UCHWAŁA NR PR.0007.161.2018
RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 20 września 2018 r.
w sprawie przyjęcia Aktualizacji "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Ruda Śląska na
lata 2018-2023"
Na podstawie art. 12 pkt 1 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późniejszymi zmianami), art.84 ust.1 w związku z art.119 ust.1, 2 i 6 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z późniejszymi zmianami)
na wniosek Prezydenta Miasta
Rada Miasta Ruda Śląska
uchwala:
§ 1. Przyjąć Aktualizację „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Ruda Śląska na lata 2018 –
2023”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta
Ruda Śląska
Kazimierz Myszur
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1. Podstawy realizacji programu
1.1.

Umowa

Podstawą opracowania pn. „Aktualizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem
dla miasta Ruda Śląska na lata 2018-2023” jest umowa nr KO.272.50.2018 zawarta w dniu
19.03.2018r. w Rudzie Śląskiej pomiędzy Miastem Ruda Śląska, a SGS Polska Sp. z o.o.
(Wykonawca) z siedzibą w Pszczynie.
1.2.

Przedmiot Zamówienia

Przedmiotem opracowania jest „Aktualizacja Programu ochrony środowiska przed
hałasem dla miasta Ruda Śląska” zwany w dalszej części Programem lub POSH.
1.3.

Zespół autorski

Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Ruda Śląska został wykonany
przez następujący zespół autorski:
Dawid Byrdy;
Konrad Ratowski;
Krzysztof Guzik;
Marianna Anioł.
1.4.

Podstawy Prawne

Dyrektywa Unii Europejskiej 2002/49/WE nakłada na Państwa Członkowskie Unii
Europejskiej

obowiązek

sporządzania

planów

działań

dla

potrzeb

zarządzania

problemami hałasu i skutkami oddziaływania hałasu dla:
•

obszarów położonych w pobliżu głównych dróg o obciążeniu ruchem
powyżej sześciu milionów przejazdów rocznie, głównych linii kolejowych
o obciążeniu ruchem powyżej 30 tysięcy przejazdów pociągów rocznie
i głównych lotnisk;

•

aglomeracji o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy.

Plany, o których mowa powyżej mają na celu ochronę obszarów ciszy przed
zwiększonym poziomem hałasu.
W załączniku V Dyrektywy zamieszczono minimalne wymagania jakie powinny
spełniać plany, m.in. zestawienie elementów jakie powinien posiadać plan oraz ogólne
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propozycje konkretnych działań, jakie mogą być podejmowane w celu zmniejszenia
negatywnego oddziaływania hałasu.
Konieczność sporządzania Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta
Ruda Śląska wynika z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (tekst
jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z jej zapisem: „dla
terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny, tworzy się programy
ochrony środowiska przed hałasem, których celem jest dostosowanie poziomu hałasu
do obowiązującego poziomu dopuszczalnego”.
Ponadto ustawa ta mówi, że Program powinien zostać wykonany w terminie do roku
od momentu przedstawienia mapy akustycznej przez podmiot zobowiązany do jej
sporządzenia, a także powinien być aktualizowany co najmniej raz na 5 lat.
Szczegółowe kryteria dotyczące planów działań oraz metodykę jego wykonania
określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002r. w sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed
hałasem (Dz.U. nr 179, poz. 1498). Dodatkowo, programy muszą uwzględniać
Rozporządzenie

Ministra

Środowiska

z

dnia

14

czerwca

2007

r.

w

sprawie

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 112).
Podstawami prawnymi realizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem są
następujące akty prawne:
1. Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r.
w sprawie oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku;
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z
2018 r. poz. 799 z późniejszymi zmianami) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi;
3. Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. , poz. 1405 z późniejszymi zmianami);
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań
w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez
zarządzającego drogą, linia kolejową, linia tramwajową, lotniskiem lub portem
(Dz. U. 2011 r. nr 140 poz. 824) załącznik 3 – referencyjna metodyka wykonywania
okresowych pomiarów poziomów hałasu wprowadzonego do środowiska w związku
z eksploatacją dróg, linii kolejowych i linii tramwajowych oraz kryteria lokalizacji punktów
pomiarowych;
5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań
w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody
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(Dz. U. 2014, poz. 1542), załącznik 7 - „Metodyka referencyjna wykonywania okresowych
pomiarów

hałasu

w

środowisku,

pochodzącego

od

instalacji

lub

urządzeń,

z wyjątkiem hałasu impulsowego”;
6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska
przed hałasem (Dz. U. z 2002r. nr 179, poz. 1498);
7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie
szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu
i sposobu prezentacji (Dz. U. z 2007r. nr 187, poz. 1340);
8. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1073)
9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 112),
10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia
wartości wskaźnika LDWN (Dz. U. z 2010r. nr 215, poz. 1414);
11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie dróg, linii
kolejowych i lotnisk, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie
akustyczne na znacznych obszarach, dla których jest wymagane sporządzenie map
akustycznych oraz sposobów określania granic terenów objętych tymi mapami (Dz. U. z
2007r. nr 1, poz. 8);
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2285);
13. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.
poz. 2117, z późn. zm.);
14. Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z
2018 r. poz 317);
15. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu
ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2338);
16. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z
późniejszymi zmianami);
17. Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1219);
18. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z
2016 r., poz. 922);
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19. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998r. w sprawie utworzenia powiatów
(Dz.U. z 1998r., Nr 103, poz. 652);
20. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z
2018, poz.995 z późniejszymi zmianami);
21. Francuska norma obliczeniowa hałasu drogowego NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTULCPC-CSTB) z dnia 10 maja 1995 r.;
22. Niemiecka norma obliczeniowa hałasu drogowego RLS-90 Richtlinien für den
Lärmschutz an Straßen z dnia 10 kwietnia 1990;
23. Niderlandzka metoda obliczeniowa hałasu szynowego opublikowana w „Reken-en
Meetvoorschrift Railverkeerslawaai ’96. Ministerie Volkshuisvesting. Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer z dnia 20 listopad 1996;
24. Norma PN-ISO 9613-2 „Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni
otwartej. Ogólna metoda obliczenia” z dnia 2 września 2002 r.;
25. Norma PN-B-02151-2:2018-01 „Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem
pomieszczeń

w

budynkach

-

Dopuszczalne

wartości

poziomu

dźwięku

w pomieszczeniach” z dnia 9 stycznia 2018 r.;
26. Norma ISO 11819-2:2017 “Acoustics -- Measurement of the influence of road surfaces on
traffic noise -- Part 2: The close-proximity method” z dnia 22 czerwca 2017 r..

Ponadto przedmiotowy dokument opracowano z uwzględnieniem następujących
dokumentów:
•

Mapa akustyczna miasta Ruda Śląska;

•

Obowiązujący Miejscowy Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ruda
Śląska;

•

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda
Śląska;

•

Mapa akustyczna dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 mln. Poj./ rok wykonana dla
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).
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2. Metodyka realizacji programu
2.1.

Wskaźnik M

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002r. w sprawie
szczegółowych wymagań jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska
przed hałasem definiuje wskaźnik M jako:

M= 0,1 m (100,1 delta L-1)
gdzie:
M – wartość wskaźnika,
delta L (∆L) – wielkość przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu w dB,
m – liczba mieszkańców na terenie o przekroczonym poziomie dopuszczalnym

Wskaźnik M jest wielkością, która powiązuje wielkość przekroczeń z liczbą ludności, która
przebywa w obszarach, na których te przekroczenia występują. Uzyskane wartości
wskaźnika M stanowią o kolejności realizacji zadań Programu na terenach mieszkaniowych.
W pierwszej kolejności powinny zostać wykonane zadania na terenach, na których
wskaźnik M osiąga najwyższe wartości.
2.2.

Wskaźnik LDWN

Wskaźnik LDWN został ściśle określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10
listopada 2010 r. w sprawie ustalania wartości wskaźnika LDWN (Dz. U. z 2010 r. Nr 215,
poz. 1414). Według rozporządzenia wyznacza się go zgodnie ze wzorem:

(

)

1

LDWN =10log. 12⋅100.1⋅LD + 4⋅100.1⋅( LW +5) +8⋅100.1⋅( LN +10) 
 24

gdzie:
LDWN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony
w ciągu wszystkich dób w roku z uwzględnieniem:
-

pory dnia (6:00 – 18:00),

-

pory wieczoru (18:00 – 22:00),

-

pory nocy (22:00 – 6:00)

LD- długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony,
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w ciągu wszystkich pór dnia w roku, rozumianych jako przedział czasu od godz. 6:00
do godz. 18:00, wyznaczony, zgodnie z normą ISO 1996- 2:1987,
LW - długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony
w ciągu wszystkich pór wieczoru w roku, rozumianych jako przedział czasu od godz. 18:00
do godz. 22:00, wyznaczony, zgodnie z normą ISO 1996- 2:1987,
LN - długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony,
w ciągu wszystkich pór nocy w roku, rozumianych jako przedział czasu od godz. 22:00
do godz. 6:00, wyznaczony, zgodnie z normą ISO 1996- 2:1987,
Dodatkowo należy zaznaczyć, że wskaźnik LN jest równocześnie samodzielnie
występującym wskaźnikiem, w oparciu o który opracowywane są mapy akustyczne dla pory
nocnej. Ponadto, wskaźniki hałasu, które wykorzystuje się przy tworzeniu map akustycznych
i programów ochrony środowiska przed hałasem (LDWN i LN), różnią się w znacznym stopniu
od wskaźników wykorzystywanych do pozostałych opracowań środowiskowych, takich jak
analizy porealizacyjne, raporty oddziaływania na środowisko czy też przeglądy ekologiczne
(LAD i LAN). Zasięgi oddziaływania akustycznego wyznaczone za pomocą wskaźników
długookresowych są z reguły większe od wskaźników krótkookresowych. Różnice te są
skutkiem powiększenia udziału hałasu generowanego w porze wieczoru o 5dB oraz w porze
nocnej o 10 dB we wzorze obliczeniowym wskaźnika LDWN. Natomiast w rozporządzeniu
Ministra Środowiska, wartości dopuszczalne poziomu hałasu w środowisku określone są
w ten sam sposób dla obu wskaźników, dla każdego typu terenu. Zatem może zdarzyć się,
że działania naprawcze zalecane do realizacji nie będą dostatecznie skuteczne, w przypadku
gdy będą oceniane z wykorzystaniem wskaźników długookresowych (np. na etapie realizacji
programu ochrony środowiska przed hałasem).
Wskaźniki długookresowe służą do planowania polityki walki z hałasem i nie powinny
być wykorzystywane w pojedynczych sytuacjach w celu oceny skuteczności doraźnych
działań mających na celu poprawę warunków akustycznych. W tym celu powinny być
wykorzystywane wskaźniki krótkookresowe LAeqD i LAeqN.
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3. Cel i zakres Programu
Celem opracowania Programu jest określenie niezbędnych priorytetów i kierunków
działań, których intencją jest zmniejszenie uciążliwości oraz ograniczenie poziomu hałasu na
terenie miasta Ruda Śląska. Program obejmuje obszar, który pokrywa się z zakresem mapy
akustycznej wykonanej w 2017 r.
Analizą

zostały

objęte

przede

wszystkim

obszary

położone

w

granicach

administracyjnych miasta Ruda Śląska, dla których wskaźnik M (wyznaczony na podstawie
mapy akustycznej z 2017 r.) przyjmuje najwyższe wartości, a szczegółowe informację na
temat obszarów narażonych na ponadnormatywny hałas wraz z oceną stopnia narażenia na
podstawie wskaźnika M został przedstawiony w kolejnych rozdziałach. Program ochrony
środowiska przed hałasem dla miasta Ruda Śląska został opracowany po raz kolejny
(pierwsza aktualizacja) i zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z
2018 r. poz. 799 z późniejszymi zmianami) będzie aktualizowany co pięć lat. Każdy kolejny
Program jest również jednoczesnym podsumowaniem i weryfikacją poprzedniego.
W niniejszym programie uwzględniono również wyniki Mapy akustycznej wykonanej dla dróg
o natężeniu pojazdów powyżej 3 mln/rok dostarczonej przez Generalną Dyrekcję Dróg
Krajowych i Autostrad.

4. Część opisowa
4.1.

Opis obszaru objętego Programem

Ruda Śląska jest miastem na prawach powiatu położonym na południu Polski,
w centralnej części województwa śląskiego. Miasto jest ważnym węzłem komunikacyjnym,
leżącym na skrzyżowaniu dróg łączących zachodnią i wschodnią oraz północną i południową
część Aglomeracji Górnośląskiej. Ruda Śląska zajmuje obszar o powierzchni 77,7 km2
pomiędzy

Bytomiem,

Świętochłowicami,

Chorzowem,

Katowicami,

Mikołowem,

Gierałtowicami i Zabrzem. Teren Rudy Śląskiej stanowi fragment południowej części Wyżyny
Śląskiej, wznoszącej się na wysokości ~240-274 m n.p.m. Miasto Ruda Śląska tworzy 11
dzielnic: Ruda, Godula, Orzegów, Halemba, Bykowina, Kochłowice, Chebzie, Nowy Bytom,
Czarny Las, Wirek i Bielszowice. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego (stan
na rok 2016), liczba mieszkańców miasta Ruda Śląska wynosiła ~139,1 tyś, natomiast
gęstość zaludnienia wynosiła ~1790 os./km2.
Ruda Śląska położona jest na trasie paneuropejskiego korytarza transportowego
oznaczonego symbolem III (Bruksela, Aachen, Kolonia, Drezno, Wrocław, Katowice, Kraków,
Lwów, Kijów). Usytuowanie miasta Ruda Śląska na tle paneuropejskich korytarzy
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przedstawiono na rysunku 4-1. Korytarzem III przebiega trasa europejska nr E40, którą
w stanie istniejącym stanowi autostrada A4.

