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• w Opalenicy, przy ul. Poznańskiej,
• w Nowym Tomyślu, przy ul. Sienkiewicza i Kościuszki.
Stanowiska pomiarowe sytuowano na granicy terenów podlegających ochronie akustycznej lub w od-

ległościach odpowiadających położeniu linii zabudowy chronionej, mikrofon był umieszczony na wysokości 
4 m nad poziomem gruntu. Badania zostały wykonane w porze dziennej i nocnej. 

Pomiary akustyczne przeprowadzono w 15 punktach, w tym w 14 punktach w rejonie zabudowy miesz-
kaniowej, a jeden punkt zlokalizowano w sąsiedztwie domu opieki społecznej podlegającego szczególnej 
ochronie akustycznej (tab. 5.1 i tab. 5.2).

W punktach wyznaczonych jako punkty oceny krótkookresowego poziomu hałasu (tabela 5.1) pomiary 
wykonano tylko w dni powszednie. W punktach wyznaczonych jako punkty oceny długookresowego pozio-
mu hałasu (tabela 5.3), tj. w Odolanowie, przy ul. Kaliskiej 20, we Wronkach, przy ul. Nowowiejskiej 44 oraz 
w Nowym Tomyślu, przy ul. Kościuszki badania akustyczne były prowadzone w dni powszednie i w weeken-
dy, wiosną, latem i jesienią; w punktach tych dokonano również oceny krótkookresowego poziomu hałasu 
(tabela 5.2). 

Przekroczenia krótkookresowych dopuszczalnych wartości poziomu hałasu w środowisku, określonych 
wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozio-
mów hałasu w środowisku, tj.: 

• 65 dB w porze dziennej i 56 dB w porze nocnej dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zabudo-
wy mieszkaniowo-usługowej i zabudowy zagrodowej (punkty 1-3, 4, 6, 8, 9, 13, 15)

• 61 dB w dzień i 56 dB w nocy dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i terenu domu 
opieki społecznej (punkty 5, 7, 10-12, 14)

stwierdzono w jedenastu przypadkach (punkty 1-3, 5, 8, 10-15), w tym w trzech tylko w porze nocnej (punk-
ty 3, 13 i 15), w trzech tylko w porze dziennej (punkty 5, 10, 11). W czterech punktach (punkty 4, 6, 7 i 9) 
stwierdzono poprawne warunki akustyczne w porze dnia i nocy. 

Największy stopień degradacji klimatu akustycznego środowiska wykazały badania wykonane we Wron-
kach, przy ul. Nowowiejskiej 44 (droga wojewódzka nr 184), gdzie dopuszczalny poziom hałasu w porze dnia 
został przekroczony o około 5 dB, a w porze nocnej o 8,2 dB. W tym rejonie zarejestrowano również jedną 
z najwyższych zmierzonych wartości poziomu hałasu – równoważny poziom hałasu w porze dnia wyniósł 
LAeqD = 66,4 dB, w porze nocy LAeqN = 64,2 dB (mapa 5.1). 

Tabela 5.1. Wyniki pomiarów w punktach oceny krótkookresowego poziomu hałasu w 2016 r. /wg WIOŚ/ 

Punkt pomiarowy Równoważny 
poziom hałasu 

LAeq (dB)

Odległość 
zabudowy*

(m)

Natężenie ruchu 
(pojazdy/h)

Nr Lokalizacja Ogółem Pojazdy 
ciężkie

1 Odolanów, ul. Kaliska 85, 7,5 m od drogi, w odległości odpo-
wiadającej usytuowaniu zabudowy wielorodzinnej 66,7 10 429 22,9

jw. pora nocna 58,8 jw. 53 4

2 Odolanów, ul. Dąbrówki 26, w odległości 7 m od drogi, na 
granicy terenu zabudowy zagrodowej 66,9 10 255 30,8

jw. pora nocna 59,1 jw. 40,1 7,4

3 Odolanów, ul. Krotoszyńska 134, w odległości 8 m od drogi, 
na granicy terenu zabudowy zagrodowej 63,7 10 250,6 19,7

jw. pora nocna 57,3 jw. 41,6 2,75

4 Odolanów, ul. Bartosza 7, w odległości 10 m od drogi, na linii 
zabudowy mieszkaniowo-usługowej 62,8 10 256 27

jw. pora nocna 55,3 jw. 34 2,4

5 Odolanów, ul. Raszkowska 36, w odległości 10 m od drogi, na 
linii zabudowy - dom opieki społecznej 64,7 10 224 9,6

jw. pora nocna 55,7 jw. 22 0,6

6 Odolanów, ul. Gimnazjalna 6, w odległości 6,5 m od drogi, na 
granicy terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej 61,4 15 193 17

jw. pora nocna 54 jw. 31 2,6

W obliczu szybko rosnącej liczby obiektów stwarzających zagrożenie dla klimatu akustycznego śro-
dowiska, ochrona przed hałasem jest zadaniem nabierającym coraz większego znaczenia. Rozwijająca 
się infrastruktura komunikacyjna, nowe lub rozbudowywane obiekty przemysłowe, usługowe, a także 
obiekty o charakterze rozrywkowym mogą powodować degradację klimatu akustycznego nie tylko w naj-
większych aglomeracjach. Brak komfortu akustycznego jest problemem powszechnie sygnalizowanym przez 
mieszkańców. 

Obowiązujące standardy akustyczne określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 
2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2014 r., poz. 112). Rozporządze-
nie ustala dopuszczalne wartości poziomu hałasu dla wskazanych rodzajów terenów, wyróżnionych ze wzglę-
du na sposób zagospodarowania i pełnione funkcje. Zgodnie z wprowadzoną w roku 2015 zmianą art. 113.1 
ustawy Prawo ochrony środowiska, ochrona ta dotyczy terenów faktycznie zagospodarowanych. 

Kryteria poprawności klimatu akustycznego zostały podane w postaci dopuszczalnych wartości wskaź-
ników długookresowych, tj. poziomu dzienno-wieczorno-nocnego LDWN i długotrwałego poziomu hała-
su w porze nocy LN, mających zastosowanie w polityce długookresowej, w szczególności do sporządzania 
map akustycznych, oraz – niezależnie – w postaci dopuszczalnych wartości wskaźników krótkookresowych, 
tj. równoważnego poziomu hałasu w porze dnia LAeqD (6.00-22.00) i równoważnego poziomu hałasu w porze 
nocy LAeqN (22.00-6.00), wykorzystywanych do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowi-
ska przed hałasem. 

