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6. ZAGROŻENIE ŚRODOWISKA HAŁASEM 
Stan klimatu akustycznego jest jednym z najistotniejszych czynników określających jakość środowiska, 

bezpośrednio odczuwalnym przez człowieka i mającym fundamentalne znaczenie dla możliwości odpoczyn-
ku i regeneracji sił. Narażenie na hałas stanowi zagrożenie dla zdrowia człowieka. W przypadku hałasów 
o szczególnie wysokich poziomach, występujących najczęściej na stanowiskach pracy, destrukcyjne skutki 
objawiają się szczególnie w obrębie układu słuchu, jednakże nie są do niego ograniczone. Negatywne od-
działywanie hałasu obserwuje się również w układzie krwionośnym, pokarmowym i nerwowym u osób na-
rażonych na hałas poza stanowiskiem pracy − w miejscu zamieszkania lub codziennego odpoczynku. 
Objawia się ono występowaniem stanów irytacji, znużenia, trudnościami w koncentracji, zasypianiu i zabu-
rzeniami snu. Hałas zmniejsza możliwości wykonywania prac koncepcyjnych a nawet rutynowych prac 
umysłowych, utrudnia proces uczenia się, zmniejsza zrozumiałość mowy. Spośród wielu rodzajów hałasu 
(komunikacyjny, przemysłowy i komunalny) najtrudniejszy problem, ze względu na obszar i liczbę osób 
objętych jego oddziaływaniem oraz praktyczne możliwości ograniczania, stanowi aktualnie hałas komunika-
cyjny, w szczególności drogowy. Zagadnienia dotyczące hałasu przemysłowego są dobrze rozpoznane, ist-
niejące konflikty mają zwykle charakter lokalny, a obowiązujące regulacje prawne oraz dostępne technologie 
i metody zmniejszania hałasu, umożliwiają na ogół skuteczną eliminację istniejących zagrożeń.  

Jak wynika z danych IOŚ około 16% ludności zagrożonej hałasem drogowym poddane jest oddziaływaniu ha-
łasu o bardzo wysokim poziomie (poziom dzienno-nocny powyżej 70 dB).  

W aktualnym stanie prawnym podstawowym wskaźnikiem oceny klimatu akustycznego jest poziom rów-
noważny (ekwiwalentny) A hałasu LAeq, stanowiący średnią w czasie wartość poziomu hałasu, wyznaczoną 
w sposób określony polską normą. 

Dopuszczalne wartości poziomu hałasu w środowisku określa rozporządzenie Ministra Ochrony Środo-
wiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998 w sprawie dopuszczalnych poziomów dźwię-
ku w środowisku (Dz. U. Nr 66 z 1998 roku, poz. 430), obowiązujące do czasu wprowadzenia nowego 
rozporządzenia w tej sprawie, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2004 roku. 

Szczegółowy wykaz przyjętych kryteriów poprawności klimatu akustycznego w środowisku zewnętrz-
nym podają tabele 6.1. i 6.2. 

Podstawą określenia dopuszczalnej wartości poziomu równoważnego hałasu dla danego terenu jest zaklasy-
fikowanie go do określonej kategorii, o wyborze której decyduje sposób zagospodarowania. Spełnienie wy-
mogów rozporządzenia MOŚZNiL nie gwarantuje stworzenia mieszkańcom warunków, w których nie 
występuje uciążliwe (w skali subiektywnej uciążliwości hałasu komunikacyjnego) oddziaływanie hałasu. 
Przyjęte standardy podyktowane są realnymi możliwościami ograniczania hałasów komunikacyjnych. 

Na mocy art. 118 ustawy Prawo ochrony środowiska wprowadzono obowiązek dokonywania oceny stanu 
akustycznego środowiska dla: 
• aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy, 
• terenów poza aglomeracjami, położonych w zasięgu oddziaływania akustycznego dróg, linii kolejowych 

lub lotnisk, których eksploatacja może spowodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych 
obszarach, 

• innych terenów, wskazanych w powiatowym programie ochrony środowiska. 
Zgodnie z art. 118 ustawy ocena stanu akustycznego środowiska polega na wykonaniu mapy akustycznej. 
Określenie rodzajów terenów położonych w zasięgu oddziaływania akustycznego dróg, linii kolejowych 

lub lotnisk, których eksploatacja może spowodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych 
obszarach ma nastąpić w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw środowiska. 

Sporządzenie map akustycznych aglomeracji liczących powyżej 100 tysięcy mieszkańców oraz innych te-
renów wskazanych w powiatowym programie ochrony środowiska zapewnia starosta. Powinny one 
uwzględniać informacje wynikające z map akustycznych wykonanych dla istotnych dla terenu danej aglome-
racji dróg, linii kolejowych lub lotnisk, których eksploatacja może spowodować negatywne oddziaływanie 
akustyczne na znacznych obszarach (Prawo ochrony środowiska, art. 118, ust. 1, 2). 

Sporządzenie map terenów poza aglomeracjami, położonych w zasięgu oddziaływania akustycznego 
dróg, linii kolejowych lub lotnisk, których eksploatacja może spowodować negatywne oddziaływanie aku-
styczne na znacznych obszarach leży w gestii zarządzającego tymi obiektami (Prawo ochrony środowiska, 
art.179, ust. 1). Dla terenów, na których poziom hałasu przekracza wartości dopuszczalne, wymagane jest 
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opracowanie programu działań, zmierzających do likwidacji istniejących niezgodności z wymogami ochrony 
środowiska. 

W województwie wielkopolskim dwa miasta, Poznań i Kalisz, ze względu na liczbę ludności przekracza-
jącą 100 tysięcy, są zobligowane do posiadania mapy akustycznej. W ramach badań monitoringowych pro-
wadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, zmierzających do identyfikacji 
głównych źródeł hałasu komunikacyjnego na terenie województwa i określenia ich uciążliwości dla środo-
wiska, wykonano dotychczas emisyjne mapy akustyczne ponad dwudziestu miast województwa (część 
z nich wymaga aktualizacji, niektóre były aktualizowane). Emisyjne mapy akustyczne opracowano m.in. dla 
Poznania i Kalisza. Dla mniejszych ośrodków posiadanie mapy akustycznej – jakkolwiek nie jest obligato-
ryjne – stanowi cenny materiał umożliwiający właściwą politykę w zakresie planowania przestrzennego oraz 
przygotowanie programu ochrony środowiska przed hałasem. 

Ustawa Prawo ochrony środowiska znacznie rozszerza pojęcie mapy akustycznej i wymaga między in-
nymi, aby określała ona tzw. tereny zagrożone hałasem. Za tereny takie uznaje się obszary o szczególnie 
drastycznym stopniu degradacji klimatu akustycznego, na których poziom hałasu nie tylko przekracza warto-
ści dopuszczalne, ale również wyższe od nich poziomy progowe, co kwalifikuje dany teren do podjęcia 
środków ochronnych w pierwszej kolejności. Wstępne działania zmierzające do zlokalizowania tego typu 
terenów są prowadzone od kilku lat w postaci monitoringu szczególnych uciążliwości hałasu, realizowanego 
przez inspekcję ochrony środowiska w koordynacji z Instytutem Ochrony Środowiska w Warszawie. 

Wartości progowe poziomów hałasu zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 
9 stycznia 2002 roku w sprawie wartości progowych poziomu hałasu (Dz. U. Nr 8, poz. 81). Przyjęte pozio-
my progowe przedstawiają tabele 6.3. i 6.4. 