Rysunek 4-1 Paneuropejskie korytarze transportowe w Polsce.

Miasto Ruda Śląska posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę drogową. Dzięki niej, łatwo
przedostać się do wszystkich miast Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP)
oraz Rybnickiego Okręgu Węglowego (ROW). Ponadto bardzo dobrze jest rozwinięta
wewnętrzna sieć drogowych arterii komunikacyjnych (rys. 4-2).
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Rysunek 4-2 Wewnętrzna sieć dróg arterii komunikacyjnych w Rudzie Śląskiej.

W chwili obecnej przez Rudę Śląską przebiegają 3 główne drogi:
- Autostrada A4 – fragment trasy europejskiej E40;
- droga wojewódzka nr 902 – Katowice – Świętochłowice – Ruda Śląska – Zabrze
tzw. Drogowa Trasa Średnicowa (DTŚ);
- droga wojewódzka nr 925 – Rybnik – Ruda Śląska – Bytom.

Rysunek 4-3 Średni dobowy ruch pojazdów silnikowych na sieci dróg krajowych w 2010 roku.
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Sieć kolejowa w mieście Ruda Śląska jest dobrze rozwinięta w celach przewozu
ludności oraz towarów. Przez Rudę Śląską przebiega fragment linii magistralnej o długości
ok. 5 km, tj. linia Katowice - Gliwice. Przy ww. linii mieszczą się dwa dworce:
• Dworzec PKP Ruda Śląska, mieszczący się przy ulicy Wolności;
• Dworzec Kolejowy Ruda Śląska Chebzie, mieszczący się przy ulicy Dworcowej.
Linia relacji Gliwice – Katowice – Ligota o długości odcinka ok. 11 km

z preferencją

przewozów towarowych, w tym materiałów niebezpiecznych i toksycznych środków
przemysłowych.
Poniżej przedstawiono aktualnie funkcjonujące linie kolejowe w Rudzie Śląskiej:
Lp.
1.

Linie kolejowe w obrębie miasta Ruda Śląska
Katowice – Chorzów – Świętochłowice – Ruda Chebzie – Ruda Śl. – Zabrze – Gliwice

2.

Zabrze Biskupice – Ruda Orzegów – Bytom Szombierki

3.

Ruda Chebzie – Ruda Orzegów – Bytom Bobrek

4.

Zabrze Kończyce – Ruda Kochłowice – Chorzów Batory

5.

Zabrze Kończyce – Ruda Śl. Halemba – Mikołów

Tabela 4-1 Linie kolejowe w Rudzie Śląskiej.

Na miejską komunikację w mieście Ruda Śląska składają się linie autobusowe
oraz tramwajowe. Linie autobusowe w większości obsługuje KZK GOP, natomiast linie
tramwajowe w całości obsługiwane są przez przedsiębiorstwo komunikacyjne Tramwaje
Śląskie S.A.
W poniższej tabeli zestawione zostały eksploatowane linie tramwajowe:
Lp.

Numer linii

1

1

2

9

3

11

4

17

Przebieg trasy linii tramwajowych
RUDA ŚLĄSKA CHEBZIE Pętla - Dworcowa - Zabrzańska - ZABRZE
Wolności [Zaborze Elektrociepłownia] - pl. Wolności - Wolności - GLIWICE
Chorzowska - GLIWICE Zajezdnia
BYTOM Plac Sikorskiego - (Katowicka) - (Moniuszki) - Jagiellońska Zabrzańska - Frycza-Modrzewskiego - RUDA ŚLĄSKA Goduli - pl.
Niepodległości - Goduli - [Chebzie Pętla] - Niedurnego [Nowy Bytom Urząd
Miasta] - Odrodzenia - Katowicka - ŚWIĘTOCHŁOWICE ZGODA Śląska Wojska Polskiego - Katowicka - CHORZÓW Wolności - (® Chrobrego Powstańców) - CHORZÓW Ratusz
RUDA ŚLĄSKA CHEBZIE Pętla - Goduli - Droga do Lipin ŚWIĘTOCHŁOWICE LIPINY Targowisko - Chorzowska - CHORZÓW 3
Maja - Katowicka - [Chorzów Rynek] - Katowicka - KATOWICE
Chorzowska [Dąb Silesia City Center] - Chorzowska - [Rondo] - al.
Korfantego - Rynek - 3 Maja [Katowice Dworzec PKP] - KATOWICE Plac
Wolności
RUDA ŚLĄSKA CHEBZIE Pętla - Goduli - ŚWIĘTOCHŁOWICE
Chorzowska - pl. Słowiański - Barlickiego - Łagiewnicka - BYTOM
[Łagiewniki Targowisko] - ŚWIĘTOCHŁOWICE Bytomska - Katowicka CHORZÓW Wolności - ( Chrobrego - Powstańców) - CHORZÓW Ratusz

Tabela 4-2 Linie tramwajowe w Rudzie Śląskiej.
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Na terenie miasta Ruda Śląska nie funkcjonują lotniska stąd element ten nie stanowi
przedmiotu niniejszego opracowania. Najbliższe lotnisko znajduje się w odległości ok. 30 km
od miasta - port lotniczy „Katowice” w Pyrzowicach, posiadający dwa terminale. Oprócz tego,
w odległości ok. 70 km znajduje się port lotniczy Ostrava oraz w odległości ok. 80 km
międzynarodowe lotnisko w Krakowie-Balicach.
4.2.

Uwarunkowania

akustyczne

wynikające

z

Miejscowego

Planu

Zagospodarowania Przestrzennego
Uwarunkowania akustyczne wynikające z miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
zostały uwzględnione w trakcie opracowywania tzw. mapy wrażliwości hałasowej zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie
szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu
prezentacji (Dz. U. 2007 r. nr 187 poz. 1340). Mapa wrażliwości hałasowej to graficzny obraz
rozkładu

dopuszczalnych

poziomów

hałasu

na

rozpatrywanym

obszarze,

w zależności od sposobu zagospodarowania terenu i jego funkcji, z odniesieniem do
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku ich braku, do
innych dokumentów planistycznych. Na podstawie art. 113 ust 2 pkt 1 ustawy POŚ,
rozróżnia się następujące kategorie obszarów chronionych:
•

pod zabudowę mieszkaniową;

•

pod szpitale i domy opieki społecznej;

•

pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży;

•

na cele uzdrowiskowe;

•

na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;

•

na cele mieszkaniowo-usługowe.
Dla tych terenów należy przyjmować poziom dopuszczalnego hałasu ustalony dla

przeważającego przeznaczenia. Zgodnie z przepisami, dla pozostałych terenów nie ustala
się dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Kwestie klasyfikacji obszarów pod
określony poziom dopuszczalny określają niżej wymienione art. ustawy POŚ.
•

Art.

114.1

„Przy

sporządzaniu

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego, uwzględnia się tereny, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1.” tj.
pod zabudowę mieszkaniową, szpitale i domy opieki społecznej, budynki związane ze
stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, na cele uzdrowiskowe, na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe, na cele mieszkaniowo-usługowe;
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•

Art. 114.2 „Jeżeli teren może być zaliczony do kilku rodzajów terenów, o których
mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1, uznaje się, że dopuszczalne poziomy hałasu powinny
być ustalone jak dla przeważającego rodzaju terenu”;

•

Art. 114.3 „Jeżeli na terenach zamkniętych oraz na terenach przeznaczonych do
działalności produkcyjnej, składowania i magazynowania znajduje się zabudowa
mieszkaniowa, szpitale, domy pomocy społecznej lub budynki związane ze stałym
albo czasowym pobytem dzieci i młodzieży, ochrona przed hałasem polega na
stosowaniu rozwiązań technicznych zapewniających właściwe warunki akustyczne
w budynkach”;

•

Art. 114.4 „W przypadku zabudowy mieszkaniowej, szpitali, domów pomocy
społecznej lub budynków związanych ze stałym albo czasowym pobytem dzieci
i młodzieży, zlokalizowanych na granicy pasa drogowego lub przyległego pasa gruntu
w rozumieniu ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017
r. poz. 2117, z późn. zm.), ochrona przed hałasem polega na stosowaniu rozwiązań
technicznych zapewniających właściwe warunki akustyczne w budynkach”;

•

Art. 115 „W razie braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
oceny czy teren należy do rodzajów terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1,
właściwy

organ

dokonuje

na

podstawie

faktycznego

zagospodarowania

i wykorzystania tego i sąsiednich terenów: przepis art. 114 ust. 2 stosuje się
odpowiednio”.
Danymi źródłowymi, które posłużyły do wygenerowania mapy wrażliwości hałasowej
obszarów,

były

zagospodarowania

materiały

planistyczne,

przestrzennego

oraz

a

w

szczególności

studium

miejscowe

uwarunkowań

i

plany

kierunków

zagospodarowania. Poniżej przedstawione zostało pokrycie miasta Ruda Śląska w/w
dokumentami planistycznymi.
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Rysunek 4-4 Stopień pokrycia Planem Zagospodarowania Przestrzennego terenu miasta Ruda Śląska.

Na podstawie w/w dokumentów planistycznych opracowano mapę wrażliwości
hałasowej,

która

odnosi

się

bezpośrednio

do

poziomów

dopuszczalnych

hałasu

w środowisku. Poziomy dopuszczalne oraz szczegółowy wykaz terenów akustycznie
chronionych podany został w załączniku do Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14
czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r.,
poz. 112). Poniżej przedstawione zostały aktualnie obowiązujące wartości dopuszczalne
hałasu w środowisku:
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Lp.

Rodzaj terenu

Drogi lub linie kolejowe

a) Strefa ochronna „A”
uzdrowiska
b) Tereny szpitali poza miastem
a) Tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy związanej
ze stałym lub czasowym
pobytem dzieci i młodzieży
c) Tereny domów opieki
społecznej
d) Tereny szpitali w miastach
a) Tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej i
zamieszkania zbiorowego
b) Tereny zabudowy zagrodowej
c) Tereny rekreacyjnowypoczynkowe
d) Tereny mieszkaniowousługowe
Tereny w strefie śródmiejskiej
miast powyżej 100 tys.
mieszkańców

1

2

3

4

Pozostałe obiekty i
działalność będąca
źródłem hałasu
LDWN
LN

LDWN

LN

50

45

45

40

64

59

50

40

68

59

55

45

70

65

55

45

Tabela 4-3 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku wyrażone wskaźnikami LDWN i LN, które to
wskaźniki mają zastosowanie do prowadzenie długookresowej polityki w zakresie ochrony przed
hałasem.

4.3.

Podanie naruszeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku wraz
z podaniem zakresu naruszeń

Celem przeprowadzenia oceny stanu klimatu akustycznego miasta Ruda Śląska, jak
również w celu podania naruszeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku wraz
z

podaniem

zakresu

naruszeń,

sporządzona

została

Mapa

akustyczna

zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa, która jest bardzo ważnym narzędziem przy
prowadzeniu polityki ekologicznej miasta i jest narzędziem do podejmowania racjonalnych
decyzji. Niniejszy dokument opracowany został na podstawie zaktualizowanej w 2017 roku
mapy akustycznej Miasta Ruda Śląska oraz na podstawie map akustycznych głównych dróg
(GDDKiA). Naruszenie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku w niemniejszym
Programie zwane jest również przekroczeniem dopuszczalnego poziomu hałasu. Zakres
naruszeń w niniejszym Programie opisany jest jako wielkość przekroczenia dopuszczalnego
poziomu hałasu.
Mapa akustyczna miasta jest podstawowym dokumentem służącym do opracowania
programu i działań mających na celu ograniczenie uciążliwości akustycznej na terenie Rudy
Śląskiej. Dodatkowo mapa jest dokumentem posiłkowym w procesie prawidłowego
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zarządzania terenami i infrastrukturą miasta, przede wszystkim w procesie decydowania
o formie i zakresie wykorzystania poszczególnych terenów w celach inwestycyjnych. Oprócz
tego mapa akustyczna zawiera również ważne informacje dotyczące jakości klimatu
akustycznego miasta przez prezentację poziomów emisji, imisji, wrażliwości akustycznej
obszarów

miasta,

a

także

podaje

naruszenia

dopuszczalnych

poziomów

hałasu

naruszeń

dopuszczalnych

poziomów

hałasu

w środowisku wraz zakresem naruszeń.
Tereny

o

największych

wartościach

w środowisku wytypowano w oparciu o:
Mapę akustyczną miasta Ruda Śląska,
Mapę akustyczną dróg o nat. ruchu powyżej 3 mln.poj./rok – GDDKiA;
Identyfikację źródeł hałasu kształtujących jakość klimatu akustycznego miasta,
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wraz z określeniem stopnia
zaludnienia obszarów miasta.
Hałas przemysłowy
Na podstawie danych zawartych w opracowaniu pn. „Mapa akustyczna miasta Ruda
Śląska”