5.1. Hałas komunikacyjny
Województwo wielkopolskie posiada rozwiniętą sieć komunikacji drogowej, którą tworzą autostra-

da A2, drogi ekspresowe, krajowe, wojewódzkie i drogi niższych kategorii, a także dość gęstą – z wyjątkiem 
środkowo-wschodniej części regionu – sieć linii kolejowych o znaczeniu międzynarodowym, państwowym 
i lokalnym. Rozwinięta jest również komunikacja lotnicza. Międzynarodowy Port Lotniczy Poznań-Ławica ob-
sługuje ruch pasażersko-towarowy w relacjach krajowych i europejskich. Aktualna przepustowość terminala 
pasażerskiego to około 1,5 mln osób rocznie. Ponadto w regionie znajduje się kilka małych lotnisk: w Michał-
kowie, w Kazimierzu Biskupim, w Kobylnicy, w Strzyżewicach i w Pile, stanowiących bazę sportowo-treningo-
wą oraz obsługujących przeloty prywatne. Oprócz lotnisk cywilnych na terenie województwa zlokalizowane 
są dwa czynne lotniska wojskowe: w Powidzu oraz w Poznaniu – Krzesinach, a także trzy odcinki drogowe 
przystosowane do funkcji lądowisk, zlokalizowane w Rydzynie, Granowie i Wrześni. Komunikacja tramwajo-
wa funkcjonuje tylko w Poznaniu.

Hałas komunikacyjny, w szczególności drogowy, stanowi najbardziej powszechny czynnik degradacji kli-
matu akustycznego środowiska ze względu na zasięg terytorialny i liczbę narażonej ludności.

W przypadku hałasów drogowych i kolejowych obowiązujące obecnie wartości wskaźników długookre-
sowych mieszczą się w przedziałach: 

• dla poziomu dzienno-wieczorno-nocnego LDWN – 50–70 dB, 
• dla długookresowego poziomu hałasu w porze nocy LN – 45–65 dB; 
• w przypadku wskaźników krótkookresowych: 

 − dla poziomu równoważnego hałasu w porze dnia LAeqD – 50–68 dB, 
 − dla poziomu równoważnego hałasu w porze nocy LAeqN – 45–60 dB. 

Ustalenia dotyczące hałasu lotniczego przewidują znacznie mniejsze zróżnicowanie wymagań:
• wartość dopuszczalna poziomu dzienno-wieczorno-nocnego LDWN odpowiada wartości dopuszczalnej 

równoważnego hałasu w porze dnia LAeqN – 55–60 dB,
• wartość dopuszczalna długookresowego poziomu hałasu w porze nocy LN odpowiada wartości dopusz-

czalnej równoważnego hałasu w porze nocy LAeqN – 45–55 dB.
Przyjęte wartości dopuszczalne stanowią kompromis pomiędzy realnymi możliwościami ograniczania 

emisji i propagacji hałasu i potrzebą komfortu akustycznego, w związku z czym ich zachowanie nie gwarantu-
je całkowitej eliminacji uciążliwości akustycznych. 

5.1.1. Monitoring hałasu drogowego realizowany przez WIOŚ w Poznaniu 
W roku 2016 badania monitoringowe hałasu drogowego wykonano:

• w Odolanowie, przy ulicach: Kaliskiej, Dąbrówki, Krotoszyńskiej, Bartosza, Raszkowskiej, Gimnazjalnej 
i Strzeleckiej,

• we Wronkach, w sąsiedztwie dróg wojewódzkich nr 182 i 184,
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13 Odolanów, jw. jw. 59,7 59,7 59,7 107 127 113 7 4 6

14 Wronki, jw. jw. 64,2 60,1 63,3 59 65 61 10 8 9

15 Nowy Tomyśl, jw. jw. 59,7 58,2 59,3 208 221 212 4 4 4
  

* odległość mierzona od krawędzi jezdni

przekroczenie dopuszczalnej wartości poziomu hałasu

poziom hałasu na granicy wartości dopuszczalnej

W punktach przybliżonej oceny długookresowego poziomu hałasu w Odolanowie i Nowym Tomyślu wa-
runki akustyczne w porze dziennej w weekendy były bardzo zbliżone do panujących w dni powszednie. Spa-
dek natężenia ruchu pojazdów nie przekroczył kilkunastu procent. Istotne zmiany natężenia ruchu dotyczyły 
jedynie pojazdów ciężkich poruszających się drogą nr 444 w Odolanowie, jednak ze względu na dość niewiel-
ką liczbę pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu nie miały one istotnego wpływu na rejestrowane wartości 
poziomu hałasu. W porze nocnej znaczący spadek poziomu hałasu w weekendy w stosunku do dni powsze-
dnich zaobserwowano we Wronkach, w rejonie ul. Nowowiejskiego.

Tabela 5.3. Wartości wskaźników długookresowego poziomu hałasu /wg WIOŚ, 2016 r./

Numer 
punktu Lokalizacja punktu

Poziom hałasu [dB]

LDWN LN

13 Odolanów, ul. Kaliska 20 68,1 59,7

14 Wronki, ul. Nowowiejska 44 70,5 63,3

15 Nowy Tomyśl, ul. Kościuszki  58 67,0 59,3

przekroczenie dopuszczalnej wartości poziomu hałasu

poziom hałasu na granicy wartości dopuszczalnej

Zgodnie z wymogami cytowanego rozporządzenia Ministra Środowiska, dopuszczalne długookresowe 
wartości poziomu hałasu pochodzącego od dróg wynoszą: 

• w rejonie zabudowy mieszkaniowo-usługowej, wielorodzinnej lub zagrodowej LDWN = 68 dB, LN = 59 dB, 
• w rejonie zabudowy jednorodzinnej terenów domów opieki społecznej: LDWN = 64 dB, LN = 59 dB,
a zatem długookresowe wskaźniki oceny hałasu wyznaczone dla punktu we Wronkach przekraczają war-

tości dopuszczalne o 6,5 dB (LDWN) i 4,3 dB (LN), w Odolanowie i Nowym Tomyślu kształtują się na granicy lub 
nieco poniżej wartości dopuszczalnej (tabela 5.3). 

Punkt pomiarowy Równoważny 
poziom hałasu 

LAeq (dB)

Odległość 
zabudowy*

(m)

Natężenie ruchu 
(pojazdy/h)

Nr Lokalizacja Ogółem Pojazdy 
ciężkie

7 Odolanów, ul. Strzelecka 74, w odległości 15 m od drogi, na 
granicy terenu zabudowy jednorodzinnej 59,7 20 183 14,4

jw. pora nocna 52,6 jw. 49,9 2,1

8
Odolanów, ul. Krotoszyńska 29, w odległości 7 m od drogi, 
w odległości odpowiadającej położeniu granicy zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej 

66,6 12 507 79,5

jw. pora nocna 59,6 jw. 66,8 10,6

9
Wronki, droga wojewódzka nr 182, ul. Sierakowska 35, w od-
ległości 9 m od drogi, w odległości odpowiadającej położeniu 
granicy zabudowy mieszkaniowo-usługowej 

64,0 8 402 51

jw. pora nocna 50,8 jw. 17 4

10
Wronki, droga wojewódzka nr 182, ul. Chrobrego, odcinek 
Poznańska - Mickiewicza, w odległości 8 m od drogi, na linii 
zabudowy jednorodzinnej 