Tabela 6.1. 
Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem 

powodowanego przez linie elektroenergetyczne oraz starty, lądowania i przeloty statków powietrznych 

Dopuszczalny poziom hałasu − poziom dźwięku A w dB 
drogi lub linie kolejowe1 pozostałe obiekty i grupy źródeł hałasuLp. Przeznaczenie terenu 

pora dnia A2 pora nocy A3 pora dnia B4 pora nocy B5  

1 
a. Obszary A ochrony uzdrowiskowej  
b. Tereny szpitali poza miastem 

50 40 40 35 

2 

a. Tereny wypoczynkowo-rekreacyjne poza 
miastem 

b. Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej 

c. Tereny zabudowy związanej ze stałym 
lub wielogodzinnym pobytem dzieci 
i młodzieży 

d. Tereny domów opieki 
e. Tereny szpitali w miastach 

55 45 45 40 

3 

a. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej i zamieszkania zbiorowego 

b. Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej z usługami rzemieślniczymi 

c. Tereny zabudowy zagrodowej 

60 50 50 40 

4 

a. Tereny w strefie śródmiejskiej miast powy-
żej 100 tys. mieszkańców ze zwartą zabu-
dową mieszkaniową i koncentracją 
obiektów administracyjnych, handlowych i 
usługowych 

65 55 55 45 

1− wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym; 
2− pora dnia A   – przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom; 
3− pora nocy A  – przedział czasu odniesienia równy  8 godzinom; 
4− pora dnia B   − przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia; 
5− pora nocy B  – przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy. 
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Tabela 6.2. 
Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez linie elektroenergetyczne oraz starty, lądowa-

nia i przeloty statków powietrznych 

Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony długotrwałym, średnim 
poziomem dźwięku A i równoważnym poziomem dźwięku A w dB 

starty, lądowania i przeloty statków 
powietrznych linie elektroenergetyczne 

Poziom dźwięku A w dB 
Długotrwały, średni  Ekspozycyjny Równoważny  

Lp. Przeznaczenie terenu 

pora dnia1 pora nocy2 pora nocy pora dnia1 pora  nocy2 

1 

a. Obszary A ochrony uzdrowiskowej; 
b. Tereny szpitali, domów opieki, zabudo-

wy związanej ze stałym lub wielogo-
dzinnym pobytem dzieci i młodzieży. 

55 45 83 45 40 

2 

a. Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- 
i wielorodzinnej oraz zagrodowej; 

b. Tereny wypoczynkowo-rekreacyjne poza 
miastem. 

60 50 83 50 45 

1− pora dnia  –  przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom; 
2− pora nocy –  przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom. 

Tabela 6.3. 
Wartości progowe poziomów hałasu w środowisku, powodowanego przez różne grupy źródeł hałas, z wyłączeniem 

powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych 

Wartość progowa poziomu hałasu wyrażona równoważnym 
poziomem dźwięku A w dB 

Drogi lub linie kolejowe*) Pozostałe obiekty i grupy źródeł 
hałasu 

Lp. Przeznaczenie terenu 

Pora dnia 
przedział 

czasu odnie-
sienia równy 
16 godzinom

Pora nocy 
przedział 

czasu odnie-
sienia równy 
8 godzinom 

Pora dnia 
przedział czasu 

odniesienia 
równy 8 naj-

mniej korzyst-
nym godzinom 
dnia, kolejno 

po sobie nastę-
pującym 

Pora nocy 
przedział czasu 

odniesienia 
równy 1 naj-

mniej korzyst-
nej godzinie 

nocy 

1 Obszary A ochrony uzdrowiskowej 60 50 50 45 
2 Tereny wypoczynkowo- rekreacyjne poza miastem 60 50 − − 
3 1) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub wie-

logodzinnym pobytem dzieci i młodzieży  
2) Tereny zabudowy szpitalnej i domów opieki 

społecznej 

65 60 60 50 

4 Tereny zabudowy mieszkaniowej 75 67 67 57 
*) wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym 
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Tabela 6.4. 
Wartości progowe poziomów hałasu w środowisku − hałasy lotnicze 

Wartość progowa poziomu hałasu dla startów, lądowań i 
przelotów statków powietrznych, wyrażona równoważnym 

poziomem dźwięku A w dB 

Długotrwały, średni poziom dźwięku A, dla długotrwałego 
przedziału czasu trwającego 6 miesięcy, najmniej korzyst-

nych pod względem akustycznym 
Lp. Przeznaczenie terenu 

Pora dnia 
(przedział czasu odniesienia 

równy 16 godzinom) 

Pora nocy 
(przedział czasu odniesienia 

równy 8 godzinom) 

1 

1) Obszary A ochrony uzdrowiskowej 
2) Tereny zabudowy szpitalnej, domów opieki spo-
łecznej, zabudowy związanej ze stałym lub wielogo-
dzinnym pobytem dzieci i młodzieży 

65 55 

2 
1) Tereny zabudowy mieszkaniowej  
2) Tereny wypoczynkowo-rekreacyjne poza miastem. 

70 60 

6.1. Hałasy komunikacyjne 
6.1.1. Szamotuły 
Szamotuły (18 tys. mieszkańców) są położone u zbiegu dróg wojewódzkich nr 184 (kierunek Poznań − 

Ostroróg nr 185 (kierunek Obrzycko) i nr 187 (kierunek Pniewy − Oborniki). Ponadto przez miasto przebie-
gają linie kolejowe kierunek Poznań − Krzyż oraz Szamotuły − Międzychód. Emisyjną mapę akustyczną 
miasta wykonano w roku 1983. W późniejszym okresie nastąpiły zmiany w układzie komunikacyjnym. 
W roku 2003 wykonano kolejne badania akustyczne, które objęły sieć głównych ulic miasta. Punkty pomia-
rowe lokalizowano w odległości 1 m od badanych tras, na wysokości 1,5 m. Wszystkie zebrane wyniki doty-
czące hałasów drogowych w bezpośrednim sąsiedztwie ulic poddano analizie statystycznej. Posłużyły one do 
opracowania emisyjnej mapy akustycznej hałasów drogowych, która zaprezentowana zostanie w odrębnej 
publikacji. Ponadto wykonano pomiary poziomu hałasu panującego wzdłuż głównych tras komunikacyjnych 
miasta w większych odległościach (wyniki dostępne w powyższej publikacji). 

Zmierzone wartości poziomu równoważnego hałasu w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni mieszczą się 
w przedziale 53,1−73,3 dB. Najkorzystniejsze warunki akustyczne stwierdzono przy ul. Kołłątaja na odcinku 
od ul. Św. Stanisława do ul. Gąsawskiej. Najwyższe wartości poziomu ekwiwalentnego hałasu zarejestrowa-
no przy ul. Chrobrego, na odcinku od granicy miasta do ul. Łokietka (wjazd od strony Poznania). Wysokie 
wartości poziomu hałasu charakteryzują ulice w ciągu dróg wojewódzkich oraz ul. Zamkową, stanowiącą 
połączenie pomiędzy drogą nr 187 i drogą nr 185. Wyniki badań prowadzonych w bezpośrednim sąsiedztwie 
jezdni przedstawiono w formie syntetycznej w poniższej tabeli. 

Tabela 6.5. 
Klasyfikacja punktów pomiarowych w Szamotułach (pora dzienna) w zależności od zarejestrowanej wartości LAeq  

Przedział wartości LAeq 
(dB) Liczba punktów Długość ulic (km) Wskaźnik Wx (%) 

50,0 < L ≤ 55,0 1 0,12 0,6 
55,0 < L ≤ 60,0 7 1,86 9,6 
60,0 < L ≤ 65,0 11 4,98 25,4 
65,0 < L ≤ 70,.0 17 7,04 35,9 
70,0 < L ≤ 75,0 11 5,59 28,5 

Razem 47 19,59 100,0 

Wykonane badania dokumentują istotną degradację klimatu akustycznego miasta, związaną przede 
wszystkim ze źródłami typu komunikacyjnego (drogowego). Średnia ze zmierzonych wartości równoważne-
go poziomu hałasu w porze dziennej (w punktach pomiarowych zlokalizowanych w odległości 1 m od kra-
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wężnika jezdni), wynosi 67,9 dB. Wartość dopuszczalna poziomu równoważnego hałasu w środowisku na 
terenach chronionych wynosi dla miasta wielkości Szamotuł, w zależności od kategorii terenu, 60 lub 55 dB 
w porze dziennej. Tylko około 10,1 % długości ogółu przebadanych ulic charakteryzują poziomy hałasu 
poniżej 60 dB. Dominują wartości poziomu hałasu w przedziale 65,1–70,0 dB (35,9 % ogółu przebadanych 
ulic). Znaczną część, tj. 28,5 % ulic, charakteryzują wartości poziomu hałasu powyżej 70 dB. Pogorszenie 
warunków akustycznych w środowisku związane jest również z oddziaływaniem hałasów kolejowych, 
szczególnie na zabudowę mieszkaniową przy ul. Wojska Polskiego, 1 Maja i Ostrorogskiej. 

