchni drogowej 
bezkosztowe 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w Ło-

dzi 

Budżet Wojewódz-

twa Łódzkiego 

3 

Uwzględnianie zasad kształtowania 

przestrzeni w otoczeniu źródeł hałasu 

dla nowotworzonych planów zagospo-

darowania przestrzennego 

bezkosztowe 

Prezydent miasta 

Tomaszowa Ma-

zowieckiego 

Budżet miasta 

Tomaszowa Ma-

zowieckiego 

2.6. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU 

Finansowanie działań niniejszego Programu spoczywa na jednostkach zobowiązanych do ich realizacji 

(Tabela 3). Dodatkowych źródeł finansowania wskazane jednostki mogą szukać wśród funduszy unijnych (np. 

fundusze strukturalne, Fundusz Spójności), środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej, kredytów bankowych oraz dotacji z budżetu centralnego. 

2.7. WSKAZANIE RODZAJÓW INFORMACJI I DOKUMENTÓW WYKORZYSTANYCH DO 

KONTROLI I UDOKUMENTOWANIA REALIZACJI PROGRAMU 

Program ochrony środowiska przed hałasem jest określany z drodze uchwały przez Sejmik Województwa 

Łódzkiego, który będzie kontrolował realizację Programu. Obowiązki innych organów będą dotyczyły głównie 

informacji o wydawanych decyzjach i aktach prawa miejscowego mających wpływ na realizację Programu i 

ograniczone są do działań o charakterze sprawozdawczym. 
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Uprawnienie Sejmiku Województwa Łódzkiego do żądania takich informacji ma za zadanie zwiększyć 

możliwości całościowej oceny sytuacji wpływającej na przekroczenie standardów środowiska i szybsze podej-

mowanie właściwych rozstrzygnięć.  

Informacje do raportu Sejmik Województwa uzyskuje także od podmiotów zobowiązanych do realizacji 

zadań Programu, tj. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi oraz Prezydenta miasta Tomaszowa Mazowieckie-

go. Wskazane podmioty odpowiedzialne za realizację zadań przewidzianych w Programie są zobowiązane 

przekazywać w terminie do 31 marca każdego roku Sejmikowi Województwa raport z realizacji Programu za 

rok ubiegły. 

W szczególności Raport powinien zawierać: 

1) opisy poszczególnych zadań zrealizowanych i będących w realizacji: 

- jednostkę odpowiedzialną za zadanie,  

- wydane decyzje administracyjne lub dokonane zgłoszenia, 

- harmonogram realizacji zadania, koszty i źródła finansowania, 

- założone i uzyskane w wyniku realizacji rezultaty zadania, 

- informację o weryfikacji skuteczności zadania (np. poprzez pomiary akustyczne). 

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). 

3. CZĘŚĆ WYSZCZEGÓLNIAJĄCA OGRANICZENIA I OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z RE-

ALIZACJI PROGRAMU 

3.1. SEJMIK WOJEWÓDZTWA 

Sejmik województwa jest organem administracji odpowiedzialnym m.in. za wydawanie aktów prawa miej-

scowego, w szczególności: 

- uchwalenie programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami (art. 119 ust. 

2 Poś), 

- ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania (art. 135 ust. 2 Poś), 

- ustanowienie strefy przemysłowej (art. 136d. Poś). 

Sejmik województwa ma obowiązek zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, któ-

rego przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony środowiska przed hałasem (art. 119 ust. 2a Poś). 

Sejmik województwa przyjmuje raporty z realizacji programu ochrony środowiska przed hałasem dla tere-

nów poza aglomeracjami. 

3.2. ZARZĄDZAJĄCY DROGĄ 

Artykuł 139 Poś stanowi, że w przypadku dróg przestrzeganie wymogów ochrony środowiska muszą za-

pewnić zarządzający tymi obiektami. Do ich obowiązków należy: 

- stosowanie zabezpieczeń akustycznych i właściwej organizacji ruchu w celu ochrony środowiska przed 

zanieczyszczeniem hałasem (art. 173 Poś), 

- obowiązek dotrzymania standardów jakości środowiska (rozumiany jako obowiązek zachowania do-

puszczalnych poziomów hałasu - art. 174 Poś), 

- obowiązek prowadzenia okresowych lub ciągłych pomiarów wartości poziomu hałasu w środowisku 

(art. 175 Poś), 

- obowiązek przedstawiania właściwemu organowi ochrony środowiska oraz wojewódzkiemu inspekto-

rowi ochrony środowiska wyników wykonanych pomiarów (art. 177 ust. 1 Poś), 

- obowiązek sporządzania co 5 lat map akustycznych dróg zaliczonych do obiektów których eksploatacja 

może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, (art. 179 ust. 1 Poś), 
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- obowiązek niezwłocznego przedłożenia fragmentów map akustycznych obejmujących określony powiat 

właściwemu marszalkowi (art. 179 ust. 4 pkt 1 Poś), 

- obowiązek niezwłocznego przedłożenia fragmentów map akustycznych obejmujących określone woje-

wództwo właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska (art. 179 ust. 4 pkt 2 Poś), 

- obowiązek sporządzenia po raz pierwszy mapy akustycznej terenu w terminie 1 roku, od dnia w którym 

obiekt został zaliczony do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie 

akustyczne na znacznych obszarach (art. 179 ust. 5 Poś). 

Wszystkie działania zawarte w niniejszym Programie związane są z eksploatacją istniejących dróg. Zgodnie 

z art. 173 Poś ochronę przed zanieczyszczeniami powstającymi w związku z eksploatacją dróg zapewnia się 

poprzez:  

- stosowanie rozwiązań technicznych ograniczających rozprzestrzenianie zanieczyszczeń, min. zabezpie-

czeń akustycznych, 

- właściwą organizację ruchu. 

K. Gruszecki (Prawo ochrony środowiska. Komentarz, LEX, 2008, wyd. II) w komentarzu do art. 173 za-

uważa: „Następstwem rozwoju cywilizacyjnego jest konieczność coraz intensywniejszego przemieszczania się 

ludzi, co wiąże się z udoskonalaniem istniejących rozwiązań komunikacyjnych oraz wymusza wprowadzanie 

nowych. Niestety, z tego tytułu mogą wynikać również znaczne zagrożenia dla środowiska. Dlatego w art. 173 

ustawy wskazano, przy użyciu jakich środków powinna być realizowana minimalizacja negatywnego oddzia-

ływania na środowisko wymienianych w tym przepisie ciągów komunikacyjnych. W komentowanym przepisie 

nie wskazano, kto jest adresatem wynikających z niego obowiązków. Biorąc pod uwagę ich generalny charak-

ter oraz duże zróżnicowanie, należy przyjąć, że będą one spoczywały na podmiotach projektujących określone 

rozwiązania komunikacyjne, a także na ich wykonawcach oraz podmiotach, które będą nimi zarządzały. Z tego 

katalogu nie można wyłączyć również organów administracji wydających pozwolenia na realizację tych przed-

sięwzięć oraz czuwających nad prawidłową ich realizacją i funkcjonowaniem”. 

Do obowiązku zarządcy analizowanych tras komunikacyjnych należy sporządzanie i przedkładanie Sejmi-

kowi Województwa Łódzkiego, do końca marca każdego roku, rocznych sprawozdań za rok poprzedni z prze-

biegu prac nad realizacją Programu. Dodatkowo na zarządcy drogi spoczywa obowiązek wykonywania pomia-

rów hałasu na wyszczególnionych odcinkach dróg przed podjęciem działań oraz po zrealizowaniu działań 

wskazanych w niniejszym Programie oraz sporządzenie właściwych map akustycznych. Wyniki pomiarów 

powinny być przekazywane Marszałkowi Województwa, w celu określenia słuszności oraz skuteczności pro-

ponowanych metod ochrony przed hałasem. 

3.3. ORGANY ADMINISTRACJI WŁAŚCIWE DO WYDAWANIA AKTÓW PRAWA MIEJ-

SCOWEGO 

Organami administracji w zakresie uchwalania planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego są 

Rady Gmin terenów objętych niniejszym programem ochrony przed hałasem. 

4. UZASADNIENIE ZAKRESU OKREŚLONYCH ZAGADNIEŃ 

4.1. DANE I WNIOSKI WYNIKAJĄCE ZE SPORZĄDZONYCH MAP AKUSTYCZNYCH  

Podstawą niniejszego Programu jest wykonana mapa akustyczna odcinków dróg administrowanych przez 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi wraz z jej aktualizacją wykonaną w związku z wejściem w życie rozpo-

rządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dopusz-

czalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r. poz. 1109). 

Opracowanie mapy akustycznej dla dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich składało się 

z 10 tomów, których zestawienie znajduje się tabeli poniżej. 
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Tabela 109. Zestawienie odcinków dróg wojewódzkich objętych mapowaniem akustycznym 

Tom Numer drogi 

Opis odcinka 

Pikietaż 
Długość 

Nazwa odcinka drogi początkowy końcowy 

(km) (km) (km) 

1 

484 18+300 21+300 3,0 m. Bełchatów 

484 21+300 28+000 6,7 m. Bełchatów 

484 28+000 43+300 15,3 Bełchatów - Kamieńsk 

2 485 0+000 3+100 3,1 m. Pabianice 

3 485 32+900 34+600 1,7 m. Bełchatów 

4 

702 32+600 37+300 4,7 Bądków skrzyżowanie z A2 

702 37+300 40+600 3,3 Skrzyżowanie z A2 - Zgierz 

702 40+600 43+500 15,3 m. Zgierz 

5 703 29+800 32+800 3,0 m. Łęczyca 

6 
710 4+200 12+200 8 m. Konstantynów Łódzki 

710 12+200 16+400 4,2 Konstantynów Łódzki - Lutomiersk 

7 713 19+500 28+300 8,8 Kurowice - Rokociny 

8 713 46+300 55+100 8,8 m. Tomaszów Mazowiecki 

9 715 0+000 1+700 1,7 m. Brzeziny 

10 715 5+200 10+900 5,7 m. Koluszki 

Efektem opracowanych w wersji cyfrowej strategicznych map akustycznych jest informacja dotycząca 

m.in. lokalizacji terenów, na których zostały przekroczone wskaźniki LDWN i LN oraz oszacowanie liczby 

mieszkańców narażonych na ponadnormatywny hałas. Mapa akustyczna obrazuje zagrożenie środowiska hałasem 

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

Ze względu na fakt, iż mapa akustyczna dla dróg zarządzanych przez ZDW wykonywana była po raz 

pierwszy, nie ma możliwości przeprowadzenia analizy trendów zmian klimatu akustycznego. 

Poniżej przedstawiono wyniki mapy akustycznej dotyczące narażenia na ponadnormatywny dla hałas ob-

szarów wokół drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku objętym Programem. 
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Tabela 110. Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach mapy akustycznej  

dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 713 od km 46+300 do km 55+100 – wskaźnik LDWN 

 

Tabela 111. Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach mapy akustycznej  

dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 713 od km 46+300 do km 55+100 – wskaźnik LN 

 

4.2. ANALIZA MATERIAŁÓW, DOKUMENTÓW I PUBLIKACJI WYKORZYSTANYCH W 

OPRACOWANIU 

4.2.1. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO „ŁÓDZKIE 2020” 

Strategia pomija problem hałasu w środowisku, jednakże bardzo wyraźnie podkreśla, że wraz z rozwojem 

systemów transportowych należy dążyć do jak najwyższej ich jakości, co pośrednio można rozumieć jako dą-

żenie do przestrzegania m.in. standardów środowiskowych. 

Strategia wskazuje na bardzo ważne elementy lokalnej sieci transportu drogowego – autostradę A1 oraz A2, 

drogę ekspresową S8 wraz z siecią połączeń z drogami regionalnymi. 

Jako jeden z celów operacyjnych do osiągnięcia stawia rozwój systemów drogowych poprzez wsparcie bu-

dowy podłączeń do autostrad i dróg ekspresowych, rozbudowy i przebudowy dróg publicznych, budowy ob-

wodnic i przełożeń dróg. 
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4.2.2. RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 

W 2011 roku Wojewódzki Inspektorat Środowiska w Łodzi przeprowadził pomiary hałasu w 10 punktach 

pomiarowych: 

- na terenie m, Zgierz: ul. Długa, ul. Aleksandrowska, ul. Piątkowska, 

- na terenie m. Zduńska Wola: ul. Łaska, ul. Kilińskiego, ul. Kościelna, ul. Sieradzka, 

- na terenie m. Łęczyca: ul. Kilińskiego, ul. Jana Pawła II, ul. Kaliska. 

We wszystkich punktach stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu. 

Rok wcześniej wykonano pomiary na terenie miast: Pabianice, Bełchatów oraz Łowicz, gdzie również 

stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu. 

4.2.3. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO (WRAZ 

Z AKTUALIZACJĄ) 

Dokument stwierdza, że największy zasięg ma hałas komunikacyjny, odbierany przez mieszkańców jako 

najbardziej dokuczliwy. Znaczna emisja hałasu związana jest z ważnymi szlakami komunikacyjnymi jak droga 

krajowa 48 oraz droga wojewódzka Nr 713. Składają się na to czynniki obejmujące brak obwodnic, duża ilość 

skrzyżowań i wąskie ulice zmniejszające płynność ruchu oraz nieprzystosowanie nawierzchni do występujące-

go obecnie natężenia ruchu i obciążenia. 

Jako główny cel, program postuluje zmniejszenie zagrożenia mieszkańców ponadnormatywnym hałasem 

zwłaszcza emitowanym przez środki transportu poprzez realizację zadań modernizacyjnych na drogach miej-

skich, optymalizację transportu publicznego oraz rozwój alternatywnych środków transportu. 

4.2.4. PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

Dokument w zakresie jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego wskazuje na konieczność ochro-

ny przed hałasem poprzez sporządzenie planów ochrony przed hałasem na podstawie map akustycznych oraz 

rozwój systemu monitoringu hałasu. 

Zauważono, że klimat akustyczny w województwie łódzkim ulega pogorszeniu, za przyczynę uważając 

wzrost natężenia ruchu samochodowego. Pozytywnie zaś oceniono realizacje w zakresie drogownictwa – bu-

dowę obwodnic, ekrany akustyczne oraz modernizację nawierzchni dróg. 
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Rysunek 128. Kierunki rozwoju przestrzennego województwa łódzkiego do 2030 roku. 

 

4.2.5. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

Dokument wskazuje główne zagrożenia i problemy związane w województwie łódzkim: 

- wysokie zagrożenie hałasem mieszkańców największych miast województwa, głównie w związku z 

emisją hałasu komunikacyjnego, zwłaszcza z dróg o dużym natężeniu ruchu – autostrady A1 i A2, dróg 

krajowych: 1, 2, 8, 12 i 14, dróg wojewódzkich: 484, 485, 702, 708, 713, 714, 

- brak obwodnic dla miast narażonych na duży ruch tranzytowy, 

- niepełna inwentaryzacja obszarów, na których występują przekroczenia dopuszczalnych wartości hałasu 

w środowisku. 

Dokument słusznie zwraca uwagę na konieczność zintegrowania problemu zagrożenia hałasem z aspektami 

planowania przestrzennego, a jako podstawowe działanie z zakresu ochrony przed hałasem wskazuje prowa-

dzenie monitoringu hałasu oraz działalności edukacyjnej dotyczącej rzeczywistej skali zagrożenia hałasem. 

Jako główny cel Program ochrony środowiska zakłada minimalizację zagrożeń mieszkańców województwa 

ponadnormatywnym hałasem, zwłaszcza komunikacyjnym, m. in. poprzez: 

- realizację inwestycji zmniejszających narażenie na hałas komunikacyjny, 

- przestrzeganie wartości dopuszczalnych poziomów hałasu, a w odniesieniu do nowo zagospodarowa-

nych terenów stosowanie w planowaniu przestrzennym zasady strefowania, 

- edukację ekologiczną. 

4.2.6. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

Dokument wskazuje główne zagrożenia i problemy związane w województwie łódzkim: 

1) wysokie zagrożenie hałasem mieszkańców największych miast województwa, głównie w związku z emisją 

hałasu komunikacyjnego, zwłaszcza z dróg o dużym natężeniu ruchu – autostrady A1 i A2, dróg krajo-

wych: 1, 2, 8, 12 i 14, dróg wojewódzkich: 484, 485, 702, 708, 713, 714; 

2) brak obwodnic dla miast narażonych na duży ruch tranzytowy; 
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3) niepełna inwentaryzacja obszarów, na których występują przekroczenia dopuszczalnych wartości hałasu w 

środowisku. 

Dokument słusznie zwraca uwagę na konieczność zintegrowania problemu zagrożenia hałasem z aspektami 

planowania przestrzennego, a jako podstawowe działanie z zakresu ochrony przed hałasem wskazuje prowa-

dzenie monitoringu hałasu oraz działalności edukacyjnej dotyczącej rzeczywistej skali zagrożenia hałasem. 

Jako główny cel Program ochrony środowiska zakłada minimalizację zagrożeń mieszkańców województwa 

ponadnormatywnym hałasem, zwłaszcza komunikacyjnym, m. in. poprzez: 

1) realizację inwestycji zmniejszających narażenie na hałas komunikacyjny; 

2) przestrzeganie wartości dopuszczalnych poziomów hałasu, a w odniesieniu do nowo zagospodarowanych 

terenów stosowanie w planowaniu przestrzennym zasady strefowania; 

3) edukację ekologiczną. 

4.2.7. MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Poniżej przedstawiono analizę aktualnie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania prze-

strzennego w rejonie analizowanego odcinka. 

Tabela 112. Analiza miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w omawianym rejonie 

Lp. Nazwa dokumentu Akt powołujący 
Uwarunkowania dotyczące 

klimatu akustycznego 

1 

Zmiana MPZP miasta Tomaszowa Ma-

zowieckiego terenu położonego przy 

Ul. Ujezdzkiej (S8 U/KS) 

uchwała nr 781/2002 Rady 

Miejskiej Tomaszowa 

Mazowieckiego z dn. 

19.06.2002 r. 

Plan zakazuje lokalizowania 

obiektów mogących powodo-

wać uciążliwość akustyczną 

oraz ustala tereny mieszkanio-

we oraz mieszkaniowo-

usługowe. 

2 

Zmiana MPZP miasta Tomaszowa Ma-

zowieckiego dotycząca terenów w 

Kwartale między ulicami: Wspólną, 

Warszawską i Tamka i w kwartale 

Między ulicami: Ujedzą, Warszawską i 

Włókienniczą 

uchwała nr 453/97 Rady 

Miejskiej w Tomaszowie 

Mazowieckim z dn. 

12.12.1997 r. 

W zakresie ochrony akustycznej 

dla terenów mieszkaniowych 

ustala sie maksymalny – do-

puszczalny poziom hałasu wy-

rażony równoważnym pozio-

mem dźwięku A w dB, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami 

odrębnymi. 

3 

Zmiana MPZP miasta Tomaszowa Ma-

zowieckiego terenu położonego przy 

Ul. Warszawskiej/ Wspólnej 

uchwała nr 737/2002 Rady 

Miejskiej Tomaszowa 

Mazowieckiego z dn. 

13.03.2002 r. 

Plan zakazuje lokalizowania 

obiektów mogących powodo-

wać uciążliwość akustyczną 

oraz ustala tereny mieszkanio-

we oraz mieszkaniowo-

usługowe. 

4 

Zmiana MPZP miasta Tomaszowa Ma-

zowieckiego terenu położonego przy 

Między ulicami: Wspólną, Warszawską, 

Czarną, Główną 

uchwała nr 470/2000 Rady 

Miejskiej Tomaszowa 

Mazowieckiego z dn. 

27.09.2000 r. 

Plan ustala tereny pod zabudo-

wę mieszkaniową. 

5 

Zmiana MPZP miasta Tomaszowa Ma-

zowieckiego terenu położonego przy 

Ul. Warszawskiej (S32b UI - Straż Po-

żarna) 

uchwała nr 824/2002 Rady 

Miejskiej Tomaszowa 

Mazowieckiego z dn. 

04.09.2002 r 

Plan zakazuje lokalizowania 

obiektów mogących powodo-

wać uciążliwość akustyczną 

oraz ustala tereny mieszkanio-

we oraz mieszkaniowo-

usługowe. 
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Lp. Nazwa dokumentu Akt powołujący 
Uwarunkowania dotyczące 

klimatu akustycznego 

6 

Zmiana MPZP miasta Tomaszowa Ma-

zowieckiego terenu położonego przy 

Ul. Zawadzkiej/Warszawskiej (S29U i 

S30UR) 

uchwała nr V/60/03 Rady 

Miejskiej Tomaszowa 

Mazowieckiego z dn. 

19.03.2003 r. 

Plan zakazuje lokalizowania 

obiektów mogących powodo-

wać uciążliwość akustyczną 

oraz ustala tereny mieszkanio-

we oraz mieszkaniowo-

usługowe. 

7 

MPZP terenu usług handlu przy ul. 

Warszawskiej 84 w Tomaszowie Ma-

zowieckim 

uchwała nr 267/96 Rady 

Miejskiej w Tomaszowie 

Mazowieckim 

z dn. 28.08.1996 r. 

Plan ustala tereny pod zabudo-

wę mieszkaniową. 

8 

MPZP terenu położonego w rejonie ul. 

N. Barlickiego w Tomaszowie Mazo-

wieckim 

uchwała nr LII/451/2010 

Rady Miejskiej Tomaszo-

wa Mazowieckiego 

z dn. 07.01.2010 r. 

Plan wyznacza tereny mieszka-

niowe, chronione na podstawie 

rozporządzenia o dopuszczal-

nym poziomie hałasu. 

9 

Zmiana MPZP miasta Tomaszowa Ma-

zowieckiego terenu położonego przy 

Ul. P.O.W. 3 – funkcja usługowa (jedn. 

Urb. „W”. Nr planist. Dz. 25a) 

uchwała nr 802/2002 Rady 

Miejskiej Tomaszowa 

Mazowieckiego z dn. 

09.07.2002 r. 

Plan zakazuje lokalizowania 

obiektów mogących powodo-

wać uciążliwość akustyczną 

oraz ustala tereny mieszkanio-

we oraz mieszkaniowo-

usługowe. 

10 

Zmiana w planie szczegółowym zago-

spodarowania przestrzennego budow-

nictwa 

Jednorodzinnego w Tomaszowie ma-

zowieckim przy ul. Opoczyńskiej 

uchwała nr 333/97 Rady 

Miejskiej w Tomaszowie 

Mazowieckim 

z dn. 26.02.1997 r. 

Plan ustala tereny pod zabudo-

wę mieszkaniową. 

11 

Zmiana w miejscowym palnie ogólnym 

zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Tomaszowa mazowieckiego 

przy ul. Granicznej 

uchwała nr 334/97 Rady 

Miejskiej w Tomaszowie 

Mazowieckim z dn. 

26.02.1997 r. 

Plan ustala tereny pod zabudo-

wę mieszkaniową. 

4.3. PRZEPISY PRAWA I DECYZJE ADMINISTRACYJNE MAJĄCE WPŁYW NA STAN AKU-

STYCZNY ŚRODOWISKA  

4.3.1. DYREKTYWA 200/49/WE 

Niniejszy Program jest zgodny z podstawowym dokumentem europejskim odnoszącym się do problematyki 

ochrony przed hałasem - Dyrektywą 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. 

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 eu-

ropejskich metod ich wyznaczania (art. 5 i 6 Dyrektywy), 

- sporządzenie strategicznych map akustycznych dla wyznaczonych według jednolitego kryterium obsza-

rów (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, zgodnie z artykułem 1 ust. 1c Dyrektywy 2002/49/WE, państwa 

członkowskie zobowiązane są przyjąć plany działań zmierzające do „zapobiegania powstawaniu hałasu w śro-

dowisku 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 śro-

dowiska tam, gdzie jest ona jeszcze właściwa”. 
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4.3.2. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA 

Przepisy unijne zostały wprowadzone do polskiego porządku prawnego i zawarte są w Dziale V ustawy z 

dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). 

Artykuł 117 ustawy Poś stanowi, że oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian dokonuje się 

w ramach państwowego monitoringu środowiska na podstawie wyników pomiarów poziomów hałasu określo-

nych wskaźnikami hałasu LDWN i LN oraz z uwzględnieniem pozostałych danych, w szczególności demogra-

ficznych oraz dotyczących sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu.  

Art. 119 ustawy wskazuje natomiast, że programy ochrony środowiska przed hałasem tworzy się dla tere-

nów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny, celem dostosowania poziomu hałasu do do-

puszczalnego, a organem właściwym dla przyjęcia programu dla terenów poza aglomeracjami jest sejmik wo-

jewództwa. 

Inne wymagania względem tworzenia programu ochrony środowiska przed hałasem to: 

- zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządze-

nie 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 uza-

sadniających zmianę planu lub harmonogramu realizacji. 

4.3.3. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA 

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

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

1498) 

Powyższe rozporządzenie jest wynikiem delegacji zawartej w art. 119 ust. 3 Poś i stanowi podstawowy 

przepis prawny określający zasady wykonania programu ochrony środowiska przed hałasem w Polsce.  

Rozporządzenie określa między innymi, że pogram ochrony środowiska przed hałasem musi składać się z: 

1) części opisowej, obejmującej: 

- charakterystykę obszaru objętego zakresem programu, 

- wskazania naruszeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku oraz zakres działań niezbędnych 

do przywrócenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, 

- termin i koszty realizacji programu wraz ze wskazaniem źródeł jego finansowania; 

2) części wyszczególniającej ograniczenia i obowiązki wynikające z realizacji programu, która zawiera: 

- organy administracji właściwe w sprawach: 

- przekazywania organowi przyjmującemu program informacji o wydawanych decyzjach, których ustale-

nia zmierzają do osiągnięcia celów programu, 

- wydawania aktów prawa miejscowego, 

- monitorowania realizacji programu lub etapów programu, 

- podmioty korzystające ze środowiska i ich obowiązki; 

3) części uzasadniającej zakres zagadnień objętych programem zawierającej: 

- dane i wnioski wynikające ze sporządzonych map akustycznych, 

- zestawienie zrealizowanych zadań w zakresie ochrony środowiska przed hałasem wraz z oceną ich sku-

teczności i analizą poniesionych kosztów, 

- analizę materiałów, dokumentów i publikacji wykorzystanych do opracowania programu. 

Omawiane rozporządzenie odnosi się także do harmonogramu realizacji poszczególnych zadań. Harmono-

gram ten winien być determinowany wielkością przekroczeń w zależności od przeznaczenia terenu, na którym 
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przekroczenia są notowane. Pomocą w ustalaniu kolejności działań ochronnych jest wprowadzony do niniej-

szego rozporządzenia tzw. wskaźnik M. 

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

hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 z późn. zm.) 

W wyniku implementacji Dyrektywy 2002/49/WE do polskiego ustawodawstwa wprowadzono m.in. 

wskaźniki służące do realizacji długofalowej polityki hałasowej. Są to: 

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

kich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia, pory wieczoru oraz pory nocy, oznaczany w ustawie Poś 

jako LDWN, 

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

kich pór nocy w roku, oznaczany w ustawie Poś jako LN. 

Tabela 113. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy  

źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków  

powietrznych, wyrażone wskaźnikami LDWN i LN, mającymi zastosowanie do prowadzenia  

długookresowej polityki w zakresie ochrony środowiska przed hałasem 

Lp. Przeznaczenie terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu w (dB) 

Drogi lub linie kolejowe
33 Instalacje i pozostałe obiekty i 

grupy źródeł hałasu 

LDWN 

przedział cza-

su odniesienia 

równy wszyst-

kim dobom w 

roku 

LN 

przedział czasu 

odniesienia 

równy wszyst-

kim porom nocy 

LDWN 

przedział czasu 

odniesienia 

równy wszyst-

kim dobom w 

roku 

LN 

przedział czasu 

odniesienia 

równy wszyst-

kim porom nocy 

1 

a) obszary A ochrony uzdro-

wiskowej, 

b) tereny szpitali poza mia-

stem 

50 45 45 40 

2 

a) tereny zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej, 

b) Tereny zabudowy związa-

nej ze stałym lub wielogo-

dzinnym pobytem dzieci i 

młodzież, 

c) tereny domów opieki, 

d) tereny szpitali w miastach 

64 59 50 40 

3 

a) tereny zabudowy mieszka-

niowej wielorodzinnej i za-

mieszkania zbiorowego,  

b) tereny zabudowy zagrodo-

wej, 

c) tereny rekreacyjno–

wypoczynkowe, 

d) tereny mieszkaniowo–

usługowe 

68 59 55 45 

                                                      
33) 

Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i 

kolei linowych. 
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4 

Tereny w strefie śródmiejskiej 

miast powyżej 100 tys. miesz-

kańców
34

 
70 65 55 45 

Wskaźniki te służą obligatoryjnie do opracowania map akustycznych, a na ich podstawie – do opracowania 

szczegółowych rozwiązań programu ochrony środowiska przed hałasem. 

Poziomy hałasu przyjmują różne wartości w zależności od: 

- rodzaju źródła hałasu, 

- funkcji urbanistycznej terenu. 

Należy kierować się zasadą, że tereny, o których mowa w rozporządzeniu są terenami chronionymi z aku-

stycznego punktu widzenia. Pozostałe tereny, którym nie przypisuje się poziomów dopuszczalnych nie podle-

gają prawnej ochronie przeciwdźwiękowej. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji (Dz. U. Nr 187, poz. 

1340) 

Omawiany akt prawny dotyczy nie tylko zagadnień odnoszących się do map akustycznych, lecz także 

związanych z opracowywaniem programów ochrony środowiska przed hałasem. 

Rozporządzenie to określa niezbędny zakres informacji, który powinien być zawarty na mapie akustycznej 

będącej podstawą opracowania programu naprawczego. W rozporządzeniu zawarto między innymi przepis, iż 

w zakres danych części graficznej mapy akustycznej powinny być włączone mapy zawierające proponowane 

kierunki zmian zagospodarowania przestrzennego, a wynikające z potrzeb ochrony przed hałasem. W szcze-

gólności na mapach tych powinny zostać naniesione proponowane obszary ciche. Przepis ten, po raz pierwszy 

w naszym prawodawstwie, zwraca uwagę na obowiązek nie tylko poprawy stanu klimatu akustycznego, lecz 

także stosowania działań prewencyjnych. 

4.3.4. OBSZARY OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA 

Jeżeli z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, z analizy porealizacyjnej albo z 

przeglądu ekologicznego wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicz-

nych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub in-

nego obiektu, to dla oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów komunalnych, kompostowni, trasy komuni-

kacyjnej, lotniska, linii i stacji elektroenergetycznej oraz instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej i 

radiolokacyjnej tworzy się obszar ograniczonego użytkowania (art. 135 ust. 1 Poś). 

Obszar ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na śro-

dowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko lub dla 

zakładów, lub innych obiektów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako takie przed-

sięwzięcie, tworzy sejmik województwa, w drodze uchwały (art. 135 ust. 2 Poś). 

Obszar ograniczonego użytkowania dla zakładów lub innych obiektów, niewymienionych powyżej, tworzy 

rada powiatu w drodze uchwały (art. 135 ust. 3 Poś). 

Organy, o których mowa w art. 135 ust. 2 i 3, tworząc obszar ograniczonego użytkowania, określają grani-

ce obszaru, ograniczenia w zakresie przeznaczenia terenu, wymagania techniczne dotyczące budynków oraz 

sposób korzystania z terenów wynikające z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko lub 

analizy porealizacyjnej albo przeglądu ekologicznego (art. 135 ust. 3a Poś). 

                                                      
34) 

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. 
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Do czasu ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania zawiesza się postępowanie w sprawie wydania 

pozwolenia na budowę lub udzielenia zgody na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego, umożli-

wiającej realizację przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 135 ust. 1 Poś (art. 135 ust. 4 Poś). 

Jeżeli obowiązek utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wynika z postępowania w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi krajowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 

192, poz. 1381 oraz z 2008 r. Nr 54, poz. 326) obszar ograniczonego użytkowania wyznacza się na podstawie 

analizy porealizacyjnej z uwzględnieniem dokumentacji, o której mowa w ust. 5a. W decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej nakłada się obowiązek sporządzenia analizy porealizacyjnej po upływie 1 roku 

od dnia oddania obiektu do użytkowania i jej przedstawienia w terminie 18 miesięcy od dnia oddania obiektu 

do użytkowania (art. 135 ust. 5 Poś). 

Tworząc obszar ograniczonego użytkowania określa się jego granice, ograniczenia w zakresie przeznacze-

nia terenu, wymagania techniczne dotyczące budynków oraz sposób korzystania z terenu.  

Wprowadzenie obszaru ograniczonego użytkowania powoduje w konsekwencji ograniczenie w sposobie 

korzystania z nieruchomości przez ich właścicieli, użytkowników wieczystych oraz osoby, którym przysługuje 

prawo rzeczowe do nieruchomości. 