67,3 8 498 60

jw. pora nocna 56,9 jw. 24 5,8

11 Opalenica, ul. Poznańska, w odległości 7,5 m od drogi, na 
granicy terenu zabudowy jednorodzinnej 64,0 10 312 36,6

jw. pora nocna 54,9 jw. 54 1

12 Nowy Tomyśl, ul. Sienkiewicza, odcinek Paprocka –Szpitalna, 6 m 
od drogi, na granicy terenu zabudowy jednorodzinnej 62,8 7 156 1,7

jw. pora nocna 58,5 7 140 0,4

Tabela 5.2. Wyniki pomiarów krótkookresowego poziomu hałasu (LAeqD i LAeqN) w punktach oceny długookresowego 
poziomu hałasu w 2016 r. /wg WIOŚ/
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Pora dzienna

13

Odolanów, ul. Kaliska 20, droga 
wojewódzka nr 444, w odległości 
8 m od drogi, na granicy posesji 
mieszkaniowo-usługowej

9 65,8 65,0 65,6 641 558 615 53 25 44

14

Wronki, ul. Nowowiejska 44, 
droga wojewódzka nr 184, w 
odległości 7 m od drogi, na granicy 
zabudowy jednorodzinnej

6 66,4 65,5 66,1 415 415 415 29 30 29

15

Nowy Tomyśl, ul. Kościuszki, odcinek 
Półwiejska – Szpitalna, przy ul. Pa-
prockiej w odległości 5 m od drogi, 
na granicy zabudowy mieszkanio-
wo-usługowej

6 63,1 63,1 63,1 568 575 570 15 15 15

* odległość mierzona od krawędzi jezdni

przekroczenie dopuszczalnej wartości poziomu hałasu

poziom hałasu na granicy wartości dopuszczalnej



Mapa 5.1. Wyniki pomiarów hałasu komunikacyjnego prowadzonych w roku 2016, w dni powszednie,
przez WIOŚ w Poznaniu
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5.1.2. Wyniki okresowych pomiarów poziomu hałasu w otoczeniu dróg wojewódzkich 
i autostrady wykonanych przez zarządzających drogami

Obowiązek realizacji badań akustycznych przez zarządzających drogą, linią kolejową, linią tramwajową, 
lotniskiem wynika z zapisów art. 175 ustawy Prawo ochrony środowiska. 

W roku 2016, Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu po raz trzeci wykonał okresowe pomiary 
poziomu hałasu w otoczeniu dróg wojewódzkich na terenie Wielkopolski. Badaniami objęto 59 punktów pomia-
rowych (tabela 5.4, mapa 5.2), usytuowanych w odległości 5–13 m od krawężnika drogi. 

Tabela 5.4. Wyniki pomiarów poziomu hałasu i natężenia ruchu pojazdów prowadzonych przez zarządzającego w otocze-
niu dróg wojewódzkich w roku 2016 /wg WZDW, 2016 r./

Lp. Numer 
drogi Lokalizacja punktu pomiarowego

Równoważny 
poziom hała-
su LAeq (dB)

Odległość 
zabudo-

wy*
(m)

Natężenie ru- 
chu (pojazdy/h)

Ogó-
łem

Po-
jazdy 

ciężkie

1 178 Trzcianka, ul. Sikorskiego 39, w odległości 5 m od drogi 72,1 7 651 37

jw. pora nocna 60,5 jw. 80 8

2 178 Oborniki, ul. Czarnkowska 99, w odległości 10 m od drogi 64,2 5 541 31

jw. pora nocna 56,7 jw. 97 8

3 179 Piła, ul. Wojska Polskiego 47, w odległości 11 m od drogi 60,2 20 803 45

jw. pora nocna 52,4 jw. 113 27

4 182 Czarnków, ul. Dworcowa 4, w odległości 10 m od drogi 65,6 15 771 53

jw. pora nocna 59,2 jw. 124 20

5 184 Szamotuły, ul. Chrobrego 12, w odległości 10 m od drogi 65,8 7 719 74

jw. pora nocna 60,3 jw. 122 16

6 184 Piaskowo 10, w odległości 10 m od drogi 67,8 50 582 62

jw. pora nocna 62,0 jw. 101 21

7 184 Pamiątkowo, ul. Szamotulska 5a, 10 m od drogi 69,1 8 574 46

jw. pora nocna 63,2 jw. 98 14

8 184 Mrowino, ul. Poznańska 13, w odległości 10 m od drogi 65,9 5 650 55

jw. pora nocna 60,1 jw. 106 10

9 184 Napachanie, ul. Poznańska 12, 10 m od drogi 64,8 10 759 65

jw. pora nocna 59,4 jw. 122 16

10 184 Kobylniki, ul. Urocza 2, w odległości 10 m od drogi 63,9 5 443 19

jw. pora nocna 56,8 jw. 74 5

11 184 Chyby, ul. Szamotulska 43, w odległości 10 m od drogi 64,7 10 458 21

jw. pora nocna 57,9 jw. 60 4

12 184 Baranowo, ul. Szamotulska 49,  10 m od drogi 66,0 13 646 22

jw. pora nocna 58,3 jw. 73 4

13 185 Szamotuły, ul. Powstańców Wlkp. 115, 9 m od drogi 65,9 8 492 32

jw. pora nocna 59,5 jw. 78 8

14 193 Chodzież, ul. Zwycięstwa 27, w odległości 10 m od drogi 64,7 10 414 26

jw. pora nocna 57,2 jw. 62 12

15 196 Czerwonak, ul. Gdyńska 17, w odległości 10 m od drogi 65,4 8 818 81

jw. pora nocna 61,5 jw. 190 21

16 196 Owińska, ul. Poznańska 6, w odległości 12 m od drogi 67,0 9 731 66

jw. pora nocna 62,6 jw. 172 17

17 196 Mściszewo, na wysokości Raduszyna, 10 m od drogi 68,3 Brak 558 60

jw. pora nocna 62,8 jw. 117 17

18 241 Wągrowiec, ul. Rgielska 86, w odległości 10 m od drogi 66,0 20 597 66
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Lp. Numer 
drogi Lokalizacja punktu pomiarowego

Równoważny 
poziom hała-
su LAeq (dB)

Odległość 
zabudo-

wy*
(m)

Natężenie ru- 
chu (pojazdy/h)