na

terenie

miasta

zidentyfikowano

śladowe

przekroczenia

poziomów

dopuszczalnych hałasu przemysłowego, jednakże z uwagi na fakt, że mapa akustyczna
odnosi się do wskaźników długookresowych informacja ta ma jedynie charakter wskazujący
na możliwość wystąpienia przekroczeń wskaźników kontrolnych hałasu emitowanego do
środowiska. Z uwagi na fakt, iż brak jest danych dot. wartości hałasu emitowanego do
środowiska od zakładów przemysłowych w ujęciu wskaźników kontrolnych oraz fakt,
iż kontrolą warunków korzystania ze środowiska zajmuje się Wojewódzki Inspektor Ochrony
Środowiska (WIOŚ), hałas przemysłowy nie stanowi przedmiotu niniejszego opracowania
w ujęciu działań naprawczych jakie powinny być prowadzone w ramach niniejszego
Programu. Jakiekolwiek działania, opierałyby się bowiem na podstawie wskaźników
długookresowych, które w tym przypadku nawet w sytuacji przekroczenia ich wartości
dopuszczalnych, nie stanowią kompletu informacji do podjęcia dalszych decyzji. Dopiero
w przypadku stwierdzenia przekroczeń wskaźników kontrolnych hałasu emitowanego do
środowiska, mogą być podjęte działania naprawcze, za które odpowiada Zarządzający
instalacją. Weryfikacja klimatu akustycznego leży więc w gestii WIOŚ i samych Zakładów
w przypadku, gdy posiadają one Decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu, bądź też
Pozwolenie Zintegrowane. Wystąpienie przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu
przemysłowego skutkuje lub skutkować będzie odrębnym postępowaniem administracyjnym
prowadzonym przez stosowne Urzędy.
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Hałas kolejowy
Na podstawie wyników mapy akustycznej (mapy przekroczeń hałasu kolejowego)
stwierdzono jedynie śladowe przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu, jednakże
obszar przekroczeń charakteryzuje się małą powierzchnią i w miejscu jego występowania nie
są zlokalizowane zabudowania mieszkaniowe lub inne akustycznie chronione budynki
(ponieważ potencjalne przekroczenie występuje na granicy obszarów wskazanych w mapie
wrażliwości jako akustycznie chronione i jego powierzchnia jest niewielka, jego
występowanie związane jest z przyjętą siatką obliczeniową 10 x 10 [m] – czyli przekroczenie
najprawdopodobniej nie ma miejsca, gdyż dla przedmiotowego przypadku maksymalna
długość obszaru przekroczonego w linii prostopadłej do źródła hałasu nie przekracza 3 [m] –
wskazuje to na wynik mieszczący się w niepewności metody obliczeniowej mapy
akustycznej). W związku z tym, w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy w tym zakresie,
chronione są obszary, gdzie występuje faktyczna zabudowa, co dla omawianego przypadku
nie ma miejsca, tereny te nie są objęte działaniami naprawczymi w niniejszym Programie
ochrony środowiska przed hałasem. Zaleca się monitorowanie klimatu akustycznego od linii
kolejowych i reagowanie na potencjalne zgłoszenia o możliwych przekroczeniach na
bieżąco, jednakże w ujęciu niniejszego dokumentu nie zostały zapisane działania naprawcze
w tym zakresie. Zalecony monitoring związany jest z faktem, iż na emisję hałasu od źródeł
typu linie kolejowe mają wpływ czynniki takie jak, stan torowiska, liczba wagonów i składów
przemieszczających się po danym odcinku jak i prędkość. W przypadku, gdy parametry te
ulęgną pogorszeniu z punktu widzenia akustycznego, istnieje możliwość pogorszenia się
klimatu akustycznego.
Poniżej zamieszono przykład występujących przekroczeń (maksymalna długość krawędzi
poligonu poniżej 3 [m]).

Hałas szynowy - tramwaje
Na podstawie danych zawartych w opracowaniu pn. „Mapa akustyczna miasta Ruda
Śląska” na terenie miasta nie zidentyfikowano obszarów podlegających ochronie
akustycznej, w obrębie których zarejestrowano przekroczenia obowiązujących wartości
dopuszczalnych w zakresie emisji hałasu komunikacyjnego, pochodzącego od linii
tramwajowych.
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Hałas samochodowy
Na podstawie danych zawartych w mapie akustycznej miasta Ruda Śląska, na
terenie miasta zidentyfikowano obszary podlegające ochronie akustycznej, w obrębie których
zarejestrowano przekroczenia obowiązujących wartości dopuszczalnych. Obszary te
przedstawiono na poniższych mapach dla wskaźników LDWN oraz LN oraz w poniższej tabeli.
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L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Nazwa Ulicy

Wartość dopuszczalna

LDWN [dB]
1 Maja
64
68
Antoniego Nowary
68
Edmunda Kokota
64
68
Grodzka
68
Halembska
64
68
Joanny
64
68
Józefa Piłsudskiego
64
Karola Goduli
64
68
Katowicka
64
68
Kochłowicka
64
68
ks. Józefa Niedzieli
64
Ludwika Tunkla
64
68
Miodowa
64
Nowy Świat
64
Odrodzenia
68
Odrodzenia/ P. Niedurnego
68
Orzegowska /Jana Matejki
64
68
Oświęcimska
64
68
Piastowska
64

LN [dB]
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
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Liczba budynków z przekroczeniami

Przekroczenia LDWN [dB]

Przekroczenia LN [dB]

Średnia Maksimum Minimum Średnia Maksimum Minimum
1,7
1,7
1,7
0,0
0,0
0,0
3,1
7,4
0,0
4,4
8,8
0,1
0,8
0,8
0,8
1,5
1,5
1,5
3,6
7,4
0,5
1,2
4,6
0,0
1,8
4,4
0,0
2,6
5,3
0,3
0,8
1,2
0,0
1,7
2,4
0,7
0,8
2,2
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,8
0,8
0,7
1,1
1,1
1,1
0,0
0,0
0,0
0,5
0,5
0,5
0,7
0,7
0,7
4,0
4,5
3,1
0,6
1,2
0,0
2,7
3,9
0,7
0,3
1,0
0,0
3,6
5,1
0,0
4,6
6,2
0,4
0,2
0,2
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
2,9
6,5
0,3
0,8
3,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,4
0,8
0,1
2,0
3,7
0,5
0,1
0,5
0,0
4,2
6,5
3,0
0,9
3,0
0,0
0,8
0,8
0,8
1,5
1,5
1,5
2,2
3,3
1,1
0,0
0,0
0,0
0,6
0,6
0,6
0,0
0,0
0,0
1,5
3,0
0,0
2,3
4,3
0,3
2,0
2,1
1,8
3,1
3,3
2,9
2,5
2,9
1,8
0,0
0,0
0,0
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
2,9
6,3
1,2
0,8
3,5
0,0
2,3
2,3
2,3
3,5
3,5
3,5
1,7
1,7
1,7
0,0
0,0
0,0

Ilość
1
23
1
10
19
3
9
2
1
1
3
6
11
1
1
25
2
4
5
1
2
2
2
2
3
1
7
1
1
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L.p.

Nazwa Ulicy

20
21
22
23

Pionierów
Piotra Niedurnego
Podlaska
Radoszowska

24
25
26
27
28
29
30

Ryszarda Sprusa
Solidarności
Starowiejska
Szczęść Boże
Wolności
Wyzwolenia
Zabrzańska

Wartość dopuszczalna
LDWN [dB]
68
64
68
64
64
68
64
68
68
68
68
64
68

LN [dB]
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Liczba budynków z przekroczeniami

Przekroczenia LDWN [dB]

Przekroczenia LN [dB]

Średnia Maksimum Minimum Średnia Maksimum Minimum
0,5
1,1
0,0
1,4
2,2
0,6
0,9
0,9
0,9
0,0
0,0
0,0
3,3
5,6
1,1
4,5
6,8
2,3
2,3
3,1
0,9
1,9
2,6
0,4
3,6
4,9
1,4
1,5
2,7
0,0
0,6
5,0
0,0
2,1
7,1
0,5
1,3
2,4
0,1
0,0
0,0
0,0
2,6
2,6
2,6
3,3
3,3
3,3
1,9
2,6
0,0
2,6
3,3
0,2
0,9
1,0
0,7
1,6
1,7
1,5
1,0
1,5
0,0
2,4
3,1
0,9
0,9
2,2
0,1
0,0
0,0
0,0
4,0
4,0
4,0
5,1
5,1
5,1

Ilość
4
1
3
4
15
10
2
1
6
3
3
8
1

Tabela 4-4 Wielkości przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu.
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Hałas drogowy - LDWN
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Hałas drogowy - LN
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Na podstawie mapy akustycznej głównych dróg o natężeniu pojazdów powyżej 3 mln./ rok
wykonanej na zlecenie GDDKiA, uzupełniono zbiór danych dot. emisji hałasu w postaci Mapy
akustycznej Miasta Rada Śląska. Na podstawie przekazanej przez GDDKiA Mapy
akustycznej wytypowano dodatkowe obszary w rejonie Autostrady A4, które uwzględniono
przy planowaniu działań w niniejszym POSH. Poniżej przedstawione zostały wycinki map
akustycznych obszaru, który został uwzględniony w analizie akustycznej na potrzeby
niniejszego opracowania wraz ze wskazaniem obszarów o przekroczonych wartościach
hałasu.
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Hałas drogowy – LDWN (Autostrada A4)
Na podstawie mapy akustycznej opracowanej dla GDDKiA
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Hałas drogowy – LN (Autostrada A4)
Na podstawie mapy akustycznej opracowanej dla GDDKiA
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Na podstawie wyżej zaprezentowanych map w ujęciu wskazanego obszaru zidentyfikowano
przekroczenie poziomu hałasu w zakresie od 0-10 dB w rejonie osiedla „Domki fińskie” dla
wskaźnika LDWN oraz LN.

4.4.

Wyszczególnienie podstawowych kierunków i zakresu działań niezbędnych
do przywrócenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku wraz
z podaniem terminu realizacji programu, w tym terminów realizacji
poszczególnych zadań oraz podaniem kosztów realizacji Programu, w tym
kosztów realizacji poszczególnych zadań

Program ochrony środowiska przed hałasem ma charakter strategiczny i ma służyć
poprawie warunków akustycznych możliwie największej liczbie mieszkańców. Zgodnie z art.
119 ust. 1 zadaniem Programu jest dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego dla
wszystkich terenów, na których występuje przekroczenie wartości dopuszczalnych. Termin
realizacji Programu określony został na lata 2018-2023, przy czym część zadań ma
charakter wykraczający poza w/w ramy czasowe co zostało opisane poniżej.
Mapa akustyczna na podstawie, której tworzy się Program ochrony środowiska przed
hałasem, zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy POŚ sporządzana jest na potrzeby oceny stanu
akustycznego, który zgodnie z art. 112 pkt 1 oraz art. 117 ust. 1 ustawy POŚ wykonuje się
w oparciu o wskaźniki hałasu LDWN oraz LN. Wskaźniki hałasu, które wykorzystuje się przy
tworzeniu map akustycznych i programów ochrony środowiska przed hałasem (LDWN i LN),
różnią się w znacznym stopniu od wskaźników wykorzystywanych do pozostałych
opracowań środowiskowych, takich jak analizy porealizacyjne, raporty oddziaływania na
środowisko, czy też przeglądy ekologiczne (LAeqD i LAeqN). Zasięg oddziaływania
akustycznego wyznaczonego za pomocą wskaźnika długookresowego LDWN jest wyższy
aniżeli poziomy wskaźników krótkookresowych. Różnice te są skutkiem powiększenia
udziału hałasu generowanego w porze wieczoru o 5dB oraz w porze nocnej o 10dB we
wzorze obliczeniowym wskaźnika LDWN.
Najlepszą metodą walki z ponadnormatywnym poziomem hałasu jest metoda
pojedynczych kroków. Zakłada ona rozpoczęcie działań naprawczych od największych
emitorów hałasu i po każdym istotnym etapie prac, przeprowadzenie oceny skuteczności
działań poprzez pomiary akustyczne. Jedna istotna zmiana w systemie komunikacyjnym,
może przynieść olbrzymie korzyści na terenie całego miasta i wykluczyć lub ograniczyć
konieczność stosowania dalszych środków ograniczenia emisji hałasu na innych odcinkach
dróg. Dodatkowe działania monitoringowe, na własne potrzeby, przed i po realizacji
inwestycji, pozwolą ograniczyć wydatki na działania, które mogły w trakcie obowiązywania
Programu utracić aktualność. Podejście to gwarantuje uzyskanie wysokiego wskaźnika
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korzyści społecznych, na który składają się efektywność akustyczna działania oraz jego
efektywność ekonomiczna. Inwestowanie dużych środków finansowych w celu niewielkiej
poprawy stanu środowiska lub jego braku jest niegospodarnością. Taka sytuacja miałaby
miejsce w przypadku zabudowy sąsiadującej z pasem drogowym/kolejowym, gdzie odległość
od źródła hałasu jest bardzo bliska. Powoduje to wysokie przekroczenia wartości
dopuszczalnych hałasu na elewacji budynku, uniemożliwiając jednocześnie stosowanie
działań tj. ekrany akustyczne. Jedyną możliwością redukcji emisji hałasu są działania
organizacyjne. Dla budynków tych zostało poświęcone osobne dedykowane działanie
monitoringowe, na podstawie którego będzie można stwierdzić konieczność podejmowania
działań ochrony przed ponadnormatywnym poziomem hałasu.
Metoda pojedynczych kroków jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 14 października 2002r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien
odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem (Dz. U. z 2002r. nr 179, poz.
1498). Zakłada ona, że kolejność realizacji działań powinna odbywać się z uwzględnieniem
wskaźnika M, zaczynając od obszarów o najwyższej wartości, a kończąc na terenach
o wartości najniższej. Sumaryczna wartość wskaźnika M dla danej ulicy czy linii kolejowej
jest miarą stopnia narażenia na ponadnormatywny poziom hałasu. Dla źródeł liniowych
tj. drogi czy linie kolejowe działania inwestycyjne, przeważnie nie skupiają się na
pojedynczych miejscach, ale na odcinkach. Podobnie emisja hałasu nie pochodzi z jednego
punktu, ale z odcinka o określonej długości. Tak więc, redukcja emisji hałasu również
następuje na pewnym odcinku. Dlatego oceny narażenia mieszkańców na ponadnormatywny
poziom hałasu, reprezentowanej przez wskaźnik M, nie należy prowadzić w perspektywie
pojedynczych obiektów o najwyższej wartości wskaźnika M, ale w świetle całych odcinków,
czyli linii kolejowych lub dróg. Analiza pojedynczych obiektów może całkowicie zmienić
hierarchię zadań i tym samym skupić działania i środki na obszarach, gdzie rezultat
ekologiczny będzie stosunkowo niski.
Harmonogram realizacji poszczególnych zadań ustalony został przy uwzględnieniu:
- przekroczenia progowego poziomu hałasu dla terenów zagrożonych hałasem;
- przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu na terenach przeznaczonych pod szpitale,
domy opieki społecznej i obszary A ochrony uzdrowiskowej;
- przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu na terenach mieszkaniowych;
- przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu na pozostałych terenach, dla których
ustalono dopuszczalny poziom hałasu.
Na potrzeby niniejszego Programu dokonano klasyfikacji działań pod względem
formy oddziaływania oraz horyzontu czasowego jego realizacji. Poniżej przedstawiono
klasyfikację:
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Działania monitoringowe. Ich celem jest identyfikacja obiektów, które narażone są na
ponadnormatywny

poziom

hałasu

komunikacyjnego.