Zapisy dotyczące obszarów ograniczonego użytkowania uwzględnia się w miejscowym planie zagospoda-

rowania przestrzennego oraz w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.  

Zgodnie z art. 136 ust. 1 i 2 Poś, w razie ograniczenia sposobu korzystania ze środowiska w wyniku usta-

nowienia obszaru ograniczonego użytkowania właściwymi w sprawach spornych dotyczących wysokości od-

szkodowania lub wykupu nieruchomości są sądy powszechne. Obowiązany do wypłaty odszkodowania lub 

wykupu nieruchomości jest ten, którego działalność spowodowała wprowadzenie ograniczeń w związku z 

ustanowieniem obszaru ograniczonego użytkowania. 

4.3.5. DECYZJE ADMINISTRACYJNE MAJĄCE WPŁYW NA STAN AKUSTYCZNY ŚRODO-

WISKA  

Obowiązek przestrzegania dopuszczalnych poziomów hałasu drogowego nie wymaga indywidualizacji w 

formie decyzji administracyjnych (art. 115a ust. 2 Poś). 

Na terenie objętym Programem dla wyszczególnionych odcinków tras komunikacyjnych nie prowadzono, 

na żadnym szczeblu administracji publicznej, postępowań administracyjnych, zobowiązujących zarządcę źródła 

hałasu do zmniejszenia ponadnormatywnego hałasu np. na podstawie art. 362 Poś.  

Natomiast w ramach realizacji inwestycji na odcinkach dróg wojewódzkich województwa łódzkiego opra-

cowano szereg dokumentów na potrzeby prowadzonych postępowań dotyczących wydania decyzji o środowi-

skowych uwarunkowaniach oraz pozwoleń na budowę. 

4.3.6. PRZEPISY DOTYCZĄCE EMISJI HAŁASU Z INSTALACJI I URZĄDZEŃ, W TYM PO-

JAZDÓW, KTÓRYCH FUNKCJONOWANIE MA NEGATYWNY WPŁYW NA ŚRODOWISKO  

Zgodnie z art. 155 Poś środki transportu powinny spełniać wymagania ochrony środowiska określone w 

ustawie oraz w przepisach odrębnych. 

W odniesieniu do pojazdów drogowych mają tu zastosowanie poniższe przepisy prawne. 

Zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz.U. z 2012 r. poz. 

1137, z późn. zm.) pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzy-

stanie z niego: nie zakłócało spokoju publicznego przez powodowanie hałasu przekraczającego poziom okre-

ślony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 

pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z późn. zm.). 

Zgodnie z § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia pojazd powinien być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, 

aby poziom hałasu zewnętrznego mierzony podczas postoju pojazdu z odległości 0,5 m nie przekraczał: 

- w odniesieniu do pojazdu, który był poddany badaniom homologacyjnym - wartości ustalonej w trakcie 

badań homologacyjnych o 5 dB (A), 
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- w odniesieniu do pozostałych pojazdów - wartości podanych w poniższej tabeli „Poziom hałasu ze-

wnętrznego”. 

Tabela 114. Poziom hałasu zewnętrznego pojazdów 

Lp. Pojazd 

Rodzaj silnika 

o zapłonie 

iskrowym 

o zapłonie 

samoczynnym 

1 Motocykl z silnikiem o pojemności skokowej:   

  - nie przekraczającej 125 cm
3
 94 - 

  - większej niż 125 cm
3
 96 - 

2 Samochód osobowy 93 96 

3 
Pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekracza-

jącej 3,5 t, z wyjątkiem samochodu osobowego 
93 102 

4 Inny pojazd samochodowy 98 108 

Dla ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego (§ 45 ust. 1 ww. rozporządzenia) poziom hałasu ze-

wnętrznego mierzony podczas postoju pojazdu silnikowego z odległości 0,5 m nie może przekraczać 104 

dB(A), natomiast motoroweru – 90 dB (A) (§ 53 ust. 5 ww. rozporządzenia). Jednocześnie należy zaznaczyć, 

że ustawowe wartości emisji hałasu z pojazdów nie są sprawdzane w ramach okresowej oceny stanu technicz-

nego pojazdów dopuszczanych do ruchu drogowego.  

Obecnie na szczeblu europejskim trwają prace dotyczące zmiany przepisów w zakresie emisji hałasu z po-

jazdów. Komisja Europejska przedstawiła wniosek, mający na celu ograniczenie hałasu emitowanego przez 

samochody osobowe, lekkie pojazdy dostawcze, autobusy, autokary oraz lekkie i ciężkie pojazdy ciężarowe. W 

przypadku samochodów osobowych, lekkich pojazdów dostawczych, autobusów i autokarów dopuszczalne 

wartości hałasu byłyby obniżane w dwóch etapach, za każdym razem o 2 dB(A). W przypadku samochodów 

ciężarowych poziom redukcji wyniósłby 1 dB(A) w pierwszym etapie i 2 dB(A) w drugim etapie. Pierwszy 

etap zacząłby obowiązywać dwa lata po opublikowaniu tekstu (po jego zatwierdzeniu przez Parlament Euro-

pejski i państwa członkowskie), zaś drugi – po kolejnych trzech latach. Łącznie środki te umożliwią ogranicze-

nie dokuczliwości hałasu wytwarzanego przez pojazdy o około 25%. Ponadto Komisja zamierza wprowadzić 

nowe, bardziej wiarygodne metody pomiaru emisji hałasu. Jednocześnie, proponuje się, aby pojazdy elektrycz-

ne i pojazdy hybrydowe z napędem elektrycznym były opcjonalnie wyposażone w generatory dźwięku, które 

uczynią te pojazdy bezpieczniejszymi. 

4.4. NOWE I DOSTĘPNE TECHNIKI I TECHNOLOGIE W ZAKRESIE OGRANICZANIA HA-

ŁASU 

4.4.1. WIELKOŚCI WPŁYWAJĄCE NA POZIOM HAŁASU 

Wielkości wpływające na poziom hałasu dzielą się na: 

- wpływające na poziom emisji hałasu, 

- wpływające na rozchodzenie się hałasu. 
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Rysunek 129. Wielkości wpływające na emisję i rozchodzenie się hałasu - hałas drogowy 

 

Wielkości wpływające na poziom emisji hałasu drogowego (por. Rysunek 3) to: 

- rodzaj drogi (1), 

- natężenie ruchu (2),  

- struktura ruchu (3),  

- płynność ruchu (4),  

- prędkość pojazdów (5),  

- rodzaj nawierzchni (6), 

- nachylenie drogi (7), 

- lokalizacja sygnalizacji świetlnej (8). 

Wielkości wpływające na rozchodzenie się hałasu to przede wszystkim (por. Rysunek 3):  

5) odległość zabudowy od źródła (A); 

6) wysokość zabudowy (B); 

7) gęstość zabudowy (C); 

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

9) odległość przeszkód (np. pasa zieleni) od źródła (E); 

10) wysokość pasa zieleni (E); 
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11) szerokość pasa zieleni (F); 

12) wysokość przeszkody (np. ekranu akustycznego) (G); 

13) ukształtowanie terenu (H). 

Powyższe uwarunkowania mają decydujący wpływ na propozycje rozwiązań antyhałasowych na danym 

obszarze.  

4.4.2. MOŻLIWOŚCI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE REDUKCJI HAŁASU - KATALOG ŚRODKÓW 

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 edu-

kacyjnym. Środki administracyjno-organizacyjne mogą mieć charakter lokalny, tzn. dotyczyć pojedynczych 

obiektów, fragmentów ulic, itd. lub globalny, tzn. obejmować swoim zasięgiem znacznie większy obszar (osie-

dle, dzielnicę) lub nawet cały obszar miasta.  

REDUKCJA ILOŚCI POJAZDÓW CIĘŻKICH 

Eliminacja ruchu samochodów ciężarowych z ulic znajdujących się w obszarach szczególnie chronionych 

przed hałasem oraz kumulacja ruchu pojazdów ciężarowych na wybranych, mniej wrażliwych akustycznie tra-

sach zbiorczych, jest klasycznym instrumentem stosowanym w planowaniu przestrzennym. Środki te są rów-

nież stosowane w odniesieniu do istniejącej infrastruktury. Nie mogą one jednak prowadzić do istotnego pogor-

szenia sytuacji na innym obszarze chronionym. 

Tabela 115. 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 

REMONTY ULIC, STOSOWANIE „CICHYCH” NAWIERZCHNI DRÓG 

Utrzymanie, konserwacja oraz bieżące naprawy nawierzchni drogowej znacznie przyczynią się do obniże-

nia poziomu hałasu w środowisku. Eliminacja kolein, ubytków, źle osadzonych studzienek oraz generalne re-

monty nawierzchni powinny być głównymi działaniami w dziedzinie ochrony przed hałasem drogowym. Sza-

cowany, średni zysk akustyczny może wynieść w przypadku remontu jezdni 2-3 dB, w zależności od stanu 

nawierzchni. 

Ze względu na duże zróżnicowanie warstw ścieralnych nawierzchni drogowych opracowano klasyfikację 

nawierzchni pod względem hałaśliwości.  

Tabela 116. Klasyfikacja nawierzchni drogowych (według prof. PB dr inż. Władysława Gardziejczyka) 

Klasa/ 

Symbol 

Wartości poziomu dźwięku, 

(dB(A)) 
Przykłady warstw ścieralnych 

 
L1 

(SPB-80) 
CPXI (80) 

Nawierzchnie 

ciche 

 

NC 

(<73,0) 

 

71,5 

(<92,5) 

 

91,0 

 pojedyncze dywaniki porowate o uziarnieniu  

kruszywa  10 mm 

 podwójne dywaniki porowate,  

 nawierzchnie poroelastyczne 

Nawierzchnie 

o zredukowanej 

hałaśliwości 

 

(73,075,9) 

 

74,5 

(92,5-95,4) 

 

94,0 

 SMA i betony asfaltowe o uziarnieniu < 10 mm 

 dywaniki bitumiczne o uziarnieniu kruszywa < 10 

mm 
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ZH  pojedyncze dywaniki porowate o uziarnieniu  

kruszywa > 10 mm 

Nawierzchnie o 

normalnej hała-

śliwości 

 

NH 

(76,079,0) 

 

77,5 

(95,5-98,4) 

 

97,0 

 SMA o uziarnieniu kruszywa > 10 mm 

 dywaniki bitumiczne o uziarnieniu 10-16 mm 

 betony asfaltowe o uziarnieniu <16 mm 

 betony cementowe o optymalnym teksturowaniu 

Nawierzchnie 

o podwyższonej 

hałaśliwości 

 

PH 

(79,181,0) 

 

80,0 

(98,5-100,5) 

 

99,5 

 powierzchniowe utrwalenia  

 uszorstnione nawierzchnie typu SMA  

 betony asfaltowe o uziarnieniu 16mm 

 klasyczne betony cementowe 

 betonowa kostka brukowa przy optymalnych ukła-

dach połączeń 

Nawierzchnie 

o nadmiernej 

hałaśliwości 

 

NNH 

(>81,0) 

 

82,0 

(86,0 -kostka 

kamienna) 

(>100,5) 

 

101,5 

(106,0 - kostka 

kamienna) 

 kostka kamienna 

 betonowa kostka brukowa bez optymalizacji połą-

czeń 

 betony cementowe poprzecznie rowkowane 

Ponieważ nawierzchnie porowate i poroelastyczne (tzw. ciche nawierzchnie - NC) powinny być stosowane 

dla dróg, na których prędkość potoku ruchu wynosi 60 km/godz. lub więcej, to najlepszym rozwiązaniem są 

nawierzchnie o zredukowanej hałaśliwości (ZH), do których zaliczono, m.in.: SMA i betony asfaltowe o uziar-

nieniu kruszywa mniejszym od 10 mm (zgodnie z Wymaganiami Technicznymi WT-2: są to SMA 5 i SMA 8 

oraz AC5 (beton asfaltowy) i AC8) oraz cienkie (BBM) i bardzo cienkie dywaniki bitumiczne (BBTM), wyko-

nane z mieszanki o nieciągłym uziarnieniu (MNU 8). 

W zależności od stosowanych tradycyjnie w różnych krajach mieszanek do warstw ścieralnych, obserwo-

wane są różne zmiany w hałaśliwości ruchu samochodowego. Na przykład w Wlk. Brytanii, gdzie bardzo po-

pularny jest Hot Rolled Asphalt, zastosowanie SMA zmniejszyło hałas samochodowy od 2.7 do 5.3 dB(A). 

Także we Włoszech, pomiary przy prędkości 110 km/h i w porównaniu z betonem asfaltowym 0/15 mm, wska-

zały spadek natężenia hałasu o 5.0÷7.0 dB(A). Nie zawsze tak dobry efekt jest osiągany. W przypadkach zasto-

sowania dodatkowego uszorstnienia drobnym kruszywem, o okresie około roku można spodziewać się wzrostu 

hałaśliwości nawierzchni. 

Z kolei asfalt porowaty to termin powszechnie stosowany na określenie mieszanki SMA o zawartości próż-

ni powyżej 15%.  

Rysunek 130. Asfalt porowaty o dużej zawartości próżni (źródło nynas.com) 

 

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 materia-
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łów powstających wskutek tarcia), soli stosowanych do odladzania i, oczywiście, wody w porównaniu z trady-

cyjnym 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 sto-

sowane w Holandii i Japonii, gdzie prawie 60% to nawierzchnie z asfaltu drenażowego. 

W warunkach klimatycznych Polski koszty utrzymania dróg o takiej nawierzchni są wciąż wysokie, stąd 

nie zaleca się ich stosowania w najbliższej perspektywie, ze względu na możliwą szybką utratę korzystnych 

właściwości akustycznych. Niewykluczone, że w przyszłości powstaną inne rodzaje mieszanek bardziej odpor-

nych na warunki klimatyczne, wtedy należałoby rozważyć stosowanie tego typu rozwiązań. 

Pomimo, że nawierzchnie o zredukowanej hałaśliwości są droższe, to ich stosowanie w dłuższej perspek-

tywie jest opłacalne. Koszt warstwy ścieralnej jest niewielkim ułamkiem kosztu budowy nowej drogi, a wła-

ściwości akustyczne są lepsze niż tradycyjnych asfaltów. Warto też poszukiwać rozwiązań bardziej zaawanso-

wanych niż powszechnie stosowane, gdyż pozwalają one często na rezygnację z ekranów akustycznych i ogra-

niczeń prędkości, dając w zamian dobry klimat akustyczny, a także, co jest istotne, pozwalają na zmniejszenie 

zużycia paliwa przez zmniejszenie oporu toczenia opon. 

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 eko-

nomicznych.  

Uspokojenie ruchu stanowi jeden z ważnych celów racjonalnej polityki komunikacyjnej w obszarach zur-

banizowanych, sprzyja realizacji wielu innych celów tej polityki oraz stanowi warunek zrównoważonego roz-

woju. 

Rysunek 131. 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, 

- 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.  
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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 geo-

metrii jezdni, w wyniku których, kierujący ma wrażenie, że ulica nie jest prosta, a jego reakcją jest wolniejsza 

jazda. 

Redukcje emisji hałasu w strefie uspokojonego ruchu waha się od 1 do 4 dB w zależności od zastosowa-

nych rozwiązań. Natomiast wyłącznie ulicy z ruchu skutkuje całkowitą likwidacją uciążliwości związanych z 

hałasem. 

Rysunek 132. Wprowadzenie uspokojenia ruchu poprzez zmianę geometrii ulicy - pierwotny  

przebieg oznaczono kolorem czerwonym - Katowice 

 

Rysunek 133. Strefa tylko dla rowerów, pieszych i transportu publicznego,  

czyli najmniej szkodliwych form transportu - Ratyzbona (Niemcy). 

 

EKRANY AKUSTYCZNE, WAŁY ZIEMNE 

Ochroną przed hałasem za pomocą klasycznego ekranu akustycznego objęte być powinny osiedla o zabu-

dowie niskiej (2-5 kondygnacje). Zastosowanie ekranu akustycznego w przypadku osiedli z budynkami wyso-

kimi 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 zabez-

pieczeń. Dodatkowo, w takiej sytuacji, może wystąpić pogorszenie sytuacji akustycznej na wyższych kondy-

gnacjach. W celu zapobieżenia takim sytuacjom, na krawędzi górnej ekranu stosuje się tzw. dyfraktory.  

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 266 – Poz. 3053



Rysunek 134. Ekran akustyczny porośnięty zielenią (źródło www.techbud.com.pl) 

 

Rysunek 135. Dyfraktor zamontowany na krawędzi górnej ekranu akustycznego (źródło www. techbud.com.pl) 

 

Rysunek 136. Przestrzenny rozkład hałasu po wybudowaniu ekranu akustycznego - widok 3D 

 

Rysunek 137. Przestrzenny rozkład hałasu po wybudowaniu wału ziemnego- widok 3D 

 

Ekrany wykonuje się z materiałów odbijających, odbijająco-pochłaniających lub odbijająco-rozprasza-

jących, takich jak np.: beton, drewno, różne odmiany trocinobetonu, keramzytobetonu, itp., z ceramiki, wresz-

cie ze specjalnych kaset akustycznych wypełnionych wełną mineralną umieszczoną między siatkami z tworzyw 

sztucznych, wewnątrz perforowanej blachy lub panelu PCV (pochłaniające) oraz z przezroczystych lub pół-

przezroczystych płyt szklanych, głównie z poliwęglanu lub szkła akrylowego (odbijające). Wymienione typy 
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ekranów akustycznych (poza akrylowymi) dzięki różnorodnym konstrukcjom umożliwiają rozrost i utrzymanie 

roślin pnących
35

. 

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

Rysunek 138. Wizualizacja ekranun akustycznego w formie tuneli oraz półtuneli projektowanego  

na trasie Toruńskiej w Warszawie - widok z góry (źródło Grotte art.) 

 

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 warto-

ściami 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. 

KONTROLA STANU TECHNICZNEGO POJAZDÓW, ŚRODKI TECHNICZNE STOSOWANE 

W POJAZDACH DROGOWYCH 

Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu mogą wynikać również ze złego stanu technicznego po-

jazdów. Z ruchu powinny być eliminowane pojazdy drogowe nie spełniające wymagań Rozporządzenia Mini-

stra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 

niezbędnego wyposażenia, (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262). Pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowa-

dzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniac (Dz. U. z 

2003 r. 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. 

                                                      
35) 

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

która może osiągnąć nawet 8-12 m rocznego przyrostu. 
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TWORZENIE PASÓW ZWARTEJ ZIELENI OCHRONNEJ 

Fale akustyczne rozchodzące się przez teren pokryty roślinnością są rozpraszane i pochłaniane. Najmniej-

szą 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%.  

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 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, gę-

stych skupiskach na dużych obszarach, tworzących po kilka pasów o szerokości po kilka lub kilkanaście me-

trów. 

MONITORING HAŁASU 

Państwowy Monitoring Środowiska (PMŚ) jest niezbędnym narzędziem do oceny wypełniania przez Pol-

skę 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 wzdłuż ciągów komunikacyjnych może 

być cennym narzędziem, a przede wszystkim dostarczy informacji potrzebnych do oceny polityki antyhałasowej. 

WYMIANA STOLARKI OTWOROWEJ 

Izolacyjność akustyczna okien zależy w znacznym stopniu od rodzaju szyb. Określa ją wskaźnik Rw, któ-

rego 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 róż-

nej grubości, z przestrzenią między nimi wypełnioną gazem ciężkim. Okna o podwyższonej izolacyjności aku-

stycznej mają wskaźnik Rw = 35 dB. Jeżeli hałas jest szczególnie uciążliwy, warto kupić okna o jeszcze wyż-

szej izolacyjności akustycznej: Rw powyżej 42 dB. W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji w domu sto-

suje się tzw. nawietrzaki (nawiewniki) regulujące napływ powietrza w zamkniętych pomieszczeniach. Dzięki 

takiemu rozwiązaniu, przy zamkniętych oknach następuje wymiana powietrza w mieszkaniu. 

Rysunek 139. Okno dźwiękoszczelne z nawietrzakiem 
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KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI W OTOCZENIU ŹRÓDEŁ HAŁASU - PLANOWANIE 

PRZESTRZENNE 

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 miejsco-

wych planach zagospodarowania przestrzennego zapewnia się warunki utrzymania równowagi przyrodniczej i 

racjonalną gospodarkę zasobami środowiska, w szczególności przez uwzględnianie potrzeb ochrony przed ha-

łasem.  

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

ochrony środowiska przed hałasem zostanie uchwalony przez sejmik województwa, zapisy te muszą być 

uwzględnione w planach zagospodarowania przestrzennego. Obydwa akty mają rangę aktów prawa miejsco-

wego 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 przestrzennym
36

. 

W ustaleniach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz w indywidualnych decyzjach o 

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu należy przeciwdziałać powstawaniu konfliktów przestrzen-

nych, wynikających z narażenia na oddziaływanie hałasu terenów, które zalicza się do chronionych przed hała-

sem 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 akustycz-

nie (budynki mieszkalne, szkoły, szpitale, itp.) na obszarze na którym są niespełnione standardy ochrony śro-

dowiska w zakresie hałasu, a nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, mógłby zo-

stać 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 Infra-

struktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wymagań technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.). 

Rysunek 140. Ochrona mieszkań przed hałasem, za pomocą przeźroczystych „ekranów”  

umieszczonych we wnęce okiennej (Kraków) 

 

Nowotworzone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, dla zabudowanych terenów położo-

nych w strefie udokumentowanych przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu lub dla będących ich przyczy-

ną terenów usługowych i przemysłowych, powinny wprowadzić ww. wymaganie.  

                                                      
36) 

K. Gruszecki, Komentarz do ustawy Poś, LEX, Warszawa 2007. 
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W przypadku posiadania przez gminę 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, 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 mieszka-

niowej 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 środowi-

ska. W przypadku konieczności budowy ekranów akustycznych należy wprowadzać obudowę biologiczną wo-

kół ekranów w celu poprawy ich estetyki. 

Stosowanie w planowaniu przestrzennym zasady strefowania, tzn. wprowadzania określonego typu zabu-

dowy i zagospodarowania terenu w zależności od występującego lub potencjalnego poziomu hałasu, może za-

wczasu ograniczyć uciążliwość związaną z ponadnormatywnym hałasem. Należy dążyć do właściwego strefo-

wania 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 141. Przykład właściwego strefowania akustycznego 

Strefa 

hałaśliwa 

(I) 

 
Strefa obojętna 

pod względem aku-

stycznym (II) 

 

Strefa wymaga-

jąca ochrony przed 

hałasem 

„mniej wrażliwa” 

(III) 

 

Strefa wymagająca 

ochrony przed hałasem 

„bardzo wrażliwa” (IV) 

Przykładowe strefowanie wokół tras komunikacyjnych: 

- 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 tere-

nu, 

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

wymi 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 pozio-

mu hałasu, do planów wprowadza się linie zabudowy oddalające budynki mieszkalne od źródła hałasu 

oraz stosowne zabezpieczenia akustyczne, np. w postaci dźwiękochłonnych przegród budowlanych, 

ekranów, szyb okiennych o zwiększonej izolacyjności, a także poprzez usytuowanie budynków, okre-

ślenie 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. 
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Rysunek 142. Przykład strefowania obszarów w sąsiedztwie drogi 

 

Rysunek 143. Przykład rozmieszczenia pomieszczeń w budynku 

 

Lokalizacja budynków w znacznej odległości od trasy komunikacyjnej 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 miesz-

kalnych położonych dalej. W przypadku braku takich możliwości należy stosować na obiekcie podlegającym 

ochronie, przeźroczyste ekrany, które znajdują się w pewnej odległości przed elewacją (ok. 1 m). 

Rysunek 144. Przykład zabudowy tarasowej 

 

4.3. METODYKA REALIZACJI PROGRAMU 

Należy przyjąć, że brak jest technicznych i ekonomicznych możliwości dokonania poprawy warunków aku-

stycznych środowiska w krótkim czasie na wszystkich obszarach tego wymagających. Stąd też programy 

ochrony środowiska przed hałasem muszą mieć charakter wieloletni. Założenie to jest zgodne z treścią przepisu 

zawartego w art. 8 ust. 5 Dyrektywy 2002/49/WE, w którym m.in. wymaga się dokonywania analiz programów 

ochrony przed hałasem i w miarę konieczności – ich zmian i korekt - w okresach co 5 lat. Dyrektywa nie okre-

śla przy tym ram czasowych zakończenia realizacji programów. 
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Biorąc pod uwagę ww. uwarunkowania, niezbędne jest przyjęcie pewnych kryteriów, w oparciu o które zo-

staną określone cele do zrealizowania w ramach Programu. Parametrami tymi muszą być określone wartości 

poziomów dźwięku.  

Sposób ustalania kryterium powinien uwzględniać co najmniej: 

- krajowe kryteria oceny hałasu (zestawy prawnie ustanowionych poziomów dopuszczalnych, wskaźnik M), 

- zasadę prewencji, o której jest mowa w art. 1 Dyrektywy 2002/49/WE,  

a więc uwzględniać podział obszarów objętych programem na obszary wymagające: 

- działań naprawczych (poprawa istniejącego stanu akustycznego środowiska), 

- ochrony istniejącego, korzystnego stanu akustycznego tam, gdzie się on jeszcze zachował.  

Polskie przepisy prawne ustalają zróżnicowane wartości poziomów dopuszczalnych w odniesieniu do 

wskaźników oceny, z których w przypadku niniejszego Programu znaczenie mają dwa: 

- poziom dzienno-wieczorno-nocny – LDWN, 

- poziom nocny - LN. 

Przyjmuje się, iż celem strategicznym odnoszącym się do ochrony klimatu akustycznego powinna być do-

celowa wartość poziomu hałasu w środowisku, wyrażona przy pomocy wskaźnika oceny, którym jest poziom 

dzienno-wieczorno-nocny LDWN.  

Ze względu na to, iż na rozpatrywanym obszarze przekroczenia poziomów dopuszczalnych są większe dla 

wskaźnika LDWN, działania niniejszego Programu uzależniono od wielkości przekroczeń tegoż wskaźnika. 

W poniższej tabeli zaproponowano ogólny sposób ustalania planów działań wraz z określeniem terminu ich 

realizacji. 

Tabela 117. Zestawienie celów operacyjnych Programu 

Okres Działanie Horyzont czasowy 

Krótkoterminowy 

Działania na terenach, na których występują przekrocze-

nia poziomów dopuszczalnych powyżej 10 dB dla wskaź-

nika LDWN oraz działania wspomagające Program na po-

zostałych terenach 

2014-2019 

Długoterminowy 

Działania, których realizacja nie jest możliwa lub jest 

niewskazana w okresie krótkoterminowym ze względów 

ekonomicznych lub ze względu na planowane/trwające 

inwestycje komunikacyjne 

Po aktualizacji Programu 

- po 2019 roku 

Działania Programu zostały dobrane tak, aby uwzględniać wpływ aktualnie realizowanych oraz przyszłych 

inwestycji na klimat akustyczny w danym rejonie - autostradowej obwodnicy Łodzi oraz budowy wybranych 

dróg ekspresowych (S-8). Podyktowane jest to zarówno względami ekonomicznymi jak brakiem możliwości 

„cofnięcia” działań już zrealizowanych (np. budowa ekranów akustycznych).  

Zatem w okresie krótkoterminowym Program koncentrować się będzie wyłącznie na rzetelnej analizie no-

wych rozkładów ruchu na sieci dróg wojewódzkich, wynikających głównie z programu budowy autostrad. 

Możliwym jest, że ciężki ruch samochodowy przeniesie się na wybudowane autostrady i drogi ekspresowe, tym 

samym nie będzie potrzeby wydawania wielu milionów złotych na zabezpieczenia akustyczne (np. ekrany aku-

styczne), a zaoszczędzone pieniądze będzie można przeznaczyć na poprawę jakości dróg. 

Działania podzielono na inwestycyjne (remonty/modernizacje dróg, ograniczenia i kontrole prędkości) oraz 

na wspomagające (ekspertyzy, działania z zakresu planowania przestrzennego), które są obligatoryjne dla 

wszystkich rejonów, na których występują przekroczenia poziomów dopuszczalnych hałasu. 
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5. OKREŚLENIE I OCENA DZIAŁAŃ PROGRAMU 

W ramach Programu zaproponowano następujące działania: 

Tabela 118. Zestawienie informacji o działaniach Programu dla odcinka drogi wojewódzkiej  

nr 713 od km 46+300 do km 55+100 

Lp. Działanie 
Jednostka odpo-

wiedzialna 
Termin realizacji Koszt realizacji 

1 
Aktualizacja mapy akustycznej na roz-

patrywanym odcinku DW 713 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w 

Łodzi 

2014-2019 10 tys. 

2 
Prowadzenie przeglądów stanu na-

wierzchni drogowej 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w 

Łodzi 

2014-2019 bezkosztowo 

3 

Uwzględnianie zasad kształtowania 

przestrzeni w otoczeniu źródeł hałasu 

dla nowotworzonych planów zagospo-

darowania przestrzennego 

Rady Gmin Zadanie ciągłe bezkosztowo 

Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu powyżej 10 dB występują wzdłuż ulicy Mireckiego, która 

zgodnie z powyższymi informacjami, w 2013 roku zyskała nową nawierzchnię, w związku z powyższym nale-

ży oczekiwać zmniejszenia ponadnormatywnego oddziaływania hałasu. Aktualizacja mapy akustycznej pozwo-

li ocenić wielkość redukcji hałasu. 

Natomiast prowadzenie corocznych, wiosennych przeglądów stanu nawierzchni drogowej pozwoli utrzy-

mać drogi w należytym stanie technicznym. Z każdorazowego przeglądu, wykonanego przez specjalne zespoły 

wyznaczone do tego zadania, powinien być sporządzony raport o stanie nawierzchni drogowej. Raport powi-

nien zawierać informacje o stanie jezdni na poszczególnych odcinkach (np. typ nawierzchni, liczba kolein, 

dziur, źle osadzonych studzienek, itp. – wraz z lokalizacją). Gotowy raport powinno konsultować się z właści-

wymi organami samorządu terytorialnego w celu określenia priorytetów. Na podstawie powyższego raportu 

powinna co roku powstawać aktualna lista odcinków ulic przeznaczonych do remontu. 

Tabela 119. Przykład raportu o stanie nawierzchni 

Odcinek drogi 

(od-do) 
Stan nawierzchni Dodatkowe uwagi 

Data planowanego 

remontu/modernizacji 
Wniosek 

x 
np. zły – liczne 

dziury 

np. źle osadzone stu-

dzienki 
brak 

Konieczny remont 

w bieżącym roku 

y 
Dostateczny – 

nieliczne ubytki 

np. może ulec znacznej 

dewastacji w okresie 

zimowym 

brak 

Remont może być 

konieczny w na-

stępnym roku 

Wprowadzenie nawierzchni o uziarnieniu mniejszym od 10 mm (o zredukowanej hałaśliwości – ZH
37

) mo-

że spowodować trudności w zaprojektowaniu mas bitumicznych dla wyższych kategorii ruchu (KR4, KR6) 

oraz odpornych na koleinowanie dla dróg już istniejących. W związku z powyższym, w przypadku remontów 

nawierzchni drogowej należy pozostawić dotychczasowe uziarnienie, tj. maksymalnie do 11 mm. 

Natomiast dla nowoprojektowanych dróg wojewódzkich prowadzonych w nowym śladzie (obwodnice 

miejscowości) obligatoryjnie należy stosować nawierzchnie o tzw. zredukowanej hałaśliwości (ZH), tj. o uziar-

nieniu poniżej 10 mm. 

6. HARMONOGRAM I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ PROGRAMU 

Jak już wspomniano do określenia harmonogramu i kolejności realizacji działań Programu należy zastoso-

wać tzw. wskaźnik M (por. Rozdział 4.4.3). 

                                                      
37) 

Zobacz rozdział 4.5.2.2. 
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Wskaźnik M zdefiniowano w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w spra-

wie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem i ma 

postać: 

M = 0.1•m•(10
0.1•ΔL 

- 1) 

gdzie:  

M - wartość wskaźnika,  

ΔL - wielkość przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu dB,  

m - liczba mieszkańców na terenie o przekroczonym poziomie dopuszczalnym.  

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

mieszkaniowego, uwzględniając ilość mieszkańców i wielkość przekroczeń. Podczas prac nad mapą akustycz-

ną dla dróg wojewódzkich określono wskaźnik M dla pojedynczych budynków. 

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

cej w obszarach, na których te przekroczenia występują. 

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.  

Uzyskane wartości wskaźnika M stanowią o kolejności realizacji zadań programu na terenach mieszkanio-

wych. Kolejność ustala się zaczynając od terenów o najwyższej wartości wskaźnika M do terenów o wartości 

wskaźnika M najniższej.  