W rejonie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 5 stwierdzono przekroczenie wartości progowej poziomu 
hałasu (tabela 6.12.). 

6.1.2. Piła  
Piła (76,9 tys. mieszkańców) jest ważnym węzłem komunikacji kolejowej i drogowej. W mieście krzyżują się 

drogi krajowe: nr 11 (Poznań − Koszalin) i nr 10 (Bydgoszcz − Gorzów Wielkopolski), będące aktualnie źródłem 
największej uciążliwości akustycznej. Ponadto przez Piłę przebiegają fragmenty dróg o mniejszym znaczeniu: 
nr 179 (kierunek zachodni), nr 180 (kierunek południowo-zachodni) i nr 188 (kierunek północno-wschodni).  

Miasto posiada wykonaną w roku 2002 emisyjną mapę akustyczną dla pory dziennej, obejmującą badania 
w 40 punktach. W roku 2003 wykonano pomiary hałasu drogowego w porze nocnej w 12 punktach. Jedenaście 
z nich zlokalizowano przed elewacjami budynków podlegających ochronie akustycznej, na wysokości punktów 
wyznaczonych poprzednio na potrzeby emisyjnej mapy akustycznej (zlokalizowanych w standardowej odległo-
ści 1 m od krawężnika jezdni), na wysokości 1,5 m nad powierzchnią terenu. Uzyskane wartości poziomu rów-
noważnego hałasu mieszczą się w przedziale 53,3−69,3 dB. Najkorzystniejsze warunki akustyczne stwierdzono 
przed budynkiem szkoły podstawowej przy ul. Wojska Polskiego, gdzie zmierzona wartość poziomu ekwiwa-
lentnego hałasu wyniosła 53,3 dB. We wszystkich punktach poziom równoważny hałasu przekroczył 50 dB, tj. 
wartość dopuszczalną w porze nocnej dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej 
z usługami rzemieślniczymi. Największą degradację akustyczną środowiska stwierdzono przy Alei Piastów, 
gdzie zmierzona wartość poziomu ekwiwalentnego hałasu wyniosła 69,3 dB. Szczegółowe zestawienie wyni-
ków zawiera tabela 6.6.  

Tabela 6 
Wyniki pomiarów hałasu w wybranych punktach Piły (przed pierwszą linią zabudowy) w 2003 roku  

Natężenie ruchu pojazdów (poj./h) 
Lp. Lokalizacja punktu pomiarowego (1 m od jezdni) 

Równoważny 
poziom hałasu 

LAeq (dB) ogółem pojazdy 
ciężkie 

% pojazdów 
ciężkich 

1 al. Piastów, przy ul. Pocztowej 69,3 846 222 26,2 
2 al. Poznańska 20 66,6 162 54 33,3 
3 al. Poznańska, przy ul. Leśnej 68,2 444 162 36,5 
4 al. Wojska Polskiego, przed szkołą podstawową 53,3 174 54 31,0 
5 al. Wojska Polskiego, przed gimnazjum 67,4 240 30 12,5 
6 ul. Bydgoska – przed gimnazjum 60,6 312 18 5,8 
7 ul. Bydgoska – przed szkołą podstawową 57,7 144 12 8,3 
8 Al. Powstańców Wielkopolskich, przed restauracją Tarcza 58,3 462 102 22,1 
9 Al. Powstańców Wielkopolskich 164 60,1 306 72 23,5 

10 Al. Powstańców Wielkopolskich, przed blokiem 67,0 840 72 8,6 
11 Al. Powstańców Wielkopolskich, przed szkołą 68,1 384 72 18,8 

Emisyjną mapę akustyczną dla pory dziennej uzupełniono o punkt zlokalizowany przy Al. Powstańców 
Wielkopolskich na wysokości apteki, gdzie zmierzony poziom równoważny hałasu w porze dziennej 
w odległości 1 m od krawężnika jezdni, na wysokości 1,5 m, wyniósł 70,1 dB. Natężenie ruchu pojazdów wy-
niosło 894 poj./h, przy czym udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu wyniósł 18 %.  
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6.1.3. Grabów nad Prosną 
Grabów nad Prosną (2060 mieszkańców) jest położony w południowej części województwa wielkopol-

skiego, w powiecie ostrzeszowskim. Przez miasto przebiegają trzy drogi wojewódzkie: droga nr 447 łącząca 
Grabów z Mikstatem, droga nr 449 Syców – Błaszki oraz droga nr 450 Kalisz − Wieruszów. Wymienione 
drogi wywierają znaczący wpływ na warunki akustyczne miasta.  

Pomiary poziomu równoważnego hałasu zostały wykonano łącznie w 22 punktach zlokalizowanych 
wzdłuż głównych tras komunikacyjnych oraz ulic Grabowa, w odległości 1 m od krawężnika jezdni, na wy-
sokości 1,5 m nad poziomem terenu oraz – w tych samych przekrojach pomiarowych – 1,5 m od elewacji 
budynków chronionych w pierwszym pasie zabudowy. 
Badania wykonano w porze dziennej w godzinach 900–1600 w dni powszednie, w których ma miejsce prze-
ciętny ruch samochodowy. Wyniki badań przedstawia tabela 6.7. 

Tabela 6.7. 
Wyniki pomiarów hałasu drogowego w Grabowie nad Prosną w roku 2003 

Równoważny poziom hałasu 
LAeq (dB) 

Natężenie ruchu podczas 
pomiarów (poj./h) Lp. Lokalizacja punktu 

przy 
jezdni 

na granicy terenów 
chronionych ogółem pojazdy 

ciężkie 
1 ul. Grodzka 1 67,8 67,8 239 55 
2 ul. Grodzka 6 69,2 69,2 199 42 
3 ul. Grodzka 7 66,9 58,7 381 65 
4 ul. Rynek Władysława Jagiełły 5 66,5 61,1 206 49 
5 ul. Rynek Władysława Jagiełły 12 64,1 64,1 156 19 
6 ul. Rynek Władysława Jagiełły 18 64,1 64,1 90 9 
7 ul. Kępińska 10b 66,4 57,7 156 30 
8 ul. Kępińska 15 66,4 66,4 120 25 
9 ul. Kępińska 16 67,8 61,8 119 23 

10 ul. 21 Stycznia 7 64,2 61,0 106 28 
11 ul. Kaliska 10 69,3 69,3 222 44 
12 ul. Kaliska – Liceum Ekonomiczne 70,4 66,8 364 39 
13 ul. Kolejowa 1 69,5 69,5 364 54 
14 ul. Kolejowa 5 71,8 71,8 429 79 
15 ul. Kolejowa 15 58,1 55,6 18 6 
16 ul. Kolejowa 26A 60,2 56,7 35 10 
17 ul. Ostrzeszowska 4 69,6 62,0 304 55 
18 ul. Ostrzeszowska 5 70,3 63,7 318 58 
19 ul. Ostrzeszowska 19 69,6 64,1 293 38 
20 ul. Szkolna – Szkoła Podstawowa 67,1 55,8 220 24 
21 Grabów Wójtostwo 52, droga wojewódzka nr 450 70,3 64,1 199 39 
22 Wylot z miasta w kierunku Błaszek, droga woje-

wódzka nr 449 70,0 − 339 74 

Tabela 6.8. 
Klasyfikacja punktów pomiarowych w Grabowie, w zależności od zarejestrowanej wartości LAeq  (2003) 

Przedział wartości LAeq (dB) Liczba punktów Długość ulic (km) Wskaźnik Wx  (%) 
55,0 < L ≤ 60,0 1 150 2,3 
60,0 < L ≤ 65,0 4 550 8,7 
65,0 < L ≤ 70,0 13 3700 58,3 
70,0 < L ≤ 75,0 4 1950 30,7 

Razem 22 6350 100,0 
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Tabela 6.8. przedstawia wyniki badań w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni, pogrupowane w pięciodecybe-
lowe przedziały wartości poziomu równoważnego hałasu. 