Wszystkie

zidentyfikowane

w ramach realizacji mapy akustycznej obszary, na których stwierdzono występowanie
przekroczeń, zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie ulic, stanowiących źródło
hałasu i jeżeli obejmują zabudowę mieszkaniową, to praktycznie w większej części
przypadków jedynie pierwszą jej linię lub elewację od strony źródła hałasu.
Działania Programowe/inwestycyjne podzielono w zależności od horyzontu czasowego
na:
Działania krótkoterminowe. Do tej grupy zaliczono wszystkie działania, które
związane są z kończącymi się inwestycjami na terenie miasta mającymi na celu
ograniczenie emisji hałasu, a także z działaniami monitoringowymi.
powinny

zostać

zrealizowane

w

ciągu

pierwszych

2

lat

Działania te

obowiązywania

przedmiotowego programu.
Działania średnioterminowe. Do tej grupy zalicza się działania, których realizację
przewiduje się w okresie pierwszych trzech lat obowiązywania niniejszego
dokumentu. Na działania średnioterminowe składają się inwestycje, których
rozpoczęcie realizacji planowane jest w najbliższej perspektywie czasowej.
Działania długoterminowe. Realizację tych celów przewiduje się w czasie powyżej
pierwszych trzech lat obowiązywania programu, zalicza się do nich działania jakie ma
w planach i projektach podjąć Miasto na rzecz poprawy klimatu akustycznego.
Działania edukacyjne. Ciągła i systematyczna edukacja społeczeństwa, zarówno
w trakcie prowadzonych działań krótko, średnio oraz długoterminowych, mająca na celu
uświadomienie społeczeństwa o problematyce hałasu oraz promowanie zachowań
sprzyjających poprawie klimatu akustycznego na obszarze miasta.
Działania towarzyszące. Uwzględniają one podstawowe kierunki niezbędne do
utrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, poprzez odpowiednie
planowanie zagospodarowania przestrzennego miasta.

Podstawowe kierunki niezbędne do przywrócenia dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku w zakresie hałasu drogowego:
•

Eliminacja ruchu tranzytowego z obszarów o gęstej zabudowie;

•

Ograniczenie prędkości ruchu pojazdów;

•

Budowa alternatywnych dróg, które ograniczą ruch na arteriach ulicznych
w centrum miasta;

•

Tworzenie stref z zakazem lub ograniczeniem ruchu pojazdów osobowych i / lub
ciężarowych w centrum miasta;
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•

Wprowadzanie środków trwałego uspokajania ruchu – kształtowanie środowiska
drogowego za pomocą środków planistycznych (hierarchizacja dróg według
funkcji) i inżynieryjnych (strefy prędkości, zmiany przekroju drogi na granicach
stref) celem zmniejszenia uciążliwości transportu drogowego. Zasadniczym
dążeniem do uspokojenia ruchu jest spowodowanie pożądanych zachowań
uczestników ruchu i zapobieganie zachowaniom niepożądanym. Najważniejszym
celem jest zapewnienie bezpiecznej prędkości pojazdów oraz egzekwowanie
ograniczeń prędkości za pomocą odpowiedniego kształtowania geometrii jezdni
i elementów organizacji ruchu. Ponadto uspokajanie polega na eliminacji
niepożądanego ruchu tranzytowego;

•

Ochrona obszarów cichych w aglomeracji;

•

Tworzenie pasów zwartej zieleni ochronnej;

•

Remonty ulic polegające na stosowaniu nawierzchni o dobrych parametrach
akustycznych;

•

Wdrażanie rozwiązań usprawniających funkcjonowanie komunikacji zbiorowej
w obszarze śródmieścia (wydzielone pasy ruchu dla autobusów, system
sterowania ruchem);

•

Rozwój nowoczesnej komunikacji miejskiej jako podstawy transportu publicznego
w Rudzie Śląskiej;

•

Wprowadzenie inteligentnych systemów transportowych;

•

Współpraca z Policją w zakresie kontroli środków transportu pod względem emisji
hałasu do środowiska oraz przestrzegania ograniczeń prędkości;

•

Rozwój systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszych;

•

Budowa ekranów akustycznych.

Podstawowe kierunki niezbędne do przywrócenia dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego:
•

Wykorzystywanie systemu mapy akustycznej w pracach planistycznych;

•

Stosowanie w planowaniu przestrzennym zasad strefowania (w odniesieniu
do terenów niezagospodarowanych);

•

W uzasadnionych przypadkach, wypieranie funkcji mieszkaniowej z budynków
położonych przy pasach drogowych na rzecz usług, w przypadku ograniczonych
możliwości technicznych i organizacyjnych redukcji hałasu;

•

W

strefach

udokumentowanych

uciążliwości

powodowanych

trasami

komunikacyjnymi wprowadzać, w stosunku do nowej zabudowy mieszkaniowej,
wymogi stosowania elementów chroniących przed hałasem środowiskowym
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(np. materiały budowlane o podwyższonej izolacyjności akustycznej, ekrany
na elewacji budynku, rozpraszające elementy fasad).
4.4.1. Działania monitoringowe
Na podstawie opracowanej mapy akustycznej w roku 2017 zidentyfikowane zostały
obszary o przekroczonych wartościach dopuszczalnych. Część obszarów, dla których
zidentyfikowane zostały przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu:
- nie obejmuje swoim zasięgiem faktycznej zabudowy (zgodnie z obecnie
obowiązującymi przepisami chroniona jest faktyczna zabudowa);
- znajduje się na granicy pasa drogowego (zgodnie z Art. 114.4 POŚ „W przypadku
zabudowy mieszkaniowej, szpitali, domów pomocy społecznej lub budynków
związanych ze stałym albo czasowym pobytem dzieci i młodzieży, zlokalizowanych na
granicy pasa drogowego lub przyległego pasa gruntu w rozumieniu ustawy z dnia 28
marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2117, z późn. zm.),
ochrona przed hałasem polega na stosowaniu rozwiązań technicznych zapewniających
właściwe warunki akustyczne w budynkach”);
- charakteryzuje się niewielkim przekroczeniem (do 1 dB) zawierającym się w granicy
niepewności wykonanej mapy akustycznej oraz pomiarów hałasu.

Na tej podstawie zidentyfikowane zostały obszary, które obejmuje się monitoringiem
akustycznym (zaprezentowane w poniższej tabeli) w oparciu o podstawę prawną:
• Pomiary poziomu hałasu wewnątrz budynków w celu weryfikacji przekroczenia
dopuszczalnych wartości poziomu hałasu dla obiektów zlokalizowanych w obrębie
pasa drogowego (zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 1422) oraz pomiary poziomu hałasu przy elewacji dla
budynków nie znajdujących się w pasie drogowym (zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011r.; Załącznik Nr 3).
L.
p.
1
2
3
4
5
6
7

Nazwa ulicy
Antoniego Nowary
Józefa Piłsudskiego
Ryszarda Sprusa
Starowiejska
Zabrzańska
Solidarności
Autostrada A4 – rejon ul. Leona
Kruczkowskiego

Odpowiedzialny za
realizację
Urząd Miasta
Urząd Miasta
Urząd Miasta
Urząd Miasta
Urząd Miasta
Urząd Miasta

Szacunkowy koszt
netto PLN
1000
1000
1000
1000
1000
1000

Termin
realizacji
2018-2020
2018-2020
2018-2020
2018-2020
2018-2020
2018-2020

Urząd Miasta

1000

2018-2020

Tabela 4-5 Działania monitoringowe.

Dla wyżej wskazanych lokalizacji w oparciu o mapy przekroczeń oraz wskaźnika M
należy prowadzić pomiary monitoringowe hałasu. Obiektem badań są wskazane na mapach
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budynki mieszkalne znajdujące się przy w/w ulicach, dla których zidentyfikowany został
wskaźnik M (czyli w praktyce budynki mieszkalne). Nie zidentyfikowano innych budynków
akustycznie chronionych w granicy pasa drogowego.

4.4.2. Działania programowe
Działania programowe obejmują zakres realizacji zadań, których celem jest poprawa
jakości klimatu akustycznego na terenach, na których stwierdzono przekroczenia wartości
dopuszczalnych. Dodatkowo, w celu łatwiejszej weryfikacji priorytetów działań jakie należy
podjąć, działania programowe podzielone zostały na krótkoterminowe, średnioterminowe
oraz długoterminowe. Proponowane działania programowe, których wykonanie jest
niezbędne do polepszenia stanu akustycznego środowiska na terenie miasta powinny
obejmować przede wszystkim ograniczenie uciążliwości akustycznej rozumianej jako
występowanie przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu, dla terenów o największym
ryzyku wystąpienia przekroczeń, przy jednocześnie najwyższej liczbie mieszkańców
narażonych na te przekroczenia. Zaproponowane w niniejszym opracowaniu rozwiązania
powinny przyczynić się do zlikwidowania przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu.
Wiele

prowadzonych

inwestycji

jest

działaniami

etapowymi

i

bardzo

skomplikowanymi. Ramy czasowe poszczególnych działań mogą się zachodzić i przesuwać.
Część etapów niektórych inwestycji może być etapami realizowana w horyzoncie
krótkoterminowym, ale całość inwestycji może zostać ukończona dopiero w świetle działań
średnioterminowych lub długoterminowych. Bieżące potrzeby działań mogą również
weryfikować

zaplanowany

harmonogram.

Niżej

przedstawiona

tabela

przedstawia

zestawienie planowanych działań programowych z szacunkowym kosztem inwestycji,
terminem realizacji oraz jednostką odpowiedzialną za redukcję emisji hałasu drogowego.
Wszelkie wymienione działania zostały uzgodnione z podmiotem odpowiedzialnym lub
pozyskane

z

dostępnych

publicznie

informacji

oraz

dokumentów

planistycznych.

Skuteczność działań naprawczych w ujęciu redukcji poziomu hałasu, zaprojektowana została
w taki sposób, aby po realizacji Programu poziom hałasu został ograniczony o wartość
przekroczenia wskazanego w mapie akustycznej z 2017r..
Dodatkowo jednym z podstawowych działań naprawczych, w odniesieniu do klimatu
akustycznego miasta Ruda Śląska, jest budowa drogi N-S. Inwestycja ta nie została
wskazana w poniższym zestawieniu działań naprawczych jako przedmiot niniejszego
opracowania, gdyż jest ona realizowana niezależnie. Jest to inwestycja, która znacząco
przyczyni się do zmiany w parametrach ruchu, które istotnie wpływają na emisję hałasu.
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Inwestycja wpłynie znacząco na odciążenie, części z n/w dróg, szczególnie w ujęciu ruchu
ciężkiego, co przełoży się na poprawę klimatu akustycznego.
Pozostałe działania naprawcze, wskazane w poniżej tabeli są do zrealizowania w ramach
niniejszego dokumentu i stanową formalne działania programowe.
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L.p.

Nazwa

Działania

1

1 Maja

Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.
Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie
technicznym.
Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia
ruchu.

2

Edmunda
Kokota

3

Grodzka

4

Halembska

5

Joanny

6

7
8

9

Karola Goduli

Katowicka
Kochłowicka

ks. Józefa
Niedzieli

Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.
Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie
technicznym.
Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia
ruchu.
Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.
Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie
technicznym.
Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.
Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie
technicznym.
Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.
Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie
technicznym.
Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.
Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie
technicznym.
Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia
ruchu.
Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie
technicznym.
Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.
Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie
technicznym.
Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia
ruchu.

Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.
Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie
technicznym.
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Priorytet względem
wskaźnika M
Bardzo wysoki

Odpowiedzialny za
realizację
Wydział Dróg i Mostów

Szacunkowy koszt
netto [tyś.]
180

Termin
realizacji
2018-2020

180

2018-2022

Policja

Średni

Wydział Dróg i Mostów
Policja

Średni

Wydział Dróg i Mostów

100

2018-2022

Niski

Policja
Wydział Dróg i Mostów

100

2018-2023

Niski

Policja
Wydział Dróg i Mostów

100

2018-2023

Wysoki

Policja
Wydział Dróg i Mostów

150

2018-2021

100
180

2018-2023
2018-2023

180

2018-2023

Policja

Niski
Niski

Wydział Dróg i Mostów
Wydział Dróg i Mostów
Policja

Niski

Wydział Dróg i Mostów
Policja
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L.p.

10

11

12
13

14

15

16

17

Nazwa

Działania

Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia
ruchu.
Ludwika Tunkla Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.
Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie
technicznym.
Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia
ruchu.
Miodowa
Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.
Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie
technicznym.
Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie
Nowy Świat
technicznym.
Odrodzenia
Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.
Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie
technicznym.
Odrodzenia/ P.
Niedurnego
Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.
Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie
technicznym.
Orzegowska/
Jana Matejki
Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.
Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie
technicznym.
Oświęcimska Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.
Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie
technicznym.
Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia
ruchu.
Piastowska
Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.
Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie
technicznym.
Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia
ruchu.

18
Pionierów
19

Piotra

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie
technicznym.
Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.

Program Ochrony Środowiska przed hałasem dla miasta Ruda Śląska
Id: 68411EFF-A2FB-4510-A056-BD29BC737685. Podpisany

Priorytet względem
wskaźnika M

Odpowiedzialny za
realizację

Szacunkowy koszt
netto [tyś.]