W związku z tym, iż niniejsze opracowanie dotyczy jednego ciągu drogowego, nie można rozpatrywać ko-

lejności realizowania zaplanowanych działań na tym odcinku w zależności od wielkości wskaźnika M. Ustalo-

no, że wszystkie działania wymienione w Programie należy wykonać w okresie krótkoterminowym, czyli w 

latach 2014-2019, przy czym są to działania na odcinkach drogowych, dla których wartości wskaźników M dla 

budynków są również największe (por. tabela poniżej). 

Tabela 120. Harmonogram realizacji poszczególnych zadań Programu 

Droga Działanie 
Jednostka odpo-

wiedzialna 
Termin realizacji Koszt realizacji 

DW 

713 

Aktualizacja mapy akustycznej na rozpa-

trywanym odcinku DW 713 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w Ło-

dzi 

2014-2019 10 tys. 

Prowadzenie przeglądów stanu na-

wierzchni drogowej 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w Ło-

dzi 

2014-2019 bezkosztowo 

Uwzględnianie zasad kształtowania prze-

strzeni w otoczeniu źródeł hałasu dla 

nowotworzonych planów zagospodaro-

wania przestrzennego 

Rady Gmin Zadanie ciągłe bezkosztowo 

7. CZĘŚĆ GRAFICZNA (MAPOWA) OBEJMUJĄCA ZESTAW MAP AKUSTYCZNYCH PO ZA-

PROPONOWANYCH ZABEZPIECZENIACH AKUSTYCZNYCH BĄDŹ PROPONOWANYCH OB-

SZARACH OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA 

W ramach niniejszego Programu nie zaproponowano żadnych ekranów akustycznych oraz obszarów ogra-

niczonego użytkowania. 

8. PODSUMOWANIE 

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 map akustycznych odcinków drów wojewódzkich administrowanych przez 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. 
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Dynamiczny rozwój województwa łódzkiego, szczególnie w dziedzinie komunikacji, powoduje koniecz-

ność dostosowania zadań Programu ochrony środowiska przed hałasem do zmieniającej się struktury połączeń 

drogowych. 

Nie jest znane prognozowane natężenie ruchu, które nastąpi po zakończeniu realizacji autostrad, dróg eks-

presowych oraz obwodnic miejskich. W związku z powyższym miarodajne analizy akustyczne mogą nastąpić 

dopiero gdy układ drogowy zostanie na wiele lat ustalony. Proponowanie kosztownych działań inwestycyjnych, 

jakimi są środki ochrony przed hałasem (np. ekrany akustyczne), w perspektywie obniżenia poziomu hałasu 

związanego z zakończeniem inwestycji budzi wiele wątpliwości.  

Opisane w niniejszym Programie działania wspomagające przyniosą także inne korzyści np. poprawę bez-

pieczeństwa ruchu, zmniejszenie wprowadzanych zanieczyszczeń ze źródeł liniowych, a przestrzeganie zasad 

właściwego planowania przestrzennego pozwoli zapobiec powstawaniu konfliktów akustycznych w przyszłości. 

Działania zawarte w niniejszym Programie są działaniami realnymi. Większość kosztów poniesionych na 

niniejszy Program należy postrzegać jako konieczność realizacji zadań już zaplanowanych i jedynie pośrednio 

związanych z ochroną akustyczną.  

Realizując zadania, mające wpływ na klimat akustyczny wokół dróg wojewódzkich, należy korzystać z ka-

talogu środków antyhałasowych i najnowszych zdobyczy techniki, pozwalających na zmniejszenie uciążliwości 

akustycznej inwestycji.  

Dla nowoprojektowanych dróg wojewódzkich prowadzonych w nowym śladzie (np. obwodnice miejsco-

wości) należy stosować zalecenia zawarte w niniejszym Programie. Dla starych przebiegów dróg wojewódz-

kich w obszarach miast nie ma takich możliwości. Pasy drogowe posiadają ograniczoną szerokość, a ze wzglę-

du na występującą zwartą zabudowę uliczną i brak rezerwy terenu, lokalizacja ekranów akustycznych lub in-

nych środków ochrony przed hałasem napotyka na duże trudności. 

Działania w okresie długoterminowym powinny być ukierunkowane, przede wszystkim, na wyprowadzenie 

części ruchu samochodowego, w szczególności ruchu samochodów ciężkich, z tras przebiegających przez tere-

ny zamieszkane. Może to spowodować przeniesienie uciążliwości związanej z hałasem w inne rejony dotych-

czas spokojne. Należy temu przeciwdziałać stosując najnowsze technologie nawierzchni dróg oraz, tam gdzie 

będzie to uzasadnione, nowoczesne ekrany akustyczne. 
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IX. DROGA WOJEWÓDZKA NR 715 OD KM 0+000 DO KM 1+700 

Spis treści: 

1. Podstawy realizacji programu 

2. Część opisowa 

2.1. Opis obszaru objętego programem 

2.2. Podanie naruszeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku wraz z zakresem naruszenia 

2.3. Wyszczególnienie podstawowych kierunków i zakresu działań niezbędnych do przywrócenia dopuszczalnych 

      poziomów hałasu w środowisku 

2.4. Termin realizacji programu, w tym terminy realizacji poszczególnych zadań 

2.5. Koszty realizacji programu, w tym koszty realizacji poszczególnych zadań 

2.6. Źródła finansowania programu 

2.7. Wskazanie rodzajów informacji i dokumentów wykorzystanych do kontroli i udokumentowania realizacji 

       programu 

3. Część wyszczególniająca ograniczenia i obowiązki wynikające z realizacji programu 

3.1. Sejmik Województwa  

3.2. Zarządzający drogą 

3.3. Organy administracji właściwe do wydawania aktów prawa miejscowego 

4. Uzasadnienie zakresu określonych zagadnień 

4.1. Dane i wnioski wynikające ze sporządzonych map akustycznych 

4.2. Analiza materiałów, dokumentów i publikacji wykorzystanych w opracowaniu 

4.2.1. Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego „Łódzkie 2020” 

4.2.2. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego 

4.2.3. Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim 

4.2.4. Program ochrony środowiska dla gminy Łęczyca 

4.2.5. Program ochrony środowiska dla województwa łódzkiego 

4.2.6. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

4.3. Przepisy prawa i decyzje administracyjne mające wpływ na stan akustyczny środowiska 

4.3.1. Dyrektywa 2002/49/WE 

4.3.2. Prawo ochrony środowiska 

4.3.3. Rozporządzenia Ministra Środowiska 

4.3.4. Obszary ograniczonego użytkowania 

4.3.5. Decyzje administracyjne mające wpływ na stan akustyczny środowiska 

4.3.6. Przepisy dotyczące emisji hałasu z instalacji i urządzeń, w tym pojazdów, których funkcjonowanie ma 

          negatywny wpływ na środowisko 

4.4. Nowe dostępne techniki i technologie w zakresie ograniczania hałasu 

4.4.1. Wielkości wpływające na poziom hałasu 

4.4.2. Możliwości działań w zakresie redukcji hałasu - katalog środków 

4.5. Metodyka realizacji programu 
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5. Określenie i ocena działań programu 

6. Harmonogram i kolejność realizacji poszczególnych zadań programu 

7. Część graficzna (mapowa) obejmująca zestaw map akustycznych po zaproponowanych zabezpieczeniach 

     akustycznych bądź proponowanych obszarach ograniczonego użytkowania 

8. Podsumowanie. 

Spis tabel: 

Tabela 121. Naruszenia dopuszczalnych poziomów hałasu 

Tabela 122. Działania programu dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 715 od km 0+000 do km 1+700 

Tabela 123. Aspekty finansowe działań programu dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 715 od km 0+000 do km 

                  1+700 

Tabela 124. Zestawienie odcinków dróg wojewódzkich objętych mapowaniem akustycznym 

Tabela 125. Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach mapy akustycznej dla odcinka drogi 

                   wojewódzkiej nr 715 od km 0+000 do km 1+700  wskaźnik LDWN 

Tabela 126. Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach mapy akustycznej dla odcinka drogi 

wojewódzkiej nr 715 od km 0+000 do km 1+700 wskaźnik LN 

Tabela 127. Analiza miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w omawianym rejonie 

Tabela 128. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł 

hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków po-

wietrznych, wyrażone wskaźnikami LDWN i LN, mającymi zastosowanie do prowadzenia długo-

okresowej polityki w zakresie ochrony środowiska przed hałasem 

Tabela 129. Poziom hałasu zewnętrznego pojazdów 

Tabela 130. Redukcja hałasu w wyniku zmiany ilości samochodów ciężkich w ruchu (wg prof. dr hab. R. Ma-

karewicza - Uniwersytet im. A. Mickiewicza Instytut Akustyki Zakład Akustyki Środowiska) 

Tabela 131. Klasyfikacja nawierzchni drogowych (według prof. PB dr inż. Władysława Gardziejczyka) 

Tabela 132. Zestawienie celów operacyjnych programu 

Tabela 133. Zestawienie informacji o działaniach programu dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 715 od km 

0+000 do km 1+700 

Tabela 134. Przykład raportu o stanie nawierzchni 

Tabela 135. Harmonogram realizacji poszczególnych zadań programu. 

Spis rysunków: 

Rysunek 145. Graficzny przebieg rozpatrywanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 715 od km 0+000 do km 

1+700 

Rysunek 146. Kierunki rozwoju przestrzennego województwa łódzkiego do 2030 roku 

Rysunek 147. Wielkości wpływające na emisję i rozchodzenie się hałasu - hałas drogowy 

Rysunek 148. Asfalt porowaty o dużej zawartości próżni (źródło nynas.com) 

Rysunek 149. Jeden z elementów uspokojenia ruchu (źródło zm.org.pl) 

Rysunek 150. Wprowadzenie uspokojenia ruchu poprzez zmianę geometrii ulicy - pierwotny przebieg ozna-

czono kolorem czerwonym - Katowice 

Rysunek 151. Strefa tylko dla rowerów, pieszych i transportu publicznego, czyli najmniej szkodliwych form 

transportu - Ratyzbona (Niemcy) 

Rysunek 152. Ekran akustyczny porośnięty zielenią (źródło www.techbud.com.pl) 

Rysunek 153. Dyfraktor zamontowany na krawędzi górnej ekranu akustycznego (źródło www.techbud.com.pl) 
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Rysunek 154. Przestrzenny rozkład hałasu po wybudowaniu ekranu akustycznego - widok 3D 

Rysunek 155. Przestrzenny rozkład hałasu po wybudowaniu wału ziemnego - widok 3D 

Rysunek 156. Wizualizacja ekranu akustycznego w formie tuneli oraz półtuneli projektowanego na Trasie To-

ruńskiej w Warszawie - widok z góry (źródło Grotte Art.) 

Rysunek 157. Okno dźwiękoszczelne z nawietrzakiem 

Rysunek 158. Ochrona mieszkań przed hałasem za pomocą przeźroczystych „ekranów” umieszczonych we 

wnęce okiennej (Kraków) 

Rysunek 159. Przykład właściwego strefowania akustycznego 

Rysunek 160. Przykład strefowania obszarów w sąsiedztwie drogi 

Rysunek 161. Przykład rozmieszczenia pomieszczeń w budynku 

Rysunek 162. Przykład zabudowy tarasowej. 

 

 

1. PODSTAWY REALIZACJI PROGRAMU 

Opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem (zwanego dalej Programem) wynika z obo-

wiązku nałożonego w art. 119 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2013 r., poz. 1232). Wymóg ten został wprowadzony do ustawy Poś poprzez implementację Dyrekty-

wy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się 

do ocenyi zarządzania poziomem hałasu w środowisku. 

Merytoryczną podstawą opracowania Programu jest „Mapa akustyczna odcinków dróg administrowanych 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź” wraz z jej aktualizacją wynikającą ze 

zmiany przepisów dotyczących dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Wykonane w ramach jej re-

alizacji mapy terenów zagrożonych hałasem (mapy konfliktów akustycznych) stanowiły podstawę niniejszego 

opracowania. 

2. CZĘŚĆ OPISOWA 

2.1. OPIS OBSZARU OBJĘTEGO ZAKRESEM PROGRAMU 

Odcinek w całości znajduje się w mieście Brzeziny. Rozpoczyna się na skrzyżowaniu z DK 72, a kończy na 

wysokości południowo-wschodniej granicy miasta, przebiega w ciągu ul. Stanisława Okrzei. W swojej północ-

nej części, odcinek DW 715 sąsiaduje z zabudową mieszkaniową jedno- i wielorodzinną. Następnie przebiega 

przez tereny rolne, z zabudową niechronioną, oraz mieszkaniowo-usługową i zagrodową. 

Na rysunku poniżej, kolorem czerwonym, przedstawiono graficzny przebieg rozpatrywanego odcinka drogi 

wojewódzkiej nr 715. 

Rysunek 145. Graficzny przebieg rozpatrywanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 715 
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2.2. PODANIE NARUSZEŃ DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU 

WRAZ Z ZAKRESEM NARUSZENIA 

Poniżej zestawiono tabelarycznie odcinki DW 715 na rozpatrywanym obszarze, wraz z podaniem zakresu 

naruszeń poziomów dopuszczalnych. 

Tabela 121. Naruszenia dopuszczalnych poziomów hałasu 

Lp. 

Pikietaż 

Opis odcinka 

Wielkość przekroczeń 

(dB) 
Wielkość wskaźnika M 

początkowy końcowy 

(km) (km) 
Wskaźnik 

LDWN 

Wskaźnik 

LN 

Wskaźnik 

LDWN 

Wskaźnik 

LN 

1 0+000 0+750 
ul. Reformacka - ul. 

Dąbrowskiego 
powyżej 10 

powyżej 

10 
powyżej 20 

powyżej 

20 

2 0+750 1+700 
ul. Dąbrowskiego – 

granica m. Brzeziny 
do 10 do 10 do 1 do 1 

2.3. WYSZCZEGÓLNIENIE PODSTAWOWYCH KIERUNKÓW I ZAKRESU DZIAŁAŃ NIE-

ZBĘDNYCH DO PRZYWRÓCENIA DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW HAŁASU W ŚRODOWI-

SKU 

Zgodnie z informacją przekazaną przez Zarząd Dróg Wojewódzkich na terenie m. Brzeziny ZDW nie prze-

prowadzał w ciągu ostatnich 3 lat żadnych działań związanych z wymianą nawierzchni asfaltowej.  

W planach realizacji po 2016 roku znajduje się obwodnica Brzezin (w ciągu drogi krajowej DK 72), jed-

nakże ze względu na trwające procedury przygotowawcze oraz brak wyłonionego wariantu inwestycja ta nie 

została uwzględniona w niniejszym raporcie. Warto jednak zaznaczyć, że jej realizacja będzie miała fundamen-

talny wpływ na poprawę klimatu akustycznego na terenie m. Brzeziny i w praktyce powinna spowodować li-

kwidację przekroczeń poziomów dopuszczalnych hałasu (min. poprzez umożliwienie całkowitego wyprowa-

dzenia ruchu ciężkiego z ulicy Okrzei, a także ogólne zmniejszenie natężenia ruchu). 

Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu powyżej 10 dB występują na odcinku od ul. Reformackiej 

do ul. Dąbrowskiego (od km 0+000 do km 0+750). Zgodnie z powyższym ze względu na wielkość przekroczeń 

poziomów dopuszczalnych hałasu oraz zły stan nawierzchni drogowej proponuje się w okresie krótkotermino-

wym, remont nawierzchni oraz wprowadzenie ograniczenia prędkości ruchu do 40 km/h. 

Jako działania wspomagające Program w okresie jego realizacji proponuje się: 

- prowadzenie corocznych, wiosennych przeglądów nawierzchni drogowej oraz ustalenie priorytetów re-

montów/modernizacji nawierzchni drogowej na całej długości rozpatrywanego odcinka, 

- uwzględnianie zasad kształtowania przestrzeni, zgodnie z opisem w rozdziale 4.4.2.10, w otoczeniu 

źródeł hałasu dla nowotworzonych planów zagospodarowania przestrzennego, przy czym zadanie to 

powinno być prowadzone w sposób ciągły podczas trwania obecnego oraz następnych Programów. 

Tabela 122. Działania Programu dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 715 od km 0+000 do km 1+700 

Lp. Działanie 
Jednostka  

odpowiedzialna 

Termin  

realizacji 

1 
Remont nawierzchni drogowej na odcinku DW 715 od 

km 0+000 do km 0+750 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w 

Łodzi 

2014-2019 

2 
Wprowadzenie ograniczenia prędkości do 40 km/h na 

odcinku DW 715 od km 0+000 do km 0+750 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w 

Łodzi 

2014-2019 

3 
Aktualizacja mapy akustycznej na rozpatrywanym od-

cinku DW 713 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w 

Łodzi 

2014-2019 

4 Prowadzenie przeglądów stanu nawierzchni drogowej 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w 

Łodzi 

2014-2019 
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5 

Uwzględnianie zasad kształtowania przestrzeni w oto-

czeniu źródeł hałasu dla nowotworzonych planów zago-

spodarowania przestrzennego 

Burmistrz miasta 

Brzeziny 
Zadanie ciągłe 

2.4. TERMIN REALIZACJI PROGRAMU, W TYM TERMINY REALIZACJI POSZCZEGÓNYCH 

ZADAŃ 

Zaproponowane w poprzednim punkcie działania należy wykonać w okresie od 2014 do 2019 roku. 

2.5. KOSZTY REALIZACJI PROGRAMU, W TYM KOSZTY REALIZACJI POSZCZEGÓL-

NYCH ZADAŃ 

Poniżej przedstawiono tabelaryczne zestawienie kosztów działań zaproponowanych dla rozpatrywanego 

odcinka drogi nr 715. 

Tabela 123. Aspekty finansowe działań Programu dla odcinka drogi wojewódzkiej  

nr 715 od km 0+000 do km 1+700 

Lp. Działanie Koszt (zł) 
Jednostka  

odpowiedzialna 

Źródła  

finansowania 

1 

Remont nawierzchni drogowej na od-

cinku DW 715 od km 0+000 do km 

0+750 

300 000 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w Ło-

dzi 

Budżet Wojewódz-

twa Łódzkiego 

2 

Wprowadzenie ograniczenia prędkości 

do 40 km/h na odcinku DW 715 od km 

0+000 do km 0+750 

5 tys. 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w Ło-

dzi 

Budżet Wojewódz-

twa Łódzkiego 

3 
Aktualizacja mapy akustycznej na 

rozpatrywanym odcinku DW 715 
10 tys. 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w Ło-

dzi 

Budżet Wojewódz-

twa Łódzkiego 

4 
Prowadzenie przeglądów stanu na-

wierzchni drogowej 
bezkosztowe 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w Ło-

dzi 

Budżet Wojewódz-

twa Łódzkiego 

5 

Uwzględnianie zasad kształtowania 

przestrzeni w otoczeniu źródeł hałasu 

dla nowotworzonych planów zagospo-

darowania przestrzennego 

bezkosztowe 
Burmistrz miasta 

Brzeziny 

Budżet gminy 

Brzeziny 

2.6. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU 

Finansowanie działań niniejszego Programu spoczywa na jednostkach zobowiązanych do ich realizacji 

(Tabela 3). Dodatkowych źródeł finansowania wskazane jednostki mogą szukać wśród funduszy unijnych (np. 

fundusze strukturalne, Fundusz Spójności), środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej, kredytów bankowych oraz dotacji z budżetu centralnego. 

2.7. WSKAZANIE RODZAJÓW INFORMACJI I DOKUMENTÓW WYKORZYSTANYCH DO 

KONTROLI I UDOKUMENTOWANIA REALIZACJI PROGRAMU 

Program ochrony środowiska przed hałasem jest określany z drodze uchwały przez Sejmik Województwa 

Łódzkiego, który będzie kontrolował realizację Programu. Obowiązki innych organów będą dotyczyły głównie 

informacji o wydawanych decyzjach i aktach prawa miejscowego mających wpływ na realizację Programu i 

ograniczone są do działań o charakterze sprawozdawczym. 

Uprawnienie Sejmiku Województwa Łódzkiego do żądania takich informacji ma za zadanie zwiększyć 

możliwości całościowej oceny sytuacji wpływającej na przekroczenie standardów środowiska i szybsze podej-

mowanie właściwych rozstrzygnięć.  

Informacje do raportu Sejmik Województwa uzyskuje także od podmiotów zobowiązanych do realizacji 

zadań Programu, tj. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi oraz Burmistrza miasta Brzeziny. Wskazane pod-

mioty odpowiedzialne za realizację zadań przewidzianych w Programie są zobowiązane przekazywać w termi-

nie do 31 marca każdego roku Sejmikowi Województwa raport z realizacji Programu za rok ubiegły. 
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W szczególności Raport powinien zawierać: 

1) opisy poszczególnych zadań zrealizowanych i będących w realizacji: 

- jednostkę odpowiedzialną za zadanie,  

- wydane decyzje administracyjne lub dokonane zgłoszenia, 

- harmonogram realizacji zadania, koszty i źródła finansowania, 

- założone i uzyskane w wyniku realizacji rezultaty zadania, 

- informację o weryfikacji skuteczności zadania (np. poprzez pomiary akustyczne); 

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). 

3. CZĘŚĆ WYSZCZEGÓLNIAJĄCA OGRANICZENIA I OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z REALI-

ZACJI PROGRAMU 

3.1. SEJMIK WOJEWÓDZTWA 

Sejmik województwa jest organem administracji odpowiedzialnym m.in. za wydawanie aktów prawa miej-

scowego, w szczególności: 

- uchwalenie programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami (art. 119 ust. 

2 Poś), 

- ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania (art. 135 ust. 2 Poś), 

- ustanowienie strefy przemysłowej (art. 136d. Poś). 

Sejmik województwa ma obowiązek zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, któ-

rego przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony środowiska przed hałasem (art. 119 ust. 2a Poś). 

Sejmik województwa przyjmuje raporty z realizacji programu ochrony środowiska przed hałasem dla tere-

nów poza aglomeracjami. 

3.2. ZARZĄDZAJĄCY DROGĄ 

Artykuł 139 Poś stanowi, że w przypadku dróg przestrzeganie wymogów ochrony środowiska muszą za-

pewnić zarządzający tymi obiektami. Do ich obowiązków należy: 

- stosowanie zabezpieczeń akustycznych i właściwej organizacji ruchu w celu ochrony środowiska przed 

zanieczyszczeniem hałasem (art. 173 Poś), 

- obowiązek dotrzymania standardów jakości środowiska (rozumiany jako obowiązek zachowania do-

puszczalnych poziomów hałasu - art. 174 Poś), 

- obowiązek prowadzenia okresowych lub ciągłych pomiarów wartości poziomu hałasu w środowisku 

(art. 175 Poś), 

- obowiązek przedstawiania właściwemu organowi ochrony środowiska oraz wojewódzkiemu inspekto-

rowi ochrony środowiska wyników wykonanych pomiarów (art. 177 ust. 1 Poś), 

- obowiązek sporządzania co 5 lat map akustycznych dróg zaliczonych do obiektów których eksploatacja 

może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, (art. 179 ust. 1 Poś), 

- obowiązek niezwłocznego przedłożenia fragmentów map akustycznych obejmujących określony powiat 

właściwemu marszałkowi (art. 179 ust. 4 pkt 1 Poś), 

- obowiązek niezwłocznego przedłożenia fragmentów map akustycznych obejmujących określone woje-

wództwo właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska (art. 179 ust. 4 pkt 2 Poś), 

- obowiązek sporządzenia po raz pierwszy mapy akustycznej terenu w terminie 1 roku, od dnia w którym 

obiekt został zaliczony do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie 

akustyczne na znacznych obszarach (art. 179 ust. 5 Poś). 
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Wszystkie działania zawarte w niniejszym Programie związane są z eksploatacją istniejących dróg. Zgodnie 

z art. 173 Poś ochronę przed zanieczyszczeniami powstającymi w związku z eksploatacją dróg zapewnia się 

poprzez:  

- stosowanie rozwiązań technicznych ograniczających rozprzestrzenianie zanieczyszczeń, min. zabezpie-

czeń akustycznych, 

- właściwą organizację ruchu. 

K. Gruszecki (Prawo ochrony środowiska. Komentarz, LEX, 2008, wyd. II) w komentarzu do art. 173 za-

uważa: „Następstwem rozwoju cywilizacyjnego jest konieczność coraz intensywniejszego przemieszczania się 

ludzi, co wiąże się z udoskonalaniem istniejących rozwiązań komunikacyjnych oraz wymusza wprowadzanie 

nowych. Niestety, z tego tytułu mogą wynikać również znaczne zagrożenia dla środowiska. Dlatego w art. 173 

ustawy wskazano, przy użyciu jakich środków powinna być realizowana minimalizacja negatywnego oddzia-

ływania na środowisko wymienianych w tym przepisie ciągów komunikacyjnych. W komentowanym przepisie 

nie wskazano, kto jest adresatem wynikających z niego obowiązków. Biorąc pod uwagę ich generalny charak-

ter oraz duże zróżnicowanie, należy przyjąć, że będą one spoczywały na podmiotach projektujących określone 

rozwiązania komunikacyjne, a także na ich wykonawcach oraz podmiotach, które będą nimi zarządzały. Z tego 

katalogu nie można wyłączyć również organów administracji wydających pozwolenia na realizację tych przed-

sięwzięć oraz czuwających nad prawidłową ich realizacją i funkcjonowaniem”. 

Do obowiązku zarządcy analizowanych tras komunikacyjnych należy sporządzanie i przedkładanie Sejmi-

kowi Województwa Łódzkiego, do końca marca każdego roku, rocznych sprawozdań za rok poprzedni z prze-

biegu prac nad realizacją Programu. Dodatkowo na zarządcy drogi spoczywa obowiązek wykonywania pomia-

rów hałasu na wyszczególnionych odcinkach dróg przed podjęciem działań oraz po zrealizowaniu działań 

wskazanych w niniejszym Programie oraz sporządzenie właściwych map akustycznych. Wyniki pomiarów 

powinny być przekazywane Marszałkowi Województwa, w celu określenia słuszności oraz skuteczności pro-

ponowanych metod ochrony przed hałasem. 

3.3. ORGANY ADMINISTRACJI WŁAŚCIWE DO WYDAWANIA AKTÓW PRAWA MIEJ-

SCOWEGO 

Organami administracji w zakresie uchwalania planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego są 

Rady Gmin terenów objętych niniejszym programem ochrony przed hałasem. 

4. UZASADNIENIE ZAKRESU OKREŚLONYCH ZAGADNIEŃ 

4.1. DANE I WNIOSKI WYNIKAJĄCE ZE SPORZĄDZONYCH MAP AKUSTYCZNYCH  

Podstawą niniejszego Programu jest wykonana mapa akustyczna odcinków dróg administrowanych przez 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi wraz z jej aktualizacją wykonaną w związku z wejściem w życie rozpo-

rządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dopusz-

czalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r. poz. 1109). 

Opracowanie mapy akustycznej dla dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich składało się 

z 10 tomów, których zestawienie znajduje się tabeli poniżej. 

Tabela 124. Zestawienie odcinków dróg wojewódzkich objętych mapowaniem akustycznym 

Tom Numer drogi 

Opis odcinka 

Pikietaż 
Długość 

Nazwa odcinka drogi początkowy końcowy 

(km) (km) (km) 

1 

484 18+300 21+300 3,0 m. Bełchatów 

484 21+300 28+000 6,7 m. Bełchatów 

484 28+000 43+300 15,3 Bełchatów - Kamieńsk 

2 485 0+000 3+100 3,1 m. Pabianice 
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3 485 32+900 34+600 1,7 m. Bełchatów 

4 

702 32+600 37+300 4,7 Bądków skrzyżowanie z A2 

702 37+300 40+600 3,3 Skrzyżowanie z A2 - Zgierz 

702 40+600 43+500 15,3 m. Zgierz 

5 703 29+800 32+800 3,0 m. Łęczyca 

6 
710 4+200 12+200 8 m. Konstantynów Łódzki 

710 12+200 16+400 4,2 Konstantynów Łódzki - Lutomiersk 

7 713 19+500 28+300 8,8 Kurowice - Rokociny 

8 713 46+300 55+100 8,8 m. Tomaszów Mazowiecki 

9 715 0+000 1+700 1,7 m. Brzeziny 

10 715 5+200 10+900 5,7 m. Koluszki 

Efektem opracowanych w wersji cyfrowej strategicznych map akustycznych jest informacja dotycząca 

m.in. lokalizacji terenów, na których zostały przekroczone wskaźniki LDWN i LN oraz oszacowanie liczby 

mieszkańców narażonych na ponadnormatywny hałas. Mapa akustyczna obrazuje zagrożenie środowiska hałasem 

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

Ze względu na fakt, iż mapa akustyczna dla dróg zarządzanych przez ZDW wykonywana była po raz 

pierwszy, nie ma możliwości przeprowadzenia analizy trendów zmian klimatu akustycznego. 

Poniżej przedstawiono wyniki mapy akustycznej dotyczące narażenia na ponadnormatywny dla hałas ob-

szarów wokół drogi wojewódzkiej nr 715 na odcinku objętym Programem. 

Tabela 125. Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach mapy akustycznej  

dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 715 od km 0+000 do km 1+700 – wskaźnik LDWN 
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Tabela 126. Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach mapy akustycznej  

dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 715 od km 0+000 do km 1+700 – wskaźnik LN 

 

4.2. ANALIZA MATERIAŁÓW, DOKUMENTÓW I PUBLIKACJI WYKORZYSTANYCH W 

OPRACOWANIU 

4.2.1. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO „ŁÓDZKIE 2020” 

Strategia pomija problem hałasu w środowisku, jednakże bardzo wyraźnie podkreśla, że wraz z rozwojem 

systemów transportowych należy dążyć do jak najwyższej ich jakości, co pośrednio można rozumieć jako dą-

żenie do przestrzegania m.in. standardów środowiskowych. 

Strategia wskazuje na bardzo ważne elementy lokalnej sieci transportu drogowego – autostradę A1 oraz A2, 

drogę ekspresową S8 wraz z siecią połączeń z drogami regionalnymi. 

Jako jeden z celów operacyjnych do osiągnięcia stawia rozwój systemów drogowych poprzez wsparcie bu-

dowy podłączeń do autostrad i dróg ekspresowych, rozbudowy i przebudowy dróg publicznych, budowy ob-

wodnic i przełożeń dróg. 

4.2.2. RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 

W 2011 roku Wojewódzki Inspektorat Środowiska w Łodzi przeprowadził pomiary hałasu w 10 punktach 

pomiarowych: 

- na terenie m, Zgierz: ul. Długa, ul. Aleksandrowska, ul. Piątkowska, 

- na terenie m. Zduńska Wola: ul. Łaska, ul. Kilińskiego, ul. Kościelna, ul. Sieradzka, 

- na terenie m. Łęczyca: ul. Kilińskiego, ul. Jana Pawła II, ul. Kaliska. 

We wszystkich punktach stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu. 

Rok wcześniej wykonano pomiary na terenie miast: Pabianice, Bełchatów oraz Łowicz, gdzie również 

stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu. 
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4.2.3. PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

Dokument w zakresie jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego wskazuje na konieczność ochro-

ny przed hałasem poprzez sporządzenie planów ochrony przed hałasem na podstawie map akustycznych oraz 

rozwój systemu monitoringu hałasu. 

Zauważono, że klimat akustyczny w województwie łódzkim ulega pogorszeniu, za przyczynę uważając 

wzrost natężenia ruchu samochodowego. Pozytywnie zaś oceniono realizacje w zakresie drogownictwa – bu-

dowę obwodnic, ekrany akustyczne oraz modernizację nawierzchni dróg. 

Rysunek 146. Kierunki rozwoju przestrzennego województwa łódzkiego do 2030 roku 

 

4.2.4. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZEN-

NEGO MIASTA BRZEZINY 

Dokument stwierdza, że stan techniczny dróg w mieście jest niezadowalający, wpływ na ich jakość ma 

przede wszystkim znaczne natężenie ruchu. Nawierzchnia dróg wymaga bieżących napraw, a miejscami mo-

dernizacji, część dróg wymaga modernizacji chodników i poboczy. Studium stwierdza, że niezbędna jest bu-

dowa obwodnicy miasta – została ona ujęta w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Jej przebieg w południo-

wej części miasta nie jest jednak zgodny z przebiegiem wskazanym w obowiązującym Planie zagospodarowa-

nia przestrzennego województwa łódzkiego ani wariantami, dla których procedurę uzyskiwania decyzji o śro-

dowiskowych uwarunkowaniach rozpoczęła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Dodatkowo, w 

związku z istniejącą autostradą A2 i projektowaną A1 nastąpi prawdopodobnie obniżenie rangi drogi krajowej 

nr 72 do obsługi powiązań regionalnych i dojazdu do węzła „Brzeziny” na autostradzie A1 (w rejonie Nowo-

solnej). Wzrośnie natomiast ranga drogi wojewódzkiej nr 704, będącej dojazdem do węzła „Łowicz” na auto-

stradzie A2 i dalej drogi wojewódzkiej nr 715 do stacji paliw w Koluszkach, w związku z czym należy prze-

analizować możliwość powiększenia zakresu obwodnicy Brzezin również do powiązania z tymi drogami. Stra-

ci na znaczeniu droga wojewódzka nr 708, ze względu na utrudniony dojazd z Brzezin do węzła „Łódź-Północ” 

w Strykowie na autostradach A1 i A2. 