Ogó-
łem

Po-
jazdy 

ciężkie

40 431 Mosina, ul. Szosa Poznańska 1A,  10 m od drogi 66,2 10 887 48

jw. pora nocna 61,0 jw. 127 5

41 431 Rogalinek, ul. Mostowa 27, w odległości 10 m od drogi 65,2 10 571 28

jw. pora nocna 58,4 jw. 72 4

42 434 Mościenica, ul. Mosińska 3, w odległości 10 m od drogi 69,6 16 1101 116

jw. pora nocna 65,5 jw. 217 48

43 434 na wysokości miejscowości Czmoń, 10 m od drogi 69,1 Brak 800 97

jw. pora nocna 66,0 jw. 184 39

44 434 Czmoń, ul. Łagodna 40, w odległości 10 m od drogi 70,4 30 922 100

jw. pora nocna 66,4 jw. 190 43

45 434 Czmoniec 59, w odległości 10 m od drogi 70,9 70 842 89

jw. pora nocna 66,3 jw. 176 35

46 434 Kawcze 1, w odległości 13 m od drogi 66,1 21 637 106

jw. pora nocna 61,4 jw. 124 37

47 434 Grzymysław 3, w odległości 10 m od drogi 70,5 25 675 85

jw. pora nocna 66,0 jw. 134 32

48 434 Drzonek, ul. Klonowa 38, w odległości 12 m od drogi 67,5 22 554 67

jw. pora nocna 63,6 jw. 96 14

49 434 Kunowo, ul. Gostyńska 65, w odległości 10 m od drogi 68,7 12 506 75

jw. pora nocna 65,0 jw. 114 23

50 434 Gostyń, ul. Poznańska 152, w odległości 10 m od drogi 66,8 8 795 98

jw. pora nocna 62,5 jw. 141 26

51 434 Gostyń, ul. Wrocławska 190, w odległości 10 m od drogi 67,3 11 769 80

jw. pora nocna 62,9 jw. 174 26

52 434 Stara Krobia 5, w odległości 10 m od drogi 69,1 13 496 64

jw. pora nocna 65,7 jw. 110 27

53 445 Topola Mała, ul. Odolanowska 88,  10 m od drogi 64,4 12 389 20

jw. pora nocna 57,5 jw. 74 6

54 445 Ostrów Wielkopolski, ul. Odolanowska 55, 9 m od drogi 66,2 15 423 22

jw. pora nocna 58,4 jw. 55 3

55 449 Ostrzeszów, ul. Okrzei 4a, w odległości 10 m od drogi 62,3 15 521 26

jw. pora nocna 53,4 jw. 48 8

56 470 Turek, al. Jana Pawła II 11, w odległości 10 m od drogi 67,8 20 514 93

jw. pora nocna 64,0 jw. 136 32

57 470 Kamień 109, w odległości 10 m od drogi 66,9 25 444 70

jw. pora nocna 63,5 jw. 92 29

58 470 Pólko 84, w odległości 10 m od drogi 68,8 15 630 82

jw. pora nocna 64,8 jw. 122 34

59 473 Koło, ul. Dąbska 33, w odległości 10 m od drogi 66,7 15 571 61

jw. pora nocna 61,3 jw. 99 23

* odległość mierzona od krawędzi jezdni poziom hałasu na granicy wartości dopuszczalnej

przekroczenie dopuszczalnej wartości poziomu hałasu teren nie podlega ochronie przed hałasem

Lp. Numer 
drogi Lokalizacja punktu pomiarowego

Równoważny 
poziom hała-
su LAeq (dB)

Odległość 
zabudo-

wy*
(m)

Natężenie ru- 
chu (pojazdy/h)

Ogó-
łem

Po-
jazdy 

ciężkie

jw. pora nocna 61,4 jw. 104 21

19 241 Wągrowiec, ul. Straszewska 65,  11 m od drogi 65,5 20 490 59

jw. pora nocna 60,3 jw. 85 19

20 241 Wągrowiec, ul. Wierzbowa 4a,  12 m od drogi 64,3 25 290 53

jw. pora nocna 59,2 jw. 68 19

21 260 Gniezno, ul. Witkowska 92b, w odległości 10 m od drogi 65,8 15 643 43

jw. pora nocna 59,0 jw. 109 12

22 260 Gniezno, ul. Witkowska 14, w odległości 10 m od drogi 65,2 15 643 43

jw. pora nocna 58,5 jw. 108 12

23 266 Patrzyków 19a, w odległości 10 m od drogi 67,0 15 361 16

jw. pora nocna 60,5 jw. 81 9

24 266 Stukol 2, w odległości 10 m od drogi 66,2 30 324 21

jw. pora nocna 60,2 jw. 53 4

25 305 odcinek Bolewicko - Przyłęk, w odległości 10 m od drogi 72,3 Brak 489 120

jw. pora nocna 67,8 jw. 153 26

26 305 Przyłęk 133, w odległości 10 m od drogi 71,9 9 464 74

jw. pora nocna 67,2 jw. 127 28

27 306/307 Buk, na wschód od ul. Dobieżyńskiej, 10 m od drogi 66,9 Brak 644 103

jw. pora nocna 61,5 jw. 76 22

28 307 Przeźmierowo, granica Poznania-Skórzewska, 10 m od drogi 70,5 Brak 1344 45

jw. pora nocna 64,4 jw. 204 6

29 307 Wysogotowo, ul. Wierzbowa 157, 10 m od drogi 68,1 9 871 68

jw. pora nocna 64,9 jw. 138 9

30 307 Zakrzewo, Bukowska, odc. Batorowska-Szkolna, 10 m od drogi 69,1 Brak 966 98

jw. pora nocna 62,6 jw. 152 14

31 307 Zakrzewo, ul. Bukowska, odc.  S-11 -  Gajowa, 10 m od drogi 71,2 Brak 1231 139

jw. pora nocna 65,6 jw. 187 36

32 307 Sierosław, ul. Bukowska 14, w odległości 13 m od drogi 70,7 23 820 82

jw. pora nocna 66,6 jw. 130 19

33 307 Niepruszewo, ul. Poznańska 13,  10 m od drogi 70,8 15 629 71

jw. pora nocna 65,4 jw. 121 14

34 307 Wojnowice, ul. Poznańska 55, w odległości 10 m od drogi 68,8 6 490 52

jw. pora nocna 62,5 jw. 140 14

35 307 Wygoda 1, w odległości 10 m od drogi 68,8 20 580 59

jw. pora nocna 61,3 jw. 128 13

36 308 Bonikowo, ul. Dworcowa 30, w odległości 10 m od drogi 66,0 15 258 49

jw. pora nocna 61,3 jw. 81 20

37 310 Czempiń, Zielony Rynek 2, w odległości 5 m od drogi 66,3 3 548 43

jw. pora nocna 59,4 jw. 93 11

38 430 Luboń, ul. Armii Poznań 67, w odległości 10 m od drogi 66,8 12 806 56

jw. pora nocna 61,7 jw. 163 10

39 430 Puszczykowo, odcinek ul. Lipowa - Podgórna, 11 m od drogi 66,3 10 767 34

jw. pora nocna 60,4 jw. 114 0,5
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Punkty pomiarowe sytuowane były najczęściej na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (punk-
ty o numerach: 2, 3, 5, 7, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 32, 33, 36, 41, 49, 54, 55, 56, 59) oraz mieszkaniowo-usługo-
wej (punkty: 1, 8, 12, 14, 15, 22, 29, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 48, 50, 51, 53). Pozostałe punkty pomiarowe zlokali-
zowano na terenach zabudowy zagrodowej (punkty: 9, 23, 24, 26, 34, 35, 42, 46, 47, 52, 57, 58), wielorodzinnej 
(punkty: 4, 21) oraz na terenach nie podlegających ochronie akustycznej (usługi, pola uprawne). Przekroczenia 
krótkookresowych dopuszczalnych wartości poziomu hałasu w środowisku wystąpiły w przypadku otoczenia 
większości badanych dróg wojewódzkich. Największy stopień degradacji klimatu akustycznego na terenach zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej występuje przy drodze wojewódzkiej nr 307 w Sierosławiu i Niepruszewie 
(punkty: 32, 33), gdzie dopuszczalna wartość poziomu hałasu w porze dziennej przekroczona jest odpowiednio 
o 9,7 dB oraz 9,8 dB. Na terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz zagrodowej największe przekrocze-
nia w porze dziennej (o około 7 dB) stwierdzono przy drogach wojewódzkich nr 178 – w Trzciance (punkt 1) oraz 
nr 305 – w Przyłęku (punkt 26). W porze nocnej największą degradację klimatu akustycznego zaobserwowano 
przy drogach wojewódzkich: nr 305 w Przyłęku (przekroczenie 11,2 dB) oraz nr 434 w miejscowościach Czmoń, 
Czmoniec i Grzymysław (punkty 44, 45, 47), gdzie dopuszczalny poziom hałasu przekroczony jest o około 10 dB. 