Termin
realizacji

Średni

Wydział Dróg i Mostów

180

2018-2022

100

2018-2023

100
100

2018-2023
2018-2023

100

2018-2021

Policja

Niski

Wydział Dróg i Mostów
Policja

Niski
Niski

Wydział Dróg i Mostów
Wydział Dróg i Mostów
Policja

Wysoki

Wydział Dróg i Mostów
Policja

Niski

Wydział Dróg i Mostów

100

2018-2023

Niski

Policja
Wydział Dróg i Mostów

150

2018-2023

180

2018-2023

Policja

Niski

Wydział Dróg i Mostów
Policja

Niski

Wydział Dróg i Mostów

100

2018-2023

Bardzo wysoki

Wydział Dróg i Mostów

180

2018-2020
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L.p.

Nazwa

Działania

Priorytet względem
wskaźnika M

Odpowiedzialny za
realizację

Szacunkowy koszt
netto [tyś.]

Termin
realizacji

150

2018-2023

180

2018-2023

Niedurnego

20

21

22

23

Podlaska

Radoszowska

Szczęść Boże

Wolności

Wyzwolenia
24
25

Autostrada A4
km
321+900 do
322+800

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie
technicznym.
Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia
ruchu.
Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.
Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie
technicznym.
Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia
ruchu.
Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.
Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie
technicznym.
Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia
ruchu.
Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.
Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie
technicznym.
Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.
Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie
technicznym.
Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.
Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie
technicznym.
Wykonanie Analizy akustycznej wraz z pomiarami
hałasu oraz koncepcją metod zabezpieczenia
przed hałasem od A4 w Rudzie Śląskiej km
321+900-322+800 wraz z późniejszą realizacją.

Policja

Niski

Wydział Dróg i Mostów
Policja

Niski

Wydział Dróg i Mostów
Policja

Niski

Wydział Dróg i Mostów

100

2018-2023

Niski

Policja
Wydział Dróg i Mostów

100

2018-2023

Niski

Policja
Wydział Dróg i Mostów

100

2018-2023

GDDKiA

1440

2019-2022

SUMA [tyś.] netto

4630

Policja
Wysoki

Tabela 4-6 Działania programowe - propozycja działań w celu ograniczenia występujących przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu samochodowego.
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W związku z tym, iż niniejszy dokument stanowi aktualizację poprzedniego Programu
Ochrony Środowiska przed Hałasem część działań pozornie uległa powieleniu. Wynika to
m.in. z faktu, iż obecnie obowiązujące przepisy odnoszą się do ochrony akustycznej terenów
faktycznie

zabudowanych.

Poprzednie

realizacje

tyczyły

się

głównie

obszarów

o przekroczonych standardach, w związku z czym należy kontynuować poprzednią strategię
związaną z działaniami naprawczymi, jednakże w ujęciu faktycznej zabudowy. Ponadto
opracowana mapa akustyczna w 2017 roku wskazuje na fakt, iż obrany kierunek działań
przynosi efekty w postaci mniejszej liczby przekroczeń wartości dopuszczalnych, co również
wskazuje na potrzebę kontynuacji przyjętej strategii. W ujęciu niniejszego dokumentu nadal
aktualnym zostają wytyczne dot. planowania przestrzennego. Prawidłowe planowanie
urbanistyczne pozwala bowiem na uniknięcie powstawania nowych obszarów zagrożonych
degradacją klimatu akustycznego.
Realizując Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Ruda Śląska
wskazane jest wprowadzenie wytycznych do sporządzania zmian w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego, które ciągle obejmują:
Lokalizowanie nowych odcinków dróg w sposób minimalizujący ingerencję w istniejące
i planowane obszary podlegające ochronie akustycznej;
Planowanie nowej zabudowy mieszkaniowej na obszarach znajdujących się poza
zasięgiem ponadnormatywnego poziomu hałasu. W przypadku braku możliwości takiej
lokalizacji, konieczne jest ujęcie w planach lokalizacji zabudowy mieszkaniowej,
w obszarach, na których występują przekroczenia poziomów dopuszczalnych, jako
zabudowy niskiej razem z elementami ochrony przeciwhałasowej dla tej zabudowy;
Strefowe rozmieszczanie terenów, polegające na lokalizacji terenów nie podlegających
ochronie akustycznej (obszary garażowe, centra handlowe, parkingi) bliżej terenów,
na których usytuowane są źródła dźwięku;
Tworzenie zbiorczych dróg dojazdowych do nowych terenów mieszkaniowych, zamiast
indywidualnych wjazdów, dzięki czemu łatwiej i skuteczniej będzie można podjąć próbę
ochrony akustycznej tychże terenów.
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Rysunek 4-5 Strefowanie obszarów w sąsiedztwie autostrady.

Zarządca dróg w przypadku wydawania opinii odnośnie włączania nowych odcinków
dróg

do systemu

komunikacyjnego

miasta,

zobowiązany

jest

uwzględnić

wpływ

przedsięwzięcia na jakość klimatu akustycznego dla danego obszaru. Ponadto wpływ na
klimat akustyczny należy uwzględnić w prognozach oddziaływania na środowisko dla
projektów

miejscowych

planów

zagospodarowania

przestrzennego

oraz

kartach

informacyjnych i raportach o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko.
4.4.3. Działania długoterminowe
Działania długoterminowe są to wszelkiego rodzaju podejmowane czynności, które
przyczynią się do redukcji poziomu hałasu, jednakże ich czas realizacji przekracza czas
obowiązywania niniejszego Programu ochrony środowiska przed hałasem. Działaniami takim
mogą być przykładowo budowy nowych odcinków dróg, szczególnie takich, które przyczynią
się do zmiany struktury ruchu w tym ograniczenie liczby pojazdów ciężkich przejeżdżających
przez centrum miasta.
Do działań długoterminowych zaliczyć można również nasadzenia drzew i krzewów
i tworzenie zwartych obszarów zieleni – rezultatem takich działań będzie stworzenie
naturalnych barier przed hałasem.
Wszelkie

czynności

podejmowane

na

rzecz

odciążenia

miasta

z

liczby

przemieszczających się pojazdów przyczynią się do poprawy klimatu akustycznego.
Redukcja poziomu hałasu w ramach działań długookresowych będzie stopniowo przynosić
rezultat w postaci poprawy jakości życia mieszkańców.
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4.4.4. Działania edukacyjne
Bezpośrednio

z

treści

ustawy

Prawo

ochrony

środowiska

oraz

przepisów

wykonawczych dotyczących programu ochrony środowiska przed hałasem nie wynika
obowiązek ujęcia w nim zagadnienia dotyczącego edukacji ekologicznej. Jednakże biorąc
pod uwagę, że znajomość terminów związanych z akustyką środowiska, może w znacznym
stopniu ułatwić zrozumienie przyjętych w programie działań, uznano za istotne, aby
w Programie ująć zagadnienia związane z edukacją ekologiczną. Niniejszy dokument
stanowi aktualizację poprzedniego POSH, jednakże zapisy dotyczące edukacji są nadal
aktualne. Działania edukacyjne w zakresie ochrony środowiska przed hałasem powinny być
kierowane do wszystkich mieszkańców miasta, a głównym celem tych działań będzie
informowanie co i w jaki sposób przyczynia się do kształtowania klimatu akustycznego
miasta. Działania powinny wskazywać na:
• promowanie komunikacji zbiorowej;
• rozwój i promocję komunikacji rowerowej w oparciu o trasy rowerowe w mieście;
• promocję pojazdów o jak najniższej emisji hałasu do środowiska (nowe samochody,
samochody hybrydowe, elektryczne oraz z systemem start-stop).
Wyżej wymienione działania są działaniami ciągłymi i powinny być realizowane nie tylko
w ramach czasowych obowiązywania niniejszego dokumentu. Skuteczna edukacja przyczyni
się do podnoszenia świadomości, szczególnie młodych mieszkańców, co w kolejnych latach
powinno zaowocować pozytywnymi rezultatami.
Proponowane działania mogą zostać sfinansowane ze środków własnych miasta,
ze środków sponsorów, w tym zakładów przemysłowych lub pozyskując dofinansowania na
edukację ekologiczną poprzez udział w programach finansowanych przez fundusze Unii
Europejskiej.
Podobnie jak w przypadku działań długoterminowych, trudno przewidzieć ostateczny
efekt działań edukacyjnych, jednak

spoglądając

w skali krajowej, systematyczne

ich prowadzenie zawsze przynosi pozytywny efekt finalny.

Biorąc pod uwagę powyższe, termin realizacji Programu realizowany będzie w oparciu
o cztery rodzaje zadań:
Działania monitoringowe – pomiary dla budynków na granicy pasa drogowego;
Działania programowe – rzeczywisty zakres Programu;
Działania długoterminowe – termin ich realizacji przekracza ramy obowiązywania
przedmiotowego Programu;
Działania edukacyjne – edukacja oraz informowanie społeczeństwa, prowadzona
w sposób ciągły i systematyczny.
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Czas trwania zadań długoterminowych i edukacyjnych przekracza zakres obowiązywania
niniejszego programu tj. w praktyce będą realizowane od początku obowiązywania programu
tj. od roku 2018 do roku 2023 i dłużej.
Działania programowe powinny zostać zakończone w 2023 r. natomiast działania
monitoringowe przeprowadzone zostaną w ciągu najbliższych dwóch lat (tj. do roku 2020).

Oszacowane koszty działań naprawczych opisanych w niniejszym Programie mają
zastosowanie na dzień sporządzania niniejszego dokumentu. Działania będą realizowane
w ramach niniejszego Programu, jak również w trakcie obowiązywania kolejnego, w związku
z czym koszty zależeć będą od finalnych koncepcji jakie zostaną przyjęte do realizacji.
Dodatkowo okres 5 lat obowiązywania dokumentu jest w ujęciu branży drogowej
i budowlanej stosunkowo długim okresem, tak więc koszty realizacji poszczególnych zadań
będą się zmieniać wraz ze zmieniającą się sytuacją makroekonomiczną kraju.
Stosunkowo precyzyjnie można natomiast określić koszty działań monitoringowych, gdyż
ich zakres jest stały a zmiany cen rynkowych są na ten moment niewielkie. Można przyjąć,
że ceny badań monitoringowych klimatu akustycznego nie zmienią się więcej niż
o 20% w kolejnych 5 latach.
4.5.

Efektywność ekologiczna i ekonomiczna zadań programu we wzajemnym
ich powiązaniu

Na podstawie działań naprawczych w ramach niniejszego programu określono
efektywność ekologiczną i ekonomiczną zadań we wzajemnym ich powiązaniu. W tym celu
przyjęto

wartość

zadań

naprawczych

dla

poszczególnych

odcinków

ulic

w odniesieniu do liczby budynków o przekroczonych poziomach dopuszczalnych, jako
wskaźnik efektywności. W poniższej tabeli przedstawiono wartości wskaźników dla
poszczególnych ulic i tym samym dla zadań jakie zostały zaproponowane dla konkretnych
odcinków. Im niższy wskaźnik, tym efektywność działania jest większa. Należy zaznaczyć,
że wskaźnik ten nie wpływa na fakt, iż działania naprawcze należy podjąć dla wszystkich
wymienionych odcinków i zadań.

Nazwa

Efektywność ekologiczna i ekonomiczna

1 Maja
Edmunda Kokota
Grodzka
Halembska
Joanny
Karola Goduli
Katowicka
Kochłowicka
ks. Józefa Niedzieli
Ludwika Tunkla

7,5
6,2
33,3
9,1
50,0
8,8
50,0
6,7
45,0
30,0
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Nazwa

Efektywność ekologiczna i ekonomiczna

Miodowa
Nowy Świat
Odrodzenia
Odrodzenia/ P. Niedurnego
Orzegowska/ Jana Matejki
Oświęcimska
Piastowska
Pionierów
Piotra Niedurnego
Podlaska
Radoszowska
Szczęść Boże
Wolności
Wyzwolenia
Autostrada A4 km 321+900 do 322+800

50,0
50,0
50,0
50,0
25,0
18,8
36,0
100,0
60,0
37,5
7,2
33,3
33,3
12,5
144,0

Tabela 4-7 Wskaźnik efektywności ekologicznej i ekonomicznej zadań programu we wzajemnym ich
powiązaniu.

4.6.

Źródła finansowania programu

Realizacja działań wynikających z niniejszego Programu ochrony środowiska przed
hałasem będzie wiązała się z koniecznością współpracy wielu wydziałów Urzędu Miasta,
z którego to budżetu będą realizowane czynności wpływające na poprawę klimatu
akustycznego. Za realizację będą odpowiadać jednostki organizacyjne Urzędu. Dodatkowo
działania związane z kontrolą prędkości pojazdów będą wykonywane przez Policję (w tym
przypadku będzie się to wiązało z kosztami, jednak nie będą to koszty bezpośrednie).
Dodatkowym źródłem finansowania mogą być środki z Funduszy Ochrony Środowiska
oraz środki z funduszy Unii Europejskiej, jak również środki z dotacji budżetowych.
Finansowanie inwestycji związanych z odcinkami dróg w zarządzie GDDKiA będzie
finansowane przez Zarządzającego danym odcinkiem.
4.7.

Wskazanie rodzaju informacji i dokumentów wykorzystanych do kontroli
i udokumentowania realizacji programu

Program

ochrony

środowiska

przed

hałasem

powinien

być

monitorowany

i kontrolowany w ujęciu realizowanych działań naprawczych. Umożliwi to weryfikacje
skuteczności

zastosowanych

działań

i

ciągłą

weryfikację

celem

podjęcia

decyzji

o kontynuowaniu lub zaniechaniu wybranych czynności. Kontrolę należy prowadzić poprzez
wykonywanie sprawozdań z realizacji w częstotliwości raz na rok przez zarządzających
poszczególnymi źródłami hałasu. Finalnie po zakończeniu okresu realizacji poszczególnych
zadań powinien zostać sporządzony raport końcowy przez koordynatora POSH. Dokument
taki powinien być przekazany po realizacji Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.
Do

celów

kontrolnych

należy

monitorowanie

wykonywanych

Raportów

o oddziaływaniu na środowisko lub analiz porealizacyjnych w celu ciągłej weryfikacji działań
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mogących wpływać na klimat akustyczny miasta. Weryfikacja takich dokumentów jak również
nowych planowanych inwestycji może wpłynąć na konieczność zmiany przyjętej strategii
ochrony przed hałasem na terenie miasta.