W dziedzinie hałasu przyjęto następujące zasady polityki przestrzennej w zakresie ochrony przed hałasem: 

- modernizacja dróg publicznych, poprawa stanu nawierzchni, 
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- ustalenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego standardów akustycznych terenu oraz 

minimalnych linii zabudowy dla poszczególnych kategorii dróg, oddzielnie dla obiektów przeznaczo-

nych na stały pobyt ludzi (mieszkalne, użyteczności publicznej), jednokondygnacyjnych, wielokondy-

gnacyjnych, wymagających specjalnej ochrony oraz pozostałych obiektów budowlanych, 

- zwiększanie izolacyjności akustycznej przegród budowlanych poprzez wymianę stolarki budowlanej, 

- wprowadzanie ciągów zieleni izolacyjnej wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych oraz przeniesienie 

ruchu tranzytowego poza tereny o zwartej zabudowie, 

- odtworzenie zadrzewień przydrożnych jako naturalnych ekranów ograniczających rozprzestrzenianie się 

hałasu, zakładanie zieleni wysokiej ochronnej przy zakładach przemysłowych i usługowych oraz two-

rzenie enklaw zieleni publicznej w obszarach zabudowanych. 

4.2.5. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

Dokument wskazuje główne zagrożenia i problemy związane w województwie łódzkim: 

- wysokie zagrożenie hałasem mieszkańców największych miast województwa, głównie w związku z 

emisją hałasu komunikacyjnego, zwłaszcza z dróg o dużym natężeniu ruchu – autostrady A1 i A2, dróg 

krajowych: 1, 2, 8, 12 i 14, dróg wojewódzkich: 484, 485, 702, 708, 713, 714, 

- brak obwodnic dla miast narażonych na duży ruch tranzytowy, 

- niepełna inwentaryzacja obszarów, na których występują przekroczenia dopuszczalnych wartości hałasu 

w środowisku. 

Dokument słusznie zwraca uwagę na konieczność zintegrowania problemu zagrożenia hałasem z aspektami 

planowania przestrzennego, a jako podstawowe działanie z zakresu ochrony przed hałasem wskazuje prowa-

dzenie monitoringu hałasu oraz działalności edukacyjnej dotyczącej rzeczywistej skali zagrożenia hałasem. 

Jako główny cel Program ochrony środowiska zakłada minimalizację zagrożeń mieszkańców województwa 

ponadnormatywnym hałasem, zwłaszcza komunikacyjnym, m. in. poprzez: 

- realizację inwestycji zmniejszających narażenie na hałas komunikacyjny, 

- przestrzeganie wartości dopuszczalnych poziomów hałasu, a w odniesieniu do nowo zagospodarowa-

nych terenów stosowanie w planowaniu przestrzennym zasady strefowania, 

- edukację ekologiczną. 

4.2.6. MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Poniżej przedstawiono analizę aktualnie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania prze-

strzennego w rejonie analizowanego odcinka. 

Tabela 127. Analiza miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w omawianym rejonie 

Lp. Nazwa dokumentu Akt powołujący 
Uwarunkowania dotyczące 

klimatu akustycznego 

1 MPZP dla miasta Brzeziny 

uchwała nr XXVII/120/04 

Rady Miasta Brzeziny 

z dnia 29 listopada 2004 r. 

w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania prze-

strzennego miasta Brzezi-

ny 

Plan ustala wartości dopusz-

czalne dla terenów mieszkal-

nych zgodnie z przepisami od-

rębnymi. 
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4.3. PRZEPISY PRAWA I DECYZJE ADMINISTRACYJNE MAJĄCE WPŁYW NA STAN AKU-

STYCZNY ŚRODOWISKA  

4.3.1. DYREKTYWA 200/49/WE 

Niniejszy Program jest zgodny z podstawowym dokumentem europejskim odnoszącym się do problematyki 

ochrony przed hałasem - Dyrektywą 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. 

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 eu-

ropejskich metod ich wyznaczania (art. 5 i 6 Dyrektywy), 

- sporządzenie strategicznych map akustycznych dla wyznaczonych według jednolitego kryterium obsza-

rów (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, zgodnie z artykułem 1 ust. 1c Dyrektywy 2002/49/WE, państwa 

członkowskie zobowiązane są przyjąć plany działań zmierzające do „zapobiegania powstawaniu hałasu w śro-

dowisku 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 śro-

dowiska tam, gdzie jest ona jeszcze właściwa”. 

4.3.2. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA 

Przepisy unijne zostały wprowadzone do polskiego porządku prawnego i zawarte są w Dziale V ustawy z 

dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232). 

Artykuł 117 ustawy Poś stanowi, że oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian dokonuje się 

w ramach państwowego monitoringu środowiska na podstawie wyników pomiarów poziomów hałasu określo-

nych wskaźnikami hałasu LDWN i LN oraz z uwzględnieniem pozostałych danych, w szczególności demogra-

ficznych oraz dotyczących sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu.  

Art. 119 ustawy wskazuje natomiast, że programy ochrony środowiska przed hałasem tworzy się dla tere-

nów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny, celem dostosowania poziomu hałasu do do-

puszczalnego, a organem właściwym dla przyjęcia programu dla terenów poza aglomeracjami jest sejmik wo-

jewództwa. 

Inne wymagania względem tworzenia programu ochrony środowiska przed hałasem to: 

- zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządze-

nie 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 uza-

sadniających zmianę planu lub harmonogramu realizacji. 

4.3.3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 

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

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

1498) 

Powyższe rozporządzenie jest wynikiem delegacji zawartej w art. 119 ust. 3 Poś i stanowi podstawowy 

przepis prawny określający zasady wykonania programu ochrony środowiska przed hałasem w Polsce.  

Rozporządzenie określa między innymi, że pogram ochrony środowiska przed hałasem musi składać się z: 

1) części opisowej, obejmującej: 

- charakterystykę obszaru objętego zakresem programu, 
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- wskazania naruszeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku oraz zakres działań niezbędnych 

do przywrócenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, 

- termin i koszty realizacji programu wraz ze wskazaniem źródeł jego finansowania; 

2) części wyszczególniającej ograniczenia i obowiązki wynikające z realizacji programu, która zawiera: 

- organy administracji właściwe w sprawach: 

- przekazywania organowi przyjmującemu program informacji o wydawanych decyzjach, których 

- ustalenia zmierzają do osiągnięcia celów programu, 

- wydawania aktów prawa miejscowego, 

- monitorowania realizacji programu lub etapów programu, 

- podmioty korzystające ze środowiska i ich obowiązki; 

3) części uzasadniającej zakres zagadnień objętych programem zawierającej: 

- dane i wnioski wynikające ze sporządzonych map akustycznych, 

- zestawienie zrealizowanych zadań w zakresie ochrony środowiska przed hałasem wraz z oceną ich 

- skuteczności i analizą poniesionych kosztów, 

- analizę materiałów, dokumentów i publikacji wykorzystanych do opracowania programu. 

Omawiane rozporządzenie odnosi się także do harmonogramu realizacji poszczególnych zadań. Harmono-

gram ten winien być determinowany wielkością przekroczeń w zależności od przeznaczenia terenu, na którym 

przekroczenia są notowane. Pomocą w ustalaniu kolejności działań ochronnych jest wprowadzony do niniej-

szego rozporządzenia tzw. wskaźnik M. 

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

hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826, z późn. zm.) 

W wyniku implementacji Dyrektywy 2002/49/WE do polskiego ustawodawstwa wprowadzono m.in. 

wskaźniki służące do realizacji długofalowej polityki hałasowej. Są to: 

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

kich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia, pory wieczoru oraz pory nocy, oznaczany w ustawie Poś 

jako LDWN, 

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

kich pór nocy w roku, oznaczany w ustawie Poś jako LN. 
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Tabela 128. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł 

hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych,  

wyrażone wskaźnikami LDWN i LN, mającymi zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki  

w zakresie ochrony środowiska przed hałasem 

Lp. Przeznaczenie terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu w (dB) 

Drogi lub linie kolejowe
38 Instalacje i pozostałe obiekty  

i grupy źródeł hałasu 

LDWN 

przedział czasu 

odniesienia 

równy wszyst-

kim dobom w 

roku 

LN 

przedział czasu 

odniesienia 

równy wszyst-

kim porom nocy 

LDWN 

przedział czasu 

odniesienia 

równy wszyst-

kim dobom w 

roku 

LN 

przedział czasu 

odniesienia 

równy wszyst-

kim porom nocy 

1 

a) obszary A ochrony uzdro-

wiskowej, 

b) tereny szpitali poza mia-

stem 

50 45 45 40 

2 

a) tereny zabudowy miesz-

kaniowej jednorodzinnej, 

b) tereny zabudowy związa-

nej ze stałym lub wielogo-

dzinnym pobytem dzieci i 

młodzież, 

c) tereny domów opieki, 

d) tereny szpitali w miastach 

64 59 50 40 

3 

a) tereny zabudowy miesz-

kaniowej wielorodzinnej i 

zamieszkania zbiorowego, 

b) tereny zabudowy zagro-

dowej, 

c) tereny rekreacyjno–

wypoczynkowe, 

d) tereny mieszkaniowo–

usługowe 

68 59 55 45 

4 

Tereny w strefie śródmiej-

skiej miast powyżej 100 tys. 

mieszkańców
39

 
70 65 55 45 

Wskaźniki te służą obligatoryjnie do opracowania map akustycznych, a na ich podstawie – do opracowania 

szczegółowych rozwiązań programu ochrony środowiska przed hałasem. 

Poziomy hałasu przyjmują różne wartości w zależności od: 

- rodzaju źródła hałasu, 

- funkcji urbanistycznej terenu. 

                                                      
38) 

Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym  i 

kolei linowych. 

39) 
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. 
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Należy kierować się zasadą, że tereny, o których mowa w rozporządzeniu są terenami chronionymi z aku-

stycznego punktu widzenia. Pozostałe tereny, którym nie przypisuje się poziomów dopuszczalnych nie podle-

gają prawnej ochronie przeciwdźwiękowej. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji (Dz. U. Nr 187, poz. 

1340) 

Omawiany akt prawny dotyczy nie tylko zagadnień odnoszących się do map akustycznych, lecz także 

związanych z opracowywaniem programów ochrony środowiska przed hałasem. 

Rozporządzenie to określa niezbędny zakres informacji, który powinien być zawarty na mapie akustycznej 

będącej podstawą opracowania programu naprawczego.  

W rozporządzeniu zawarto między innymi przepis, iż w zakres danych części graficznej mapy akustycznej 

powinny być włączone mapy zawierające proponowane kierunki zmian zagospodarowania przestrzennego, a 

wynikające z potrzeb ochrony przed hałasem. W szczególności na mapach tych powinny zostać naniesione 

proponowane obszary ciche. Przepis ten, po raz pierwszy w naszym prawodawstwie, zwraca uwagę na obowią-

zek nie tylko poprawy stanu klimatu akustycznego, lecz także stosowania działań prewencyjnych. 

4.3.4. OBSZARY OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA 

Jeżeli z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, z analizy porealizacyjnej albo z 

przeglądu ekologicznego wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicz-

nych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub in-

nego obiektu, to dla oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów komunalnych, kompostowni, trasy komuni-

kacyjnej, lotniska, linii i stacji elektroenergetycznej oraz instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej i 

radiolokacyjnej tworzy się obszar ograniczonego użytkowania (art. 135 ust. 1 Poś). 

Obszar ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na śro-

dowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko lub dla 

zakładów, lub innych obiektów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako takie przed-

sięwzięcie, tworzy sejmik województwa, w drodze uchwały (art. 135 ust. 2 Poś). 

Obszar ograniczonego użytkowania dla zakładów lub innych obiektów, niewymienionych powyżej, tworzy 

rada powiatu w drodze uchwały (art. 135 ust. 3 Poś). 

Organy, o których mowa w art. 135 ust. 2 i 3, tworząc obszar ograniczonego użytkowania, określają grani-

ce obszaru, ograniczenia w zakresie przeznaczenia terenu, wymagania techniczne dotyczące budynków oraz 

sposób korzystania z terenów wynikające z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko lub 

analizy porealizacyjnej albo przeglądu ekologicznego (art. 135 ust. 3a Poś). 

Do czasu ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania zawiesza się postępowanie w sprawie wydania 

pozwolenia na budowę lub udzielenia zgody na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego, umożli-

wiającej realizację przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 135 ust. 1 Poś (art. 135 ust. 4 Poś). 

Jeżeli obowiązek utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wynika z postępowania w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi krajowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 

192, poz. 1381 oraz z 2008 r. Nr 54, poz. 326) obszar ograniczonego użytkowania wyznacza się na podstawie 

analizy porealizacyjnej z uwzględnieniem dokumentacji, o której mowa w ust. 5a. W decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej nakłada się obowiązek sporządzenia analizy porealizacyjnej po upływie 1 roku 

od dnia oddania obiektu do użytkowania i jej przedstawienia w terminie 18 miesięcy od dnia oddania obiektu 

do użytkowania (art. 135 ust. 5 Poś). 

Tworząc obszar ograniczonego użytkowania określa się jego granice, ograniczenia w zakresie przeznacze-

nia terenu, wymagania techniczne dotyczące budynków oraz sposób korzystania z terenu.  

Wprowadzenie obszaru ograniczonego użytkowania powoduje w konsekwencji ograniczenie w sposobie 

korzystania z nieruchomości przez ich właścicieli, użytkowników wieczystych oraz osoby, którym przysługuje 

prawo rzeczowe do nieruchomości. 
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Zapisy dotyczące obszarów ograniczonego użytkowania uwzględnia się w miejscowym planie zagospoda-

rowania przestrzennego oraz w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.  

Zgodnie z art. 136 ust. 1 i 2 Poś, w razie ograniczenia sposobu korzystania ze środowiska w wyniku usta-

nowienia obszaru ograniczonego użytkowania właściwymi w sprawach spornych dotyczących wysokości od-

szkodowania lub wykupu nieruchomości są sądy powszechne. Obowiązany do wypłaty odszkodowania lub 

wykupu nieruchomości jest ten, którego działalność spowodowała wprowadzenie ograniczeń w związku z 

ustanowieniem obszaru ograniczonego użytkowania. 

4.3.5. DECYZJE ADMINISTRACYJNE MAJĄCE WPŁYW NA POZIOM HAŁASU 

Obowiązek przestrzegania dopuszczalnych poziomów hałasu drogowego nie wymaga indywidualizacji w 

formie decyzji administracyjnych (art. 115a ust. 2 Poś). 

Na terenie objętym Programem dla wyszczególnionych odcinków tras komunikacyjnych nie prowadzono, 

na żadnym szczeblu administracji publicznej, postępowań administracyjnych, zobowiązujących zarządcę źródła 

hałasu do zmniejszenia ponadnormatywnego hałasu np. na podstawie art. 362 Poś.  

Natomiast w ramach realizacji inwestycji na odcinkach dróg wojewódzkich województwa łódzkiego opra-

cowano szereg dokumentów na potrzeby prowadzonych postępowań dotyczących wydania decyzji o środowi-

skowych uwarunkowaniach oraz pozwoleń na budowę. 

4.3.6. PRZEPISY DOTYCZACE EMISJI HAŁASU Z INSTALACJI I URZĄDZEŃ, W TYM PO-

JAZDÓW, KTÓRYCH FUNKCJONOWANIE MA NEGATYWNY WPŁYW NA ŚRODOWISKO 

Zgodnie z art. 155 Poś środki transportu powinny spełniać wymagania ochrony środowiska określone w 

ustawie oraz w przepisach odrębnych. 

W odniesieniu do pojazdów drogowych mają tu zastosowanie poniższe przepisy prawne. Zgodnie z art. 66 

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz.U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) po-

jazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego: nie 

zakłócało spokoju publicznego przez powodowanie hałasu przekraczającego poziom określony w rozporządze-

niu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu 

ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z późn. zm.). 

Zgodnie z § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia pojazd powinien być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, 

aby poziom hałasu zewnętrznego mierzony podczas postoju pojazdu z odległości 0,5 m nie przekraczał: 

a) w odniesieniu do pojazdu, który był poddany badaniom homologacyjnym - wartości ustalonej w trakcie 

badań homologacyjnych o 5 dB (A), 

b) w odniesieniu do pozostałych pojazdów - wartości podanych w poniższej tabeli „Poziom hałasu ze-

wnętrznego”. 

Tabela 129. Poziom hałasu zewnętrznego pojazdów 

Lp. Pojazd 

Rodzaj silnika 

o zapłonie 

iskrowym 

o zapłonie 

samoczynnym 

1 Motocykl z silnikiem o pojemności skokowej:   

  - nie przekraczającej 125 cm
3
 94 - 

  - większej niż 125 cm
3
 96 - 

2 Samochód osobowy 93 96 

3 
Pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekracza-

jącej 3,5 t, z wyjątkiem samochodu osobowego 
93 102 

4 Inny pojazd samochodowy 98 108 

Dla ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego (§ 45 ust. 1 ww. rozporządzenia) poziom hałasu ze-

wnętrznego mierzony podczas postoju pojazdu silnikowego z odległości 0,5 m nie może przekraczać 104 

dB(A), natomiast motoroweru – 90 dB (A) (§ 53 ust. 5 ww. rozporządzenia). Jednocześnie należy zaznaczyć, 
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że ustawowe wartości emisji hałasu z pojazdów nie są sprawdzane w ramach okresowej oceny stanu technicz-

nego pojazdów dopuszczanych do ruchu drogowego.  

Obecnie na szczeblu europejskim trwają prace dotyczące zmiany przepisów w zakresie emisji hałasu z po-

jazdów. Komisja Europejska przedstawiła wniosek, mający na celu ograniczenie hałasu emitowanego przez 

samochody osobowe, lekkie pojazdy dostawcze, autobusy, autokary oraz lekkie i ciężkie pojazdy ciężarowe. W 

przypadku samochodów osobowych, lekkich pojazdów dostawczych, autobusów i autokarów dopuszczalne 

wartości hałasu byłyby obniżane w dwóch etapach, za każdym razem o 2 dB(A). W przypadku samochodów 

ciężarowych poziom redukcji wyniósłby 1 dB(A) w pierwszym etapie i 2 dB(A) w drugim etapie. Pierwszy 

etap zacząłby obowiązywać dwa lata po opublikowaniu tekstu (po jego zatwierdzeniu przez Parlament Euro-

pejski i państwa członkowskie), zaś drugi – po kolejnych trzech latach. Łącznie środki te umożliwią ogranicze-

nie dokuczliwości hałasu wytwarzanego przez pojazdy o około 25%. Ponadto Komisja zamierza wprowadzić 

nowe, bardziej wiarygodne metody pomiaru emisji hałasu. Jednocześnie, proponuje się, aby pojazdy elektrycz-

ne i pojazdy hybrydowe z napędem elektrycznym były opcjonalnie wyposażone w generatory dźwięku, które 

uczynią te pojazdy bezpieczniejszymi. 

4.4. NOWE I DOSTĘPNE TECHNIKI I TECHNOLOGIE W ZAKRESIE OGRANICZANIA HA-

ŁASU 

4.4.1. WIELKOŚCI WPŁYWAJĄCE NA POZIOM HAŁASU 

Wielkości wpływające na poziom hałasu dzielą się na: 

- wpływające na poziom emisji hałasu, 

- wpływające na rozchodzenie się hałasu. 

Rysunek 147. Wielkości wpływające na emisję i rozchodzenie się hałasu - hałas drogowy 
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Wielkości wpływające na poziom emisji hałasu drogowego (por. Rysunek 3) to: 

- rodzaj drogi (1), 

- natężenie ruchu (2),  

- struktura ruchu (3),  

- płynność ruchu (4),  

- prędkość pojazdów (5),  

- rodzaj nawierzchni (6), 

- nachylenie drogi (7), 

- lokalizacja sygnalizacji świetlnej (8). 

Wielkości wpływające na rozchodzenie się hałasu to przede wszystkim (por. Rysunek 3):  

1) odległość zabudowy od źródła (A); 

2) wysokość zabudowy (B); 

3) gęstość zabudowy (C); 

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

5) odległość przeszkód (np. pasa zieleni) od źródła (E); 

6) wysokość pasa zieleni (E); 

7) szerokość pasa zieleni (F); 

8) wysokość przeszkody (np. ekranu akustycznego) (G); 

9) ukształtowanie terenu (H). 

Powyższe uwarunkowania mają decydujący wpływ na propozycje rozwiązań antyhałasowych na danym 

obszarze.  

4.4.2. MOŻLIWOŚCI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE REDUKCJI HAŁASU - KATALOG ŚRODKÓW 

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 edu-

kacyjnym. Środki administracyjno-organizacyjne mogą mieć charakter lokalny, tzn. dotyczyć pojedynczych 

obiektów, fragmentów ulic, itd. lub globalny, tzn. obejmować swoim zasięgiem znacznie większy obszar (osie-

dle, dzielnicę) lub nawet cały obszar miasta.  

REDUKCJA ILOŚCI POJAZDÓW CIĘŻKICH 

Eliminacja ruchu samochodów ciężarowych z ulic znajdujących się w obszarach szczególnie chronionych 

przed hałasem oraz kumulacja ruchu pojazdów ciężarowych na wybranych, mniej wrażliwych akustycznie tra-

sach zbiorczych, jest klasycznym instrumentem stosowanym w planowaniu przestrzennym. Środki te są rów-

nież stosowane w odniesieniu do istniejącej infrastruktury. Nie mogą one jednak prowadzić do istotnego pogor-

szenia sytuacji na innym obszarze chronionym. 

Utrzymanie, konserwacja oraz bieżące naprawy nawierzchni drogowej znacznie przyczynią się do obniże-

nia poziomu hałasu w środowisku. Eliminacja kolein, ubytków, źle osadzonych studzienek oraz generalne re-

monty nawierzchni powinny być głównymi działaniami w dziedzinie ochrony przed hałasem drogowym. Sza-

cowany, średni zysk akustyczny może wynieść w przypadku remontu jezdni 2-3 dB, w zależności od stanu 

nawierzchni. 
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Tabela 130. 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 

REMONTY ULIC, STOSOWANIE „CICHYCH” NAWIERZCHNI DRÓG 

Ze względu na duże zróżnicowanie warstw ścieralnych nawierzchni drogowych opracowano klasyfikację 

nawierzchni pod względem hałaśliwości.  

Tabela 131. Klasyfikacja nawierzchni drogowych (według prof. PB dr inż. Władysława Gardziejczyka) 

Klasa/ 

Symbol 

Wartości poziomu dźwięku, 

(dB(A)) 
Przykłady warstw ścieralnych 

 
L1 

(SPB-80) 
CPXI (80) 

Nawierzchnie 

ciche 

 

NC 

(<73,0) 

 

71,5 

(<92,5) 

 

91,0 

 pojedyncze dywaniki porowate o uziarnieniu  

kruszywa  10 mm 

 podwójne dywaniki porowate,  

 nawierzchnie poroelastyczne 

Nawierzchnie 

o zredukowanej 

hałaśliwości 

 

ZH 

(73,075,9) 

 

74,5 

(92,5-95,4) 

 

94,0 

 SMA i betony asfaltowe o uziarnieniu < 10 mm 

 dywaniki bitumiczne o uziarnieniu kruszywa < 10 

mm 

 pojedyncze dywaniki porowate o uziarnieniu  

kruszywa > 10 mm 

Nawierzchnie o 

normalnej hała-

śliwości 

 

NH 

(76,079,0) 

 

77,5 

(95,5-98,4) 

 

97,0 

 SMA o uziarnieniu kruszywa > 10 mm 

 dywaniki bitumiczne o uziarnieniu 10-16 mm 

 betony asfaltowe o uziarnieniu <16 mm 

 betony cementowe o optymalnym teksturowaniu 

Nawierzchnie 

o podwyższonej 

hałaśliwości 

 

PH 

(79,181,0) 

 

80,0 

(98,5-100,5) 

 

99,5 

 powierzchniowe utrwalenia  

 uszorstnione nawierzchnie typu SMA  

 betony asfaltowe o uziarnieniu 16mm 

 klasyczne betony cementowe 

 betonowa kostka brukowa przy optymalnych układach 

połączeń 

Nawierzchnie 

o nadmiernej 

hałaśliwości 

 

NNH 

(>81,0) 

 

82,0 

(86,0 -

kostka 

kamienna) 

(>100,5) 

 

101,5 

(106,0 - kostka 

kamienna) 

 kostka kamienna 

 betonowa kostka brukowa bez optymalizacji połączeń 

 betony cementowe poprzecznie rowkowane 

Ponieważ nawierzchnie porowate i poroelastyczne (tzw. ciche nawierzchnie - NC) powinny być stosowane 

dla dróg, na których prędkość potoku ruchu wynosi 60 km/godz. lub więcej, to najlepszym rozwiązaniem są 

nawierzchnie o zredukowanej hałaśliwości (ZH), do których zaliczono, m.in.: SMA i betony asfaltowe o uziar-

nieniu kruszywa mniejszym od 10 mm (zgodnie z Wymaganiami Technicznymi WT-2: są to SMA 5 i SMA 8 

oraz AC5 (beton asfaltowy) i AC8) oraz cienkie (BBM) i bardzo cienkie dywaniki bitumiczne (BBTM), wyko-

nane z mieszanki o nieciągłym uziarnieniu (MNU 8). 
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W zależności od stosowanych tradycyjnie w różnych krajach mieszanek do warstw ścieralnych, obserwo-

wane są różne zmiany w hałaśliwości ruchu samochodowego. Na przykład w Wlk. Brytanii, gdzie bardzo po-

pularny jest Hot Rolled Asphalt, zastosowanie SMA zmniejszyło hałas samochodowy od 2.7 do 5.3 dB(A). 

Także we Włoszech, pomiary przy prędkości 110 km/h i w porównaniu z betonem asfaltowym 0/15 mm, wska-

zały spadek natężenia hałasu o 5.0÷7.0 dB(A). Nie zawsze tak dobry efekt jest osiągany. W przypadkach zasto-

sowania dodatkowego uszorstnienia drobnym kruszywem, o okresie około roku można spodziewać się wzrostu 

hałaśliwości nawierzchni. 

Z kolei asfalt porowaty to termin powszechnie stosowany na określenie mieszanki SMA o zawartości próż-

ni powyżej 15%.  

Rysunek 148. Asfalt porowaty o dużej zawartości próżni (źródło nynas.com) 

 

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 materia-

łów powstających wskutek tarcia), soli stosowanych do odladzania i, oczywiście, wody w porównaniu z trady-

cyjnym 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 sto-

sowane w Holandii i Japonii, gdzie prawie 60% to nawierzchnie z asfaltu drenażowego. 

W warunkach klimatycznych Polski koszty utrzymania dróg o takiej nawierzchni są wciąż wysokie, stąd 

nie zaleca się ich stosowania w najbliższej perspektywie, ze względu na możliwą szybką utratę korzystnych 

właściwości akustycznych. Niewykluczone, że w przyszłości powstaną inne rodzaje mieszanek bardziej odpor-

nych na warunki klimatyczne, wtedy należałoby rozważyć stosowanie tego typu rozwiązań. 

Pomimo, że nawierzchnie o zredukowanej hałaśliwości są droższe, to ich stosowanie w dłuższej perspek-

tywie jest opłacalne. Koszt warstwy ścieralnej jest niewielkim ułamkiem kosztu budowy nowej drogi, a wła-

ściwości akustyczne są lepsze niż tradycyjnych asfaltów. Warto też poszukiwać rozwiązań bardziej zaawanso-

wanych niż powszechnie stosowane, gdyż pozwalają one często na rezygnację z ekranów akustycznych i ogra-

niczeń prędkości, dając w zamian dobry klimat akustyczny, a także, co jest istotne, pozwalają na zmniejszenie 

zużycia paliwa przez zmniejszenie oporu toczenia opon. 

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 eko-

nomicznych.  

Uspokojenie ruchu stanowi jeden z ważnych celów racjonalnej polityki komunikacyjnej w obszarach zur-

banizowanych, sprzyja realizacji wielu innych celów tej polityki oraz stanowi warunek zrównoważonego roz-

woju. 
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Rysunek 149. 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, 

- 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.  

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 geo-

metrii jezdni, w wyniku których, kierujący ma wrażenie, że ulica nie jest prosta, a jego reakcją jest wolniejsza 

jazda. 

Redukcje emisji hałasu w strefie uspokojonego ruchu waha się od 1 do 4 dB w zależności od zastosowa-

nych rozwiązań. Natomiast wyłącznie ulicy z ruchu skutkuje całkowitą likwidacją uciążliwości związanych z 

hałasem. 
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Rysunek 150. Wprowadzenie uspokojenia ruchu poprzez zmianę geometrii ulicy - pierwotny  

przebieg oznaczono kolorem czerwonym - Katowice 

 

Rysunek 151. Strefa tylko dla rowerów, pieszych i transportu publicznego,  

czyli najmniej szkodliwych form transportu – Ratyzbona (Niemcy) 

 

EKRANY AKUSTYCZNE, WAŁY ZIEMNE 

Ochroną przed hałasem za pomocą klasycznego ekranu akustycznego objęte być powinny osiedla o zabu-

dowie niskiej (2-5 kondygnacje). Zastosowanie ekranu akustycznego w przypadku osiedli z budynkami wyso-

kimi 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 zabez-

pieczeń. Dodatkowo, w takiej sytuacji, może wystąpić pogorszenie sytuacji akustycznej na wyższych kondy-

gnacjach. W celu zapobieżenia takim sytuacjom, na krawędzi górnej ekranu stosuje się tzw. dyfraktory.  
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Rysunek 152. Ekran akustyczny porośnięty zielenią (źródło www.techbud.com.pl) 

 

Rysunek 153. Dyfraktor zamontowany na krawędzi górnej ekranu akustycznego (źródło www.techbud.com.pl) 

 

Rysunek 154. Przestrzenny rozkład hałasu po wybudowaniu ekranu akustycznego – widok 3D 

 

Ekrany wykonuje się z materiałów odbijających, odbijająco-pochłaniających lub odbijająco-rozprasza-

jących, takich jak np.: beton, drewno, różne odmiany trocinobetonu, keramzytobetonu, itp., z ceramiki, wresz-

cie ze specjalnych kaset akustycznych wypełnionych wełną mineralną umieszczoną między siatkami z tworzyw 

sztucznych, wewnątrz perforowanej blachy lub panelu PCV (pochłaniające) oraz z przezroczystych lub pół-

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

Wymienione typy ekranów akustycznych (poza akrylowymi) dzięki różnorodnym konstrukcjom umożli-

wiają rozrost i utrzymanie roślin pnących
40

.  

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

                                                      
40) 

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

która może osiągnąć nawet 8-12 m rocznego przyrostu. 
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Rysunek 155. Przestrzenny rozkład hałasu po wybudowaniu wału ziemnego– widok 3D 

 

Rysunek 156. Wizualizacja ekranu akustycznego w formie tuneli oraz półtuneli projektowanego  

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

 

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 warto-

ściami 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. 

KONTROLA STANU TECHNICZNEGO POJAZDÓW, ŚRODKI TECHNICZNE STOSOWANE 

W POJAZDACH DROGOWYCH 

Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu mogą wynikać również ze złego stanu technicznego po-

jazdów. Z ruchu powinny być eliminowane pojazdy drogowe nie spełniające wymagań Rozporządzenia Mini-

stra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 

niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262). Pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowa-

dzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniac (Dz. U. z 

2003 r. Nr 227, poz. 2250). 
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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. 

TWORZENIE PASÓW ZWARTEJ ZIELENI OCHRONNEJ 

Fale akustyczne rozchodzące się przez teren pokryty roślinnością są rozpraszane i pochłaniane. Najmniej-

szą 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%.  

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 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, gę-

stych skupiskach na dużych obszarach, tworzących po kilka pasów o szerokości po kilka lub kilkanaście me-

trów. 

MONITORING HAŁASU 

Państwowy Monitoring Środowiska (PMŚ) jest niezbędnym narzędziem do oceny wypełniania przez Pol-

skę 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 wzdłuż ciągów komunikacyjnych może 

być cennym narzędziem, a przede wszystkim dostarczy informacji potrzebnych do oceny polityki antyhałasowej. 