Dopuszczalna wartość poziomu równoważnego hałasu w porze dziennej wynosi dla Grabowa, w zależności 
od zagospodarowania terenu, 55−60 dB. W 21 punktach poziom równoważny w bezpośrednim sąsiedztwie 
jezdni przekracza 60 dB w porze dziennej. Dominują poziomy hałasu w przedziale 65,0–70,0 dB (58,3 % długo-
ści przebadanych ulic). 

Najkorzystniejsze warunki akustyczne panują w rejonie zabudowy mieszkaniowej przy ul. Kolejowej 15, 
gdzie poziom równoważny hałasu przy ulicy wynosi 58,1 dB. Najwyższe równoważne poziomy dźwięku – 
powyżej 70 dB występują przy ulicach: Kaliskiej do skrzyżowania z Kolejową (wlot do miasta od strony 
Kalisza – 70,4 dB) i Kolejowej do skrzyżowania z ulicą Ostrzeszowską (71,8 dB). W punkcie przy ul. Kali-
skiej na wysokości Liceum Ekonomicznego natężenie ruchu samochodowego wynosi około 370 pojazdów 
na godzinę, a udział pojazdów ciężkich w ogólnym potoku ruchu – około 11 %. W punkcie przy ulicy Kole-
jowej 5 zarejestrowano blisko 430 pojazdów na godzinę, a pojazdy uciążliwe stanowiły około 18 % (najwyż-
sze odnotowane natężenie ruchu w Grabowie nad Prosną). W obu punktach występuje obustronna zabudowa 
mieszkaniowa. Ulice Kolejowa (analizowany odcinek) i Kaliska są częścią dróg wojewódzkich 450 i 447, na 
których obserwuje się wzmożony ruch samochodowy.  

Wysokie wartości poziomu hałasu (65,1–70,0 dB) odnotowano również przy ulicach: Kaliskiej (od skrzy-
żowania z ul. Kolejową do Rynku), przy Rynku Władysława Jagiełły (strony północna i wschodnia), przy ul. 
Grodzkiej (od Rynku do drogi na Błaszki), Kępińskiej, Szkolnej i Ostrzeszowskiej.  

Poziom hałasu pochodzący od drogi wojewódzkiej nr 450 w Grabowie Wójtostwo (trasa wylotowa 
z Grabowa nad Prosną w kierunku Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego) przekracza w bezpośrednim sąsiedz-
twie jezdni wartość 70 dB. 

Pomiary wykonane na granicy terenów chronionych akustycznie (przy budynkach mieszkalnych, szko-
łach) wykazały, że obiekty te narażone są w większości przypadków na oddziaływanie hałasu o poziomie 
powyżej 60,0 dB. W rejonie Liceum Ekonomicznego przy ul. Kaliskiej stwierdzono występowanie warun-
ków zagrożenia hałasem (poziom równoważny hałasu 66,8 dB). 

Emisyjny plan akustyczny Grabowa przedstawia mapa 6.1. 

6.1.4. Tereny wokół zbiornika zaporowego Pokrzywnica  
W bieżącym roku wykonano badania poziomów hałasu drogowego w miejscowościach Trojanów i Szałe, 

wokół zbiornika zaporowego Pokrzywnica (łącznie w pięciu punktach). Miejscowość Szałe jest zapleczem 
rekreacyjnym Kalisza i Opatówka. Punkty pomiarowe zlokalizowano w miejscach uzgodnionych z Urzędem 
Gminy w Opatówku, w standardowej odległości 1 m od krawędzi drogi. Badania prowadzono w dni po-
wszednie, w których ma miejsce typowy, przeciętny ruch samochodowy. Wyniki pomiarów dokumentują 
istotny wpływ hałasów drogowych na klimat akustyczny, szczególnie w otoczeniu drogi powiatowej nr 261. 
Mieszkańcy budynków zlokalizowanych w niewielkich odległościach od drogi narażeni są na oddziaływanie 
hałasu o poziomie równoważnym około 70 dB. 

6.1.5. Nowe Skalmierzyce i Skalmierzyce  
Badania poziomów hałasu drogowego wykonano wzdłuż drogi krajowej nr 25 przebiegającej przez Nowe 

Skalmierzyce i Skalmierzyce. Punkty pomiarowe zlokalizowano przy ulicach Kaliskiej i Ostrowskiej, 
w miejscach uzgodnionych z Urzędem Gminy i Miasta w Nowych Skalmierzycach. Stanowiska pomiarowe 
sytuowano w standardowej odległości 1 m od krawędzi drogi oraz – w tych samych przekrojach – przed 
pierwszą linią zabudowy, tj. około 1,5 m od elewacji najbliżej położonych budynków podlegających ochro-
nie akustycznej (szkół, budynków mieszkalnych). Uzyskane wyniki przedstawia tabela 6.9. 

Otrzymane wartości poziomów hałasu pochodzącego od drogi krajowej nr 25 przebiegającej przez Nowe 
Skalmierzyce i Skalmierzyce były wysokie i mieściły się w granicach od 73,9 dB do 75,8 dB.  

Ze względu na niewielką odległość zabudowy od jezdni (poniżej 10 m), przed elewacjami budynków 
stwierdzono również zdecydowanie niekorzystne warunki akustyczne. W większości przypadków poziom 
równoważny hałasu przekraczał 70 dB. Jedynie w punkcie przy ulicy Kaliskiej 75, gdzie zabudowa zlokali-
zowana jest w większej odległości od ulicy, zmierzona wartość poziomu ekwiwalentnego hałasu była nieco 
niższa. 
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Tabela 6.9. 
Wyniki pomiarów hałasu drogowego w Skalmierzycach i Nowych Skalmierzycach w roku 2003 

Równoważny poziom hałasu LAeq (dB) Natężenie ruchu pojazdów (poj./h) 
Lp. Lokalizacja punktu pomiaro-

wego przy jezdni przed linią zabudowy  ogółem pojazdy 
ciężkie 

% pojazdów 
ciężkich 

1 ul. Kaliska 12 75,8 72,5 1269 247 19,5 
2 ul. Kaliska 38 75,1 72,4 1258 226 18,0 
3 ul. Kaliska 52 (szkoła) 73,9 71,2 992 202 20,4 
4 ul. Kaliska 75 74,7 67,3 896 200 22,3 
5 ul. Ostrowska 16 (szkoła) 74,9 71,1 1148 228 19,9 
6 ul. Ostrowska 73 75,4 73,7 996 214 21,5 

W otoczeniu szkół przy ul. Kaliskiej 52 i ul. Ostrowskiej 16 stwierdzono nie tylko przekroczenie dopusz-
czalnych wartości poziomu hałasu w środowisku, ale również przekroczenie poziomów progowych, co sta-
nowi podstawę do stwierdzenia warunków zagrożenia hałasem. Radykalna poprawa klimatu akustycznego 
w analizowanym terenie wymaga przeniesienia ruchu tranzytowego poza obszar zabudowany (budowa ob-
wodnicy). 

6.1.6. Droga krajowa nr 92 
Pomiary poziomu równoważnego hałasu wykonano w pięciu punktach zlokalizowanych w standardowej 

odległości 1 m od krawężnika jezdni, na wysokości około 1,6 m, na odcinku Konin – Września, w Koninie, 
Kawnicach, Golinie i Węgierkach: Badania prowadzono w porze dziennej i nocnej. Uzyskane wyniki przed-
stawia tabela 6.10. 