5. Ograniczenia i obowiązki wynikające z realizacji Programu
5.1.

Organy administracji

Organy administracji właściwe w sprawach:
•

Przekazywania organowi przyjmującemu program informacji o wydawanych
decyzjach, których ustalenia zmierzają do osiągnięcia celów programu:

•

o

Marszałek Województwa;

o

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Wydawania aktów prawa miejscowego:
o

•

Rada Miasta;

Monitorowania realizacji programu lub etapów programu:
o

Prezydent Miasta;

o

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Ruda Śląska przyjmowany jest
przez Radę Miasta Ruda Śląska, natomiast odpowiedzialnymi za realizację poszczególnych
działań naprawczych są zarządzający poszczególnymi źródłami hałasu. Do zadań
Prezydenta Miasta należy informowanie Rady Miasta o postępach realizacji POSH w celu
uzyskania zamierzonych rezultatów.
Marszałek Województwa Śląskiego oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
odpowiedziani są za przekazywanie organowi koordynującemu działania POSH informacji
o wydanych decyzjach związanych z założeniami niniejszego Programu.
Odpowiedzialnymi za monitorowanie POSH jest Prezydent Miasta oraz Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska.
5.2.

Podmioty korzystające ze środowiska i ich obowiązki

Obowiązki jakie wynikają z realizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Ruda
Śląska kierowane są do podmiotów korzystających ze środowiska:
•

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad;

•

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz innych przewoźników kolejowych;

•

Przewoźników drogowych.
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Respektowanie obowiązujących przepisów Prawa ochrony środowiska w odniesieniu
do obiektów

infrastruktury

komunikacyjnej

(drogi

i

linie

kolejowe)

spoczywa

na zarządzających tymi obiektami. Do obowiązków, jakie muszą wypełniać należy:
•

stosowanie zabezpieczeń akustycznych i właściwej organizacji ruchu w celu ochrony
środowiska przed zanieczyszczeniem hałasem (art. 173, ustawy POŚ);

•

dotrzymanie standardów jakości środowiska, rozumiany jako obowiązek zachowania
dopuszczalnych poziomów hałasu (art. 174 ust. 1 i ust. 2, ustawy POŚ);

•

prowadzenie okresowych lub ciągłych pomiarów wartości poziomu hałasu
w środowisku (art. 175 ust. 1, ustawy POŚ);

•

przedłożenie właściwemu organowi ochrony środowiska oraz wojewódzkiemu
inspektorowi ochrony środowiska wyników wykonanych okresowych pomiarów hałasu
(art. 177 ust.1, ustawy POŚ);

•

sporządzanie co 5 lat map akustycznych dróg i linii kolejowych zaliczonych do
obiektów,

których

eksploatacja

może

powodować

negatywne

oddziaływanie

akustyczne na znacznych obszarach, na których eksploatacja może powodować
przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (art. 179 ust.1,
ustawy POŚ);
•

przedłożenie fragmentów map akustycznych obejmujących określony powiat
właściwemu marszałkowi województwa i staroście (art. 179 ust. 4 pkt 1, ustawy
POŚ).

6. Uzasadnienie zakresu zagadnień
6.1.

Dane i wnioski wynikające ze sporządzenia map akustycznych

6.1.1. Charakterystyka obszaru objętego mapą akustyczną, w tym uwarunkowań
wynikających z ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego,
ograniczeń

związanych

ograniczonego

z

użytkowania,

występowaniem
a także

istniejących

obszarów

obszarów

istniejących

stref

ochronnych
Obszar objęty mapą akustyczną miasta Ruda Śląska zawiera się w granicach
administracyjnych miasta. Jest to obszar o powierzchni 77,7 km2 pomiędzy Bytomiem,
Świętochłowicami, Chorzowem, Katowicami, Mikołowem, Gierałtowicami i Zabrzem. Mapa
akustyczna z 2017 r. wykonana została dla całego obszaru miasta, dla źródeł hałasu
komunikacyjnego tj. drogowego, szynowego (źródła hałasu kolejowego i tramwajowego) oraz
dla zakładów przemysłowych.
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Na terenie miasta nie zidentyfikowano stref ograniczonego użytkowania mających
wpływ na przedmiotowy Program.
W rozdziale 4.2. opisano uwarunkowania akustyczne wynikające z Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego. Zostały one uwzględnione w trakcie opracowywania
tzw. mapy wrażliwości hałasowej. Zawiera ona zapis w formie graficznej informacji
o sposobach użytkowania gruntów w mieście i dopuszczalnych wartościach poziomu
w zależności od rodzaju źródła hałasu (istniejące strefy ochronne). W oparciu o mapę
wrażliwości wykonano szereg map oraz obliczeń i analiz, do których niezbędna była wiedza
na temat dopuszczalnych poziomów hałasu na całym obszarze objętym opracowaniem.
Mapy wrażliwości były szczególnie przydatne przy opracowywaniu tzw. map przekroczeń,
które przedstawiają obszary, na których zidentyfikowano przekroczenia dopuszczalnych
poziomów.
6.1.2. Charakterystyka
mieszkańców,

terenów
gęstość

objętych

programem,

zaludnienia

oraz

w

zakres

tym

liczba

przekroczeń

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
Programem objęty został cały obszar miasta Ruda Śląska podzielony na 11 dzielnic:
Ruda; Godula; Orzegów; Halemba; Bykowina; Kochłowice; Chebzie; Nowy Bytom; Czarny
Las; Wirek; Bielszowice.
Całkowita liczba mieszkańców (wg. danych GUS na 2016r.) wynosi 139125
mieszkańców, a gęstość zaludnienia kształtuje się na poziomie 1790 osób na km2.
Zakres przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku wynosi:
- dla hałasu drogowego: od 0,01 do 10 dB dla wskaźników LDWN i LN;
- dla hałasu kolejowego: od 0,01 do 5 dB dla wskaźników LDWN i LN;
- dla hałasu tramwajowego: brak przekroczeń dla wskaźników LDWN i LN;
- dla hałasu przemysłowego: brak przekroczeń dla wskaźników kontrolnych.
6.1.3. Charakterystyka

techniczno-akustyczna

źródeł

hałasu

mających

negatywny wpływ na poziom hałasu w środowisku
Hałas drogowy
Podstawę drogowych arterii komunikacyjnych przebiegających przez teren miasta
Ruda Śląska stanowią autostrada A4 oraz drogi krajowe i wojewódzkie, tworzące węzeł
komunikacyjny miasta Ruda Śląska, w którego skład wchodzą:
Droga wojewódzka nr 902 – Katowice – Świętochłowice – Ruda Śląska – Zabrze tzw.
Drogowa Trasa Średnicowa (DTŚ);

Program Ochrony Środowiska przed hałasem dla miasta Ruda Śląska
Id: 68411EFF-A2FB-4510-A056-BD29BC737685. Podpisany

Strona 81 z 108
Strona 81

Droga wojewódzka nr 925 – Rybnik – Ruda Śląska – Bytom.
Aby móc prognozować wielkość hałasu samochodowego, należy posiadać wiedzę w temacie
(rys. 6-1):
Rodzaj i stan nawierzchni (1, 6);
Struktury i natężenia ruchu pojazdów (2, 3);
Płynność ruchu (4);
Prędkość jazdy (5);
Nachylenie drogi oraz lokalizacja sygnalizacji (7, 8).

Rysunek 6-1 Wielkości wpływające na emisję i rozchodzenie się hałasu drogowego.

Wielkości, które wpływają na rozprzestrzenianie się hałasu to przede wszystkim:
Odległość zabudowy do źródła (A);
Wysokość budynków (B);
Gęstość zabudowy (C);
Warunki akustyczne, które mają wpływ na rozchodzenie się dźwięku (D);
Odległość przeszkód od źródła (E);
Parametry pasa zieleni – wysokość i szerokość (F);
Wysokość przeszkody (G);
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Ukształtowanie terenu (H).
Hałas kolejowy
W Rudzie Śląskiej znajdują się dwa dworce osobowe: Ruda Chebzie oraz Ruda
Śląska, które obsługują lokalne linie kolejowe łączące okoliczne miasta.
Wielkość hałasu emitowanego przez kolej zależy od wielu czynników:
Typ i rodzaj hamulców;
Typ i stan techniczny pojazdów;
Prędkość pojazdów;
Geometria tras (zakręty);
Konstrukcja oraz aktualny stan torowiska;
Natężenie ruchu.
Hałas przemysłowy
Hałas przemysłowy pochodzi ze źródeł znajdujących się na terenach zakładów
przemysłowych, wytwórczych, rzemieślniczych. Źródłami hałasu są maszyny i urządzenia
przemysłowe, procesy technologiczne, a także różnego rodzaju instalacje oraz transport
na terenie zakładu.
Wielkości, które wpływają na emisję hałasu przemysłowego:
Rodzaj instalacji;
Tryb pracy instalacji;
Stan techniczny.
6.1.4. Trendy zmian stanu akustycznego
W związku z tym, że Miasto Ruda Śląska zrealizowało już II edycję Map akustycznych
istnieje możliwość porównania trendów zmian klimatu akustycznego miasta poprzez
porównanie wyników pierwszej Mapy akustycznej z 2012 roku, z drugą – z roku 2017.
W celu określenia trendu zmian stanu akustycznego posłużono się parametrem powierzchni
poszczególnych zasięgów oddziaływania hałasu w przedziałach, dla których wykonywane
były obie mapy akustyczne. Parametr powierzchni zasięgów izofon przyjęto jako wartość
najbardziej reprezentatywną, gdyż na wartość tą nie wpłynęły zmiany legislacyjne jakie miały
miejsce pomiędzy realizacją pierwszej edycji mapy akustycznej względem drugiej edycji.
Powierzchnia przedziałów poziomu hałasu jest najlepszym parametrem pozwalającym na
określenie trendów zmian klimatu akustycznego, ponieważ powiązana jest bezpośrednio
z emisją hałasu. Na wartość tą nie wpływają np. czynniki demograficzne co ma miejsce
w przypadku parametru liczby ludności narażonej na hałas.
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Na potrzeby opracowania trendu zmian klimatu akustycznego posłużono się
najistotniejszym źródłem hałasu jakim są drogi. Wyniki porównania zamieszczono
w poniższej tabeli.
Przedziały

Powierzchnia - rok 2012 km2

Powierzchnia - rok 2017 km2

Powierzchnia – różnica km2

LDWN

LN

LDWN

LN

LDWN

LN

50 - 55

13,9

13,5

19,4

11,7

5,5

-1,8

55 - 60

16,4

9,4

14,4

5,8

-2,0

-3,6

60 - 65

11,8

4,5

8,3

2,9

-3,5

-1,6

65 - 70

6,2

1,7

4

0,9

-2,2

-0,8

70 - 75

2,8

0,5

1,9

0,3

-0,9

-0,2

> 75

1,5

0,5

1

0,3

-0,5

-0,2

Tabela 6-1 Liczba osób narażonych na hałas drogowy – porównanie danych za rok 2012 i 2017.

Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że przyjęta strategia redukcji
poziomów hałasu na terenie Miasta Ruda Śląska przynosi pożądane rezultaty. Właściwie we
wszystkich przedziałach poziomów hałasu można zaobserwować spadek zasięgów
oddziaływań. Największy spadek zanotowany został dla przedziału 55-60 dB dla wskaźnika
Ln wynoszący 3,6 dB. Najmniejszy, jednakże zauważalny spadek dotyczy przedziału
powyżej 75 dB i wynosi on 0,2 dB dla wskaźnika Ln.
Jedyny zaobserwowany wzrost powierzchni wystąpił dla wskaźnika LDWN dla
przedziału 50-55 dB i związany jest on z tym, iż część obszarów z wyższych zakresów
poziomów hałasu została zredukowana na skutek działań naprawczych do tego przedziału.
Jest to zjawisko normalne i nie należy go interpretować jako czynnik bezpośrednio
niekorzystny z punktu widzenia trendu zmian.
W przypadku hałasu szynowego z uwagi na brak przekroczeń (lub śladowe
w przypadku hałasu kolejowego) odnotowanych w Mapie akustycznej z roku 2017 trend
zmian klimatu akustycznego jest pozytywny i zgodny z założeniami poprzedniego POSH.
6.1.5. Koncepcja działań zabezpieczających środowisko przed hałasem
W ramach niniejszego Programu przyjęto zgodnie z obecnie praktykowanymi w kraju
i w Europie, następujące koncepcje działań zabezpieczających środowisko przed hałasem:
•

Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości;

•

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym;

•

Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia ruchu;

•

Budowa ekranów akustycznych (po weryfikacji stosownymi analizami akustycznymi
wykonanymi dla konkretnych obszarów celem doprecyzowania parametrów
potencjalnych ekranów akustycznych).
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Analiza trendu zmian klimatu akustycznego na terenie miasta Ruda Śląska w ujęciu
2 Map akustycznych jakie zrealizowało miasto (w latach 2012 i 2017) wskazuje
na skuteczność przyjętych rozwiązań.
Należy podkreślić bowiem, że ciągła weryfikacja parametrów ruchu w tym kontrole
prędkości przyczyniają się znacząco do ograniczenia hałasu na terenie miasta. Działania
te przynoszą rezultaty, jednakże muszą być prowadzone na bieżąco, celem edukacji
kierowców. Bardzo istotnym jest również dbanie i systematyczne remontowanie
nawierzchni dróg, co również stanowi długofalową strategię pozwalającą na ograniczanie
hałasu na terenie miasta. Działania takie są skuteczne szczególnie tam, gdzie zabudowa
znajduje się blisko źródła hałasu (niejednokrotnie w I linii zabudowy) i nie ma możliwości
zastosowania innych rozwiązań technicznych.
Na terenach miejskich z uwagi na specyfikę układu dróg i budynków stosowanie
rozwiązań takich jak ekrany akustyczne jest bardzo często niemożliwe. Ekran akustyczny,
aby spełniał swoje zadanie musi być odpowiednio długi i wysoki. W przypadku, gdy układ
dróg dojazdowych do akustycznie dominującego odcinka drogi jest niekorzystny,
zastosowanie ekranów będzie nieskuteczne. Rozwiązanie to przynosi rezultaty na długich
odcinkach i w miejscach, w których budowa jest możliwa w ujęciu branżowych przepisów.
Dodatkowo należy wziąć pod uwagę, że ekran wybudowany z jednej strony drogi może
pogorszyć klimat akustyczny po przeciwnej stronie, wpływa również na doświetlenie
obszaru oraz pełni funkcję ochronną przed hałasem tylko do określonej względem projektu
liczby kondygnacji (zwykle maksymalnie do 4 kondygnacji). Stosowanie ekranów
akustycznych musi być zatem podparte szczegółową analizą przed podjęciem decyzji
o realizacji inwestycji.
6.2.