WYMIANA STOLARKI OTWOROWEJ 

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 róż-

nej grubości, z przestrzenią między nimi wypełnioną gazem ciężkim. Okna o podwyższonej izolacyjności aku-

stycznej mają wskaźnik Rw = 35 dB. Jeżeli hałas jest szczególnie uciążliwy, warto kupić okna o jeszcze wyż-

szej izolacyjności akustycznej: Rw powyżej 42 dB. W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji w domu sto-

suje się tzw. nawietrzaki (nawiewniki) regulujące napływ powietrza w zamkniętych pomieszczeniach. Dzięki 

takiemu rozwiązaniu, przy zamkniętych oknach następuje wymiana powietrza w mieszkaniu. 
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Rysunek 157. Okno dźwiękoszczelne z nawietrzakiem 

 

KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI W OTOCZENIU ŹRÓDEŁ HAŁASU - PLANOWANIE 

PRZESTRZENNE 

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 miejsco-

wych planach zagospodarowania przestrzennego zapewnia się warunki utrzymania równowagi przyrodniczej i 

racjonalną gospodarkę zasobami środowiska, w szczególności przez uwzględnianie potrzeb ochrony przed ha-

łasem.  

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

ochrony środowiska przed hałasem zostanie uchwalony przez sejmik województwa, zapisy te muszą być 

uwzględnione w planach zagospodarowania przestrzennego. Obydwa akty mają rangę aktów prawa miejsco-

wego 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 przestrzennym
41

. 

W ustaleniach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz w indywidualnych decyzjach o 

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu należy przeciwdziałać powstawaniu konfliktów przestrzen-

nych, wynikających z narażenia na oddziaływanie hałasu terenów, które zalicza się do chronionych przed hała-

sem 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 akustycz-

nie (budynki mieszkalne, szkoły, szpitale, itp.) na obszarze na którym są niespełnione standardy ochrony śro-

dowiska w zakresie hałasu, a nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, mógłby zo-

stać 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 Infra-

struktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wymagań technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.). 

                                                      
41) 

K. Gruszecki, Komentarz do ustawy Poś, LEX, Warszawa 2007. 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 302 – Poz. 3053



Rysunek 158. Ochrona mieszkań przed hałasem, za pomocą przeźroczystych „ekranów”  

umieszczonych we wnęce okiennej (Kraków) 

 

Nowotworzone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, dla zabudowanych terenów położo-

nych w strefie udokumentowanych przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu lub dla będących ich przyczy-

ną terenów usługowych i przemysłowych, powinny wprowadzić ww. wymaganie.  

W przypadku posiadania przez gminę 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, 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 mieszka-

niowej 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 środowi-

ska. W przypadku konieczności budowy ekranów akustycznych należy wprowadzać obudowę biologiczną wo-

kół ekranów w celu poprawy ich estetyki. 

Stosowanie w planowaniu przestrzennym zasady strefowania, tzn. wprowadzania określonego typu zabu-

dowy i zagospodarowania terenu w zależności od występującego lub potencjalnego poziomu hałasu, może za-

wczasu ograniczyć uciążliwość związaną z ponadnormatywnym hałasem. Należy dążyć do właściwego strefo-

wania 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). 
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Rysunek 159. Przykład właściwego strefowania akustycznego 

Strefa 

hałaśliwa 

(I) 

 
Strefa obojętna 

pod względem aku-

stycznym (II) 

 

Strefa wymaga-

jąca ochrony przed 

hałasem 

„mniej wrażliwa” 

(III) 

 

Strefa wymagająca 

ochrony przed hałasem 

„bardzo wrażliwa” (IV) 

Przykładowe strefowanie wokół tras komunikacyjnych: 

- 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 tere-

nu, 

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

wymi 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 pozio-

mu hałasu, do planów wprowadza się linie zabudowy oddalające budynki mieszkalne od źródła hałasu 

oraz stosowne zabezpieczenia akustyczne, np. w postaci dźwiękochłonnych przegród budowlanych, 

ekranów, szyb okiennych o zwiększonej izolacyjności, a także poprzez usytuowanie budynków, okre-

ślenie 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. 

Rysunek 160. Przykład sterfowania obszarów w sąsiedztwie drogi 

 

Rysunek 161. Przykład rozmieszczenia pomieszczeń w budynku 

 

Lokalizacja budynków w znacznej odległości od trasy komunikacyjnej jest jedną z najprostszych metod 

ochrony przed hałasem. Na terenie mocno zurbanizowanym jest to metoda nieskuteczna z uwagi na oszczędne 
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gospodarowanie terenem i lokalizowanie zabudowy na każdej wolnej parceli. Natomiast lokalizowanie w 

pierwszej linii zabudowy obiektów niechronionych akustycznie pozwala na zabezpieczenie budynków miesz-

kalnych położonych dalej. W przypadku braku takich możliwości należy stosować na obiekcie podlegającym 

ochronie, przeźroczyste ekrany, które znajdują się w pewnej odległości przed elewacją (ok. 1 m). 

Rysunek 162. Przykład zabudowy tarasowej 

 

4.5. METODYKA REALIZACJI PROGRAMU 

Należy przyjąć, że brak jest technicznych i ekonomicznych możliwości dokonania poprawy warunków aku-

stycznych środowiska w krótkim czasie na wszystkich obszarach tego wymagających. Stąd też programy 

ochrony środowiska przed hałasem muszą mieć charakter wieloletni. Założenie to jest zgodne z treścią przepisu 

zawartego w art. 8 ust. 5 Dyrektywy 2002/49/WE, w którym m.in. wymaga się dokonywania analiz programów 

ochrony przed hałasem i w miarę konieczności – ich zmian i korekt - w okresach co 5 lat. Dyrektywa nie okre-

śla przy tym ram czasowych zakończenia realizacji programów. 

Biorąc pod uwagę ww. uwarunkowania, niezbędne jest przyjęcie pewnych kryteriów, w oparciu o które zo-

staną określone cele do zrealizowania w ramach Programu. Parametrami tymi muszą być określone wartości 

poziomów dźwięku.  

Sposób ustalania kryterium powinien uwzględniać co najmniej: 

krajowe kryteria oceny hałasu (zestawy prawnie ustanowionych poziomów dopuszczalnych, wskaźnik 

M), 

zasadę prewencji, o której jest mowa w art. 1 Dyrektywy 2002/49/WE,  

a więc uwzględniać podział obszarów objętych programem na obszary wymagające: 

- działań naprawczych (poprawa istniejącego stanu akustycznego środowiska), 

- ochrony istniejącego, korzystnego stanu akustycznego tam, gdzie się on jeszcze zachował.  

Polskie przepisy prawne ustalają zróżnicowane wartości poziomów dopuszczalnych w odniesieniu do 

wskaźników oceny, z których w przypadku niniejszego Programu znaczenie mają dwa: 

poziom dzienno-wieczorno-nocny – LDWN, 

poziom nocny - LN. 

Przyjmuje się, iż celem strategicznym odnoszącym się do ochrony klimatu akustycznego powinna być do-

celowa wartość poziomu hałasu w środowisku, wyrażona przy pomocy wskaźnika oceny, którym jest poziom 

dzienno-wieczorno-nocny LDWN. Działania niniejszego Programu uzależniono od wielkości przekroczeń tegoż 

wskaźnika. 

W poniższej tabeli zaproponowano ogólny sposób ustalania planów działań wraz z określeniem terminu ich 

realizacji. 
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Tabela 132. Zestawienie celów operacyjnych Programu 

Okres Działanie Horyzont czasowy 

Krótkoterminowy 

Działania na terenach, na których występują przekrocze-

nia poziomów dopuszczalnych powyżej 10 dB dla wskaź-

nika LDWN oraz działania wspomagające Program na po-

zostałych terenach 

2014-2019 

Długoterminowy 

Działania, których realizacja nie jest możliwa lub jest 

niewskazana w okresie krótkoterminowym ze względów 

ekonomicznych lub ze względu na planowane/trwające 

inwestycje komunikacyjne. 

Po aktualizacji Programu 

- po 2019 roku 

Działania Programu zostały dobrane tak, aby uwzględniać wpływ aktualnie realizowanych oraz przyszłych 

inwestycji na klimat akustyczny w danym rejonie - autostradowej obwodnicy Łodzi oraz budowy wybranych 

dróg ekspresowych (S-8). Podyktowane jest to zarówno względami ekonomicznymi jak brakiem możliwości 

„cofnięcia” działań już zrealizowanych (np. budowa ekranów akustycznych).  

Zatem w okresie krótkoterminowym Program koncentrować się będzie wyłącznie na rzetelnej analizie no-

wych rozkładów ruchu na sieci dróg wojewódzkich, wynikających głównie z programu budowy autostrad. 

Możliwym jest, że ciężki ruch samochodowy przeniesie się na wybudowane autostrady i drogi ekspresowe, tym 

samym nie będzie potrzeby wydawania wielu milionów złotych na zabezpieczenia akustyczne (np. ekrany aku-

styczne), a zaoszczędzone pieniądze będzie można przeznaczyć na poprawę jakości dróg. 

Działania podzielono na inwestycyjne (remonty/modernizacje dróg, ograniczenia i kontrole prędkości) oraz 

na wspomagające (ekspertyzy, działania z zakresu planowania przestrzennego), które są obligatoryjne dla 

wszystkich rejonów, na których występują przekroczenia poziomów dopuszczalnych hałasu. 

5. OKREŚLENIE I OCENA DZIAŁAŃ PROGRAMU 

W ramach Programu zaproponowano następujące działania: 

Tabela 133. Zestawienie informacji o działaniach Programu dla odcinka drogi wojewódzkiej  

nr 715 od km 0+000 do km 1+700 

Lp. Działanie 
Jednostka  

odpowiedzialna 
Termin realizacji 

Koszt realizacji 

(zł) 

1 

Remont nawierzchni drogowej na od-

cinku DW 715 od km 0+000 do km 

0+750 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w 

Łodzi 

2014-2019 300 tys. 

2 

Wprowadzenie ograniczenia prędkości 

do 40 km/h na odcinku DW 715 od km 

0+000 do km 0+750 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w 

Łodzi 

2014-2019 5 tys. 

3 
Aktualizacja mapy akustycznej na roz-

patrywanym odcinku DW 715 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w 

Łodzi 

2014-2019 10 tys. 

4 
Prowadzenie przeglądów stanu na-

wierzchni drogowej 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w 

Łodzi 

2014-2019 bezkosztowo 

5 

Uwzględnianie zasad kształtowania 

przestrzeni w otoczeniu źródeł hałasu 

dla nowotworzonych planów zagospo-

darowania przestrzennego 

Burmistrz miasta 

Brzeziny 
Zadanie ciągłe bezkosztowo 

Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu powyżej 10 dB występują na odcinku od ul. Reformackiej 

do ul. Dąbrowskiego (od km 0+000 do km 0+750). Zgodnie z powyższym ze względu na wielkość przekroczeń 

poziomów dopuszczalnych hałasu oraz zły stan nawierzchni drogowej proponuje się w okresie krótkotermino-

wym, remont nawierzchni oraz wprowadzenie ograniczenia prędkości ruchu do 40 km/h. 

Aktualizacja mapy akustycznej pomoże w ocenie skuteczności zaproponowanych rozwiązań. 
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Prowadzenie corocznych, wiosennych przeglądów stanu nawierzchni drogowej pozwoli utrzymać drogi w 

należytym stanie technicznym. Z każdorazowego przeglądu, wykonanego przez specjalne zespoły wyznaczone 

do tego zadania, powinien być sporządzony raport o stanie nawierzchni drogowej. Raport powinien zawierać 

informacje o stanie jezdni na poszczególnych odcinkach (np. typ nawierzchni, liczba kolein, dziur, źle osadzo-

nych studzienek, itp. – wraz z lokalizacją). Gotowy raport powinno konsultować się z właściwymi organami 

samorządu terytorialnego w celu określenia priorytetów. Na podstawie powyższego raportu powinna co roku 

powstawać aktualna lista odcinków ulic przeznaczonych do remontu. 

Tabela 134. Przykład raportu o stanie nawierzchni 

Odcinek drogi 

(od-do) 
Stan nawierzchni Dodatkowe uwagi 

Data planowanego 

remontu/modernizacji 
Wniosek 

x 
np. zły – liczne 

dziury 

np. źle osadzone stu-

dzienki 
brak 

Konieczny remont 

w bieżącym roku 

y 
Dostateczny – 

nieliczne ubytki 

np. może ulec znacznej 

dewastacji w okresie 

zimowym 

brak 

Remont może być 

konieczny w na-

stępnym roku 

Wprowadzenie nawierzchni o uziarnieniu mniejszym od 10 mm (o zredukowanej hałaśliwości – ZH
42

) mo-

że spowodować trudności w zaprojektowaniu mas bitumicznych dla wyższych kategorii ruchu (KR4, KR6) 

oraz odpornych na koleinowanie dla dróg już istniejących. W związku z powyższym, w przypadku remontów 

nawierzchni drogowej należy pozostawić dotychczasowe uziarnienie, tj. maksymalnie do 11 mm. 

Natomiast dla nowoprojektowanych dróg wojewódzkich prowadzonych w nowym śladzie (obwodnice 

miejscowości) obligatoryjnie należy stosować nawierzchnie o tzw. zredukowanej hałaśliwości (ZH), tj. o uziar-

nieniu poniżej 10 mm. 

6. HARMONOGRAM I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ PROGRAMU 

Jak już wspomniano do określenia harmonogramu i kolejności realizacji działań Programu należy zastoso-

wać tzw. wskaźnik M (por. Rozdział 4.4.3). 

Wskaźnik M zdefiniowano w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w spra-

wie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem i ma 

postać: 

M = 0.1•m•(10
0.1•ΔL 

- 1) 

gdzie:  

M - wartość wskaźnika,  

ΔL - wielkość przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu dB,  

m - liczba mieszkańców na terenie o przekroczonym poziomie dopuszczalnym.  

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

mieszkaniowego, uwzględniając ilość mieszkańców i wielkość przekroczeń. Podczas prac nad mapą akustycz-

ną dla dróg wojewódzkich określono wskaźnik M dla pojedynczych budynków. 

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

cej w obszarach, na których te przekroczenia występują. 

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.  

Uzyskane wartości wskaźnika M stanowią o kolejności realizacji zadań programu na terenach mieszkanio-

wych. Kolejność ustala się zaczynając od terenów o najwyższej wartości wskaźnika M do terenów o wartości 

wskaźnika M najniższej.  

W związku z tym, iż niniejsze opracowanie dotyczy jednego ciągu drogowego, nie można rozpatrywać ko-

lejności realizowania zaplanowanych działań na tym odcinku w zależności od wielkości wskaźnika M. Ustalo-

                                                      
42) 

Zobacz rozdział 4.5.2.2. 
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no, że wszystkie działania wymienione w Programie należy wykonać w okresie krótkoterminowym, czyli w 

latach 2014-2019, przy czym są to działania na odcinkach drogowych, dla których wartości wskaźników M dla 

budynków są również największe (por. tabela poniżej). 

Tabela 135. Harmonogram realizacji poszczególnych działań Programu 

Droga Działanie 
Jednostka odpo-

wiedzialna 
Termin realizacji Koszt realizacji 

DW 

715 

Remont nawierzchni drogowej na odcin-

ku DW 715 od km 0+000 do km 0+750 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w Ło-

dzi 

2014-2019 300 tys. 

Wprowadzenie ograniczenia prędkości 

do 40 km/h na odcinku DW 715 od km 

0+000 do km 0+750 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w Ło-

dzi 

2014-2019 5 tys. 

Aktualizacja mapy akustycznej na rozpa-

trywanym odcinku DW 715 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w Ło-

dzi 

2014-2019 10 tys. 

Prowadzenie przeglądów stanu na-

wierzchni drogowej 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w Ło-

dzi 

2014-2019 bezkosztowo 

Uwzględnianie zasad kształtowania prze-

strzeni w otoczeniu źródeł hałasu dla 

nowotworzonych planów zagospodaro-

wania przestrzennego 

Burmistrz miasta 

Brzeziny 
Zadanie ciągłe bezkosztowo 

7. CZĘŚĆ GRAFICZNA (MAPOWA) OBEJMUJĄCA ZESTAW MAP AKUSTYCZNYCH PO ZA-

PROPONOWANYCH ZABEZPIECZENIACH AKUSTYCZNYCH BĄDŹ PROPONOWANYCH OB-

SZARACH OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA 

W ramach niniejszego Programu nie zaproponowano żadnych ekranów akustycznych oraz obszarów ogra-

niczonego użytkowania. 

8. PODSUMOWANIE 

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 map akustycznych odcinków drów wojewódzkich administrowanych przez 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. 

Dynamiczny rozwój województwa łódzkiego, szczególnie w dziedzinie komunikacji, powoduje koniecz-

ność dostosowania zadań Programu ochrony środowiska przed hałasem do zmieniającej się struktury połączeń 

drogowych. 

Nie jest znane prognozowane natężenie ruchu, które nastąpi po zakończeniu realizacji autostrad, dróg eks-

presowych oraz obwodnic miejskich. W związku z powyższym miarodajne analizy akustyczne mogą nastąpić 

dopiero gdy układ drogowy zostanie na wiele lat ustalony. Proponowanie kosztownych działań inwestycyjnych, 

jakimi są środki ochrony przed hałasem (np. ekrany akustyczne), w perspektywie obniżenia poziomu hałasu 

związanego z zakończeniem inwestycji budzi wiele wątpliwości.  

Opisane w niniejszym Programie działania wspomagające przyniosą także inne korzyści np. poprawę bez-

pieczeństwa ruchu, zmniejszenie wprowadzanych zanieczyszczeń ze źródeł liniowych, a przestrzeganie zasad 

właściwego planowania przestrzennego pozwoli zapobiec powstawaniu konfliktów akustycznych w przyszłości. 

Działania zawarte w niniejszym Programie są działaniami realnymi. Większość kosztów poniesionych na 

niniejszy Program należy postrzegać jako konieczność realizacji zadań już zaplanowanych i jedynie pośrednio 

związanych z ochroną akustyczną.  

Realizując zadania, mające wpływ na klimat akustyczny wokół dróg wojewódzkich, należy korzystać z ka-

talogu środków antyhałasowych i najnowszych zdobyczy techniki, pozwalających na zmniejszenie uciążliwości 

akustycznej inwestycji.  
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Dla nowoprojektowanych dróg wojewódzkich prowadzonych w nowym śladzie (np. obwodnice miejsco-

wości) należy stosować zalecenia zawarte w niniejszym Programie. Dla starych przebiegów dróg wojewódz-

kich w obszarach miast nie ma takich możliwości. Pasy drogowe posiadają ograniczoną szerokość, a ze wzglę-

du na występującą zwartą zabudowę uliczną i brak rezerwy terenu, lokalizacja ekranów akustycznych lub in-

nych środków ochrony przed hałasem napotyka na duże trudności. 

Działania w okresie długoterminowym powinny być ukierunkowane, przede wszystkim, na wyprowadzenie 

części ruchu samochodowego, w szczególności ruchu samochodów ciężkich, z tras przebiegających przez tere-

ny zamieszkane. Może to spowodować przeniesienie uciążliwości związanej z hałasem w inne rejony dotych-

czas spokojne. Należy temu przeciwdziałać stosując najnowsze technologie nawierzchni dróg oraz, tam gdzie 

będzie to uzasadnione, nowoczesne ekrany akustyczne. 
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X. DROGA WOJEWÓDZKA NR 715 OD KM 5+200 DO KM 10+900 

Spis treści: 

1. Podstawy realizacji programu 

2. Część opisowa 

2.1. Opis obszaru objętego programem 

2.2. Podanie naruszeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku wraz z zakresem naruszenia 

2.3. Wyszczególnienie podstawowych kierunków i zakresu działań niezbędnych do przywrócenia dopuszczalnych 

       poziomów hałasu w środowisku 

2.4. Termin realizacji programu, w tym terminy realizacji poszczególnych zadań 

2.5. Koszty realizacji programu, w tym koszty realizacji poszczególnych zadań 

2.6. Źródła finansowania programu 

2.7. Wskazanie rodzajów informacji i dokumentów wykorzystanych do kontroli i udokumentowania realizacji 

       programu 

3. Część wyszczególniająca ograniczenia i obowiązki wynikające z realizacji programu 

3.1. Sejmik Województwa  

3.2. Zarządzający drogą 

3.3. Organy administracji właściwe do wydawania aktów prawa miejscowego 

4. Uzasadnienie zakresu określonych zagadnień 

4.1. Dane i wnioski wynikające ze sporządzonych map akustycznych 

4.2. Analiza materiałów, dokumentów i publikacji wykorzystanych w opracowaniu 

4.2.1. Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego „Łódzkie 2020” 

4.2.2. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego 

4.2.3. Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim 

4.2.4. Program ochrony środowiska dla gminy Łęczyca 

4.2.5. Program ochrony środowiska dla województwa łódzkiego 

4.2.6. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

4.3. Przepisy prawa i decyzje administracyjne mające wpływ na stan akustyczny środowiska 

4.3.1. Dyrektywa 2002/49/WE 

4.3.2. Prawo ochrony środowiska 

4.3.3. Rozporządzenia Ministra Środowiska 

4.3.4. Obszary ograniczonego użytkowania 

4.3.5. Decyzje administracyjne mające wpływ na stan akustyczny środowiska 

4.3.6. Przepisy dotyczące emisji hałasu z instalacji i urządzeń, w tym pojazdów, których funkcjonowanie ma 

          negatywny wpływ na środowisko 

4.4. Nowe dostępne techniki i technologie w zakresie ograniczania hałasu 

4.4.1. Wielkości wpływające na poziom hałasu 

4.4.2. Możliwości działań w zakresie redukcji hałasu - katalog środków 

4.5. Metodyka realizacji programu 
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5. Określenie i ocena działań programu 

6. Harmonogram i kolejność realizacji poszczególnych zadań programu 

7. Część graficzna (mapowa) obejmująca zestaw map akustycznych po zaproponowanych zabezpieczeniach 

    akustycznych bądź proponowanych obszarach ograniczonego użytkowania 

8. Podsumowanie 

Spis tabel: 

Tabela 136. Naruszenia dopuszczalnych poziomów hałasu 

Tabela 137. Działania programu dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 715 od km 5+200 do km 10+900 

Tabela 138. Aspekty finansowe działań programu dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 715 od km 5+200 do km 

                  10+900 

Tabela 139. Zestawienie odcinków dróg wojewódzkich objętych mapowaniem akustycznym 

Tabela 140. Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach mapy akustycznej dla odcinka drogi 

wojewódzkiej nr 715 od km 5+200 do km 10+900 wskaźnik LDWN 

Tabela 141. Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach mapy akustycznej dla odcinka drogi 

wojewódzkiej nr 715 od km 5+200 do km 10+900 wskaźnik LN 

Tabela 142. Analiza miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w omawianym rejonie 

Tabela 143. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł 

hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków po-

wietrznych, wyrażone wskaźnikami LDWN i LN, mającymi zastosowanie do prowadzenia długo-

okresowej polityki w zakresie ochrony środowiska przed hałasem 

Tabela 144. Poziom hałasu zewnętrznego pojazdów 

Tabela 145. Redukcja hałasu w wyniku zmiany ilości samochodów ciężkich w ruchu (wg prof. dr hab. R. Ma-

karewicza - Uniwersytet im. A. Mickiewicza Instytut Akustyki Zakład Akustyki Środowiska) 

Tabela 146. Klasyfikacja nawierzchni drogowych (według prof. PB dr inż. Władysława Gardziejczyka) 

Tabela 147. Zestawienie celów operacyjnych programu 

Tabela 148. Zestawienie informacji o działaniach programu dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 715 od km 

5+200 do km 10+900 

Tabela 149. Przykład raportu o stanie nawierzchni. 

Tabela 150. Harmonogram realizacji poszczególnych zadań programu. 

Spis rysunków: 

Rysunek 163. Graficzny przebieg rozpatrywanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 715 od km 5+200 do km 

10+900 

Rysunek 164. Kierunki rozwoju przestrzennego województwa łódzkiego do 2030 roku 

Rysunek 165. Wielkości wpływające na emisję i rozchodzenie się hałasu - hałas drogowy 

Rysunek 166. Asfalt porowaty o dużej zawartości próżni (źródło nynas.com) 

Rysunek 167. Jeden z elementów uspokojenia ruchu (źródło zm.org.pl) 

Rysunek 168. Wprowadzenie uspokojenia ruchu poprzez zmianę geometrii ulicy - pierwotny przebieg ozna-

czono kolorem czerwonym - Katowice 

Rysunek 169. Strefa tylko dla rowerów, pieszych i transportu publicznego, czyli najmniej szkodliwych form 

transportu - Ratyzbona (Niemcy) 

Rysunek 170. Ekran akustyczny porośnięty zielenią (źródło www.techbud.com.pl) 

Rysunek 171. Dyfraktor zamontowany na krawędzi górnej ekranu akustycznego (źródło www.techbud.com.pl) 
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Rysunek 172. Przestrzenny rozkład hałasu po wybudowaniu ekranu akustycznego - widok 3D 

Rysunek 173. Przestrzenny rozkład hałasu po wybudowaniu wału ziemnego - widok 3D 

Rysunek 174. Wizualizacja ekranu akustycznego w formie tuneli oraz półtuneli projektowanego na Trasie To-

ruńskiej w Warszawie - widok z góry (źródło Grotte Art.) 

Rysunek 175. Okno dźwiękoszczelne z nawietrzakiem 

Rysunek 176. Ochrona mieszkań przed hałasem za pomocą przeźroczystych „ekranów” umieszczonych we 

wnęce okiennej (Kraków) 

Rysunek 177. Przykład właściwego strefowania akustycznego 

Rysunek 178. Przykład strefowania obszarów w sąsiedztwie drogi 

Rysunek 179. Przykład rozmieszczenia pomieszczeń w budynku 

Rysunek 180. Przykład zabudowy tarasowej. 

 

 

1. PODSTAWY REALIZACJI PROGRAMU 

Opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem (zwanego dalej Programem) wynika z obo-

wiązku nałożonego w art. 119 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2013 r., poz. 1232). Wymóg ten został wprowadzony do ustawy Poś poprzez implementację Dyrekty-

wy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się 

do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. 

Merytoryczną podstawą opracowania Programu jest „Mapa akustyczna odcinków dróg administrowanych 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź” wraz z jej aktualizacją wynikającą ze 

zmiany przepisów dotyczących dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Wykonane w ramach jej re-

alizacji mapy terenów zagrożonych hałasem (mapy konfliktów akustycznych) stanowiły podstawę niniejszego 

opracowania. 

2. CZĘŚĆ OPISOWA 

2.1. OPIS OBSZARU OBJĘTEGO ZAKRESEM PROGRAMU 

Analizowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 715 w całości znajduje się w województwie łódzkim, w po-

wiecie łódzkim wschodnim, w gminie miejskiej Koluszki. 

Na rysunku poniżej, kolorem czerwonym, przedstawiono graficzny przebieg rozpatrywanego odcinka drogi 

wojewódzkiej nr 715. 

Rysunek 163. Graficzny przebieg rozpatrywanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 715 
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Odcinek w całości znajduje się w mieście Koluszki. Końcami odcinka są północno-zachodnia i południo-

wo-wschodnia granica miasta. Analizowany odcinek DW 715 przebiega w ciągach ulic: Brzezińskiej, 3-ga 

Maja, Towarowej, Zwycięstwa, Wiadukt i Partyzantów. Odcinek DW 715 sąsiaduje ze zwartą zabudową 

mieszkaniową – przeważa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, rzadziej występuje zabudowa mieszkanio-

wa wielorodzinna i mieszkaniowo-usługowa. Sporadycznie pojawiają się tereny usług nauki.  

2.2. PODANIE NARUSZEŃ DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU 

WRAZ Z ZAKRESEM NARUSZENIA 

Poniżej zestawiono tabelarycznie odcinki DW 715 na rozpatrywanym obszarze, wraz z podaniem zakresu 

naruszeń poziomów dopuszczalnych. 

Tabela 136. Naruszenia dopuszczalnych poziomów hałasu 

Lp. 

Pikietaż 

Opis odcinka 

Wielkość przekroczeń 

(dB) 

Wielkość wskaźnika M 

 początkowy końcowy 

(km) (km) 
Wskaźnik 

LDWN 

Wskaźnik 

LN 

Wskaźnik 

LDWN 

Wskaźnik 

LN 

1 5+200 7+500 
Granica miasta – ul. 

3-go-Maja 
do 10 do 5 do 5 do 5 

2 7+500 8+900 
ul. Brzezińska – ul. 

11 Listopada 
do 5 do 5 do 5 do 5 

3 8+900 10+900 
ul. 11 Listopada – 

granica miasta 
do 10 do 5 do 1 do 1 

2.3. WYSZCZEGÓLNIENIE PODSTAWOWYCH KIERUNKÓW I ZAKRESU DZIAŁAŃ NIE-

ZBĘDNYCH DO PRZYWRÓCENIA DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW HAŁASU W ŚRODOWI-

SKU 

Zgodnie z informacją przekazaną przez Zarząd Dróg Wojewódzkich na terenie m. Koluszki ZDW nie prze-

prowadzał w ciągu ostatnich 3 lat żadnych działań związanych z wymianą nawierzchni asfaltowej. 

W planach jest budowa obwodnicy m. Koluszki, jednakże ze względu na brak rzeczowych informacji na 

temat możliwego terminu realizacji nie została ona uwzględniona w niniejszym opracowaniu. Warto jednak 

zaznaczyć, że wybudowanie obwodnicy m. Koluszki, niezależnie od wariantu, obniży poziom hałasu genero-

wany wzdłuż ulic będących w obecnym przebiegu DW 715, a w niektórych rejonach całkowicie zlikwiduje 

przekroczenia poziomów dopuszczalnych hałasu. 

Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu powyżej 10 dB nie występują na terenie Koluszek, w 

związku z tym nie proponuje się inwestycyjnych działań w okresie krótkoterminowym. 

Jako działania wspomagające Program w okresie jego realizacji proponuje się: 

- prowadzenie corocznych, wiosennych przeglądów nawierzchni drogowej oraz ustalenie priorytetów re-

montów/modernizacji nawierzchni drogowej na całej długości rozpatrywanego odcinka, 

- uwzględnianie zasad kształtowania przestrzeni, zgodnie z opisem w rozdziale 4.4.2.10, w otoczeniu 

źródeł hałasu dla nowotworzonych planów zagospodarowania przestrzennego, przy czym zadanie to 

powinno być prowadzone w sposób ciągły podczas trwania obecnego oraz następnych Programów. 

Tabela 137. Działania Programu dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 715 od km 5+200 do km 10+900 

Lp. Działanie Jednostka odpowiedzialna Termin realizacji 

1 
Aktualizacja mapy akustycznej na rozpatry-

wanym odcinku DW 715 

Zarząd Dróg Wojewódzkich 

w Łodzi 
2014-2019 

2 
Prowadzenie przeglądów stanu nawierzchni 

drogowej 

Zarząd Dróg Wojewódzkich 

w Łodzi 
2014-2019 

3 

Uwzględnianie zasad kształtowania przestrze-

ni w otoczeniu źródeł hałasu dla nowotworzo-

nych planów zagospodarowania przestrzenne-

go 

Burmistrz miasta Koluszki Zadanie ciągłe 
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2.4. TERMIN REALIZACJI PROGRAMU, W TYM TERMINY REALIZACJI POSZCZEGÓNYCH 

ZADAŃ 

Zaproponowane w poprzednim punkcie działania należy wykonać w okresie od 2014 do 2019 roku. 

2.5. KOSZTY REALIZACJI PROGRAMU, W TYM KOSZTY REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH 

ZADAŃ 

Poniżej przedstawiono tabelaryczne zestawienie kosztów działań zaproponowanych dla rozpatrywanego 

odcinka drogi nr 715. 

Tabela 138. Aspekty finansowe działań Programu dla odcinka drogi wojewódzkiej  

nr 715 od km 5+200 do km 10+900 

Lp. Działanie Koszt (zł) 
Jednostka  

odpowiedzialna 

Źródła  

finansowania 

1 
Aktualizacja mapy akustycznej na 

rozpatrywanym odcinku DW 715 
10 tys. 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w Ło-

dzi 

Budżet Wojewódz-

twa Łódzkiego 

2 
Prowadzenie przeglądów stanu na-

wierzchni drogowej 
bezkosztowe 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w Ło-

dzi 

Budżet Wojewódz-

twa Łódzkiego 

3 

Uwzględnianie zasad kształtowania 

przestrzeni w otoczeniu źródeł hałasu 

dla nowotworzonych planów zagospo-

darowania przestrzennego 

bezkosztowe 
Burmistrz miasta 

Koluszki 

Budżet gminy Ko-

luszki 

2.6. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU 

Finansowanie działań niniejszego Programu spoczywa na jednostkach zobowiązanych do ich realizacji 

(Tabela 3). Dodatkowych źródeł finansowania wskazane jednostki mogą szukać wśród funduszy unijnych (np. 

fundusze strukturalne, Fundusz Spójności), środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej, kredytów bankowych oraz dotacji z budżetu centralnego. 