W roku 2016 zrealizowane zostały mapy akustyczne dla odcinków dróg wojewódzkich objętych okreso-
wymi pomiarami hałasu, tj. dla odcinków dróg, dla których natężenie ruchu pojazdów przekracza 3 mln rocz-
nie (tabela 5.5). Podział dróg na odcinki wynika ze zróżnicowania parametrów komunikacyjnych i odpowiada 
przyjętemu w generalnym pomiarze ruchu.

Tabela 5.5. Wykaz odcinków dróg wojewódzkich, dla których w roku 2016 sporządzono mapy akustyczne /wg WZDW/

Numer 
drogi

Kilometraż
Powiat

od km do km

178
28+800 29+800 czarnkowsko-trzcianecki

81+300 86+500 obornicki

179 29+100 33+200 pilski

182 66+900 69+000 czarnkowsko-trzcianecki

184

23+600 26+000 szamotulski

26+000 32+800 szamotulski

32+800 34+728 szamotulski

34+728 48+800 poznański

185 12+800 14+600 szamotulski

193 0+000 3+100 chodzieski

196 1+700 17+900 poznański

241 115+090 121+280 wągrowiecki

260 0+000 3+600 gnieźnieński

266 86+826 96+125 koniński

305
0+000 1+600 nowotomyski

1+600 5+400 nowotomyski

306 27+400 32+500 poznański

307

6+200 6+700 poznański

6+700 11+700 poznański

11+700 23+800 poznański

23+800 28+588 poznański

28+588 34+300 nowotomyski

Mapy akustyczne pozwoliły na określenie zasięgu oddziaływania hałasu drogowego oraz liczby osób na-
rażonych na jego oddziaływanie. Ze względu na nierównomierny rozkład przestrzenny gęstości zaludnienia 
charakterystyki procentowe dotyczące powierzchni terenu i liczby ludności w poszczególnych przedziałach 
wartości poziomu hałasu drogowego w otoczeniu dróg wojewódzkich nie są dokładnie spójne. Tereny poło-
żone w sąsiedztwie dróg, w związku z tym eksponowane na hałas, charakteryzują się zwykle większą gęsto-
ścią zaludnienia, co nie dotyczy jednak obszarów najbardziej eksponowanych na hałas, położonych w bezpo-
średnim sąsiedztwie dróg wojewódzkich (rys. 5.1. i rys. 5.2).

Numer 
drogi

Kilometraż
Powiat

od km do km

310 5+200 6+100 kościański

430
4+100 7+500 poznański

7+500 16+100 poznański

431
18+800 20+800 poznański

20+800 28+100 poznański

434

39+900 46+100 poznański

46+100 50+100 poznański

50+100 53+000 poznański

53+000 58+700 śremski

58+700 63+200 śremski

63+200 74+600 śremski

81+300 85+000 gostyński

85+000 88+100 gostyński

88+100 91+200 gostyński

91+200 99+000 gostyński

445
8+200 10+900 ostrowski

10+900 12+800 ostrowski

449 23+600 25+300 ostrzeszowski

470
17+100 21+500 turecki

45+400 58+400 kaliski

473 0+000 1+000 kolski
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Rys. 5.1. Ekspozycja terenu na hałas w otoczeniu dróg
wojewódzkich na obszarze Wielkopolski w roku 2016 /wg WZDW/
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Rys. 5.2. Ekspozycja mieszkańców na hałas w otoczeniu dróg wojewódzkich
na obszarze Wielkopolski w roku 2016 /wg WZDW/
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Tabela 5.6. Powierzchnia terenu i liczba mieszkańców eksponowana na hałas pochodzący od odcinka autostrady A2 
Trzciel-Nowy Tomyśl, charakteryzowana wskaźnikami LDWN i LN /Autostrada Wielkopolska II S.A./

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas o poziomie

dzienno-wieczorno-nocnym LDWN nocnym LN

55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70-75 dB > 75dB 50-55 dB 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70 dB

9,371 5,400 2,677 1,105 1,045 7,666 4,083 1,848 0,795 0,717

Liczba mieszkańców eksponowana na hałas

25 5 0 0 0 10 5 0 0 0

Ze względu na bardzo małą gęstość zaludnienia terenu w otoczeniu odcinka objętego mapą akustycz-
ną odcinka, liczba osób narażonych na wysokie wartości poziomu hałasu powodowanego eksploatacją drogi 
jest niewielka. 

5.1.3. Wyniki okresowych pomiarów poziomu hałasu w otoczeniu dróg i linii tramwa-
jowych wykonanych przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

Okresowe pomiary hałasu wykonano również w otoczeniu dróg i linii tramwajowych na terenie Poznania. 
Badania akustyczne w otoczeniu dróg krajowych i wojewódzkich na terenie miasta wykonano w 41 punk-
tach, z tego w 5 zlokalizowanych na terenach nie podlegających ochronie akustycznej oraz w 86 punktach 
w otoczeniu dróg powiatowych i gminnych, z tego w 6 na terenach nie podlegających ochronie akustycz-
nej. Poprawne warunki akustyczne stwierdzono w 5 punktach usytuowanych przy drogach wyższej kategorii 
(12,2 %) i 23 punktach przy drogach niższej kategorii (26,7%). Najwyższe zmierzone wartości równoważnego 
poziomu hałasu w porze dziennej LAeqD sięgały 71–74 dB, najwyższe wartości równoważnego poziomu hałasu 
LAeqN w porze nocnej wynosiły 66–68 dB. 

Pomiary poziomu hałasu powodowanego eksploatacją linii tramwajowych wykonano w 37 punktach (jeden 
punkt na terenie nie podlegającym ochronie akustycznej). Przekroczenie dopuszczalnych wartości poziomu ha-
łasu stwierdzono w sześciu punktach, w tym w pięciu punktach tylko w porze nocnej. Maksymalna otrzymana 
wartość równoważnego poziomu hałasu tramwajowego LAeqN w porze nocnej wyniosła 62,2 dB, tj. około 6 dB 
powyżej wartości dopuszczalnej. W pozostałych przypadkach stwierdzone obowiązujące standardy były prze-
kroczone o mniej niż 2 dB, w większości nieznacznie.