Tabela 6.10. 
Wyniki pomiarów poziomu hałasu przy drodze krajowej nr 92 (w odległości 1 m od krawężnika) 

Natężenie ruchu pojazdów (poj./h) 
dzień noc 

Równoważny 
poziom hałasu 

LAeq (dB) Lp. Lokalizacja punktu 

dzień noc 
ogółem pojazdy 

ciężkie 

% pojaz-
dów 

ciężkich 
ogółem pojazdy 

ciężkie 

% pojaz-
dów 

ciężkich 
1 Konin, ul. Poznańska-przy 

sklepie meblowym 73,6 75,1 708 150 21 304 152 50 

2 Konin, ul. Poznańska-wylot na 
Poznań 76,3 76,6 719 180 25 288 174 60 

3 Kawnice, na wysokości szkoły 75,8 75,1 758 158 21 198 122 62 
4 Golina, wylot na Słupcę 75,2 73,2 520 152 29 126 80 64 
5 Węgierki 74,8 68,3 434 102 23 86 66 77 

Zmierzone wartości poziomu równoważnego hałasu w porze dziennej mieściły się w granicach 
73,6−76,3 dB. W porze nocnej znaczący spadek poziomu hałasu stwierdzono jedynie w miejscowości Wę-
gierki. W Koninie poziom hałasu w nocy zwiększył się. Mimo obserwowanego w nocy znacznego zmniej-
szenia natężenia ruchu pojazdów, stwierdzono wyraźny wzrost udziału pojazdów ciężkich w ogólnym 
strumieniu ruchu – od około 20−30 % w dzień do 50−77 % w nocy. 

6.1.7. Monitoring klimatu akustycznego w otoczeniu autostrady A2 na odcinku Września – 
Modła 

Przedmiotem badań monitoringowych były warunki akustyczne panujące w otoczeniu odcinka autostrady 
pomiędzy miejscowościami Września i Modła, na terenach zabudowy zagrodowej lub zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług rzemieślniczych (przed elewacjami budynków). Dopuszczal-
ny poziom równoważny hałasu w środowisku dla tego typu zabudowy wynosi – zgodnie z wymogami 
rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998 
w sprawie dopuszczalnych poziomów dźwięku w środowisku (Dz. U. Nr 66 z 1998 roku, poz. 430) – 60 dB 
w porze dziennej i 50 dB w porze nocnej. Wyniki badań zebrano w tabeli 11. Ze względu na przyjętą meto-



RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WIELKOPOLSCE W ROKU 2003 9

dykę uzyskane wyniki są reprezentatywne dla 16 godzin dnia i 8 godzin nocy. W punktach 1 i 2 wzdłuż au-
tostrady wybudowane zostały ekrany akustyczne, natomiast w przypadku punktów 3, 8 i 9 autostrada jest 
częściowo przesłonięta ekranem. 

Tabela 6.11 
Wyniki badań akustycznych w otoczeniu autostrady A2 

Natężenie ruchu pojazdów (poj/h) 
dzień noc  

Równoważny po-
ziom hałasu LAeq  

(dB) Lp. Lokalizacja punktu pomiarowego 
Odległość 

od osi 
autostrady

dzień noc  
ogółem pojazdy 

ciężkie ogółem pojazdy 
ciężkie

1 Obłaczkowo 170, gm. Września 106 m 53,5 50,4 606 152 340 148 
2 Bierzglinek, ul. Bukowa 7 74 m 54,9 52,9 724 172 430 156 
3 Godowo 41 120 m 55,6 52,2 684 166 332 138 
4 Graboszewo 20  170 m 55,8 54,2 688 172 350 142 
5 Borki 7 110 m 54,4 53,0 482 100 212 60 
6 Dolany 99 90 m 52,3 54,1 419 132 188 65 
7 Babia 31 70 m 63,1 61,5 504 163 247 84 
8 Osiecza 41 135 m 54,0 52,0 630 193 228 59 
9 Modła-Kolonia 130 m 49,3 49,8 602 169 311 89 

Zmierzone w porze dziennej wartości poziomu równoważnego hałasu mieszczą się w przedziale 
49,3–63,1 dB, w porze nocnej natomiast w przedziale 49,8–61,5 dB. W porze dziennej przekroczenia do-
puszczalnej wartości poziomu hałasu w środowisku stwierdzono jedynie w miejscowości Babia (punkt 7). 
W porze nocnej wartości dopuszczalne są przekroczone w większości punktów pomiarowych. 

6.2. Monitoring szczególnych uciążliwości hałasów drogowych 
Jak już wspomniano, ze względu na duży zasięg oddziaływania i liczbę osób narażonych, podstawowym 

zagrożeniem dla mieszkańców większości terenów zurbanizowanych są hałasy komunikacyjne, 
w szczególności drogowe. W roku 2003 kontynuowano pomiary hałasów komunikacyjnych prowadzone od 
kilku lat w ramach monitoringu szczególnych uciążliwości, zgodnie z programem i metodyką badań Instytutu 
Ochrony Środowiska w Warszawie. Ogółem badania wykonano w 28 punktach, z których 7 zlokalizowanych 
było na terenie Poznania (przy obiektach szkolnych, wymagających szczególnego komfortu akustycznego), 
9 na terenie Szamotuł (wszystkie przy obiektach szczególnie chronionych − szkołach, przedszkolach), 
7 w porze nocnej na terenie Piły (przy budynkach mieszkalnych), 3 w Grabowie nad Prosną (przy szkołach), 
po jednym w miejscowości Nowe Skalmierzyce i Skalmierzyce w powiecie ostrowskim (przy budynkach 
szkolnych). Przekroczenia obowiązujących wartości poziomów progowych stwierdzono w 10 przypadkach. 
Wyniki pomiarów zebrano w tabeli 12. Prezentację danych ograniczono do punktów, w przypadku których 
stwierdzono pomiarowo poziomy równoważne powyżej obowiązujących aktualnie poziomów progowych 
lub bardzo do nich zbliżone. Dla uzyskania pełnego obrazu sytuacji w zakresie występowania szczególnych 
uciążliwości hałasu w tabeli zebrano wszystkie zgromadzone od rozpoczęcia programu monitorowania 
szczególnych uciążliwości wyniki, również te, które pochodzą z badań prowadzonych przed rokiem 2003, 
jeśli zachowały aktualność. 

Pomiary wykonano w odległości 1,5 m przed linią zabudowy. Większość objętych badaniami obiektów to 
budynki mieszkalne (poziom progowy hałasów drogowych i kolejowych 75 dB w dzień, 67 dB w nocy). 
Punkty 2–7, 16, 17, 23–25, 27, 33, 39–44, 46, 49, 50, 51, 54, 55, 57, 69,72 zlokalizowano w sąsiedztwie 
budynków szkół i przedszkoli, dla których obowiązuje wartość poziomu progowego 65 dB w dzień, nato-
miast punkty 8, 9, 10–12, 29, 52 w sąsiedztwie obiektów szpitalnych (poziom progowy hałasów drogowych 
i kolejowych 65 dB w dzień i 60 dB w nocy). Lokalizację podanych w tabeli, udokumentowanych pomiaro-
wo przypadków występowania szczególnych uciążliwości hałasów komunikacyjnych, przedstawia mapa 6.2.  
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Tabela 6.12. 
Wyniki pomiarów hałasu komunikacyjnego w ramach monitoringu szczególnych uciążliwości 

Równoważny poziom 
hałasu LAeq (dB) 