2.7. WSKAZANIE RODZAJÓW INFORMACJI I DOKUMENTÓW WYKORZYSTANYCH DO 

KONTROLI I UDOKUMENTOWANIA REALIZACJI PROGRAMU 

Program ochrony środowiska przed hałasem jest określany z drodze uchwały przez Sejmik Województwa 

Łódzkiego, który będzie kontrolował realizację Programu. Obowiązki innych organów będą dotyczyły głównie 

informacji o wydawanych decyzjach i aktach prawa miejscowego mających wpływ na realizację Programu i 

ograniczone są do działań o charakterze sprawozdawczym. 

Uprawnienie Sejmiku Województwa Łódzkiego do żądania takich informacji ma za zadanie zwiększyć 

możliwości całościowej oceny sytuacji wpływającej na przekroczenie standardów środowiska i szybsze podej-

mowanie właściwych rozstrzygnięć.  

Informacje do raportu Sejmik Województwa uzyskuje także od podmiotów zobowiązanych do realizacji 

zadań Programu, tj. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi oraz Burmistrza miasta Koluszek. Wskazane pod-

mioty odpowiedzialne za realizację zadań przewidzianych w Programie są zobowiązane przekazywać w termi-

nie do 31 marca każdego roku Sejmikowi Województwa raport z realizacji Programu za rok ubiegły. 

W szczególności Raport powinien zawierać: 

1) opisy poszczególnych zadań zrealizowanych i będących w realizacji: 

 jednostkę odpowiedzialną za zadanie,  

 wydane decyzje administracyjne lub dokonane zgłoszenia, 

 harmonogram realizacji zadania, koszty i źródła finansowania, 

 założone i uzyskane w wyniku realizacji rezultaty zadania, 

 informację o weryfikacji skuteczności zadania (np. poprzez pomiary akustyczne); 
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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). 

3. CZĘŚĆ WYSZCZEGÓLNIAJĄCA OGRANICZENIA I OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z RE-

ALIZACJI PROGRAMU 

3.1. SEJMIK WOJEWÓDZTWA 

Sejmik województwa jest organem administracji odpowiedzialnym m.in. za wydawanie aktów prawa miej-

scowego, w szczególności: 

- uchwalenie programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami (art. 119 ust. 

2 Poś), 

- ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania (art. 135 ust. 2 Poś), 

- ustanowienie strefy przemysłowej (art. 136d. Poś). 

Sejmik województwa ma obowiązek zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, któ-

rego przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony środowiska przed hałasem (art. 119 ust. 2a Poś). 

Sejmik województwa przyjmuje raporty z realizacji programu ochrony środowiska przed hałasem dla tere-

nów poza aglomeracjami. 

3.2. ZARZĄDZAJĄCY DROGĄ 

Artykuł 139 Poś stanowi, że w przypadku dróg przestrzeganie wymogów ochrony środowiska muszą za-

pewnić zarządzający tymi obiektami. Do ich obowiązków należy: 

- stosowanie zabezpieczeń akustycznych i właściwej organizacji ruchu w celu ochrony środowiska przed 

zanieczyszczeniem hałasem (art. 173 Poś), 

- obowiązek dotrzymania standardów jakości środowiska (rozumiany jako obowiązek zachowania do-

puszczalnych poziomów hałasu - art. 174 Poś), 

- obowiązek prowadzenia okresowych lub ciągłych pomiarów wartości poziomu hałasu w środowisku 

(art. 175 Poś), 

- obowiązek przedstawiania właściwemu organowi ochrony środowiska oraz wojewódzkiemu inspekto-

rowi ochrony środowiska wyników wykonanych pomiarów (art. 177 ust. 1 Poś), 

- obowiązek sporządzania co 5 lat map akustycznych dróg zaliczonych do obiektów których eksploatacja 

może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, (art. 179 ust. 1 Poś), 

- obowiązek niezwłocznego przedłożenia fragmentów map akustycznych obejmujących określony powiat 

właściwemu marszałkowi (art. 179 ust. 4 pkt 1 Poś), 

- obowiązek niezwłocznego przedłożenia fragmentów map akustycznych obejmujących określone woje-

wództwo właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska (art. 179 ust. 4 pkt 2 Poś), 

- obowiązek sporządzenia po raz pierwszy mapy akustycznej terenu w terminie 1 roku, od dnia w którym 

obiekt został zaliczony do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie 

akustyczne na znacznych obszarach (art. 179 ust. 5 Poś). 

Wszystkie działania zawarte w niniejszym Programie związane są z eksploatacją istniejących dróg. Zgodnie 

z art. 173 Poś ochronę przed zanieczyszczeniami powstającymi w związku z eksploatacją dróg zapewnia się 

poprzez:  

- stosowanie rozwiązań technicznych ograniczających rozprzestrzenianie zanieczyszczeń, min. zabezpie-

czeń akustycznych, 

- właściwą organizację ruchu. 

K. Gruszecki (Prawo ochrony środowiska. Komentarz, LEX, 2008, wyd. II) w komentarzu do art. 173 za-

uważa: „Następstwem rozwoju cywilizacyjnego jest konieczność coraz intensywniejszego przemieszczania się 

ludzi, co wiąże się z udoskonalaniem istniejących rozwiązań komunikacyjnych oraz wymusza wprowadzanie 
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nowych. Niestety, z tego tytułu mogą wynikać również znaczne zagrożenia dla środowiska. Dlatego w art. 173 

ustawy wskazano, przy użyciu jakich środków powinna być realizowana minimalizacja negatywnego oddzia-

ływania na środowisko wymienianych w tym przepisie ciągów komunikacyjnych. W komentowanym przepisie 

nie wskazano, kto jest adresatem wynikających z niego obowiązków. Biorąc pod uwagę ich generalny charak-

ter oraz duże zróżnicowanie, należy przyjąć, że będą one spoczywały na podmiotach projektujących określone 

rozwiązania komunikacyjne, a także na ich wykonawcach oraz podmiotach, które będą nimi zarządzały. Z tego 

katalogu nie można wyłączyć również organów administracji wydających pozwolenia na realizację tych przed-

sięwzięć oraz czuwających nad prawidłową ich realizacją i funkcjonowaniem”. 

Do obowiązku zarządcy analizowanych tras komunikacyjnych należy sporządzanie i przedkładanie Sejmi-

kowi Województwa Łódzkiego, do końca marca każdego roku, rocznych sprawozdań za rok poprzedni z prze-

biegu prac nad realizacją Programu. Dodatkowo na zarządcy drogi spoczywa obowiązek wykonywania pomia-

rów hałasu na wyszczególnionych odcinkach dróg przed podjęciem działań oraz po zrealizowaniu działań 

wskazanych w niniejszym Programie oraz sporządzenie właściwych map akustycznych. Wyniki pomiarów 

powinny być przekazywane Marszałkowi Województwa, w celu określenia słuszności oraz skuteczności pro-

ponowanych metod ochrony przed hałasem. 

3.3. ORGANY ADMINISTRACJI WŁAŚCIWE DO WYDAWANIA AKTÓW PRAWA MIEJ-

SCOWEGO 

Organami administracji w zakresie uchwalania planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego są 

Rady Gmin terenów objętych niniejszym programem ochrony przed hałasem. 

4. UZASADNIENIE ZAKRESU OKREŚLONYCH ZAGADNIEŃ 

4.1. DANE I WNIOSKI WYNIKAJĄCE ZE SPORZĄDZONYCH MAP AKUSTYCZNYCH  

Podstawą niniejszego Programu jest wykonana mapa akustyczna odcinków dróg administrowanych przez 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi wraz z jej aktualizacją wykonaną w związku z wejściem w życie rozpo-

rządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dopusz-

czalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r. poz. 1109). 

Opracowanie mapy akustycznej dla dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich składało się 

z 10 tomów, których zestawienie znajduje się tabeli poniżej. 

Efektem opracowanych w wersji cyfrowej strategicznych map akustycznych jest informacja dotycząca 

m.in. lokalizacji terenów, na których zostały przekroczone wskaźniki LDWN i LN oraz oszacowanie liczby 

mieszkańców narażonych na ponadnormatywny hałas. Mapa akustyczna obrazuje zagrożenie środowiska hała-

sem wykorzystując dla oceny dokuczliwości hałasu wskaźnik LDWN oraz dla oceny zakłócenia snu wskaźnik 

LN. 

Tabela 139. Zestawienie odcinków dróg wojewódzkich objętych mapowaniem akustycznym 

Tom Numer drogi 

Opis odcinka 

Pikietaż 
Długość 

Nazwa odcinka drogi początkowy końcowy 

(km) (km) (km) 

1 

484 18+300 21+300 3,0 m. Bełchatów 

484 21+300 28+000 6,7 m. Bełchatów 

484 28+000 43+300 15,3 Bełchatów - Kamieńsk 

2 485 0+000 3+100 3,1 m. Pabianice 

3 485 32+900 34+600 1,7 m. Bełchatów 

4 
702 32+600 37+300 4,7 Bądków skrzyżowanie z A2 

702 37+300 40+600 3,3 Skrzyżowanie z A2 - Zgierz 
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702 40+600 43+500 15,3 m. Zgierz 

5 703 29+800 32+800 3,0 m. Łęczyca 

6 
710 4+200 12+200 8 m. Konstantynów Łódzki 

710 12+200 16+400 4,2 Konstantynów Łódzki - Lutomiersk 

7 713 19+500 28+300 8,8 Kurowice - Rokociny 

8 713 46+300 55+100 8,8 m. Tomaszów Mazowiecki 

9 715 0+000 1+700 1,7 m. Brzeziny 

10 715 5+200 10+900 5,7 m. Koluszki 

Poniżej przedstawiono wyniki mapy akustycznej dotyczące narażenia na ponadnormatywny dla hałas ob-

szarów wokół drogi wojewódzkiej nr 715 na odcinku objętym Programem. 

Tabela 140. Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach mapy akustycznej  

dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 715 od km 5+200 do km 10+900 – wskaźnik LDWN 
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Tabela 141. Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach mapy akustycznej  

dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 715 od km 5+200 do km 10+900 – wskaźnik LN 

 

Ze względu na fakt, iż mapa akustyczna dla dróg zarządzanych przez ZDW wykonywana była po raz 

pierwszy, nie ma możliwości przeprowadzenia analizy trendów zmian klimatu akustycznego. 

4.2. ANALIZA MATERIAŁÓW, DOKUMENTÓW I PUBLIKACJI WYKORZYSTANYCH W 

OPRACOWANIU 

4.2.1. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO „ŁÓDZKIE 2020” 

Strategia pomija problem hałasu w środowisku, jednakże bardzo wyraźnie podkreśla, że wraz z rozwojem 

systemów transportowych należy dążyć do jak najwyższej ich jakości, co pośrednio można rozumieć jako dą-

żenie do przestrzegania m.in. standardów środowiskowych. 

Strategia wskazuje na bardzo ważne elementy lokalnej sieci transportu drogowego – autostradę A1 oraz A2, 

drogę ekspresową S8 wraz z siecią połączeń z drogami regionalnymi. 

Jako jeden z celów operacyjnych do osiągnięcia stawia rozwój systemów drogowych poprzez wsparcie bu-

dowy podłączeń do autostrad i dróg ekspresowych, rozbudowy i przebudowy dróg publicznych, budowy ob-

wodnic i przełożeń dróg. 

4.2.2. RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 

W 2011 roku Wojewódzki Inspektorat Środowiska w Łodzi przeprowadził pomiary hałasu w 10 punktach 

pomiarowych: 

- na terenie m, Zgierz: ul. Długa, ul. Aleksandrowska, ul. Piątkowska, 

- na terenie m. Zduńska Wola: ul. Łaska, ul. Kilińskiego, ul. Kościelna, ul. Sieradzka, 

- na terenie m. Łęczyca: ul. Kilińskiego, ul. Jana Pawła II, ul. Kaliska. 

We wszystkich punktach stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu. 

Rok wcześniej wykonano pomiary na terenie miast: Pabianice, Bełchatów oraz Łowicz, gdzie również 

stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu. 

4.2.3. PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

Dokument w zakresie jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego wskazuje na konieczność ochro-

ny przed hałasem poprzez sporządzenie planów ochrony przed hałasem na podstawie map akustycznych oraz 

rozwój systemu monitoringu hałasu. 
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Zauważono, że klimat akustyczny w województwie łódzkim ulega pogorszeniu, za przyczynę uważając 

wzrost natężenia ruchu samochodowego. Pozytywnie zaś oceniono realizacje w zakresie drogownictwa – bu-

dowę obwodnic, ekrany akustyczne oraz modernizację nawierzchni dróg. 

Rysunek 164. Kierunki rozwoju przestrzennego województwa łódzkiego do 2030 roku. 

 

4.2.4. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KOLUSZKI 

W dziedzinie hałasu jako główny cel w zakresie poprawy klimatu akustycznego gminy przyjęto: „Ograni-

czenie hałasu wokół głównych dróg i obiektów przemysłowych”. 

Jako jedno z możliwych rozwiązań w zakresie ograniczania hałasu dokument wskazuje montaż zabezpie-

czeń akustycznych w postaci ekranów dźwiękochłonnych, szczególnie przy drogach wojewódzkich oraz syste-

matyczne podnoszenie jakości dróg i kontrole pojazdów pod kątem emisji hałasu. 

Wskazano następujące przedsięwzięcia mające pomóc w osiągnięciu założonego celu: 

1) opracowanie dokumentacji technicznych na modernizację dróg gminnych w mieście i gminie; 

2) realizacja zabezpieczeń akustycznych środowiska (ekranów akustycznych, pasów zieleni izolacyjnej) w 

miejscach przekroczeń hałasu szczególnie w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej; 

3) uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego informacji o możliwości wystą-

pienia uciążliwości hałasowej na obszarach przeznaczonych pod budowę nowych dróg, centrów handlo-

wych oraz o dopuszczalnym poziomie hałasu na terenach chronionych akustycznie. 

4.2.5. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

Dokument wskazuje główne zagrożenia i problemy związane w województwie łódzkim: 

- wysokie zagrożenie hałasem mieszkańców największych miast województwa, głównie w związku z 

emisją hałasu komunikacyjnego, zwłaszcza z dróg o dużym natężeniu ruchu – autostrady A1 i A2, dróg 

krajowych: 1, 2, 8, 12 i 14, dróg wojewódzkich: 484, 485, 702, 708, 713, 714, 

- brak obwodnic dla miast narażonych na duży ruch tranzytowy, 
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- niepełna inwentaryzacja obszarów, na których występują przekroczenia dopuszczalnych wartości hałasu 

w środowisku, 

- dokument słusznie zwraca uwagę na konieczność zintegrowania problemu zagrożenia hałasem z aspek-

tami planowania przestrzennego, a jako podstawowe działanie z zakresu ochrony przed hałasem wska-

zuje prowadzenie monitoringu hałasu oraz działalności edukacyjnej dotyczącej rzeczywistej skali zagro-

żenia hałasem, 

Jako główny cel Program ochrony środowiska zakłada minimalizację zagrożeń mieszkańców województwa 

ponadnormatywnym hałasem, zwłaszcza komunikacyjnym, m. in. poprzez: 

- realizację inwestycji zmniejszających narażenie na hałas komunikacyjny, 

- przestrzeganie wartości dopuszczalnych poziomów hałasu, a w odniesieniu do nowo zagospodarowa-

nych terenów stosowanie w planowaniu przestrzennym zasady strefowania, 

- edukację ekologiczną. 

4.2.6. MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Poniżej przedstawiono analizę aktualnie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania prze-

strzennego w rejonie analizowanego odcinka. 

Tabela 142. Analiza miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w omawianym rejonie 

Lp. Nazwa dokumentu Akt powołujący 
Uwarunkowania dotyczące 

 klimatu akustycznego 

1 

MPZP dla obrębu 

ewidencyjnego nr 1 

miasta Koluszki 

uchwała nr VIII/31/07 z dnia 24 

kwietnia 2007 r. w sprawie miej-

scowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obrębu ewi-

dencyjnego nr 1 miasta Koluszki 

Plan określa tereny mieszkaniowe i miesz-

kaniowo-usługowe dla których ochrona 

przed hałasem wynika z przepisów odręb-

nych. 

Plan zakazuje lokalizacji uciążliwych 

usług. 

Plan wprowadza zakaz lokalizacji przed-

sięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko, dla których sporządzenie 

raportu oddziaływania na środowisko jest 

lub może być wymagane na podstawie 

przepisów odrębnych, z wyjątkiem realiza-

cji inwestycji celu publicznego. 

2 

MPZP dla obrębu 

ewidencyjnego nr 2 i 

3 miasta Koluszki 

uchwała nr IX/39/07 z dnia 28 

maja 2007 r. w sprawie miejsco-

wego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obrębu ewi-

dencyjnego nr 2 i 3 miasta Ko-

luszki 

Plan określa tereny mieszkaniowe i miesz-

kaniowo-usługowe dla których ochrona 

przed hałasem wynika z przepisów odręb-

nych. 

Plan zakazuje lokalizacji uciążliwych 

usług. 

Plan wprowadza zakaz lokalizacji przed-

sięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko, dla których sporządzenie 

raportu oddziaływania na środowisko jest 

lub może być wymagane na podstawie 

przepisów odrębnych, z wyjątkiem realiza-

cji inwestycji celu publicznego. 
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Lp. Nazwa dokumentu Akt powołujący 
Uwarunkowania dotyczące 

 klimatu akustycznego 

3 

MPZP dla obrębów 

ewidencyjnych nr 4 i 

6 miasta Koluszki 

uchwała nr XL/44/06 Rady Miej-

skiej w Koluszkach z dnia 28 

sierpnia 2006 r. w sprawie miej-

scowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obrębów ewi-

dencyjnych nr 4 i 6 miasta Ko-

luszki 

Plan określa tereny mieszkaniowe i miesz-

kaniowo-usługowe dla których ochrona 

przed hałasem wynika z przepisów odręb-

nych. 

Plan zakazuje lokalizacji uciążliwych 

usług. 

Plan wprowadza zakaz lokalizacji przed-

sięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko, dla których sporządzenie 

raportu oddziaływania na środowisko jest 

lub może być wymagane na podstawie 

przepisów odrębnych, z wyjątkiem realiza-

cji inwestycji celu publicznego. 

4.3. PRZEPISY PRAWA I DECYZJE ADMINISTRACYJNE MAJĄCE WPŁYW NA STAN AKU-

STYCZNY ŚRODOWISKA  

4.3.1. DYREKTYWA 200/49/WE 

Niniejszy Program jest zgodny z podstawowym dokumentem europejskim odnoszącym się do problematyki 

ochrony przed hałasem - Dyrektywą 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. 

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 eu-

ropejskich metod ich wyznaczania (art. 5 i 6 Dyrektywy), 

- sporządzenie strategicznych map akustycznych dla wyznaczonych według jednolitego kryterium obsza-

rów (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, zgodnie z artykułem 1 ust. 1c Dyrektywy 2002/49/WE, państwa 

członkowskie zobowiązane są przyjąć plany działań zmierzające do „zapobiegania powstawaniu hałasu w śro-

dowisku 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 śro-

dowiska tam, gdzie jest ona jeszcze właściwa”. 

4.3.2. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA 

Przepisy unijne zostały wprowadzone do polskiego porządku prawnego i zawarte są w Dziale V ustawy z 

dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r, poz. 1232). 

Artykuł 117 ustawy Poś stanowi, że oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian dokonuje się 

w ramach państwowego monitoringu środowiska na podstawie wyników pomiarów poziomów hałasu określo-

nych wskaźnikami hałasu LDWN i LN oraz z uwzględnieniem pozostałych danych, w szczególności demogra-

ficznych oraz dotyczących sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu.  

Art. 119 ustawy wskazuje natomiast, że programy ochrony środowiska przed hałasem tworzy się dla tere-

nów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny, celem dostosowania poziomu hałasu do do-

puszczalnego, a organem właściwym dla przyjęcia programu dla terenów poza aglomeracjami jest sejmik wo-

jewództwa. 

Inne wymagania względem tworzenia programu ochrony środowiska przed hałasem to: 

- zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządze-

nie programu ochrony środowiska przed hałasem, 

- uchwalenie w ciągu jednego roku od dnia przedstawienia mapy akustycznej, 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 321 – Poz. 3053



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

sadniających zmianę planu lub harmonogramu realizacji. 

4.3.3. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA 

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

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

1498) 

Powyższe rozporządzenie jest wynikiem delegacji zawartej w art. 119 ust. 3 Poś i stanowi podstawowy 

przepis prawny określający zasady wykonania programu ochrony środowiska przed hałasem w Polsce.  

Rozporządzenie określa między innymi, że pogram ochrony środowiska przed hałasem musi składać się z: 

1) części opisowej, obejmującej: 

- charakterystykę obszaru objętego zakresem programu, 

- wskazania naruszeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku oraz zakres działań niezbędnych 

do przywrócenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, 

- termin i koszty realizacji programu wraz ze wskazaniem źródeł jego finansowania; 

2) części wyszczególniającej ograniczenia i obowiązki wynikające z realizacji programu, która zawiera: 

- organy administracji właściwe w sprawach: 

- przekazywania organowi przyjmującemu program informacji o wydawanych decyzjach, których usta-

lenia zmierzają do osiągnięcia celów programu, 

- wydawania aktów prawa miejscowego, 

- monitorowania realizacji programu lub etapów programu, 

- podmioty korzystające ze środowiska i ich obowiązki; 

3) części uzasadniającej zakres zagadnień objętych programem zawierającej: 

- dane i wnioski wynikające ze sporządzonych map akustycznych, 

- zestawienie zrealizowanych zadań w zakresie ochrony środowiska przed hałasem wraz z oceną ich sku-

teczności i analizą poniesionych kosztów, 

- analizę materiałów, dokumentów i publikacji wykorzystanych do opracowania programu. 

Omawiane rozporządzenie odnosi się także do harmonogramu realizacji poszczególnych zadań. Harmono-

gram ten winien być determinowany wielkością przekroczeń w zależności od przeznaczenia terenu, na którym 

przekroczenia są notowane. Pomocą w ustalaniu kolejności działań ochronnych jest wprowadzony do niniej-

szego rozporządzenia tzw. wskaźnik M. 

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

hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826, z późn. zm.) 

W wyniku implementacji Dyrektywy 2002/49/WE do polskiego ustawodawstwa wprowadzono m.in. 

wskaźniki służące do realizacji długofalowej polityki hałasowej. Są to: 

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

kich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia, pory wieczoru oraz pory nocy, oznaczany w ustawie Poś 

jako LDWN, 

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

kich pór nocy w roku, oznaczany w ustawie Poś jako LN. 
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Tabela 143. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł 

hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych,  

wyrażone wskaźnikami LDWN i LN, mającymi zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki  

w zakresie ochrony środowiska przed hałasem. 

Lp. Przeznaczenie terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu w (dB) 

Drogi lub linie kolejowe
43 Instalacje i pozostałe obiekty i 

grupy źródeł hałasu 

LDWN 

przedział czasu 

odniesienia 

równy wszyst-

kim dobom w 

roku 

LN 

przedział czasu 

odniesienia 

równy wszyst-

kim porom nocy 

LDWN 

przedział czasu 

odniesienia 

równy wszyst-

kim dobom w 

roku 

LN 

przedział czasu 

odniesienia 

równy wszyst-

kim porom nocy 

1 

a) obszary A ochrony uzdro-

wiskowej, 

b) tereny szpitali poza mia-

stem 

50 45 45 40 

2 

a) tereny zabudowy miesz-

kaniowej jednorodzinnej, 

b) tereny zabudowy związa-

nej ze stałym lub wielogo-

dzinnym pobytem dzieci i 

młodzież, 

c) tereny domów opieki, 

d) tereny szpitali w miastach 

64 59 50 40 

3 

a) tereny zabudowy miesz-

kaniowej wielorodzinnej i 

zamieszkania zbiorowego, 

b) tereny zabudowy zagro-

dowej, 

c) tereny rekreacyjno–

wypoczynkowe, 

d) tereny mieszkaniowo–

usługowe 

68 59 55 45 

4 

Tereny w strefie śródmiej-

skiej miast powyżej 100 tys. 

mieszkańców
44

 
70 65 55 45 

Wskaźniki te służą obligatoryjnie do opracowania map akustycznych, a na ich podstawie – do opracowania 

szczegółowych rozwiązań programu ochrony środowiska przed hałasem. 

Poziomy hałasu przyjmują różne wartości w zależności od: 

- rodzaju źródła hałasu, 

- funkcji urbanistycznej terenu. 

                                                      
43) 

Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i 

kolei linowych. 

44) 
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. 
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Należy kierować się zasadą, że tereny, o których mowa w rozporządzeniu są terenami chronionymi z aku-

stycznego punktu widzenia. Pozostałe tereny, którym nie przypisuje się poziomów dopuszczalnych nie podle-

gają prawnej ochronie przeciwdźwiękowej. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji (Dz. U. Nr 187, poz. 

1340) 

Omawiany akt prawny dotyczy nie tylko zagadnień odnoszących się do map akustycznych, lecz także 

związanych z opracowywaniem programów ochrony środowiska przed hałasem. 

Rozporządzenie to określa niezbędny zakres informacji, który powinien być zawarty na mapie akustycznej 

będącej podstawą opracowania programu naprawczego.  

W rozporządzeniu zawarto między innymi przepis, iż w zakres danych części graficznej mapy akustycznej 

powinny być włączone mapy zawierające proponowane kierunki zmian zagospodarowania przestrzennego, a 

wynikające z potrzeb ochrony przed hałasem. W szczególności na mapach tych powinny zostać naniesione 

proponowane obszary ciche. Przepis ten, po raz pierwszy w naszym prawodawstwie, zwraca uwagę na obowią-

zek nie tylko poprawy stanu klimatu akustycznego, lecz także stosowania działań prewencyjnych. 

4.3.4. OBSZARY OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA 

Jeżeli z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, z analizy porealizacyjnej albo z 

przeglądu ekologicznego wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicz-

nych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub in-

nego obiektu, to dla oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów komunalnych, kompostowni, trasy komuni-

kacyjnej, lotniska, linii i stacji elektroenergetycznej oraz instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej i 

radiolokacyjnej tworzy się obszar ograniczonego użytkowania (art. 135 ust. 1 Poś). 

Obszar ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na śro-

dowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko lub dla 

zakładów, lub innych obiektów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako takie przed-

sięwzięcie, tworzy sejmik województwa, w drodze uchwały (art. 135 ust. 2 Poś). 

Obszar ograniczonego użytkowania dla zakładów lub innych obiektów, niewymienionych powyżej, tworzy 

rada powiatu w drodze uchwały (art. 135 ust. 3 Poś). 

Organy, o których mowa w art. 135 ust. 2 i 3, tworząc obszar ograniczonego użytkowania, określają grani-

ce obszaru, ograniczenia w zakresie przeznaczenia terenu, wymagania techniczne dotyczące budynków oraz 

sposób korzystania z terenów wynikające z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko lub 

analizy porealizacyjnej albo przeglądu ekologicznego (art. 135 ust. 3a Poś). 

Do czasu ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania zawiesza się postępowanie w sprawie wydania 

pozwolenia na budowę lub udzielenia zgody na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego, umożli-

wiającej realizację przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 135 ust. 1 Poś (art. 135 ust. 4 Poś). 

Jeżeli obowiązek utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wynika z postępowania w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi krajowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 

192, poz. 1381 oraz z 2008 r. Nr 54, poz. 326) obszar ograniczonego użytkowania wyznacza się na podstawie 

analizy porealizacyjnej z uwzględnieniem dokumentacji, o której mowa w ust. 5a. W decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej nakłada się obowiązek sporządzenia analizy porealizacyjnej po upływie 1 roku 

od dnia oddania obiektu do użytkowania i jej przedstawienia w terminie 18 miesięcy od dnia oddania obiektu 

do użytkowania (art. 135 ust. 5 Poś). 

Tworząc obszar ograniczonego użytkowania określa się jego granice, ograniczenia w zakresie przeznacze-

nia terenu, wymagania techniczne dotyczące budynków oraz sposób korzystania z terenu.  

Wprowadzenie obszaru ograniczonego użytkowania powoduje w konsekwencji ograniczenie w sposobie 

korzystania z nieruchomości przez ich właścicieli, użytkowników wieczystych oraz osoby, którym przysługuje 

prawo rzeczowe do nieruchomości. 
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Zapisy dotyczące obszarów ograniczonego użytkowania uwzględnia się w miejscowym planie zagospoda-

rowania przestrzennego oraz w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.  

Zgodnie z art. 136 ust. 1 i 2 Poś, w razie ograniczenia sposobu korzystania ze środowiska w wyniku usta-

nowienia obszaru ograniczonego użytkowania właściwymi w sprawach spornych dotyczących wysokości od-

szkodowania lub wykupu nieruchomości są sądy powszechne. Obowiązany do wypłaty odszkodowania lub 

wykupu nieruchomości jest ten, którego działalność spowodowała wprowadzenie ograniczeń w związku z 

ustanowieniem obszaru ograniczonego użytkowania. 

4.3.5. DECYZJE ADMINISTRACYJNE MAJĄCE WPŁYW NA POZIOM HAŁASU  

Obowiązek przestrzegania dopuszczalnych poziomów hałasu drogowego nie wymaga indywidualizacji w 

formie decyzji administracyjnych (art. 115a ust. 2 Poś). 

Na terenie objętym Programem dla wyszczególnionych odcinków tras komunikacyjnych nie prowadzono, 

na żadnym szczeblu administracji publicznej, postępowań administracyjnych, zobowiązujących zarządcę źródła 

hałasu do zmniejszenia ponadnormatywnego hałasu np. na podstawie art. 362 Poś.  

Natomiast w ramach realizacji inwestycji na odcinkach dróg wojewódzkich województwa łódzkiego opra-

cowano szereg dokumentów na potrzeby prowadzonych postępowań dotyczących wydania decyzji o środowi-

skowych uwarunkowaniach oraz pozwoleń na budowę. 

4.3.6. PRZEPISY DOTYCZĄCE EMISJI HAŁASU Z INSTALACJI I URZĄDZEŃ, W TYM POJ-

ZADÓW, KTÓRYCH FUNKCJONOWANIE MA NEGATYWNY WPŁYW NA ŚRODOWISKO 

Zgodnie z art. 155 Poś środki transportu powinny spełniać wymagania ochrony środowiska określone w 

ustawie oraz w przepisach odrębnych. 

W odniesieniu do pojazdów drogowych mają tu zastosowanie poniższe przepisy prawne. 

Zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz.U. z 2012 r. poz. 

1137, z późn. zm.) pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzy-

stanie z niego: nie zakłócało spokoju publicznego przez powodowanie hałasu przekraczającego poziom okre-

ślony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 

pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z późn. zm.). 

Zgodnie z § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia pojazd powinien być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, 

aby poziom hałasu zewnętrznego mierzony podczas postoju pojazdu z odległości 0,5 m nie przekraczał: 

- w odniesieniu do pojazdu, który był poddany badaniom homologacyjnym - wartości ustalonej w trakcie 

badań homologacyjnych o 5 dB (A), 

- w odniesieniu do pozostałych pojazdów - wartości podanych w poniższej tabeli „Poziom hałasu ze-

wnętrznego”. 

Tabela 144. Poziom hałasu zewnętrznego pojazdów. 

Lp. Pojazd 

Rodzaj silnika 

o zapłonie 

iskrowym 

o zapłonie 

samoczynnym 

1 Motocykl z silnikiem o pojemności skokowej:   

  - nie przekraczającej 125 cm
3
 94 - 

  - większej niż 125 cm
3
 96 - 

2 Samochód osobowy 93 96 

3 
Pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekracza-

jącej 3,5 t, z wyjątkiem samochodu osobowego 
93 102 

4 Inny pojazd samochodowy 98 108 

Dla ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego (§ 45 ust. 1 ww. rozporządzenia) poziom hałasu ze-

wnętrznego mierzony podczas postoju pojazdu silnikowego z odległości 0,5 m nie może przekraczać 104 

dB(A), natomiast motoroweru – 90 dB (A) (§ 53 ust. 5 ww. rozporządzenia). Jednocześnie należy zaznaczyć, 
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że ustawowe wartości emisji hałasu z pojazdów nie są sprawdzane w ramach okresowej oceny stanu technicz-

nego pojazdów dopuszczanych do ruchu drogowego.  