Ocena realizacji poprzedniego Programu ochrony środowiska przed
hałasem

Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Ruda Śląska sporządzany jest
po raz drugi. Stanowi on aktualizację poprzedniego Programu i część działań będzie nadal
kontynuowana. Analiza trendu zmian w ujęciu zrealizowanych zadań w zakresie ochrony
środowiska przed hałasem dla opracowanego w 2012 r. POSH pokazuje, że zastosowana
strategia przynosi pożądane rezultaty. Potwierdza to analiza wyników opisana w rozdziale
„Trendy zmian stanu akustycznego”.
Niezrealizowane i zrealizowane zadania zostały wskazane szczegółowo w poniższym
zestawieniu. Do niezrealizowanych zadań należy działanie związane z wdrożeniem
Zintegrowanego systemu zarządzania ruchem (ZSZR) w mieście oraz przedłużenie ekranu
akustycznego dla zadania dot. ul. Węglowej. Działanie związane z ZSZR zastąpiono
przyjęciem koncepcji dla miasta pn. Smart City jako działanie zastępcze, o co najmniej takiej
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samej skuteczności akustycznej jaka była zakładana w Programie z 2012r. Przedłużenie
ekranu akustycznego zostało zastąpione remontem wiaduktu kolejowego, co również
przyniosło zakładaną w Programie korzyść akustyczną.
W poniższej tabeli przestawiono:
•

Zestawienie zrealizowanych zadań w zakresie ochrony środowiska przed
hałasem (ocena skuteczności ogółu realizacji zadań wykonana została
w rozdziale pn. „Trendy zmian stanu akustycznego”);

•

Niezrealizowane części programu wraz z przyczyną braku realizacji.

W przypadku wskazania zadania jako zrealizowane w poniższej tabeli, potwierdza się
jego zakładaną w Programie z 2012r. skuteczność redukcji poziomu hałasu. Tabela
wskazuje również koszty poniesione na realizację w ujęciu kosztów wskazanych
w Programie z 2012r.
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L.p.

1

2

Nazwa ulicy
Karola Goduli –
odcinek od
Akacjowa do
Bytomska
Karola Goduli –
odcinek od
Lipińska do
Przedszkolna

Działania

Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.
Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym.
Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia ruchu.
Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.
Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym.
Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia ruchu.

3

Ryszarda Sprusa i
Jana Matejki

Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.
Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym.
Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia ruchu.
Wdrożenie w mieście zintegrowanego systemu
zarządzania ruchem.

4

Wolności –
odcinek od
Wieniawskiego do
Bankowa

Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.
Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym.

5

Węglowa

Przedłużenie ekranu akustycznego wzdłuż DTŚ.
Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.
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Podmiot
odpowiedzialny za
realizację zadania

Koszt realizacji
działania PLN netto

Termin
realizacji
działania
(rok)

Realizacja

Wydział Dróg i Mostów,
Policja, Straż Miejska

140 tys. zł.

2018

Zrealizowane

Wydział Dróg i Mostów,
Policja, Straż Miejska

100 tys. zł.

2018

Zrealizowane

Wydział Dróg i Mostów,
Policja, Straż Miejska

150 tys. zł.

2018

Zrealizowano
częściowo. Nie
zrealizowano
wdrożenia
zintegrowanego
systemu
zarządzania
ruchem z uwagi
na opracowanie
koncepcji
zamiennej do
tego
rozwiązania –
Smart City

Wydział Dróg i Mostów,
Policja, Straż Miejska

80 tys. zł.

2018

Zrealizowane

2017

Zrealizowano
częściowo. Nie
zrealizowano
budowy
przedłużenia
ekranu
akustycznego.
Zastosowano
działanie
zamienne w
postaci remontu

Wydział Dróg i Mostów,
Policja, Straż Miejska

135 tys. zł.
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L.p.

Nazwa ulicy

Działania

Podmiot
odpowiedzialny za
realizację zadania

Koszt realizacji
działania PLN netto

Termin
realizacji
działania
(rok)

Realizacja
wiaduktu
kolejowego,
który wpłynął na
redukcje
poziomu hałasu.

6

Piotra Niedurnego
– odcinek od
Stalowa do
Dworcowa

7

Zabrzańska
(budynki od ul.
Słowiańskiej) do
skrzyżowania z ul.
Wolności

8

Wolności –
odcinek od
Zabrzańska do
Magazynowa

9

Piotra Niedurnego
– odcinek od
Czarnoleśna do
Hallera

10

Objazdowa

11

Chorzowska –
odcinek od
Niedurnego do
Mieszka I

12

Generała Józefa
Hallera

Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.
Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym.
Wdrożenie w mieście zintegrowanego systemu
zarządzania ruchem.
Nasadzenie drzew – pas zwartej zieleni ochronnej
Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.
Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym.
Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia ruchu.
Wdrożenie w mieście zintegrowanego systemu
zarządzania ruchem.
Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.
Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym.
Remont Torowiska.
Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia ruchu.
Wdrożenie w mieście zintegrowanego systemu
zarządzania ruchem.
Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym.
Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.
Wprowadzenie środków uspokajania ruchu.
Remont torowiska.
Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia ruchu.
Wdrożenie w mieście zintegrowanego systemu
zarządzania ruchem.
Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym.
Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.
Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.
Wdrożenie w mieście Zintegrowanego systemu
zarzadzania ruchem.
Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia ruchu.
Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.
Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym.
Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia ruchu.
Wdrożenie w mieście zintegrowanego systemu
zarządzania ruchem.
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Wydział Dróg i Mostów,
Policja, Straż Miejska

140 tys. zł.

2017

Zrealizowane

Wydział Dróg i Mostów,
Policja, Straż Miejska

160 tys. zł.

2015

Zrealizowane

Wydział Dróg i Mostów,
Policja, Straż Miejska

5,8 mln zł.

2015

Zrealizowane

Wydział Dróg i Mostów,
Policja, Straż Miejska

4,5 mln zł.

2015

Zrealizowane

Wydział Dróg i Mostów,
Policja, Straż Miejska

100 tys. zł.

2018

Zrealizowane

Wydział Dróg i Mostów,
Policja, Straż Miejska

150 tys. zł.

2018

Zrealizowane

Wydział Dróg i Mostów,
Policja, Straż Miejska

150 tys. zł.

2018

Zrealizowane
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Nazwa ulicy

13

1 Maja – odcinek
od Katowicka do
Kokota

14

Edmunda Kokota
– odcinek od
Główna do 1 Maja

15

16

Obrońców
Westerplatte –
odcinek od 1 Maja
do Niedurnego
Piotra Niedurnego
– odcinek od
Obrońców
Westerplatte do
Kolejowa

17

Odrodzenia

18

Główna

19

Księdza Józefa
Niedzieli

20

Edmunda Kokota
– odcinek od
Kossaka do
Szymanowskiego

Działania
Budowa pochłaniająco rozpraszających ekranów
akustycznych od numeru 316-324 (objąć monitoringiem,
rozdział 4.4.1)
Wdrożenie w mieście zintegrowanego systemu
zarządzania ruchem.
Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia ruchu.
Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym.
Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.
Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia ruchu.
Wdrożenie w mieście zintegrowanego systemu
zarządzania ruchem.
Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.
Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia ruchu.
Wdrożenie w mieście zintegrowanego systemu
zarządzania ruchem.
Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.
Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie.

Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości
Wdrożenie w mieście zintegrowanego systemu
zarządzania ruchem.
Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.
Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia ruchu.
Wdrożenie w mieście zintegrowanego systemu
zarządzania ruchem.
Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie.
Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości
Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia ruchu.
Wdrożenie w mieście zintegrowanego systemu
zarządzania ruchem.
Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie.
Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.
Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia ruchu.
Wdrożenie w mieście zintegrowanego systemu
zarządzania ruchem.
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Podmiot
odpowiedzialny za
realizację zadania

Koszt realizacji
działania PLN netto

Termin
realizacji
działania
(rok)

Realizacja

Wydział Dróg i Mostów,
Policja, Straż Miejska

900 tys. zł.

2017

Zrealizowane

Wydział Dróg i Mostów,
Policja, Straż Miejska

150 tys. zł.

2018

Zrealizowane

Wydział Dróg i Mostów,
Policja, Straż Miejska

150 tys. zł.

2018

Zrealizowane

Wydział Dróg i Mostów,
Policja, Straż Miejska

100 tys. zł.

2018

Zrealizowane

Wydział Dróg i Mostów,
Policja, Straż Miejska

130 tys. zł.

2018

Zrealizowane

Wydział Dróg i Mostów,
Policja, Straż Miejska

150 tys. zł.

2018

Zrealizowane

Wydział Dróg i Mostów,
Policja, Straż Miejska

150 tys. zł.

2018

Zrealizowane

2018

Zrealizowano
częściowo. Nie
zrealizowano
wdrożenia
zintegrowanego
systemu
zarządzania

Wydział Dróg i Mostów,
Policja, Straż Miejska

150 tys. zł.
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Nazwa ulicy

Działania

Podmiot
odpowiedzialny za
realizację zadania

Koszt realizacji
działania PLN netto

Termin
realizacji
działania
(rok)

Realizacja
ruchem z uwagi
na opracowanie
koncepcji
zamiennej do
tego
rozwiązania –
Smart City

21

Na Piaski

22

Zielona

23

24

25

Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.
Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia ruchu.
Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.
Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia ruchu.

Wydział Dróg i Mostów,
Policja, Straż Miejska
Wydział Dróg i Mostów,
Policja, Straż Miejska

100 tys. zł.

2018

Zrealizowane

120 tys. zł.

2018

Zrealizowane

Edmunda Kokota
– odcinek od
Szymanowskiego
do Paderewskiego

Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.
Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia ruchu.
Wdrożenie w mieście zintegrowanego systemu
zarządzania ruchem.

Wydział Dróg i Mostów,
Policja, Straż Miejska

150 tys. zł.

2015

Zrealizowano
częściowo. Nie
zrealizowano
wdrożenia
zintegrowanego
systemu
zarządzania
ruchem z uwagi
na opracowanie
koncepcji
zamiennej do
tego
rozwiązania –
Smart City

Radoszowska

Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.
Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia ruchu.
Wdrożenie w mieście zintegrowanego systemu
zarządzania ruchem.

Wydział Dróg i Mostów,
Policja, Straż Miejska

150 tys. zł.

2016

Zrealizowane

2016

Zrealizowano
częściowo. Nie
zrealizowano
wdrożenia
zintegrowanego
systemu
zarządzania
ruchem z uwagi
na opracowanie
koncepcji

Oświęcimska –
odcinek od
Łukasiewicza do
Kochłowicka

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie.
Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia ruchu.
Wdrożenie w mieście zintegrowanego systemu
zarządzania ruchem.
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Wydział Dróg i Mostów,
Policja, Straż Miejska

150 tys. zł.
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Nazwa ulicy

Działania

Podmiot
odpowiedzialny za
realizację zadania

Koszt realizacji
działania PLN netto

Termin
realizacji
działania
(rok)

Realizacja
zamiennej do
tego
rozwiązania –
Smart City
Zrealizowano
częściowo. Nie
zrealizowano
wdrożenia
zintegrowanego
systemu
zarządzania
ruchem z uwagi
na opracowanie
koncepcji
zamiennej do
tego
rozwiązania –
Smart City
Zrealizowano
częściowo. Nie
zrealizowano
wdrożenia
zintegrowanego
systemu
zarządzania
ruchem z uwagi
na opracowanie
koncepcji
zamiennej do
tego
rozwiązania –
Smart City

26

Księdza Ludwika
Tunkla – odcinek
od Przemysłowa
do Wyzwolenia

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie.
Ograniczenie ruchu ciężarowego.
Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia ruchu.
Wdrożenie w mieście zintegrowanego systemu
zarządzania ruchem.

Wydział Dróg i Mostów,
Policja, Straż Miejska

150 tys. zł.

2016

27

Wyzwolenia –
odcinek od Prusa
do Tunkla

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie..
Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia ruchu.
Wdrożenie w mieście zintegrowanego systemu
zarządzania ruchem.

Wydział Dróg i Mostów,
Policja, Straż Miejska

150 tys. zł.

2016

Józefa
Piłsudskiego –
odcinek od
Oświęcimska do
Cegielniana
Wyzwolenia –
odcinek od Prusa

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie.
Ograniczenie ruchu ciężarowego.
Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia ruchu.
Wdrożenie w mieście zintegrowanego systemu
zarządzania ruchem.
Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie.
Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.