5.1.4. Monitoring hałasu kolejowego realizowany przez WIOŚ w Poznaniu 
W roku 2016 wykonano badania monitoringowe hałasu w otoczeniu wybranych odcinków linii kolejo-

wych w Koninie i Ostrowie Wielkopolskim. Stanowiska pomiarowe usytuowano w odległości 25 m od linii 
kolejowej oraz przed elewacją najbliższych budynków mieszkalnych (zabudowa wielorodzinna). Mikrofon był 
umieszczony na wysokości 4 m nad poziomem gruntu (tabela 5.6).

Tabela 5.7. Wyniki pomiarów hałasu kolejowego w wybranych punktach na terenie Konina i Ostrowa Wielkopolskie-
go /wg WIOŚ, 2016 r./

Numer 
linii Kierunek Lokalizacja punktu Odległość od 

linii kolejowej
Równoważny poziom hałasu [dB]

LAeqD LAeqN

003 Poznań - Warszawa Konin, ul. Działkowa 35
25 m 64,7 63,2

  35 m* 55,3 56,6

272 Kluczbork - Poznań Ostrów Wielkopolski, 
ul. Staroprzygodzka 11

25 m 57,9 57,2

  62 m* 49,2 48,9
 

* przed elewacją budynku

przekroczenie dopuszczalnej wartości poziomu hałasu

poziom hałasu na granicy wartości dopuszczalnej

W roku 2016 wykonana została również mapa akustyczna dla odcinka autostrady Trzciel – Nowy Tomyśl, 
od km 92+533 do km 107+900. Zasięg oddziaływania hałasu drogowego oraz liczbę osób eksponowanych na 
jego oddziaływanie w otoczeniu wskazanego odcinka autostrady przedstawia tabela 5.6.  
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Mapa 5.4. Izolinie długookresowego średniego poziomu dźwięku A wyznaczonego w ciągu
wszystkich nocy w roku 2016 (L ) emitowanego przez samoloty podczas wykonywania operacjiN

lotniczych /wg Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o./
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W celu ograniczenia uciążliwości akustycznych powodowanych funkcjonowaniem lotniska, realizacja 
operacji lotniczych przebiega z zachowaniem ustaleń wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunko-
waniach z dnia 28.02.2011 r. wydanej przez RDOŚ (m. in. ograniczenie sumy operacji lotniczych w porze dnia 
i nocy dla poszczególnych typów samolotów, wyłączenie z eksploatacji szczególnie uciążliwych statków po-
wietrznych, zmiana organizacji ruchu, zmiana lokalizacji źródeł hałasu instalacji, zastosowanie tłumików aku-
stycznych w urządzeniach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych). Operatorzy statków powietrznych wykonujący 
operacje lotnicze na lotnisku Poznań-Ławica powinni stosować procedury ograniczenia hałasu odpowiednie 
dla danego typu statku powietrznego, a w przypadku ich braku – stosować ogólne procedury służb żeglugi 
powietrznej. 

Pomiary wykonane przed elewacją budynków mieszkalnych nie wykazały przekroczenia dopuszczalnych 
wartości poziomu hałasu kolejowego w środowisku (analogicznie jak dla hałasu drogowego LAeqD = 65 dB, 
LAeqN = 56 dB), jakkolwiek w Koninie zarejestrowana wartość równoważnego poziomu hałasu w porze no-
cy kształtuje się na granicy wartości dopuszczalnych. Punkt pomiarowy w Koninie w odległości około 25 m 
od źródła hałasu jest zlokalizowany na terenach nie podlegających ochronie akustycznej, natomiast wynik 
pomiaru wykonanego w odległości około 25 m od linii kolejowej w Ostrowie Wielkopolskim wskazuje na 
niewielkie (około 1 dB) przekroczenie wartości dopuszczalnej poziomu hałasu w porze nocy na terenie zabu-
dowy mieszkaniowej wielorodzinnej, a także na terenie pobliskich ogrodów działkowych. 

5.1.5. Monitoring hałasu lotniczego wokół lotniska cywilnego „Ławica” w Poznaniu
W związku z oddziaływaniem akustycznym ruchu lotniczego na tereny w otoczeniu lotniska „Ławi-

ca”, w tym tereny zabudowy mieszkaniowej, od kwietnia 2011 r. prowadzony jest monitoring hałasu lot-
niczego. Do jego realizacji zarządzający lotniskiem zobowiązany został decyzją Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Poznaniu, ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. „Roz-
budowa i modernizacja Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o. im. Henryka Wieniawskiego położonego 
w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 285”. Wyznaczona wartość długookresowego poziomu hałasu dokumentuje 
występowanie przekroczenia wartości dopuszczalnych (tabela 5.8). 

Tabela 5.8. Monitoring hałasu w otoczeniu lotniska Ławica w 2016 r. /wg Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o./

Nr 
punktu Lokalizacja punktu

Wartość długookresowego wskaźnika poziomu dźwięku A /dB/

Poziom dzienno-wieczorno-nocny Poziom nocny

dopuszczalny 
poziom hałasu LDWN

dopuszczalny 
poziom hałasu LN

19 Przeźmierowo, ul. Wiosny Ludów 54 60 61,9 50 54,3

Większy stopień degradacji klimatu akustycznego zauważalny jest w przypadku wskaźników krótkookre-
sowych (dobowych). Podczas wybranych nocy (22.00-6.00) rejestrowane były przekroczenia wartości do-
puszczalnych sięgające około 11 dB. W okresie Światowych Dni Młodzieży w lipcu 2016, w związku ze wzmo-
żonym ruchem lotniczym, poziom równoważny hałasu był wyższy od wartości dopuszczalnej o około 14,7 
dB. Zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty 
Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 
2016 podczas Światowych Dni Młodzieży w terminie 17 lipca – 3 sierpnia w zakresie operacji lotniczych obej-
mujących starty i lądowania w porze dziennej i nocnej na lotniskach użytku publicznego nie były stosowane 
ograniczenia wynikające z wymagań w zakresie ochrony środowiska przed hałasem, a zatem wskazany okres 
nie podlega ocenie w zakresie przestrzegania standardów akustycznych wymaganych powszechnie obowią-
zującymi przepisami. 

Pomiary akustyczne w otoczeniu lotniska wykonywane były również w czterech dodatkowych punktach 
pomiarowych zlokalizowanych na terenie Poznania oraz Przeźmierowa, w ograniczonym okresie czasu:

• Punkt P.1. Poznań, ul. Wiosenna 11,
• Punkt P.10. Poznań, ul. Szamarzewskiego 89c,
• Punkt P.11. Przeźmierowo, ul. Kościelna 14a,
• Punkt P.20. Poznań, ul. Piękna 1a.
Punkty pomiarowe nr 1 oraz nr 20 mieszczą się w strefie zewnętrznej obszaru ograniczonego użytko-

wania (OOU), natomiast punkty nr 11 i nr 19 w strefie wewnętrznej OOU. Punkt pomiarowy nr 10 jest zloka-
lizowany poza OOU. W związku z powyższym w punkcie 10 powinny być zachowane dopuszczalne wartości 
poziomu hałasów lotniczych określone w powszechnie obowiązujących przepisach. Zgromadzone dane mo-
nitoringowe potwierdzają osiągnięcie wymaganych standardów akustycznych w punkcie P.10. 