Obecnie na szczeblu europejskim trwają prace dotyczące zmiany przepisów w zakresie emisji hałasu z po-

jazdów. Komisja Europejska przedstawiła wniosek, mający na celu ograniczenie hałasu emitowanego przez 

samochody osobowe, lekkie pojazdy dostawcze, autobusy, autokary oraz lekkie i ciężkie pojazdy ciężarowe. W 

przypadku samochodów osobowych, lekkich pojazdów dostawczych, autobusów i autokarów dopuszczalne 

wartości hałasu byłyby obniżane w dwóch etapach, za każdym razem o 2 dB(A). W przypadku samochodów 

ciężarowych poziom redukcji wyniósłby 1 dB(A) w pierwszym etapie i 2 dB(A) w drugim etapie. Pierwszy 

etap zacząłby obowiązywać dwa lata po opublikowaniu tekstu (po jego zatwierdzeniu przez Parlament Euro-

pejski i państwa członkowskie), zaś drugi – po kolejnych trzech latach. Łącznie środki te umożliwią ogranicze-

nie dokuczliwości hałasu wytwarzanego przez pojazdy o około 25%. Ponadto Komisja zamierza wprowadzić 

nowe, bardziej wiarygodne metody pomiaru emisji hałasu. Jednocześnie, proponuje się, aby pojazdy elektrycz-

ne i pojazdy hybrydowe z napędem elektrycznym były opcjonalnie wyposażone w generatory dźwięku, które 

uczynią te pojazdy bezpieczniejszymi. 

4.4. NOWE DOSTĘPNE TECHNIKI I TECHNOLOGIE W ZAKRESIE OGRANICZANIA HAŁA-

SU 

4.4.1. 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 3) to: 

- rodzaj drogi (1), 

- natężenie ruchu (2),  

- struktura ruchu (3),  

- płynność ruchu (4),  

- prędkość pojazdów (5),  

- rodzaj nawierzchni (6), 

- nachylenie drogi (7), 

- lokalizacja sygnalizacji świetlnej (8). 

Wielkości wpływające na rozchodzenie się hałasu to przede wszystkim (por. Rysunek 3):  

1) odległość zabudowy od źródła (A); 

2) wysokość zabudowy (B); 

3) gęstość zabudowy (C); 

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

5) odległość przeszkód (np. pasa zieleni) od źródła (E); 

6) wysokość pasa zieleni (E); 

7) szerokość pasa zieleni (F); 

8) wysokość przeszkody (np. ekranu akustycznego) (G); 

9) ukształtowanie terenu (H). 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 326 – Poz. 3053



Rysunek 165. Właściwości wpływające na emisję i rozchodzenie się hałasu - hałas drogowy 

 

Powyższe uwarunkowania mają decydujący wpływ na propozycje rozwiązań antyhałasowych na danym 

obszarze.  

4.4.2. MOŻLIWOŚCI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE REDUKCJI HAŁASU - KATALOG ŚRODKÓW 

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 edu-

kacyjnym. Środki administracyjno-organizacyjne mogą mieć charakter lokalny, tzn. dotyczyć pojedynczych 

obiektów, fragmentów ulic, itd. lub globalny, tzn. obejmować swoim zasięgiem znacznie większy obszar (osie-

dle, dzielnicę) lub nawet cały obszar miasta.  

REDUKCJA ILOŚCI POJAZDÓW CIĘŻKICH 

Eliminacja ruchu samochodów ciężarowych z ulic znajdujących się w obszarach szczególnie chronionych 

przed hałasem oraz kumulacja ruchu pojazdów ciężarowych na wybranych, mniej wrażliwych akustycznie tra-

sach zbiorczych, jest klasycznym instrumentem stosowanym w planowaniu przestrzennym. Środki te są rów-

nież stosowane w odniesieniu do istniejącej infrastruktury. Nie mogą one jednak prowadzić do istotnego pogor-

szenia sytuacji na innym obszarze chronionym. 
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Tabela 145. Redukcja hałasu w wyniku ilości samochodów cięzkich 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 

REMONTY ULIC, STOSOWANIE „CICHYCH” NAWIERZCHNI DRÓG 

Utrzymanie, konserwacja oraz bieżące naprawy nawierzchni drogowej znacznie przyczynią się do obniże-

nia poziomu hałasu w środowisku. Eliminacja kolein, ubytków, źle osadzonych studzienek oraz generalne re-

monty nawierzchni powinny być głównymi działaniami w dziedzinie ochrony przed hałasem drogowym. Sza-

cowany, średni zysk akustyczny może wynieść w przypadku remontu jezdni 2-3 dB, w zależności od stanu 

nawierzchni. 

Ze względu na duże zróżnicowanie warstw ścieralnych nawierzchni drogowych opracowano klasyfikację 

nawierzchni pod względem hałaśliwości.  

Tabela 146. Klasyfikacja nawierzchni drogowych (według prof. PB dr inż. Władysława Gardziejczyka) 

Klasa/ 

Symbol 

Wartości poziomu dźwięku, 

(dB(A)) 
Przykłady warstw ścieralnych 

 
L1 

(SPB-80) 
CPXI (80) 

Nawierzchnie 

ciche 

 

NC 

(<73,0) 

 

71,5 

(<92,5) 

 

91,0 

 pojedyncze dywaniki porowate o uziarnieniu  

kruszywa  10 mm 

 podwójne dywaniki porowate,  

 nawierzchnie poroelastyczne 

Nawierzchnie 

o zredukowanej 

hałaśliwości 

 

ZH 

(73,075,9) 

 

74,5 

(92,5-95,4) 

 

94,0 

 SMA i betony asfaltowe o uziarnieniu < 10 mm 

 dywaniki bitumiczne o uziarnieniu kruszywa < 10 

mm 

 pojedyncze dywaniki porowate o uziarnieniu  

kruszywa > 10 mm 

Nawierzchnie o 

normalnej hała-

śliwości 

 

NH 

(76,079,0) 

 

77,5 

(95,5-98,4) 

 

97,0 

 SMA o uziarnieniu kruszywa > 10 mm 

 dywaniki bitumiczne o uziarnieniu 10-16 mm 

 betony asfaltowe o uziarnieniu <16 mm 

 betony cementowe o optymalnym teksturowaniu 

Nawierzchnie 

o podwyższonej 

hałaśliwości 

 

PH 

(79,181,0) 

 

80,0 

(98,5-100,5) 

 

99,5 

 powierzchniowe utrwalenia  

 uszorstnione nawierzchnie typu SMA  

 betony asfaltowe o uziarnieniu 16mm 

 klasyczne betony cementowe 

 betonowa kostka brukowa przy optymalnych układach 

połączeń 

Nawierzchnie 

o nadmiernej 

hałaśliwości 

 

NNH 

(>81,0) 

 

82,0 

(86,0 -

kostka 

kamienna) 

(>100,5) 

 

101,5 

(106,0 - kostka 

kamienna) 

 kostka kamienna 

 betonowa kostka brukowa bez optymalizacji połączeń 

 betony cementowe poprzecznie rowkowane 
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Ponieważ nawierzchnie porowate i poroelastyczne (tzw. ciche nawierzchnie - NC) powinny być stosowane 

dla dróg, na których prędkość potoku ruchu wynosi 60 km/godz. lub więcej, to najlepszym rozwiązaniem są 

nawierzchnie o zredukowanej hałaśliwości (ZH), do których zaliczono, m.in.: SMA i betony asfaltowe o uziar-

nieniu kruszywa mniejszym od 10 mm (zgodnie z Wymaganiami Technicznymi WT-2: są to SMA 5 i SMA 8 

oraz AC5 (beton asfaltowy) i AC8) oraz cienkie (BBM) i bardzo cienkie dywaniki bitumiczne (BBTM), wyko-

nane z mieszanki o nieciągłym uziarnieniu (MNU 8). 

W zależności od stosowanych tradycyjnie w różnych krajach mieszanek do warstw ścieralnych, obserwo-

wane są różne zmiany w hałaśliwości ruchu samochodowego. Na przykład w Wlk. Brytanii, gdzie bardzo po-

pularny jest Hot Rolled Asphalt, zastosowanie SMA zmniejszyło hałas samochodowy od 2.7 do 5.3 dB(A). 

Także we Włoszech, pomiary przy prędkości 110 km/h i w porównaniu z betonem asfaltowym 0/15 mm, wska-

zały spadek natężenia hałasu o 5.0÷7.0 dB(A). Nie zawsze tak dobry efekt jest osiągany. W przypadkach zasto-

sowania dodatkowego uszorstnienia drobnym kruszywem, o okresie około roku można spodziewać się wzrostu 

hałaśliwości nawierzchni. 

Rysunek 166. Asfalt porowaty o dużej zawartości próżni (źródło nynas.com) 

 

Z kolei asfalt porowaty to termin powszechnie stosowany na określenie mieszanki SMA o zawartości próż-

ni powyżej 15%.  

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 materia-

łów powstających wskutek tarcia), soli stosowanych do odladzania i, oczywiście, wody w porównaniu z trady-

cyjnym 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 sto-

sowane w Holandii i Japonii, gdzie prawie 60% to nawierzchnie z asfaltu drenażowego. 

W warunkach klimatycznych Polski koszty utrzymania dróg o takiej nawierzchni są wciąż wysokie, stąd 

nie zaleca się ich stosowania w najbliższej perspektywie, ze względu na możliwą szybką utratę korzystnych 

właściwości akustycznych. Niewykluczone, że w przyszłości powstaną inne rodzaje mieszanek bardziej odpor-

nych na warunki klimatyczne, wtedy należałoby rozważyć stosowanie tego typu rozwiązań. 

Pomimo, że nawierzchnie o zredukowanej hałaśliwości są droższe, to ich stosowanie w dłuższej perspek-

tywie jest opłacalne. Koszt warstwy ścieralnej jest niewielkim ułamkiem kosztu budowy nowej drogi, a wła-

ściwości akustyczne są lepsze niż tradycyjnych asfaltów. Warto też poszukiwać rozwiązań bardziej zaawanso-

wanych niż powszechnie stosowane, gdyż pozwalają one często na rezygnację z ekranów akustycznych i ogra-

niczeń prędkości, dając w zamian dobry klimat akustyczny, a także, co jest istotne, pozwalają na zmniejszenie 

zużycia paliwa przez zmniejszenie oporu toczenia opon. 
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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 eko-

nomicznych.  

Rysunek 167. Jeden z elementów uspokojenia ruchu (źródło zm.org.pl) 

 

Uspokojenie ruchu stanowi jeden z ważnych celów racjonalnej polityki komunikacyjnej w obszarach zur-

banizowanych, sprzyja realizacji wielu innych celów tej polityki oraz stanowi warunek zrównoważonego roz-

woju. 

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, 

- 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 168. Wprowadzenie uspokojenia ruchu poprzez zmianę geometrii ulicy - pierwotny  

przebieg oznaczono kolorem czerwonym - Katowice 
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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 geo-

metrii jezdni, w wyniku których, kierujący ma wrażenie, że ulica nie jest prosta, a jego reakcją jest wolniejsza 

jazda. 

Redukcje emisji hałasu w strefie uspokojonego ruchu waha się od 1 do 4 dB w zależności od zastosowa-

nych rozwiązań. Natomiast wyłącznie ulicy z ruchu skutkuje całkowitą likwidacją uciążliwości związanych z 

hałasem. 

Rysunek 169. Strefa tylko dla rowerów, pieszych i transportu publicznego,  

czyli najmniej szkodliwych form transportu – Ratyzbona (Niemcy) 

 

EKRANY AKUSTYCZNE, WAŁY ZIEMNE 

Ochroną przed hałasem za pomocą klasycznego ekranu akustycznego objęte być powinny osiedla o zabu-

dowie niskiej (2-5 kondygnacje). Zastosowanie ekranu akustycznego w przypadku osiedli z budynkami wyso-

kimi 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 zabez-

pieczeń. Dodatkowo, w takiej sytuacji, może wystąpić pogorszenie sytuacji akustycznej na wyższych kondy-

gnacjach. W celu zapobieżenia takim sytuacjom, na krawędzi górnej ekranu stosuje się tzw. dyfraktory.  

 

Rysunek 170. Ekran akustyczny porośnięty zielenią (źródło www.techbud.com.pl) 
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Rysunek 171. Dyfraktor zamontowany na krawędzi górnej ekranu akustycznego (źródło 

www.techbud.com.pl) 

 

Ekrany wykonuje się z materiałów odbijających, odbijająco-pochłaniających lub odbijająco-rozprasza-

jących, takich jak np.: beton, drewno, różne odmiany trocinobetonu, keramzytobetonu, itp., z ceramiki, wresz-

cie ze specjalnych kaset akustycznych wypełnionych wełną mineralną umieszczoną między siatkami z tworzyw 

sztucznych, wewnątrz perforowanej blachy lub panelu PCV (pochłaniające) oraz z przezroczystych lub pół-

przezroczystych płyt szklanych, głównie z poliwęglanu lub szkła akrylowego (odbijające). Wymienione typy 

ekranów akustycznych (poza akrylowymi) dzięki różnorodnym konstrukcjom umożliwiają rozrost i utrzymanie 

roślin pnących
45

. 

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

Rysunek 172. Przestrzenny rozkład hałasu po wybudowaniu ekranu akustycznego – widok 3D 

 

Rysunek 173. Przestrzenny rozkład hałasu po wybudowaniu wału ziemnego– widok 3D 

 

                                                      
45) 

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

która może osiągnąć nawet 8-12 m rocznego przyrostu. 
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Rysunek 174. Wizualizacja ekranu akustycznego w formie tuneli oraz półtuneli projektowanego  

na Trasie Toruńskiej w Warszawie - widok z góry źródło Grotte Art.) 

 

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 warto-

ściami 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. 

KONTROLA STANU TECHNICZNEGO POJAZDÓW, ŚRODKI TECHNICZNE STOSOWANE 

W POJAZDACH DROGOWYCH 

Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu mogą wynikać również ze złego stanu technicznego po-

jazdów. Z ruchu powinny być eliminowane pojazdy drogowe nie spełniające wymagań Rozporządzenia Mini-

stra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 

niezbędnego wyposażenia, (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262). Pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowa-

dzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniac (Dz. U. z 

2003 r. 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. 

TWORZENIE PASÓW ZWARTEJ ZIELENI OCHRONNEJ 

Fale akustyczne rozchodzące się przez teren pokryty roślinnością są rozpraszane i pochłaniane. Najmniej-

szą 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%.  
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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 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, gę-

stych skupiskach na dużych obszarach, tworzących po kilka pasów o szerokości po kilka lub kilkanaście metrów. 

MONITORING HAŁASU 

Państwowy Monitoring Środowiska (PMŚ) jest niezbędnym narzędziem do oceny wypełniania przez Pol-

skę 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 wzdłuż ciągów komunikacyjnych może 

być cennym narzędziem, a przede wszystkim dostarczy informacji potrzebnych do oceny polityki antyhałasowej. 

WYMIANA STOLARKI OTWOROWEJ 

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 róż-

nej grubości, z przestrzenią między nimi wypełnioną gazem ciężkim. Okna o podwyższonej izolacyjności aku-

stycznej mają wskaźnik Rw = 35 dB. Jeżeli hałas jest szczególnie uciążliwy, warto kupić okna o jeszcze wyż-

szej izolacyjności akustycznej: Rw powyżej 42 dB. W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji w domu sto-

suje się tzw. nawietrzaki (nawiewniki) regulujące napływ powietrza w zamkniętych pomieszczeniach. Dzięki 

takiemu rozwiązaniu, przy zamkniętych oknach następuje wymiana powietrza w mieszkaniu. 

Rysunek 175. Okno dźwiękoszczelne z nawietrzakiem 

 

KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI W OTOCZENIU ŹRÓDEŁ HAŁASU - PLANOWANIE 

PRZESTRZENNE 

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 miejsco-

wych planach zagospodarowania przestrzennego zapewnia się warunki utrzymania równowagi przyrodniczej i 

racjonalną gospodarkę zasobami środowiska, w szczególności przez uwzględnianie potrzeb ochrony przed ha-

łasem.  
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W sytuacji, gdy działania naprawcze zawierają konieczność realizacji działań inwestycyjnych, a Program 

ochrony środowiska przed hałasem zostanie uchwalony przez sejmik województwa, zapisy te muszą być 

uwzględnione w planach zagospodarowania przestrzennego. Obydwa akty mają rangę aktów prawa miejsco-

wego 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 przestrzennym
46

. 

W ustaleniach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz w indywidualnych decyzjach o 

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu należy przeciwdziałać powstawaniu konfliktów przestrzen-

nych, wynikających z narażenia na oddziaływanie hałasu terenów, które zalicza się do chronionych przed hała-

sem 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 akustycz-

nie (budynki mieszkalne, szkoły, szpitale, itp.) na obszarze na którym są niespełnione standardy ochrony śro-

dowiska w zakresie hałasu, a nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, mógłby zo-

stać 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 Infra-

struktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 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 położo-

nych w strefie udokumentowanych przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu lub dla będących ich przyczy-

ną terenów usługowych i przemysłowych, powinny wprowadzić ww. wymaganie.  

W przypadku posiadania przez gminę 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, 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 mieszka-

niowej jedno- i wielorodzinnej oraz stopniowo eliminować funkcje powodujące określone uciążliwości dla 

środowiska i mieszkańców (tereny mieszkalnictwa o średniej i małej intensywności). 

                                                      
46) 

K. Gruszecki, Komentarz do ustawy Poś, LEX, Warszawa 2007. 
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Rysunek 176. Ochrona mieszkań przed hałasem, za pomoca przeźroczystych „ekranów”  

umieszczonych we wnęce okiennej (Kraków) 

 

Ochronę przed hałasem zabudowy ukształtowanej należy prowadzić zgodnie z Prawem ochrony środowi-

ska. W przypadku konieczności budowy ekranów akustycznych należy wprowadzać obudowę biologiczną wo-

kół ekranów w celu poprawy ich estetyki. 

Stosowanie w planowaniu przestrzennym zasady strefowania, tzn. wprowadzania określonego typu zabu-

dowy i zagospodarowania terenu w zależności od występującego lub potencjalnego poziomu hałasu, może za-

wczasu ograniczyć uciążliwość związaną z ponadnormatywnym hałasem. Należy dążyć do właściwego strefo-

wania 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 177. Przykład właściwego strefowania akustycznego 

Strefa 

hałaśliwa 

(I) 

 
Strefa obojętna 

pod względem aku-

stycznym (II) 

 

Strefa wymaga-

jąca ochrony przed 

hałasem 

„mniej wrażliwa” 

(III) 

 

Strefa wymagająca 

ochrony przed hałasem 

„bardzo wrażliwa” (IV) 

Przykładowe strefowanie wokół tras komunikacyjnych: 

- 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 tere-

nu, 

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

wymi 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 pozio-

mu hałasu, do planów wprowadza się linie zabudowy oddalające budynki mieszkalne od źródła hałasu 

oraz stosowne zabezpieczenia akustyczne, np. w postaci dźwiękochłonnych przegród budowlanych, 
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ekranów, szyb okiennych o zwiększonej izolacyjności, a także poprzez usytuowanie budynków, okre-

ślenie 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. 

Rysunek 178. Przykład strefowania obszarów w sąsiedztwie drogi 

 

Rysunek 179. Przykład rozmieszczenia pomieszczeń w budynku 

 

Lokalizacja budynków w znacznej odległości od trasy komunikacyjnej 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 miesz-

kalnych położonych dalej. W przypadku braku takich możliwości należy stosować na obiekcie podlegającym 

ochronie, przeźroczyste ekrany, które znajdują się w pewnej odległości przed elewacją (ok. 1 m). 

Rysunek 180. Przykład zabudowy tarasowej 

 

4.5. METODYKA REALIZACJI PROGRAMU 

Należy przyjąć, że brak jest technicznych i ekonomicznych możliwości dokonania poprawy warunków aku-

stycznych środowiska w krótkim czasie na wszystkich obszarach tego wymagających. Stąd też programy 

ochrony środowiska przed hałasem muszą mieć charakter wieloletni. Założenie to jest zgodne z treścią przepisu 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 337 – Poz. 3053



zawartego w art. 8 ust. 5 Dyrektywy 2002/49/WE, w którym m.in. wymaga się dokonywania analiz programów 

ochrony przed hałasem i w miarę konieczności – ich zmian i korekt - w okresach co 5 lat. Dyrektywa nie okre-

śla przy tym ram czasowych zakończenia realizacji programów. 

Biorąc pod uwagę ww. uwarunkowania, niezbędne jest przyjęcie pewnych kryteriów, w oparciu o które zo-

staną określone cele do zrealizowania w ramach Programu. Parametrami tymi muszą być określone wartości 

poziomów dźwięku.  

Sposób ustalania kryterium powinien uwzględniać co najmniej: 

- krajowe kryteria oceny hałasu (zestawy prawnie ustanowionych poziomów dopuszczalnych, wskaźnik 

M), 

- zasadę prewencji, o której jest mowa w art. 1 Dyrektywy 2002/49/WE,  

a więc uwzględniać podział obszarów objętych programem na obszary wymagające: 

- działań naprawczych (poprawa istniejącego stanu akustycznego środowiska), 

- ochrony istniejącego, korzystnego stanu akustycznego tam, gdzie się on jeszcze zachował.  

Polskie przepisy prawne ustalają zróżnicowane wartości poziomów dopuszczalnych w odniesieniu do 

wskaźników oceny, z których w przypadku niniejszego Programu znaczenie mają dwa: 

- poziom dzienno-wieczorno-nocny – LDWN, 

- poziom nocny - LN. 

Przyjmuje się, iż celem strategicznym odnoszącym się do ochrony klimatu akustycznego powinna być do-

celowa wartość poziomu hałasu w środowisku, wyrażona przy pomocy wskaźnika oceny, którym jest poziom 

dzienno-wieczorno-nocny LDWN. Działania niniejszego Programu uzależniono od wielkości przekroczeń tegoż 

wskaźnika. 

W poniższej tabeli zaproponowano ogólny sposób ustalania planów działań wraz z określeniem terminu ich 

realizacji. 

Działania Programu zostały dobrane tak, aby uwzględniać wpływ aktualnie realizowanych oraz przyszłych 

inwestycji na klimat akustyczny w danym rejonie - autostradowej obwodnicy Łodzi oraz budowy wybranych 

dróg ekspresowych (S-8). Podyktowane jest to zarówno względami ekonomicznymi jak brakiem możliwości 

„cofnięcia” działań już zrealizowanych (np. budowa ekranów akustycznych). 

Tabela 147. Zestawienie celów operacyjnych Programu 

Okres Działanie Horyzont czasowy 

Krótkoterminowy 

Działania na terenach, na których występują przekrocze-

nia poziomów dopuszczalnych powyżej 10 dB dla wskaź-

nika LDWN oraz działania wspomagające Program na po-

zostałych terenach 

2014-2019 

Długoterminowy 

Działania, których realizacja nie jest możliwa lub jest 

niewskazana w okresie krótkoterminowym ze względów 

ekonomicznych lub ze względu na planowane/trwające 

inwestycje komunikacyjne 

Po aktualizacji Programu 

- po 2019 roku 

Zatem w okresie krótkoterminowym Program koncentrować się będzie wyłącznie na rzetelnej analizie no-

wych rozkładów ruchu na sieci dróg wojewódzkich, wynikających głównie z programu budowy autostrad. 

Możliwym jest, że ciężki ruch samochodowy przeniesie się na wybudowane autostrady i drogi ekspresowe, tym 

samym nie będzie potrzeby wydawania wielu milionów złotych na zabezpieczenia akustyczne (np. ekrany aku-

styczne), a zaoszczędzone pieniądze będzie można przeznaczyć na poprawę jakości dróg. 

Działania podzielono na inwestycyjne (remonty/modernizacje dróg, ograniczenia i kontrole prędkości) oraz 

na wspomagające (ekspertyzy, działania z zakresu planowania przestrzennego), które są obligatoryjne dla 

wszystkich rejonów, na których występują przekroczenia poziomów dopuszczalnych hałasu. 
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5. OKREŚLENIE I OCENA DZIAŁAŃ PROGRAMU 

W ramach Programu zaproponowano następujące działania: 

Tabela 148. Zestawienie informacji o działaniach Programu dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 715 

Lp. Działanie 
Jednostka  

odpowiedzialna 

Termin  

realizacji 
Koszt realizacji 

1 
Aktualizacja mapy akustycznej na rozpa-

trywanym odcinku DW 715 

Zarząd Dróg Woje-

wódzkich w Łodzi 
2014-2019 10 tys. 

2 
Prowadzenie przeglądów stanu nawierzchni 

drogowej 

Zarząd Dróg Woje-

wódzkich w Łodzi 
2014-2019 bezkosztowo 

3 

Uwzględnianie zasad kształtowania prze-

strzeni w otoczeniu źródeł hałasu dla nowo-

tworzonych planów zagospodarowania 

przestrzennego 

Burmistrz miasta 

Koluszki 
Zadanie ciągłe bezkosztowo 

Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu powyżej 10 dB nie występują na terenie Koluszek, w 

związku z tym nie zaproponowano działań inwestycyjnych w okresie krótkoterminowym.  

W celu określenia narażenia na hałas po zakończeniu budowy autostradowej obwodnicy Łodzi oraz niektó-

rych innych dróg (szczególnie S8), w ramach kontroli stanu akustycznego w okresie krótkoterminowym należy 

dokonać aktualizacji mapy akustycznej ma ww. odcinku. 

Prowadzenie corocznych, wiosennych przeglądów stanu nawierzchni drogowej pozwoli utrzymać drogi w 

należytym stanie technicznym. Z każdorazowego przeglądu, wykonanego przez specjalne zespoły wyznaczone 

do tego zadania, powinien być sporządzony raport o stanie nawierzchni drogowej. Raport powinien zawierać 

informacje o stanie jezdni na poszczególnych odcinkach (np. typ nawierzchni, liczba kolein, dziur, źle osadzo-

nych studzienek, itp. – wraz z lokalizacją). Gotowy raport powinno konsultować się z właściwymi organami 

samorządu terytorialnego w celu określenia priorytetów. Na podstawie powyższego raportu powinna co roku 

powstawać aktualna lista odcinków ulic przeznaczonych do remontu. 

Tabela 149. Przykład raportu o stanie nawierzchni 

Odcinek drogi 

(od-do) 
Stan nawierzchni Dodatkowe uwagi 

Data planowanego 

remontu/ moderniza-

cji 

Wniosek 

x 
np. zły – liczne 

dziury 

np. źle osadzone stu-

dzienki 
brak 

Konieczny remont 

w bieżącym roku 

y 
Dostateczny – 

nieliczne ubytki 

np. może ulec znacznej 

dewastacji w okresie 

zimowym 

brak 

Remont może być 

konieczny w na-

stępnym roku 

Wprowadzenie nawierzchni o uziarnieniu mniejszym od 10 mm (o zredukowanej hałaśliwości – ZH
47

) mo-

że spowodować trudności w zaprojektowaniu mas bitumicznych dla wyższych kategorii ruchu (KR4, KR6) 

oraz odpornych na koleinowanie dla dróg już istniejących. W związku z powyższym, w przypadku remontów 

nawierzchni drogowej należy pozostawić dotychczasowe uziarnienie, tj. maksymalnie do 11 mm. 

Natomiast dla nowoprojektowanych dróg wojewódzkich prowadzonych w nowym śladzie (obwodnice 

miejscowości) obligatoryjnie należy stosować nawierzchnie o tzw. zredukowanej hałaśliwości (ZH), tj. o uziar-

nieniu poniżej 10 mm. 

6. HARMONOGRAM I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ PROGRAMU 

Jak już wspomniano do określenia harmonogramu i kolejności realizacji działań Programu należy zastoso-

wać tzw. wskaźnik M (por. Rozdział 4.4.3). 

Wskaźnik M zdefiniowano w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w spra-

wie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem i ma 

postać: 

                                                      
47) 

Zobacz rozdział 4.5.2.2. 
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M = 0.1•m•(10
0.1•ΔL 

- 1) 

gdzie:  

M - wartość wskaźnika,  

ΔL - wielkość przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu dB,  

m - liczba mieszkańców na terenie o przekroczonym poziomie dopuszczalnym.  

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

mieszkaniowego, uwzględniając ilość mieszkańców i wielkość przekroczeń. Podczas prac nad mapą akustycz-

ną dla dróg wojewódzkich określono wskaźnik M dla pojedynczych budynków. 

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

cej w obszarach, na których te przekroczenia występują. 

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.  

Uzyskane wartości wskaźnika M stanowią o kolejności realizacji zadań programu na terenach mieszkanio-

wych. Kolejność ustala się zaczynając od terenów o najwyższej wartości wskaźnika M do terenów o wartości 

wskaźnika M najniższej.  

Dla rozpatrywanego odcinka drogi zaproponowano jedynie działania wspomagające, które należy wykonać 

niezależnie od wartości wskaźnika M. 

Tabela 150. Harmonogram realizacji poszczególnych działań Programu 

Droga Działanie 
Jednostka  

odpowiedzialna 

Termin  

realizacji 
Koszt realizacji 

DW 

715 

Aktualizacja mapy akustycznej na rozpa-

trywanym odcinku DW 715 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w Ło-

dzi 

2014-2019 10 tys. 

Prowadzenie przeglądów stanu na-

wierzchni drogowej 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w Ło-

dzi 

2014-2019 bezkosztowo 

Uwzględnianie zasad kształtowania prze-

strzeni w otoczeniu źródeł hałasu dla 

nowotworzonych planów zagospodaro-

wania przestrzennego 

Burmistrz miasta 

Koluszki 
Zadanie ciągłe bezkosztowo 

7. CZĘŚĆ GRAFICZNA (MAPOWA) OBEJMUJĄCA ZESTAW MAP AKUSTYCZNYCH PO ZA-

PROPONOWANYCH ZABEZPIECZENIACH AKUSTYCZNYCH BĄDŹ PROPONOWANYCH OB-

SZARACH OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA 

W ramach niniejszego Programu nie zaproponowano żadnych ekranów akustycznych oraz obszarów ogra-

niczonego użytkowania. 

8. PODSUMOWANIE 

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 map akustycznych odcinków drów wojewódzkich administrowanych przez 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. 

Dynamiczny rozwój województwa łódzkiego, szczególnie w dziedzinie komunikacji, powoduje koniecz-

ność dostosowania zadań Programu ochrony środowiska przed hałasem do zmieniającej się struktury połączeń 

drogowych. 

Nie jest znane prognozowane natężenie ruchu, które nastąpi po zakończeniu realizacji autostrad, dróg eks-

presowych oraz obwodnic miejskich. W związku z powyższym miarodajne analizy akustyczne mogą nastąpić 

dopiero gdy układ drogowy zostanie na wiele lat ustalony. Proponowanie kosztownych działań inwestycyjnych, 
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jakimi są środki ochrony przed hałasem (np. ekrany akustyczne), w perspektywie obniżenia poziomu hałasu 

związanego z zakończeniem inwestycji budzi wiele wątpliwości.  

Opisane w niniejszym Programie działania wspomagające przyniosą także inne korzyści np. poprawę bezpie-

czeństwa ruchu, zmniejszenie wprowadzanych zanieczyszczeń ze źródeł liniowych, a przestrzeganie zasad wła-

ściwego planowania przestrzennego pozwoli zapobiec powstawaniu konfliktów akustycznych w przyszłości. 

Działania zawarte w niniejszym Programie są działaniami realnymi. Większość kosztów poniesionych na 

niniejszy Program należy postrzegać jako konieczność realizacji zadań już zaplanowanych i jedynie pośrednio 

związanych z ochroną akustyczną.  

Realizując zadania, mające wpływ na klimat akustyczny wokół dróg wojewódzkich, należy korzystać z ka-

talogu środków antyhałasowych i najnowszych zdobyczy techniki, pozwalających na zmniejszenie uciążliwości 

akustycznej inwestycji.  

Dla nowoprojektowanych dróg wojewódzkich prowadzonych w nowym śladzie (np. obwodnice miejsco-

wości) należy stosować zalecenia zawarte w niniejszym Programie. Dla starych przebiegów dróg wojewódz-

kich w obszarach miast nie ma takich możliwości. Pasy drogowe posiadają ograniczoną szerokość, a ze wzglę-

du na występującą zwartą zabudowę uliczną i brak rezerwy terenu, lokalizacja ekranów akustycznych lub in-

nych środków ochrony przed hałasem napotyka na duże trudności. 

Działania w okresie długoterminowym powinny być ukierunkowane, przede wszystkim, na wyprowadzenie 

części ruchu samochodowego, w szczególności ruchu samochodów ciężkich, z tras przebiegających przez tere-

ny zamieszkane. Może to spowodować przeniesienie uciążliwości związanej z hałasem w inne rejony dotych-

czas spokojne. Należy temu przeciwdziałać stosując najnowsze technologie nawierzchni dróg oraz, tam gdzie 

będzie to uzasadnione, nowoczesne ekrany akustyczne. 
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XI. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

WSTĘP 

Opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem (zwanego dalej Programem) wynika z obo-

wiązku nałożonego w art. 119 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2013 r. poz. 1232). Wymóg ten został wprowadzony do ustawy Poś poprzez implementację Dyrekty-

wy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się 

do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. 

Merytoryczną podstawą opracowania Programu jest „Mapa akustyczna odcinków dróg administrowanych 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź” wraz z jej aktualizacją wynikającą ze 

zmiany przepisów dotyczących dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Wykonane w ramach jej re-

alizacji mapy terenów zagrożonych hałasem (mapy konfliktów akustycznych) stanowiły podstawę niniejszego 

opracowania. 