Natężenie ruchu podczas pomiarów 
(poj./h) Lp. Lokalizacja punktu 

dzień noc ogółem pojazdy ciężkie tramwaje
1 Poznań, ul. Strzelecka, odcinek Łąkowa − Rybaki 74,8 − 344 3 26 
2 Poznań, ul. Krakowska, przy Liceum Ogólno-

kształcącym Nr VI − bursa  70,3 W 636 18 − 

3 Poznań, ul. Estkowskiego, przy Szk. Podst. Nr 10 72,1 − 1460 125 33 
4 Poznań, ul Solna, odcinek Marcinkowskiego − 

Al. Niepodległości, przy Szkole Podst. Nr 13 72,6 − 2001 112 18 

5 Poznań, ul. Fredry 13, odcinek Al. Niepodległości 
− Mielżyńskiego, przy Technikum Kolejowym 72,4 − 568 12 38 

6 Poznań, ul. Niezłomnych, przed Wyższą Szkołą 
Bankową  66,2 − 519 6 − 

7 Poznań, Al. Niepodległości 43, LO Sióstr Urszu-
lanek  66,9 − 1445 48 - 

8 Poznań, ul. Szkolna 8, przy Szpitalu im. J. Strusia  67,9 − 196 2 − 
9 Poznań, ul. Podgórna, odcinek Marcinkowskiego − 

Szkolna, przy Szpitalu im. J. Strusia  72,5  625 17 21 

9 jw.  65,4 76 3 5 
10 Poznań, ul. Garbary, odcinek Zielona − Kazimie-

rza Wielkiego, przy Wielkopolskim Centrum 
Onkologicznym  

70,4 *  892 40 − 

10 jw.  62,7 70 0 − 
11 Poznań, ul. Garbary, odcinek Zielona – Kazimie-

rza Wielkiego, przed Szpitalem Klinicznym Nr 1 
przy ul. Długiej 1/2, od strony ul. Garbary 

72,0 − 996 36 − 

12 Poznań, ul. Poznańska, przed Szpitalem im. 
F. Raszei przy ul. Mickiewicza, od strony ul. 
Poznańskiej 

66,3 − 1092 33 − 

13 Poznań, ul. Hetmańska 102−106, 108−112, odci-
nek 28 Czerwca − Dolna Wilda 75,1 − 3051 243 27 

14 Poznań, ul. Hetmańska 177, odcinek Dolna Wilda 
− 28 Czerwca 77,4 W 2733 276 30 

15 Poznań, ul. Hetmańska, odcinek 28 Czerwca − 
Kolejowa, budynek przy Madalińskiego 23 77,0 W 3086 115 29 

16 Poznań, ul. Głogowska 90, przy Szkole Muzycznej  70,3 − 1440 33 42 
17 Poznań, ul. Dmowskiego, przy Szkole Podstawo-

wej Nr 77 64,6 − 1848 208 22 

18 Poznań, ul. Hetmańska 57−69, odcinek Dmow-
skiego − Głogowska 74,7 W 1302 197 −** 

19 Poznań, ul. Hetmańska, odcinek Głogowska − 
Reymonta (22 budynki) 74,7 W 1617 184 20 

20 Poznań, ul. Tomickiego 1, przy Warszawskiej 75,4 − 2824 194 26 
21 Poznań, ul. Garbary 97, odcinek Armii Poznań − 

Małe Garbary 75,5 − 1662 126 − 

21 jw.  72,3 616 56 − 
22 Poznań, ul. Główna 37, 39, odcinek Gdyńska − 

Św. Michała 74,8  1302 156 − 

22 jw.  71,6 238 65 − 
23 Poznań, ul. Główna, przy Gimnazjum Nr 20, 

odcinek Gdyńska − Św. Michała 70,3 − 1440 168 − 
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Równoważny poziom 
hałasu LAeq (dB) 

Natężenie ruchu podczas pomiarów 
(poj./h) Lp. Lokalizacja punktu 

dzień noc ogółem pojazdy ciężkie tramwaje
24 Poznań, ul. Św. Marcin, przed Akademią Mu-

zyczną  72,6 − 3126 66 48 

25 Poznań, ul. Żeromskiego, przy Liceum Ogólno-
kształcącym Nr VII  68,0 − 3058 268 − 

26 Poznań, ul. Szamarzewskiego 56−60, przy 
ul. Przybyszewskiego, odcinek Bukowska − Dą-
browskiego 

75,1 − 2206 240 12 

27 Poznań, ul. Przybyszewskiego, przy Szkole Pod-
stawowej Nr 71 i Gimnazjum Nr 60  68,7 − 2322 186 18 

28 Poznań, ul. Grunwaldzka 44, od strony 
ul. Reymonta 75,4 W 2565*** 114*** 54*** 

29 Poznań, ul. Grunwaldzka, przed Rejonowym 
Szpitalem Wojskowym 70,5 W 1617 33 30 

30 Poznań, ul. Grunwaldzka 11−19, 23−25  75,5 W 2109 27 33 
31 Poznań, ul. Roosevelta 3, odcinek Wielkopolska − 

Dąbrowskiego 74,5 − 1778 72 92 

32 Poznań, ul.Głogowska 26, 28, 30, 32, 36, 38, 
odcinek Most Dworcowy – ul. Hetmańska, przy 
ul. Śniadeckich. 

76,2 − 2169 51 57 

33 Poznań, ul. Matejki, przy Liceum Ogólnokształ-
cącym Nr 2 65,7 − 822 20 − 

34 Bralin, gmina Kępno, ul. Wrocławska 53 77,5 − 768 252 − 
35 Brzeźno, gmina Krzymów, ul. Konińska 29  76,8 − 1092 300 − 
36 Czarnków, ul. Putza (cała)  75,9 − 816 168 − 
37 Gniezno ul. Poznańska 14, 16, 18, 22, 24 74,5 − 1210 168 − 
38 Gniezno ul. Poznańska 60, 62, 62a 74,5 − 1210 168 − 
39 Gniezno, ul. Łubieńskiego, przy Liceum Ogólno-

kształcącym Nr II 65,6 − 198 12 − 

40 Gniezno, ul. Dąbrówki, odcinek Łubieńskiego − 
Krzywe Koło, przy Przedszkolu Nr 3 67,0 − 680 36 − 

41 Gniezno, ul. Żwirki i Wigury 25, przy Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym 72,3 − 936 148 − 

42 Gniezno, ul. Żwirki i Wigury, przy Szkole Pod-
stawowej Nr 6 68,5 − 947 136  

43 Gniezno, ul. Sobieskiego 20, przy LO Nr III 65,2 − 864 66 − 
44 Gniezno, ul. Budowlanych 22, przy przedszkolu 

Nr 8 66,0 − 490 20 − 

45 Gościejewo 16, gmina Rogoźno, powiat obornicki 
− droga krajowa nr 11 Poznań − Koszalin 75,5 − 336 102 − 

46 Grabów nad Prosną, powiat ostrzeszowski, szko-
ła, ul. Kaliska, droga wojewódzka nr 450 66,8 − 364 39 − 

47 Grabówno 17, gmina Miasteczko Krajeńskie, 
powiat pilski − droga  krajowa nr  10 Bydgoszcz 
− Szczecin 

77,4  524 212 − 

47 jw.  73,0 b.d. b.d. − 
48 Jastrowie, powiat Złotów, ul. Kieniewicza 23−29, 

36−41, droga krajowa nr 11 Poznań –Koszalin 76,1  654 282 − 

49 Kalisz, ul. Łódzka, Liceum Ogólnokształcące 
im. J. Bosko  67,5  1098 272  
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Równoważny poziom 
hałasu LAeq (dB) 

Natężenie ruchu podczas pomiarów 
(poj./h) Lp. Lokalizacja punktu 

dzień noc ogółem pojazdy ciężkie tramwaje
50 Kokanin, gmina Żelazków, powiat kaliski, Szkoła 

Podstawowa 69,4  560 132 − 

51 Konin, ul. Kaliska 19 − Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy z Internatem − droga 
krajowa nr 25 Kalisz − Bydgoszcz 