Powierzchnia obszarów objętych przekroczeniami wartości dopuszczalnych wskaźników LDWN i LN obowią-
zujących na terenach położonych poza obszarem ograniczonego użytkowania (mapy 5.3 i 5.4) uległa w roku 
2016 powiększeniu od strony Przeźmierowa w stosunku do stanu w roku poprzednim; od strony Poznania 
zasięg uciążliwości akustycznych mierzonych wskaźnikiem LDWN jest zbliżony. 

przekroczenie dopuszczalnej wartości długookresowych poziomów hałasu LDWN i LN
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Rys. 5.3. Wyniki kontroli zakładów przemysłowych w zakresie ochrony
środowiska przed hałasem, prowadzonych w roku 2016
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koparka, wózki widłowe, turbiny wiatrowe o mocy: 2 MW, 600 kW, 500 kW, specjalistyczne linie technolo-
giczne (np. myjnie samochodowe), urządzenia nagłaśniające. 

W przypadku hałasu emitowanego przez obiekty przemysłowe, wartości dopuszczalne długookreso-
wych wskaźników oceny hałasu oraz wskaźników krótkookresowych, określonych dla pojedynczej doby, są 
takie same i wynoszą: 

• 45‒55 dB dla poziomu dzienno-wieczorno-nocnego (LDWN) i dla poziomu równoważnego hałasu w po-
rze dnia (LAeqD),

• 40‒45 dB dla długookresowego poziomu hałasu w porze nocy (LN) i dla poziomu równoważnego hała-
su w porze nocy (LAeqN).

W ramach kontroli prowadzonych przez WIOŚ w 2016 r. stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych po-
ziomów hałasu do 10-15 dB w porze dziennej oraz do 20-25 dB w porze nocnej (rysunek 5.3). Spośród 39 
zakładów z przekroczeniami, pięć dokonało likwidacji istniejących nieprawidłowości w zakresie korzystania 
ze środowiska, natomiast osiem zakładów realizowało działania przeciwhałasowe w celu dotrzymania stan-
dardów akustycznych. 

W roku 2016 całkowitej likwidacji przekroczeń dokonały niżej wymienione podmioty:
1. DINOPOL Sp. z o.o. ul. Odolanowska 91, 63-400 Ostrów Wielkopolski,
2. PPUH STOLRUS S.C. Genowefa Rusek, Paweł Rusek, Marcin Rusek, ul. Agrestowa 3, 63-700 

Krotoszyn, zakład ul. Północna 6,
3. Zakład Przemysłu Drzewnego ROMA Sp. z o.o. ul. Klasztorna 23, 62-130 Gołańcz,
4. UNION KNOPF Sp. z o.o. ul. Kączkowskiego 8, 62-700 Turek,
5. Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Poznański Park Naukowo Technolo-

giczny, ul. Rubież 46, 61-612 Poznań.
Poprawę klimatu akustycznego w środowisku w otoczeniu wymienionych zakładów, uzyskano poprzez 

likwidację głównych źródeł hałasu lub zmianę ich lokalizacji, wymianę urządzeń na nowe o znacznie niższym 
poziomie hałasu, wyciszenie źródeł hałasu poprzez zmiany konstrukcyjne, prace serwisowe lub zastosowanie 
tłumików i obudów dźwiękochłonnych, zastosowanie regulacji automatycznych. 

Inwestycje przeciwhałasowe prowadziło 8 zakładów: 
1. Anna Wasińska, ul. 14 lutego 18, Piła, dotyczy: KOSMOS DANCING BAR, ul. Bydgoska 11, 64-920 Piła,
2. MARTYNA SA Rąbczyn 22, 62-106 Rąbczyn, zakład w Okonku, 1-go Maja 14, 64–965 Okonek,
3. JENOX Akumulatory Sp. z o.o. ul. Notecka 33, 64-800 Chodzież,
4. TIMRET Sp. z o.o. Boruszyn 29B, 64-710 Połajewo, 
5. P.H. ELA Elżbieta Binkowska, Zbigniew Binkowski Sp.J., ul. Wojska Polskiego 17, 64-761 Krzyż 

Wielkopolski,
6. PUDLISZKI Sp. z o.o., ul. Fabryczna 7, 63-840 Krobia,
7. CAMELEON Sp. c. Krystian i Wiktor Gawrońscy, ul. Kręta 26B, 62-010 Pobiedziska,
8. Izabela i Daniel Pachura Spółka z o.o., Kępa Wielka 6, 63-020 Zaniemyśl.
Inwestycje realizowane przez wymienione podmioty dotyczyły modernizacji, prac serwisowych, budowy 

ekranów akustycznych, montażu tłumików, paneli dźwiękochłonnych oraz zmiany lokalizacji źródeł dźwięku. 

5.3. Działania zmierzające do ograniczenia uciążliwości hałasu 
Działania służące ograniczeniu uciążliwości akustycznych zostały usystematyzowane w postaci doku-

mentów o charakterze strategicznym, opracowanych przede wszystkim na podstawie zrealizowanych do-
tychczas map akustycznych. W województwie wielkopolskim obowiązuje:

• Program ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2020, 
• Program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg wojewódzkich o natężeniu ruchu ponad 

3 000 000 pojazdów na rok znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego na lata 2014-
2023,

• Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Poznania,
• Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Kalisza, 
• Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Leszna. 
Przyjęte programy określają działania służące eliminacji konfliktów akustycznych z uwzględnieniem 

priorytetów wynikających z wielkości przekroczenia obowiązujących standardów akustycznych oraz narażo-
nej populacji. Realizacja zadań w nich zawartych powinna w znaczący sposób poprawić klimat akustyczny na 
obszarach, gdzie stwierdzono przekroczenia norm hałasu.

5.1.6. Monitoring hałasu lotniczego realizowany przez WIOŚ w Poznaniu 
W roku 2016 WIOŚ w Poznaniu przeprowadził pomiary poziomu hałasu lotniczego w otoczeniu niewiel-

kiego lotniska w Kobylnicy, należącego do Aeroklubu Poznańskiego im. Wandy Modlibowskiej. Punkty po-
miarowe usytuowano po obu stronach pasa startowego, tj. na granicy zabudowy mieszkaniowej zlokalizo-
wanej w Bogucinie, przy ul. Gruszowej 7 oraz w Gruszczynie, przy ul. Chopina 46. Mikrofon umieszczono na 
wysokości 4 m nad poziomem gruntu. W każdym punkcie zarejestrowano około 30 zdarzeń akustycznych 
polegających na startach, lądowaniach i przelotach statków powietrznych, łącznie z lotami po kręgu. War-
tości poziomu ekspozycji hałasu zmierzone w Gruszczynie mieściły się w przedziale 72-84,1 dB, w Boguci-
nie w przedziale 67,8-83,5 dB. Otrzymane wartości równoważnego poziomu hałasu wyniosły w Gruszczynie 
LAeqD = 46,0 dB, w Bogucinie 42,8 dB, a zatem kształtują się znacznie poniżej wartości dopuszczalnej. Lotnisko 
nie jest użytkowane w porze nocnej. 