Program wykonano dla dróg będących pod Zarządem Dróg Wojewódzkich w Łodzi, po których przejeżdża 

ponad 3 mln pojazdów rocznie. 

Opracowanie mapy akustycznej dla dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich składało się 

z 10 tomów, których zestawienie znajduje się tabeli poniżej. 

Tabela 151. Zestawienie odcinków dróg wojewódzkich objętych mapowaniem akustycznym 

Tom Numer drogi 

Opis odcinka 

Pikietaż 
Długość 

Nazwa odcinka drogi początkowy końcowy 

(km) (km) (km) 

1 

484 18+300 21+300 3,0 m. Bełchatów 

484 21+300 28+000 6,7 m. Bełchatów 

484 28+000 43+300 15,3 Bełchatów - Kamieńsk 

2 485 0+000 3+100 3,1 m. Pabianice 

3 485 32+900 34+600 1,7 m. Bełchatów 

4 

702 32+600 37+300 4,7 Bądków skrzyżowanie z A2 

702 37+300 40+600 3,3 Skrzyżowanie z A2 - Zgierz 

702 40+600 43+500 15,3 m. Zgierz 

5 703 29+800 32+800 3,0 m. Łęczyca 

6 
710 4+200 12+200 8 m. Konstantynów Łódzki 

710 12+200 16+400 4,2 Konstantynów Łódzki - Lutomiersk 

7 713 19+500 28+300 8,8 Kurowice - Rokociny 

8 713 46+300 55+100 8,8 m. Tomaszów Mazowiecki 

9 715 0+000 1+700 1,7 m. Brzeziny 

10 715 5+200 10+900 5,7 m. Koluszki 

Powyższe odcinki objęte zostały zakresem niniejszego Programu. Na rysunku poniżej, kolorem czerwo-

nym, przedstawiono ich lokalizację. 
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Rysunek 181. Lokalizacja odcinków objętych Programem na tle województwa łódzkiego 

 

Efektem opracowanych w wersji cyfrowej strategicznych map akustycznych jest informacja dotycząca 

m.in. lokalizacji terenów, na których zostały przekroczone wskaźniki LDWN i LN oraz oszacowanie liczby miesz-

kańców narażonych na ponadnormatywny hałas. Mapa akustyczna obrazuje zagrożenie środowiska hałasem wy-

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

Poniżej przedstawiono wyniki mapy akustycznej dotyczące narażenia na ponadnormatywny dla hałas ob-

szarów wokół dróg wojewódzkich objętym Programem. 
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Tabela 152. Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach mapy akustycznej  

dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 484 od km 18+300 do km 43+300 – wskaźnik LDWN 

 

Tabela 153. Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach mapy akustycznej  

dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 484 od km 18+300 do km 43+300 – wskaźnik LN 
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Tabela 154. Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach mapy akustycznej  

dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 485 od km 0+000 do km 3+100 – wskaźnik LDWN 

 

Tabela 155. Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach mapy akustycznej  

dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 485 od km 0+000 do km 3+100 – wskaźnik LN 
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Tabela 156. Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach mapy akustycznej  

dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 485 od km 32+900 do km 34+600 – wskaźnik LDWN 

 

Tabela 157. Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach mapy akustycznej  

dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 485 od km 32+900 do km 34+600 – wskaźnik LN 
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Tabela 158. Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach mapy akustycznej  

dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 702 od km 32+600 do km 43+500 – wskaźnik LDWN 

 

Tabela 159. Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach mapy akustycznej  

dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 702 od km 32+600 do km 43+500 – wskaźnik LN 
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Tabela 160. Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach mapy akustycznej  

dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 703 od km 29+800 do km 32+800 – wskaźnik LDWN 

 

Tabela 161. Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach mapy akustycznej  

dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 703 od km 18+300 do km 43+300 – wskaźnik LN 
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Tabela 162. Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach mapy akustycznej  

dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 710 od km 4+200 do km 16+400 – wskaźnik LDWN 

 

Tabela 163. Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach mapy akustycznej  

dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 710 od km 4+200 do km 16+400 – wskaźnik LN 
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Tabela 164. Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach mapy akustycznej  

dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 713 od km 19+500 do km 28+300 – wskaźnik LDWN 

 

Tabela 165. Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach mapy akustycznej  

dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 713 od km 19+500 do km 28+300 – wskaźnik LN 
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Tabela 166. Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach mapy akustycznej  

dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 713 od km 46+300 do km 55+100 – wskaźnik LDWN 

 

Tabela 167. Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach mapy akustycznej  

dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 713 od km 46+300 do km 55+100 – wskaźnik LN 
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Tabela 168. Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach mapy akustycznej  

dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 715 od km 0+000 do km 1+700 – wskaźnik LDWN 

 

Tabela 169. Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach mapy akustycznej  

dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 715 od km 0+000 do km 1+700 – wskaźnik LN 
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Tabela 170.Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach mapy akustycznej  

dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 715 od km 5+200 do km 10+900 – wskaźnik LDWN 

 

Tabela 171. Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach mapy akustycznej  

dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 715 od km 5+200 do km 10+900 – wskaźnik LN 
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ZAKRES NARUSZEŃ DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU 

W wyniku opracowania map akustycznych stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w 

środowisku. Poniżej zestawiono tabelarycznie odcinki dróg wojewódzkich, wraz z podaniem zakresu naruszeń 

poziomów dopuszczalnych. 

Tabela 172. Naruszenia dopuszczalnych poziomów hałasu 

Lp. 

Pikietaż 

Opis odcinka 

Wielkość przekroczeń 

(dB) 

Wielkość wskaźnika M 

 początkowy końcowy 

(km) (km) 
Wskaźnik 

LDWN 

Wskaźnik 

LN 

Wskaźnik 

LDWN 

Wskaźnik 

LN 

DW 

484 

18+300 20+700 
Granica miasta - 

Pizzeria Fenix 
do 10 do 5 do 1 do 1 

20+700 21+300 
Pizzeria Fenix - 

Aleja Włókniarzy 
powyżej 10 do 10 do 5 do 5 

21+300 25+000 
Aleja Włókniarzy - 

Aleja Ampere'a 
do 10 do 10 do 1 do 1 

25+000 43+300 
Aleja Ampere'a - 

Kamieńsk 
do 5 do 5 do 1 do 1 

DW 

485 
0+000 3+100 

ul. Partyzancka -  

ul. Pogodna 
do 10 do 10 do 10 do 20 

DW 

485 
32+900 34+600 

Granica miasta – 

Aleja Włókniarzy 
do 10 do 10 do 5 do 5 

DW 

702 

32+600 37+300 
Bądków 

skrzyżowanie z A2 
do 10 do 10 do 5 do 5 

37+300 40+600 

Skrzyżowanie z A2 

- Zgierz granica 

miasta 

do 10 do 10 do 5 do 5 

40+600 41+900 

Zgierz granica  

miasta – Zgierz,  

ul. Kasprowicza 

powyżej 10 do 10 do 5 do 5 

41+900 42+500 

Zgierz,  

ul. Kasprowicza – 

Zgierz, ul. Północna 

do 10 do 10 do 5 do 5 

42+500 43+500 

Zgierz, ul. Północna 

– Zgierz, 

skrzyżowanie z 

DK91 

powyżej 10 do 10 

do 10 (je-

den budy-

nek pow. 

20) 

do 10 

(jeden 

budynek 

pow. 20) 

DW 

703 
29+800 32+800 m. Łęczyca do 10 do 10 do 10 do 5 

DW 

710 

4+200 12+200 
m. Konstantynów 

Łódzki 

do 5 (lokal-

nie do10) 
do 10 do 5 do 5 

12+200 14+800 

granica miasta 

Konstantynów 

Łódzki – granica m. 

Lutomiersk 

do 5 (lokal-

nie do10) 
do 10 do 5 do 1 

14+800 16+400 m. Lutomiersk 

do 10 dB 

(lokalnie 

powyżej 10) 

do 10 do 10 do 5 

DW 

713 

19+500 20+100 Kurowice do 10 do 10 do 5 do 1 

21+050 21+300 Karpin do 15 do 10 do 5 do 1 

22+800 25+150 Łaznowska Wola do 15 do 10 do 5 do 5 
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25+150 28+300 Rokociny Kolonia do 15 do 10 do 5 do 5 

DW 

713 

46+300 46+650 ul. Ujezdzka do 5 do 5 do 1 do 1 

46+650 49+150 ul. Warszawska do 10 do 10 do 5 do 5 

49+150 50+150 ul. Mościckiego do 10 do 10 do 10 do 10 

50+150 51+350 ul. Mireckiego powyżej 10 do 10 do 10 do 10 

51+350 52+700 ul. Białobrzeska do 10 do 10 do 10 do 10 

52+700 53+300 ul. Radomska do 10 do 10 do 5 do1 

53+300 55+100 ul. Opoczyńska do 10 do 10 do 5 do1 

DW 

715 

0+000 0+750 
ul. Reformacka - Ul. 

Dąbrowskiego 
powyżej 10 

powyżej 

10 
powyżej 20 

powyżej 

20 

0+750 1+700 
ul. Dąbrowskiego – 

granica m. Brzeziny 
do 10 do 10 do 1 do 1 

DW 

715 

5+200 7+500 
Granica miasta – ul. 

3-go-Maja 
do 10 do 5 do 5 do 5 

7+500 8+900 
ul. Brzezińska – ul. 

11 Listopada 
do 5 do 5 do 5 do 5 

8+900 10+900 
ul. 11 Listopada – 

granica miasta 
do 10 do 5 do 1 do 1 

METODYKA OKREŚLENIA DZIAŁAŃ PROGRAMU 

Należy przyjąć, że brak jest technicznych i ekonomicznych możliwości dokonania poprawy warunków aku-

stycznych środowiska w krótkim czasie na wszystkich obszarach tego wymagających. Stąd też programy 

ochrony środowiska przed hałasem muszą mieć charakter wieloletni. Założenie to jest zgodne z treścią przepisu 

zawartego w art. 8 ust. 5 Dyrektywy 2002/49/WE, w którym m.in. wymaga się dokonywania analiz programów 

ochrony przed hałasem i w miarę konieczności – ich zmian i korekt - w okresach co 5 lat. Dyrektywa nie okre-

śla przy tym ram czasowych zakończenia realizacji programów. 

Biorąc pod uwagę ww. uwarunkowania, niezbędne jest przyjęcie pewnych kryteriów, w oparciu o które zo-

staną określone cele do zrealizowania w ramach Programu. Parametrami tymi muszą być określone wartości 

poziomów dźwięku.  

Sposób ustalania kryterium powinien uwzględniać co najmniej: 

- krajowe kryteria oceny hałasu (zestawy prawnie ustanowionych poziomów dopuszczalnych, wskaźnik M), 

- zasadę prewencji, o której jest mowa w art. 1 Dyrektywy 2002/49/WE,  

a więc uwzględniać podział obszarów objętych programem na obszary wymagające: 

- działań naprawczych (poprawa istniejącego stanu akustycznego środowiska), 

- ochrony istniejącego, korzystnego stanu akustycznego tam, gdzie się on jeszcze zachował.  

Polskie przepisy prawne ustalają zróżnicowane wartości poziomów dopuszczalnych w odniesieniu do 

wskaźników oceny, z których w przypadku niniejszego Programu znaczenie mają dwa: 

- poziom dzienno-wieczorno-nocny – LDWN, 

- poziom nocny - LN. 

Przyjmuje się, iż celem strategicznym odnoszącym się do ochrony klimatu akustycznego powinna być do-

celowa wartość poziomu hałasu w środowisku, wyrażona przy pomocy wskaźnika oceny, którym jest poziom 

dzienno-wieczorno-nocny LDWN. Działania niniejszego Programu uzależniono od wielkości przekroczeń tegoż 

wskaźnika. 

Działania Programu zostały dobrane tak, aby uwzględniać wpływ aktualnie realizowanych oraz przyszłych 

inwestycji na klimat akustyczny w danym rejonie - autostradowej obwodnicy Łodzi oraz budowy wybranych 
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dróg ekspresowych (S-8). Podyktowane jest to zarówno względami ekonomicznymi jak brakiem możliwości 

„cofnięcia” działań już zrealizowanych (np. budowa ekranów akustycznych).  

W poniższej tabeli zaproponowano ogólny sposób ustalania planów działań wraz z określeniem terminu ich 

realizacji. 

Tabela 173. Zestawienie celów operacyjnych Programu 

Okres Działanie Horyzont czasowy 

Krótkoterminowy 

Działania na terenach, na których występują przekrocze-

nia poziomów dopuszczalnych powyżej 10 dB dla wskaź-

nika LDWN oraz działania wspomagające Program na po-

zostałych terenach 

2014-2019 

Długoterminowy 

Działania, których realizacja nie jest możliwa lub jest 

niewskazana w okresie krótkoterminowym ze względów 

ekonomicznych lub ze względu na planowane/trwające 

inwestycje komunikacyjne 

Po aktualizacji Programu 

- po 2019 roku 

Uzyskane wartości wskaźnika M stanowią o kolejności realizacji zadań programu na terenach mieszkanio-

wych. Kolejność ustala się zaczynając od terenów o najwyższej wartości wskaźnika M do terenów o wartości 

wskaźnika M najniższej. Ze względu na specyfikę opracowania (pojedyncze ciągi drogowe) ustalono, że 

wszelki działania należy wykonać niezależnie od wartości wskaźnika M w okresie krótkoterminowym. 

Zatem w tym okresie Program koncentrować się będzie wyłącznie na rzetelnej analizie nowych rozkładów 

ruchu na sieci dróg wojewódzkich, wynikających głównie z programu budowy autostrad. Możliwym jest, że 

ciężki ruch samochodowy przeniesie się na wybudowane autostrady i drogi ekspresowe, tym samym nie będzie 

potrzeby wydawania wielu milionów złotych na zabezpieczenia akustyczne (np. ekrany akustyczne), a zaosz-

czędzone pieniądze będzie można przeznaczyć na poprawę jakości dróg. 

Działania podzielono na inwestycyjne (remonty/modernizacje dróg, ograniczenia i kontrole prędkości) oraz 

na wspomagające (ekspertyzy, działania z zakresu planowania przestrzennego), które są obligatoryjne dla 

wszystkich rejonów, na których występują przekroczenia poziomów dopuszczalnych hałasu. 

OKREŚLENIE I OCENA DZIAŁAŃ PROGRAMU 

Program zostaje uchwalony przez Sejmik Województwa Łódzkiego, który będzie kontrolował realizację 

Programu. Obowiązki innych organów będą dotyczyły głównie informacji o wydawanych decyzjach i aktach 

prawa miejscowego mających wpływ na realizację Programu i ograniczone są do działań o charakterze spra-

wozdawczym. 

Uprawnienie Sejmiku Województwa Łódzkiego do żądania takich informacji ma za zadanie zwiększyć 

możliwości całościowej oceny sytuacji wpływającej na przekroczenie standardów środowiska i szybsze podej-

mowanie właściwych rozstrzygnięć.  

Marszałek Województwa przedstawia Sejmikowi Województwa projekt uchwały w sprawie przyjęcie Pro-

gramu oraz przygotowuje coroczne raporty z realizacji Programu. 

Informacje do raportu Marszałek Województwa uzyskuje od podmiotów zobowiązanych do realizacji zadań 

Programu, tj. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi oraz Rad Gmin wskazanych w Tabeli 24. Wskazane pod-

mioty odpowiedzialne za realizację zadań przewidzianych w Programie są zobowiązane przekazywać w termi-

nie do 31 marca każdego roku Marszałkowi Województwa raport z realizacji Programu za rok ubiegły. 

W szczególności Raport powinien zawierać: 

1) opisy poszczególnych zadań zrealizowanych i będących w realizacji: 

- jednostkę odpowiedzialną za zadanie,  

- wydane decyzje administracyjne lub dokonane zgłoszenia, 

- harmonogram realizacji zadania, koszty i źródła finansowania, 

- założone i uzyskane w wyniku realizacji rezultaty zadania, 

- informację o weryfikacji skuteczności zadania (np. poprzez pomiary akustyczne); 
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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). 

W ramach Programu zaproponowano działania, których zestawienie znajduje się w tabeli poniżej. 

Tabela 174. Działania dla odcinków dróg wojewódzkich objętych Programem 

Lp. Działanie 
Jednostka  

odpowiedzialna 

Termin  

realizacji 

Koszt  

realizacji 

DW 

484 

Aktualizacja mapy akustycznej na rozpatry-

wanych odcinkach DW 484, po realizacji 

obwodnicy Bełchatowa. 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w Łodzi 
2014-2019 10 tys. 

Przygotowanie opinii dot. możliwości wpro-

wadzenia zakazu ruchu tranzytowego wzdłuż 

ciągu DW 484 na terenie miasta po aktuali-

zacji mapy akustycznej Bełchatowa. 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w Łodzi 
2014-2019 bezkosztowo 

Prowadzenie przeglądów stanu nawierzchni 

drogowej 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w Łodzi 
2014-2019 bezkosztowo 

Uwzględnianie zasad kształtowania 

przestrzeni w otoczeniu źródeł hałasu dla 

nowotworzonych planów zagospodarowania 

przestrzennego 

Prezydent Bełchato-

wa/Wójt Gminy Beł-

chatów/Burmistrz 

Kamieńska/Rada M. 

Bełchatów/Rada Gm. 

Bełchatów/Rada Gm. 

Kamieńsk 

2014-2019 bezkosztowo 

DW 

485 

Aktualizacja mapy akustycznej na analizo-

wanym odcinku DW 485 na terenie miasta 

Pabianice, po realizacji odcinka drogi ekspre-

sowej S8 na odcinku Róża – Łódź Południe. 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w Łodzi 
2014-2019 10 tys. 

Przygotowanie opinii dot. możliwości wpro-

wadzenia zakazu ruchu tranzytowego wzdłuż 

ciągu DW 485 na terenie miasta po aktuali-

zacji mapy akustycznej 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w Łodzi 
2014-2019 bezkosztowo 

Prowadzenie przeglądów stanu nawierzchni 

drogowej 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w Łodzi 
2014-2019 bezkosztowo 

Uwzględnianie zasad kształtowania 

przestrzeni w otoczeniu źródeł hałasu dla 

nowotworzonych planów zagospodarowania 

przestrzennego 

Prezydent miasta Pa-

bianice/Rada Miasta 

Pabianice 

2014-2019 bezkosztowo 

DW 

485 

Aktualizacja mapy akustycznej na analizo-

wanym odcinku DW 485 na terenie miasta 

Bełchatowa po realizacji obwodnicy 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w Łodzi 
2014-2019 10 tys. 

Przygotowanie opinii dot. możliwości wpro-

wadzenia zakazu ruchu tranzytowego wzdłuż 

ciągu DW 485 na terenie miasta Bełchatowa 

po realizacji obwodnicy 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w Łodzi 
2014-2019 bezkosztowo 

Prowadzenie przeglądów stanu nawierzchni 

drogowej 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w Łodzi 
2014-2019 bezkosztowo 

Uwzględnianie zasad kształtowania 

przestrzeni w otoczeniu źródeł hałasu dla 

nowotworzonych planów zagospodarowania 

przestrzennego 

Prezydent miasta 

Bełachatowa 
2014-2019 bezkosztowo 

DW 

702 

Ograniczenie prędkości ruchu do 40 km/h na 

odcinku od km 40+600 do km 41+900 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w Łodzi 
2014-2019 5 tys. 
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Wymiana nawierzchni na odcinku od km 

42+500 do km 43+500 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w Łodzi 
2014-2019 400 tys. 

Aktualizacja mapy akustycznej na rozpatry-

wanym odcinku DW 702 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w Łodzi 
2014-2019 10 tys. 

Przygotowanie opinii dot. możliwości wpro-

wadzenia zakazu ruchu tranzytowego wzdłuż 

ciągu 702 na terenie miasta Zgierza 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w Łodzi 
2014-2019 bezkosztowo 

Prowadzenie przeglądów stanu nawierzchni 

drogowej 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w Łodzi 
2014-2019 bezkosztowo 

Uwzględnianie zasad kształtowania 

przestrzeni w otoczeniu źródeł hałasu dla 

nowotworzonych planów zagospodarowania 

przestrzennego 

Rady gmin M. Zgierz i 

Zgierz/Prezydent M. 

Zgierz/Wójt Gm. 

Zgierz 

2014-2019 bezkosztowo 

DW 

703 

Aktualizacja mapy akustycznej na rozpatry-

wanym odcinku DW 703 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w Łodzi 
2014-2019 10 tys. 

Prowadzenie przeglądów stanu nawierzchni 

drogowej 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w Łodzi 
2014-2019 bezkosztowo 

Uwzględnianie zasad kształtowania 

przestrzeni w otoczeniu źródeł hałasu dla 

nowotworzonych planów zagospodarowania 

przestrzennego 

Burmistrz Miasta Łę-

czyca/Rada M. 

Łęczyca 

2014-2019 bezkosztowo 

DW 

710 

Aktualizacja mapy akustycznej na rozpatry-

wanym odcinku DW 710 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w Łodzi 
2014-2019 10 tys. 

Prowadzenie przeglądów stanu nawierzchni 

drogowej 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w Łodzi 
2014-2019 bezkosztowo 

Uwzględnianie zasad kształtowania 

przestrzeni w otoczeniu źródeł hałasu dla 

nowotworzonych planów zagospodarowania 

przestrzennego 

Rady gmin Lutomiersk 

i Konstantynów Łódz-

ki/Wójt Gm. Luto-

miersk/Burmistrz 

Konstantynowa  

Łódzkiego 

2014-2019 bezkosztowo 

DW 

713 

Wprowadzenie ograniczenia prędkości do 40 

km/h na następujących odcinkach: 

od km 21+050 do km 21+300 

od km 22+800 do km 25+150 

od km 25+150 do km 28+300 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w Łodzi 
2014-2019 15 tys. 

Kontrole przestrzegania ograniczeń 

prędkości na odcinkach: 

od km 21+050 do km 21+300 

od km 22+800 do km 25+150 

od km 25+150 do km 28+300 

Policja/Straż Gminna 2014-2019 bezkosztowe 

Aktualizacja mapy akustycznej na rozpatry-

wanym odcinku DW 713 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w Łodzi 
2014-2019 10 tys. 

Prowadzenie przeglądów stanu nawierzchni 

drogowej 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w Łodzi 
2014-2019 bezkosztowe 

Uwzględnianie zasad kształtowania 

przestrzeni w otoczeniu źródeł hałasu dla 

nowotworzonych planów zagospodarowania 

przestrzennego 

Rady Gmin Brójce i 

Rokiciny/Wójt Gm. 

Brójce/Wójt Gm. 

Brzeziny 

2014-2019 bezkosztowe 

DW 

713 

Aktualizacja mapy akustycznej na rozpatry-

wanym odcinku DW 713 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w Łodzi 
2014-2019 10 tys. 

Prowadzenie przeglądów stanu nawierzchni 

drogowej 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w Łodzi 
2014-2019 bezkosztowo 

Uwzględnianie zasad kształtowania 

przestrzeni w otoczeniu źródeł hałasu dla 

Rada M. Tomaszów 

Mazowiecki/Prezydent 
2014-2019 bezkosztowo 
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nowotworzonych planów zagospodarowania 

przestrzennego 

M. Tomaszów Mazo-

wiecki 

DW 

715 

Remont nawierzchni drogowej na odcinku 

DW 715 od km 0+000 do km 0+750 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w Łodzi 
2014-2019 300 tys. 

Wprowadzenie ograniczenia prędkości do 40 

km/h na odcinku DW 715 od km 0+000 do 

km 0+750 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w Łodzi 
2014-2019 5 tys. 

Aktualizacja mapy akustycznej na rozpatry-

wanym odcinku DW 715 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w Łodzi 
2014-2019 10 tys. 

Prowadzenie przeglądów stanu nawierzchni 

drogowej 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w Łodzi 
2014-2019 bezkosztowo 

Uwzględnianie zasad kształtowania 

przestrzeni w otoczeniu źródeł hałasu dla 

nowotworzonych planów zagospodarowania 

przestrzennego 

Burmistrz miasta 

Brzeziny/Rada Miasta 

Brzeziny 

2014-2019 bezkosztowo 

DW 

715 

Aktualizacja mapy akustycznej na rozpatry-

wanym odcinku DW 715 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w Łodzi 
2014-2019 10 tys. 

Prowadzenie przeglądów stanu nawierzchni 

drogowej 

Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w Łodzi 
2014-2019 bezkosztowo 

Uwzględnianie zasad kształtowania 

przestrzeni w otoczeniu źródeł hałasu dla 

nowotworzonych planów zagospodarowania 

przestrzennego 

Burmistrz Miasta Ko-

luszki/Rada 

M.Koluszki 

2014-2019 bezkosztowo 

Większość działań zaproponowanych w niniejszym Programie nie jest związana z koniecznością ponosze-

nia dodatkowych kosztów (planowanie przestrzenne, przeglądy stanu nawierzchni).  

Największe nakłady finansowe na realizację działań Programu w latach 2014-2019 poniesie Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Łodzi: 

- aktualizacje map akustycznych: 100 tys. zł, 

- remonty nawierzchni drogowych: 700 tys. zł, 

- ograniczenia prędkości ruchu: 25 tys. zł. 

Całkowity koszt Programu wyniesie zatem ok. 825 tys. zł. 

PODSUMOWANIE 

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 map akustycznych odcinków drów wojewódzkich administrowanych przez 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. 

Dynamiczny rozwój województwa łódzkiego, szczególnie w dziedzinie komunikacji, powoduje koniecz-

ność dostosowania zadań Programu ochrony środowiska przed hałasem do zmieniającej się struktury połączeń 

drogowych. 

Wykonana mapa akustyczna potwierdza duży udział ruchu tranzytowego w ruchu. Spowodowane jest to 

brakiem obwodnic miejskich i skutkuje przenikaniem ruchu tranzytowego w okolice obszarów centralnych oraz 

mieszkalnych na terenach przyległych do odcinków dróg rozpatrywanych w niniejszym dokumencie. Kierowcy 

tego rodzaju pojazdów (TIR) szukają alternatywnych dróg dotarcia do celu, lub kierują się wytyczonymi dro-

gami krajowymi przebiegającymi przez miasto, co przekłada się na lokalne przekroczenia poziomów dopusz-

czalnych hałasu. Wykonanie ekspertyzy dotyczącej możliwości redukcji ruchu tranzytowego wzdłuż omawia-

nego odcinka pomoże w ustalaniu celów programowych przy aktualizacji Programu. 

Nie jest znane prognozowane natężenie ruchu, które nastąpi po zakończeniu realizacji autostrad, dróg eks-

presowych oraz obwodnic miejskich. W związku z powyższym miarodajne analizy akustyczne mogą nastąpić 

dopiero gdy układ drogowy zostanie na wiele lat ustalony. Proponowanie kosztownych działań inwestycyjnych, 
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jakimi są środki ochrony przed hałasem (np. ekrany akustyczne), w perspektywie obniżenia poziomu hałasu 

związanego z zakończeniem inwestycji budzi wiele wątpliwości.  

Budowa obwodnic miast, w połączeniu z systematyczną modernizacją istniejącej infrastruktury drogowej 

wpłyną w istotny sposób na poprawę płynności ruchu samochodowego na całym analizowanym odcinku.  

Opisane w niniejszym Programie działania wspomagające przyniosą także inne korzyści np. poprawę bez-

pieczeństwa ruchu, zmniejszenie wprowadzanych zanieczyszczeń ze źródeł liniowych, a przestrzeganie zasad 

właściwego planowania przestrzennego pozwoli zapobiec powstawaniu konfliktów akustycznych w przyszłości. 

Prowadzenie corocznych, wiosennych przeglądów stanu nawierzchni drogowej pozwoli utrzymać drogi w 

należytym stanie technicznym. Z każdorazowego przeglądu, wykonanego przez specjalne zespoły wyznaczone 

do tego zadania, powinien być sporządzony raport o stanie nawierzchni drogowej. Raport powinien zawierać 

informacje o stanie jezdni na poszczególnych odcinkach (np. typ nawierzchni, liczba kolein, dziur, źle osadzo-

nych studzienek, itp. – wraz z lokalizacją). Gotowy raport powinno konsultować się z właściwymi organami 

samorządu terytorialnego w celu określenia priorytetów. Na podstawie powyższego raportu powinna co roku 

powstawać aktualna lista odcinków ulic przeznaczonych do remontu. 

Tabela 175. Przykład raportu o stanie nawierzchni 

Odcinek drogi 

(od-do) 
Stan nawierzchni Dodatkowe uwagi 

Data planowanego 

remontu/ moderniza-

cji 

Wniosek 

x 
np. zły – liczne 

dziury 

np. źle osadzone stu-

dzienki 
brak 

Konieczny remont 

w bieżącym roku 

y 
Dostateczny – 

nieliczne ubytki 

np. może ulec znacznej 

dewastacji w okresie 

zimowym 

brak 

Remont może być 

konieczny w na-

stępnym roku 

Wprowadzenie nawierzchni o uziarnieniu mniejszym od 10 mm (o zredukowanej hałaśliwości – ZH) może 

spowodować trudności w zaprojektowaniu mas bitumicznych dla wyższych kategorii ruchu (KR4, KR6) oraz 

odpornych na koleinowanie dla dróg już istniejących. W związku z powyższym, w przypadku remontów na-

wierzchni drogowej należy pozostawić dotychczasowe uziarnienie, tj. maksymalnie do 11 mm. 

Natomiast dla nowoprojektowanych dróg wojewódzkich prowadzonych w nowym śladzie (obwodnice 

miejscowości) obligatoryjnie należy stosować nawierzchnie o tzw. zredukowanej hałaśliwości (ZH), tj. o uziar-

nieniu poniżej 10 mm. 

Działania zawarte w niniejszym Programie są działaniami realnymi. Większość kosztów poniesionych na 

niniejszy Program należy postrzegać jako konieczność realizacji zadań już zaplanowanych i jedynie pośrednio 

związanych z ochroną akustyczną.  

Realizując zadania, mające wpływ na klimat akustyczny wokół dróg wojewódzkich, należy korzystać z ka-

talogu środków antyhałasowych i najnowszych zdobyczy techniki, pozwalających na zmniejszenie uciążliwości 

akustycznej inwestycji.  

Dla nowoprojektowanych dróg wojewódzkich prowadzonych w nowym śladzie (np. obwodnice miejsco-

wości) należy stosować zalecenia zawarte w niniejszym Programie. Dla starych przebiegów dróg wojewódz-

kich w obszarach miast nie ma takich możliwości. Pasy drogowe posiadają ograniczoną szerokość, a ze wzglę-

du na występującą zwartą zabudowę uliczną i brak rezerwy terenu, lokalizacja ekranów akustycznych lub in-

nych środków ochrony przed hałasem napotyka na duże trudności.Działania w okresie długoterminowym po-

winny być ukierunkowane, przede wszystkim, na wyprowadzenie części ruchu samochodowego, w szczególno-

ści ruchu samochodów ciężkich, z tras przebiegających przez tereny zamieszkane. Może to spowodować prze-

niesienie uciążliwości związanej z hałasem w inne rejony dotychczas spokojne. Należy temu przeciwdziałać 

stosując najnowsze technologie nawierzchni dróg oraz, tam gdzie będzie to uzasadnione, nowoczesne ekrany 

akustyczne. 

Całkowity koszt Programu wyniesie ok. 825 tys. zł. 
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Załącznik nr 4  

do uchwały nr XLIX/882/14 

Sejmiku Województwa Łódzkiego 

z dnia 24 czerwca 2014 r. 

UZASADNIENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA  

W POSTĘPOWANIU ORAZ O TYM, W JAKI SPOSÓ B ZOSTAŁY WZIĘTE POD UWAGĘ  

I W JAKIM ZAKRESIE ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE UWAGI I WNIOSKI ZGŁOSZONE  

W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA 

Sejmik Województwa Łódzkiego na etapie opracowania projektu Uchwały Sejmiku Województwa Łódz-

kiego w sprawie określenia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, 

objętych przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu, położonych wzdłuż dróg wojewódzkich woje-

wództwa łódzkiego, po których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów rocznie” zapewnił udział społeczeństwa 

na zasadach i w terminach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.) poprzez podanie do publicznej informacji o opracowaniu cyt. 

projektu uchwały: w prasie lokalnej województwa łódzkiego, na tablicach ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Łódzkiego oraz urzędów zainteresowanych gmin i starostw, a także na stronie Internetowej 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Biuletynie Informacji Publicznej. W ramach udostęp-

nienia ww. informacji nie złożono uwag do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie 

określenia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, objętych przekro-

czeniami dopuszczalnych poziomów hałasu, położonych wzdłuż dróg wojewódzkich województwa łódzkiego, 

po których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów rocznie” . W terminie od 3.03.2014 r.-24.03.2014 r. nie zło-

żono żadnych uwag i wniosków do ww. projektu uchwały. 

 Podmiot wnoszący uwagi  Zwięzła treść uwagi  Sposób uwzględnienia uwagi 

- - - 
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