70,5  624 102 − 

52 Konin, ul. Szpitalna 43, Szpital Miejski  65,1  450 84 − 
53 Leszno, ul. 17 Stycznia 2  76,0  659 45 − 
54 Nowe Skalmierzyce, powiat ostrowski, szkoła, 

ul. Kaliska 52 71,2  992 202 − 

55 Skalmierzyce, gmina Nowe Skalmierzyce, powiat 
ostrowski, szkoła, ul. Ostrowska 16 71,1  1148 228 − 

56 Okonek, powiat złotowski ul. Szczecińska 1−4, 
22−25, − droga krajowa nr 11 Poznań − Koszalin  75,3  312 126 − 

57 Olszowa, gmina Kępno, szkoła podstawowa − 
droga krajowa nr 8 Warszawa-Wrocław   78,2  684 172 − 

58 Ostrów Wielkopolski, ul. Sienkiewicza 13 75,3  860 148 − 
59 Ostrów Wielkopolski, ul. Wrocławska 64  76,0  1150 236 − 
60 Piekarzew, gmina Pleszew, przedszkole, droga 

krajowa nr42 67,7  714 178 − 

61 Piła, Al. Piastów, przy ul. Pocztowej, droga kra-
jowa nr 11 − 69,3 846 222 − 

62 Piła, Al. Poznańska, przy ul. Leśnej, droga krajo-
wa nr 11 − 68,2 444 162 − 

63 Piła, Al. Powstańców Wielkopolskich 78, droga 
wojewódzka nr 188 kierunek Złotów − 67,0 840 72 − 

64 Piła, Al. Powstańców Wielkopolskich, przy aptece, 
droga wojewódzka nr 188 kierunek Złotów − 70,1 894 162  

65 Przybychowo, powiat czarnkowsko-trzcianecki, 
szkoła gminna – droga wojewódzka nr 178  72,1  243 150 − 

66 Przygodzice, powiat ostrowski, 
ul. Wrocławska 12 75,8  807 222 − 

67 Przygodzice, powiat ostrowski, ul. Wrocławska 66 75,1  738 204 − 
68 Ruda, gmina Wyrzysk, powiat pilski, Szkoła 

Podstawowa nr 4 − droga krajowa nr 10 Byd-
goszcz − Szczecin 

67,9  375 132 − 

69 Strzałkowo, powiat Słupca, Al. Kard. S. Wyszyń-
skiego 8−12, kompleks budynków: szkoły pod-
stawowej, przedszkola i Związku Nauczycielstwa 
Polskiego, droga krajowa nr 2 Poznań − Warszawa 

69,2  702 36 −  

70 Śmiłowo 45, 47, gmina Kaczory, powiat pilski 
droga krajowa nr 10 Bydgoszcz − Szczecin 75,3  527 154 − 

71 Świba 72, gmina Kępno − droga krajowa nr 8 
Warszawa − Wrocław 75,5  690 234 − 

72 Szamotuły, ul. Wojska Polskiego 1, Szkoła Pod-
stawowa Specjalna nr 5, droga wojewódzka nr 187 66,4  396 54 − 

73 Tarnowo 8−11, gmina Rogoźno, powiat obornic-
ki, droga krajowa nr 11 Poznań-Koszalin 77,5  594 90 − 

74 Ujście 11−20, ul. Staszica, droga krajowa nr 11 
Poznań − Koszalin 77,3  816 312  − 

74 jw.****  70,8 840 150 − 
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Równoważny poziom 
hałasu LAeq (dB) 

Natężenie ruchu podczas pomiarów 
(poj./h) Lp. Lokalizacja punktu 

dzień noc ogółem pojazdy ciężkie tramwaje
75 Witaszyce, gmina Jarocin, Al. Wolności 42 74,6  736 188 − 
76 Wyrzysk, powiat pilski, ul. Bydgoska 14−22 − 

droga krajowa nr 10 Bydgoszcz − Szczecin 75,4  544 173 − 

77 Wyrzysk, powiat pilski, ul. Kościuszki 16 − droga 
krajowa nr 10 Bydgoszcz − Szczecin  73,5 b.d. b.d. − 

W −wstępne rozpoznanie warunków szczególnej uciążliwości, 
* − odcinek objęty wymianą asfaltu na „cichy”, dane pomiarowe dotyczą warunków przed wymianą; zgodnie 

z informacjami inwestora nastąpiła poprawa warunków akustycznych o około 2 dB, 
** − ruch tramwajów czasowo wstrzymany ze względu na prace modernizacyjne, 
*** − ze względu na położenie punktu pomiarowego przy rondzie, podane natężenia ruchu dotyczą liczby pojazdów 

poruszających się w dwóch prostopadłych kierunkach, położonych najbliżej punktu pomiarowego, 
**** − pomiar dotyczy godzinnego przedziału czasu 2200−2300, 
b.d. − brak danych 

Wstępne rozpoznanie wskazuje na występowanie warunków szczególnej uciążliwości hałasu w dalszych 
11 punktach na terenie miasta Poznania, tj. przy ulicach: 
• Zawady, odcinek Rondo Śródka − Św. Michała, w porze nocnej,  
• Solnej, odcinek Kościuszki − Młyńska, w porze nocnej, 
• Wolnica, odcinek Al. Marcinkowskiego − Św. Wojciecha, w porze dziennej i nocnej, 
• Podgórnej, odcinek Szkolna – Wrocławska w porze nocnej, 
• Królowej Jadwigi, odcinek Garbary − Półwiejska, w porze nocnej, 
• Żeromskiego, odcinek Dąbrowskiego – Św. Wawrzyńca, w rejonie zabudowy mieszkaniowej w porze 

nocnej, 
• Grunwaldzkiej, odcinek Zeylanda – Reymonta, w rejonie Collegium Chemicum w porze dziennej, 
• Fredry, odcinek Al. Niepodległości − Kościuszki, przy budynku UAM − Collegium Maius,  
• Marcinkowskiego 29, przy budynku Akademii Sztuk Pięknych, 
• Strzeleckiej 10, przy Liceum Ogólnokształcącym nr 3, 
• Polnej 33, Szpital Kliniczny nr 3, w porze nocnej. 

6.3. Hałasy przemysłowe 
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska zapewnienie właściwego kształtowania klimatu akustycz-

nego w otoczeniu obiektów przemysłowych i warsztatów rzemieślniczych jest obowiązkiem ich właściciela 
(lub innego podmiotu posiadającego do nich tytuł prawny). Na mocy art. 141 i 144 działalność zakładów nie 
może powodować przekroczenia standardów emisyjnych, jeśli zostały ustalone, ani też powodować przekra-
czania standardów jakości środowiska poza terenem, do którego zarządzający ma tytuł prawny, a w przy-
padku utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, poza tym obszarem. Jeżeli w otoczeniu zakładu 
hałas w środowisku przekracza obowiązujące wartości dopuszczalne, wymagane jest uzyskanie pozwolenia 
na emitowanie hałasu. Do przedłożenia wniosku o wydanie pozwolenia zakład powodujący przekroczenia 
jest wzywany w drodze postanowienia przez organ właściwy do wydania pozwolenia. Obowiązek posiadania 
pozwolenia powstaje po upływie 6 miesięcy od daty doręczenia wspomnianego postanowienia. Pozwolenia 
wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Pozwolenie określa w między innymi dopuszczalne 
poziomy hałasu emitowanego przez zakład, czas pracy źródeł, dopuszczalne warianty pracy instalacji (od-
dzielnie dla dnia i nocy). Ustawa precyzuje również szczegółowo, kiedy pozwolenie może zostać ograniczo-
ne cofnięte lub wygasa (dział 4, rozdział 3). 

Pozwolenia nie udziela się (art. 186), jeżeli eksploatacja instalacji powodowałaby przekroczenie dopusz-
czalnych standardów emisyjnych, dopuszczalnych standardów jakości środowiska, naruszenie ustaleń pro-
gramów ochrony środowiska lub przyjętych programów działań zmierzających do wyeliminowania 
przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, opracowanych dla terenów objętych przekro-
czeniami. 
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Ustawa weszła w życie z dniem 1 października 2001 roku. W stosunku do zakładów, w przypadku któ-
rych stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku w terminie wcześniejszym, 
obowiązują wydane decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu emitowanego do środowiska, wygasające 
z dniem 30 czerwca 2006 roku, a do czasu ich wygaśnięcia stosuje się do nich przepisy Prawa ochrony śro-
dowiska, dotyczące pozwoleń na emitowanie hałasu do środowiska. 