5.2. Hałas przemysłowy
W roku 2016 WIOŚ kontynuował działalność kontrolną w zakresie hałasu przemysłowego (tabela 5.9). 

Przeprowadzono 280 kontroli wynikających z działalności planowej oraz zgłoszonych interwencji. Kontrolami 
objęto zakłady przemysłu maszynowego, metalowego, drzewnego (tartaki), rolno-spożywczego, branży bu-
dowlanej, warsztaty, zakłady produkcyjne, centra dystrybucji, fermy, elektrownie wiatrowe, transport, obiek-
ty handlowe oraz działalność rozrywkową. 

Tabela 5.9. Działalność kontrolna WIOŚ w zakresie hałasu przemysłowego w roku 2016

Kontrole kompleksowe 154 Liczba punktów pomiarowych 286

Kontrole problemowe 34 Skontrolowane zakłady 173

Kontrole interwencyjne 97 Zarządzenia pokontrolne 25

Kontrole na wniosek 9 Zakłady z przekroczeniami poziomów hałasu 39

Kontrole inwestycyjne 1 Zakłady, które zlikwidowały przekroczenia 5

Kontrole z pomiarami 130 Zakłady realizujące inwestycje przeciwhałasowe 8

Źródłami hałasu były: instalacje wentylacji ogólnej, odpylania i odwiórowania, klimatyzatory, agregaty 
chłodnicze, kompresory, skraplacze, cyklony, wyważarki, piaskarki, maszyny stolarskie, maszyny do obróbki 
metalu, maszyny szwalnicze, maszyny do wytwarzania elementów betonowych, maszyny produkcyjne, prze-
nośnik taśmowy, transport wewnątrzzakładowy, samochody ciężarowe, instalacje do chowu i hodowli dro-
biu, suszarnie do suszenia zboża, czerpnie powietrza, wyładunek węgla: ładowarka czołowa, przesiewacz, 
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Ze względu na powszechność narażenia na hałas komunikacyjny, ogromne znaczenie ma realizacja inwe-
stycji dotyczących infrastruktury komunikacyjnej z uwzględnieniem aspektów środowiskowych, w szczegól-
ności w zakresie uciążliwości akustycznych. Poprawie sytuacji w tym zakresie służą również remonty i prze-
budowy dróg. Prace remontowe zakończone w roku 2016 przez GDDKiA objęły na terenie Wielkopolski: 

• A2 na odcinku Konin – Koło od węzła Modła – około 28 km w przeliczeniu na jedną jezdnię,
• S11 na obwodnicy Kórnika – około 6 km w przeliczeniu na jedną jezdnię,
• drogi krajowe:

 − dk 5 odcinek Łabiszynek – Gniezno o długości 4,5 km,
 − dk 10 odcinek Jeziorki – Śmiłowo o długości 2,0 km,
 − dk 11 w Pile, w miejscowości Niedźwiedź oraz na odcinkach: Okonek – Rydzynka, Krzykosy – Nowe 
Miasto, Nietuszkowo – Kierzkowice, Hanulin-Krążkowy – o łącznej długości około 14 km,

 − dk 15 odcinek w miejscowości Koźmin o długości 1,2 km,
 − dk 24 odcinek Pniewy – Lubosz o długości 3,1 km,
 − dk 36 w Miejskiej Górce i na odcinku Wyganów- Krotoszyn – o łącznej długości ponad 3 km,
 − dk 39 w miejscowości Rychwał na odcinku o długości 2,6 km,
 − dk 92 odcinki: rondo Bolewicko, Podrzewie – Bytyń, Młodasko – Gaj Wielki, Swarzędz – Jasin, Goli-
na– Kawnice, obwodnica Koła – Chojny, o łącznej długości ponad 27  km.

Prowadzono również przebudowy skrzyżowań oraz przebudowy i remonty obiektów mostowych. Nowe 
nawierzchnie zyskało 92 km dróg krajowych. Realizowane były także budowy dróg ekspresowych, m.in.: 

• S5 – odcinek Mielno – Gniezno o długości 18 km,  
• S5 – odcinek Głuchowo – Wronczyn o długości 16 km,
• S11 – obwodnica Jarocina, długość 13 km,
• S11 – obwodnica Kępna – I odcinek, długość 4,4 km, 
• S11 – obwodnica Ostrowa Wielkopolskiego, długość 13 km.  

W przypadku dróg wojewódzkich zadania zrealizowane w roku 2016 objęły m in.: przebudowę, rozbudowę 
lub wzmocnienie dróg na długości 34,2 km, przebudowę trzech skrzyżowań, budowę ekranu akustycznego 
(w ciągu drogi wojewódzkiej nr 470 – Aleja Jana Pawła II w Turku) oraz przebudowę 2 obiektów mostowych.

Działania służące zmniejszeniu uciążliwości akustycznej podejmowane są również przez zarządzających 
infrastrukturą komunikacji szynowej. Szczególne znaczenie mają one dla mieszkańców Poznania, ze względu 
na działającą na terenie miasta komunikację tramwajową. Stosowanie elastomerowych oklein na szyny i gu-
mowych płyt na przejazdach przez tory, elastycznych podkładek likwidujących skutki wibracji – głównej przy-
czyny hałasu, smarowanie szyn i obręczy kół, wymiana napędów drzwiowych na ciche i bezpieczne, likwida-
cja spękań szyn, szlifowanie szyn a także – w niezbędnych przypadkach – ograniczenia prędkości – pozwalają 
na istotne zmniejszenie emisji hałasu.

Materiały źródłowe:
Wyniki okresowych pomiarów hałasu w środowisku oraz mapy akustyczne dla odcinków dróg wojewódz-
kich na terenie województwa wielkopolskiego, po których przejeżdża ponad 3 mln pojazdów rocznie, WZDW, 
2016 r. (http://wzdw.pl/drogi/ochrona-srodowiska/ nr karty 1/2017, 2/2017)
Mapa akustyczna odcinka autostrady płatnej A2 Świecko-Nowy Tomyśl na terenie województwa wielkopol-
skiego, Autostrada Wielkopolska II S.A., 2016 r.
Wyniki monitoringu hałasu lotniczego wokół terenu Portu Lotniczego Poznań-Ławica, AKUSTIX Sp. z o.o., Po-
znań, 2016 r.
http://www.mpk.poznan.pl/o-mpk/media/informacje-prasowe/1096-szyny-ciche-i-jak-nowe 
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/24369/Podsumowanie-zadan-realizowanych-w-minionym-roku 
https://www.umww.pl/departamenty_departament-infrastruktury_inwestycje-realizowane-w-latach-
-1999-2016-na-drogach-wojewodzkich 

Wyniki okresowych pomiarów poziomu hałasu na terenie Poznania wykonanych przez zarzadzających 
drogami i liniami tramwajowymi w roku 2016 są dostepne na stronie internetowej Wielkopolskiego Wo-
jewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska pod adresem www.poznan.wios.gov.pl.
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