Za przekraczanie poziomów hałasu określonych w uzyskanych pozwoleniach wojewódzki inspektor 
ochrony środowiska wymierza w drodze decyzji administracyjne kary pieniężne. Wysokość kary zależy od 
pory doby i wielkości przekroczenia. W przypadku, gdy zakład realizuje terminowo działania, zmierzające 
do likwidacji stwierdzonych przekroczeń w okresie nie dłuższym niż 5 lat, wojewódzki inspektor ochrony 
środowiska może na wniosek zakładu odroczyć termin płatności kary lub jej części (na czas nie dłuższy niż 
potrzebny do realizacji podjętych działań) oraz zmniejszyć jej wymiar. Jeżeli podjęte działania doprowadziły 
do likwidacji przekroczeń w założonym terminie, kara zostaje zmniejszona o wysokość środków wydatko-
wanych na realizację przedsięwzięcia. 

W określonych przepisami ustawy przypadkach Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska może 
wstrzymać działalność powodującą pogorszenie stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrażającą 
zdrowiu lub życiu, prowadzoną bez wymaganego pozwolenia lub z naruszeniem warunków pozwolenia, 
ustalić termin usunięcia naruszenia lub wstrzymać oddanie inwestycji do użytku. Innymi środkami, mobili-
zującymi do działań proekologicznych, są grzywny, obciążające konkretne osoby winne zaniedbaniom. 

W roku 2003 WIOŚ kontynuował działalność kontrolną w zakresie hałasów przemysłowych. Przeprowa-
dzane kontrole wynikały z planowej działalności oraz zgłoszonych interwencji. Ogółem przeprowadzono 
133 kontrole, obejmujące głównie zakłady przemysłu drzewnego, meblarskiego, rolno-spożywczego (uboj-
nie, masarnie, fermy, zakłady wędliniarskie), branży metalowej i usługowej (ślusarstwo, mechanika pojaz-
dowa), puby, restauracje i sklepy. 

Dominującymi źródłami hałasu były: instalacje wentylacji ogólnej, odpylania i odwiórowania, sprężarki, 
chłodnie, czerpnie, klimatyzatory, maszyny stolarskie, maszyny i urządzenia ślusarskie, maszyny do wytwa-
rzania konstrukcji metalowych transport wewnątrzzakładowy.  

Tabela 6.13. 
Działalność kontrolna WIOŚ w roku 2003 w zakresie ochrony środowiska przed hałasem 

kontrole planowane 95 
kontrole interwencyjne 38 
kontrole ogółem 133 
kontrole z pomiarami 105 
skontrolowane zakłady 130 
zarządzenia pokontrolne 134 
zakłady z przekroczeniami  37 
wszczęcie postępowania o pozwolenie na emisję hałasu 29 
zakłady, które zlikwidowały przekroczenia 21 
zakłady, realizujące inwestycje przeciwhałasowe 11 

Tabela 6.14. 
Wyniki kontroli prowadzonych w roku 2003 w zakresie ochrony środowiska przed hałasem 

Wielkości przekroczeń wartości dopuszczalnych 
poziomu hałasu 

Liczba obiektów skontrolowanych przekraczających do-
puszczalne normy ochrony środowiska przed hałasem 

1−5 dB w porze dziennej 13 
w porze nocnej 8 

6−10 dB w porze dziennej 15 
w porze nocnej 5 

11−15 dB w porze dziennej 3 
w porze nocnej 3 

16−20 dB w porze dziennej − 
w porze nocnej 3 
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Dane dotyczące działalności kontrolnej WIOŚ w zakresie hałasów przemysłowych zebrano w tabeli 6.13. 
Szczegółowe informacje dotyczące wielkości stwierdzonych przekroczeń przedstawia tabela 6.14. 

Całkowitej likwidacji przekroczeń w roku 2003 dokonało 21 jednostek: 
 Bistro „Ali Baba” Pl. Cyryla Ratajskiego 10 Poznań, 
 P.U.R.B. „Hirmark” ul. Sowiniecka 72, Mosina, 
 Spółdzielnia Pracy „ARWIMONT” ul. Krauthofera, Poznań,  
 PPHU „Jarkom” ul. Piaskowa, Mosina, 
 Remopap Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka, Poznań, 
 Zakład Stolarski ul. Okrężna w Jerzykowie, Biskupice,  
 Ferma drobiu ul. Nowa, Dębno, gmina Stęszew, 
 „Bergerat Monnoyeur” Sp. z o.o. ul. Miętowa, Poznań,  
 Zakład Produkcji i Handlu „Zesiuk” Antoni Zesiuk w Turku,  
 Kawiarnia − Restauracja „Paradiso” M. i J. Gromada przy ul. Łąkowej 20 w Turku,  
 Zakład Wędliniarski Bolesław Makowski przy ul. Skłodowskiej 27 w Kole,  
 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe DREWKON przy ul. Gosławickiej 44 w Koninie,   
 Sklep nr 12 „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców przy ul. Kard. Wyszyńskiego 3a w Turku,  
 Zakład „Garmażerka” Zbigniew Szukalski, Powiercie 181, gmina Koło,  
 Zakład Produkcji Gwoździ oraz Wyrobów Metalowych HURT-DETAL „Mikora” sp.c. przy ul. Leśnej 30 

w Sierakowie, gmina Rawicz, 
 Masarnia –Stefan Cichy przy ul. Szkolnej 1, w Kopanicy, gmina Siedlec, powiat wolsztyński, 
 Krawiecka Spółdzielnia Pracy LESZCZYNIANKA ul. Słowiańska 53, w Lesznie,  
 Bukowsko-Grodziska Spółdzielnia Mleczarska, ul. Mossego 9 w Grodzisku Wielopolskim,  
 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe PEROPLAST ul. Fabryczna 11, w Lesznie,  
 PZZ S.A. PLESZEW, 
 ZEC Sp. z o.o. w Ostrzeszowie– kotłownia os. Zamkowe 1A. 

Poprawę klimatu akustycznego w środowisku wymienione zakłady uzyskały przez wymianę hałaśliwych 
urządzeń na emitujące hałas o mniejszym poziomie, remonty i konserwacje hałaśliwych urządzeń, zastoso-
wanie obudów dźwiękochłonnych źródeł hałasu, ekranów akustycznych, tłumików akustycznych, zwiększe-
nie izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych w budynkach, przebudowę instalacji wentylacyjnych, 
likwidację części źródeł hałasu, przeniesienie działalności produkcyjnej zakładu do innego obiektu, ograni-
czenie produkcji lub jej zaprzestanie, zmianę lokalizacji głównych źródeł hałasu w stosunku do obiektów 
i terenów chronionych. 

Inwestycje przeciwhałasowe prowadzi aktualnie 11 zakładów:  
 PPHU „Bach” ul. Poznańska, Pobiedziska,  
 Zakład Brukarsko-Betoniarski ul. Wierzbowa, Tarnowo Podgórne, 
 Zakład stolarski „TOMDREW” Wróblewo, Kostrzyn, 
 Słodownia Soufflet Polska Sp. z o.o. ul. Folwarczna, Poznań, 
 Gostyńska Fabryka Mebli, ul. Ks. Olejniczaka 4, Gostyń,  
 Obrzańska Spółdzielnia Mleczarska, ul. W. Maya 28, Kościan,  
 Kopalnia Soli Kłodawa, 
 DROP S.A. − Zakład Drobiarski, Kępno, 
 ARPOL Spółka Cywilna w Rogoźnie, Zakład Stolarski w Nininie, powiat Oborniki, 
 Huta Szkła Ujście, ul. Huty Szkła, Ujście, 
 Drukarnia Winkowski, ul. Warsztatowa 8, Piła. 

Informacje o kontrolach przeprowadzonych w zakresie ochrony przed hałasem w poszczególnych powia-
tach przedstawiono w odrębnym rozdziale.  

Działalność kontrolna WIOŚ w zakresie hałasów przemysłowych przyczynia się systematycznie do 
zmniejszania ilości obiektów powodujących degradację klimatu akustycznego środowiska. 

Autor: Anna Kołaska 
Współpraca: Rita Domagała, Barbara Grodzińska-Kujawa, Jacek Matuszewski, 

Aleksandra Sobczyk, Barbara Wróblewska, Barbara Zych 
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