Wydział Dróg i Mostów,
Policja, Straż Miejska

150 tys. zł.

2016

Zrealizowane

Wydział Dróg i Mostów,
Policja, Straż Miejska

150 tys. zł.

2015

Zrealizowano
częściowo. Nie

28

29
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Nazwa ulicy
do 1 Maja

Działania

Podmiot
odpowiedzialny za
realizację zadania

Koszt realizacji
działania PLN netto

Termin
realizacji
działania
(rok)

Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia ruchu.
Wdrożenie w mieście zintegrowanego systemu
zarządzania ruchem.

30

Oświęcimska –
odcinek od
Wrocławska do
Żymły

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie.
Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.
Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia ruchu.
Wdrożenie w mieście zintegrowanego systemu
zarządzania ruchem.

Wydział Dróg i Mostów,
Policja, Straż Miejska

150 tys. zł.

2016

31

1 Maja – odcinek
od A4 do
Magdziorza

Wdrożenie w mieście zintegrowanego systemu
zarządzania ruchem.
Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.
Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia ruchu.
Wdrożenie w mieście zintegrowanego systemu
zarządzania ruchem.

Wydział Dróg i Mostów,
Policja, Straż Miejska

150 tys. zł.

2015
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Realizacja
zrealizowano
wdrożenia
zintegrowanego
systemu
zarządzania
ruchem z uwagi
na opracowanie
koncepcji
zamiennej do
tego
rozwiązania –
Smart City.
Utrzymanie
nawierzchni w
dobrym stanie
technicznym, z
uwagi na szkody
górnicze było
niemożliwe.
Zrealizowano
częściowo. Nie
zrealizowano
wdrożenia
zintegrowanego
systemu
zarządzania
ruchem z uwagi
na opracowanie
koncepcji
zamiennej do
tego
rozwiązania –
Smart City

Zrealizowane
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32

Nazwa ulicy

Nowy Świat

Działania
Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie.
Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.
Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia ruchu.
Wdrożenie w mieście zintegrowanego systemu
zarządzania ruchem.

33

Halembska

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie.
Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.
Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia ruchu.
Wdrożenie w mieście zintegrowanego systemu
zarządzania ruchem.

34

Marszałka Józefa
Piłsudskiego –
odcinek od A4 do
Gościnna

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie.
Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości..
Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia ruchu.
Wdrożenie w mieście zintegrowanego systemu
zarządzania ruchem.

35

Kochłowicka –
odcinek od
Kaczmarka do
Panewnicka

36

1 Maja – odcinek

Podmiot
odpowiedzialny za
realizację zadania

Koszt realizacji
działania PLN netto

Termin
realizacji
działania
(rok)

Realizacja

Wydział Dróg i Mostów,
Policja, Straż Miejska

150 tys. zł.

2015

Zrealizowane

Wydział Dróg i Mostów,
Policja, Straż Miejska

150 tys. zł.

2017

Zrealizowano
częściowo. Nie
zrealizowano
wdrożenia
zintegrowanego
systemu
zarządzania
ruchem z uwagi
na opracowanie
koncepcji
zamiennej do
tego
rozwiązania –
Smart City

Wydział Dróg i Mostów,
Policja, Straż Miejska

150 tys. zł.

2018

Zrealizowane

Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.
Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia ruchu.
Wdrożenie w mieście zintegrowanego systemu
zarządzania ruchem.

Wydział Dróg i Mostów,
Policja, Straż Miejska

150 tys. zł.

2018

Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.

Wydział Dróg i Mostów,

150 tys. zł.

2017
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Zrealizowano
częściowo. Nie
zrealizowano
wdrożenia
zintegrowanego
systemu
zarządzania
ruchem z uwagi
na opracowanie
koncepcji
zamiennej do
tego
rozwiązania –
Smart City
Zrealizowane
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Nazwa ulicy
od Halembska do
Strzelców
Bytomskich

Działania
Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia ruchu.
Wdrożenie w mieście zintegrowanego systemu
zarządzania ruchem.

Podmiot
odpowiedzialny za
realizację zadania

Koszt realizacji
działania PLN netto

Termin
realizacji
działania
(rok)

Policja, Straż Miejska

37

Grodzka

Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.
Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia ruchu.
Wdrożenie w mieście zintegrowanego systemu
zarządzania ruchem.

38

1 Maja – odcinek
od Borowa do
Miodowa

Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.
Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia ruchu.
Wdrożenie w mieście zintegrowanego systemu
zarządzania ruchem.

Wydział Dróg i Mostów,
Policja, Straż Miejska

150 tys. zł.

2018

39

Księdza Piotra
Skargi – odcinek
od 1 Maja do
Piękna

Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.
Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia ruchu.

Wydział Dróg i Mostów,
Policja, Straż Miejska

130 tys. zł.

2018
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Realizacja

Wydział Dróg i Mostów,
Policja, Straż Miejska

150 tys. zł.

2017

Zrealizowano
częściowo. Nie
zrealizowano
wdrożenia
zintegrowanego
systemu
zarządzania
ruchem z uwagi
na opracowanie
koncepcji
zamiennej do
tego
rozwiązania –
Smart City
Nie
zrealizowane. W
trakcie
opracowywania
mapy
akustycznej w
latach
2016/2017
zweryfikowano
poziomy hałasu
na drodze
pomiarowej.
Nie
zrealizowane. W
trakcie
opracowywania
mapy
akustycznej w
latach
2016/2017
zweryfikowano
poziomy hałasu
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Nazwa ulicy

40

Katowicka –
odcinek od
Górnośląska do
Ceramiczna

41

Księdza Ludwika
Tunkla – odcinek
od Jagiełły do
Pordzika

Działania

Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.
Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia ruchu.

Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości.
Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie.
Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia ruchu.
Wdrożenie w mieście zintegrowanego systemu
zarządzania ruchem.

Podmiot
odpowiedzialny za
realizację zadania

Koszt realizacji
działania PLN netto

Termin
realizacji
działania
(rok)

Wydział Dróg i Mostów,
Policja, Straż Miejska

150 tys. zł.

2017

Wydział Dróg i Mostów,
Policja, Straż Miejska

150 tys. zł.

2018

Sumaryczny koszt

Realizacja
na drodze
pomiarowej.
Nie
zrealizowane. W
trakcie
opracowywania
mapy
akustycznej w
latach
2016/2017
zweryfikowano
poziomy hałasu
na drodze
pomiarowej.
Nie
zrealizowane. W
trakcie
opracowywania
mapy
akustycznej w
latach
2016/2017
zweryfikowano
poziomy hałasu
na drodze
pomiarowej.

15,325 mln zł

Tabela 6-2 Zestawienie i analiza zrealizowanych i niezrealizowanych zadań ujętych w Programie z 2012r.
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6.3.

Analiza
materiałów,
dokumentów
do opracowania programu

i

publikacji

wykorzystanych

6.3.1. Polityki, strategie oraz plany i programy
W

ramach

opracowania

niniejszego

dokumentu

przeanalizowano

pod

kątem

akustycznym i spójności z niniejszym Programem, wskazane w poniższej tabeli dokumenty:

L.p.

Dokument

1 Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020”
2 Strategia Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014 – 2030
3 Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Ruda Śląska na lata 2011 - 2044
4
5
6
7
8
9
10
11

Analiza
Nie jest w sprzeczności
z niniejszym Programem
Nie jest w sprzeczności
z niniejszym Programem
Nie jest w sprzeczności
z niniejszym Programem

Program Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego do roku 2013 Nie jest w sprzeczności
z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018
z niniejszym Programem
Nie jest w sprzeczności
Program gospodarki niskoemisyjnej
z niniejszym Programem
Nie jest w sprzeczności
Program Ochrony Środowiska Miasta Ruda Śląska
z niniejszym Programem
Nie jest w sprzeczności
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2030
z niniejszym Programem
Nie jest w sprzeczności
Krajowa Polityka Miejska 2023
z niniejszym Programem
Nie jest w sprzeczności
Master Plan dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku
z niniejszym Programem
Nie jest w sprzeczności
Strategia Rozwoju Transportu do 2020r
z niniejszym Programem
Nie jest w sprzeczności
Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce
z niniejszym Programem

Tabela 6-3 Zestawienie i analiza polityk, strategii, planów i programów.

6.3.2. Istniejące powiatowe lub gminne programy ochrony środowiska
W ramach niniejszego opracowania uwzględniono Powiatowy Program Ochrony
Środowiska dla miasta Ruda Śląska na lata 2015 - 2018 przyjęty Uchwałą Nr
PR.0007.12.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21.01.2016 r.. Przyjęte w niniejszym
POSH działania nie stoją w sprzeczności z w/w dokumentem. Opracowane założenia
niniejszego POSH zostaną wzięte pod uwagę również w późniejszych opracowaniach w celu
zachowania spójności podejmowanych działań, poprawiających jakość środowiska na
terenie Miasta Ruda Śląska.
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6.3.3. Przepisy prawa, w tym prawa miejscowego, mające wpływ na stan
akustyczny środowiska
Akty prawa miejscowego jakie, które odnoszą się bezpośrednio do zagadnień związanych
z klimatem akustycznym to:
•

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ruda Śląska;

•

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ruda
Śląska.

Na podstawie w/w dokumentów opracowano mapę wrażliwości hałasowej w ramach
zrealizowanej w 2017r. Mapy akustycznej.
6.3.4. Pozwolenia na emitowanie hałasu do środowiska oraz inne dokumenty
i

materiały wykonane

do

potrzeb

postępowań

administracyjnych,

prowadzonych w stosunku do podmiotów korzystających ze środowiska
Zgodnie z art. 115a ustawy POŚ, w sytuacji gdy stwierdzone zostanie przez organ
ochrony środowiska na podstawie pomiarów własnych, pomiarów dokonanych przez WIOŚ
lub pomiarów podmiotu zobowiązanego do ich prowadzenia, że poza zakładem w wyniku
jego działalności przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu, organ ten wydaje decyzję
o dopuszczalnym poziomie hałasu. Za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu,
zgodnie z ustawą POŚ uważa się przekroczenie wskaźnika LAeqD lub LAeqN. W decyzjach tych
określa się dopuszczalne poziomy hałasu poza zakładem przy zastosowaniu wyżej
przytoczonych wskaźników w odniesieniu do rodzaju terenów, o których mowa w art. 113
ust. 2 pkt 1 ustawy POŚ, na które oddziałuje zakład.
Analizując dane statystyczne opracowane na podstawie aktualnej mapy akustycznej
miasta Ruda Śląska, stwierdzono, że na terenie miasta nie występują przekroczenia wartości
dopuszczalnych hałasu przemysłowego dla wskaźników kontrolnych w ujęciu analizowanych
zakładów. Analiza Pozwoleń na emitowanie hałasu do środowiska oraz innych dokumentów
i materiałów wykonanych do potrzeb postępowań administracyjnych, prowadzonych
w stosunku do podmiotów korzystających ze środowiska, wykonana została podczas
realizacji mapy akustycznej w 2017 r., na potrzeby której typowano zakłady, do ujęcia
w obliczeniach akustycznych i niniejszym Programie. Wynikiem analizy było wytypowanie
danych obiektów, które ujęte zostały w mapie akustycznej z 2017 r. i stanowią one tym
samym przedmiot niniejszego Programu w odniesieniu do hałasu przemysłowego.
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6.3.5. Przepisy dotyczące emisji hałasu z instalacji i urządzeń, w tym pojazdów,
których funkcjonowanie ma negatywny wpływ na stan akustyczny
środowiska
W odniesieniu do emisji hałasu z instalacji i urządzeń stosuje się „Rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie
prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. 2014,
poz. 1542), załącznik 7 - „Metodyka referencyjna wykonywania okresowych pomiarów hałasu
w środowisku, pochodzącego od instalacji lub urządzeń, z wyjątkiem hałasu impulsowego”.
Rozporządzenie określa metody jakie należy stosować w trakcie pomiarów oraz obliczeń
akustycznych. Niniejszy Program opracowany został przy uwzględnieniu wyżej wskazanego
rozporządzenia.
Emisja hałasu od pojazdów podlega pod § 9 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2017 r. poz.
2338).

Rozporządzenie

określa

dopuszczalny

poziom

hałasu

zewnętrznego

dla

poszczególnych grup pojazdów. Pojazd samochodowy powinien być tak skonstruowany, aby
poziom emitowanego przez niego hałasu mierzony w czasie postoju w odległości 0,5 m nie
przekraczał w odniesieniu do pojazdu, który został poddany badaniom homologacyjnym
wartości ustalonej w trakcie homologacji o 5 dB. Pozostałe pojazdy powinny emitować hałas
mieszczący się w zakresie przedstawionym poniżej w tabeli. Kontrola spełnienia tych
warunków będzie wpływać na poprawę całokształtu klimatu akustycznego miasta Ruda
Śląska, który w głównej mierze kształtowany jest przez ruch drogowy.

L.p.

1
2
3
4

Pojazd

Rodzaj silnika
O zapłonie
O zapłonie iskrowym
samoczynnym
[dB]
[dB]

Motocykl z silnikiem o pojemności
skokowej:
- Nie przekraczającej 125 ccm
- Większej niż 125 ccm
Samochód osobowy
Pojazd samochodowy o dopuszczalnej
masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t,
z wyjątkiem samochodu osobowego
Inny pojazd samochodowy

94
95
93

96

93

102

98

108

Tabela 6-4 Dopuszczalny poziom emisji od pojazdów.

Ustawodawca, nadał szerokie uprawnienia funkcjonariuszom zarówno, Policji jak
i Inspektoratu Transportu Drogowego, którzy są uprawnieni do dokonywania pomiarów
hałasu. Mogą oni nakładać mandaty karne, na podstawie art.60 ust.2 pkt 2 ustawy prawo
o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1926) lub odebrać dowód rejestracyjny za
Program Ochrony Środowiska przed hałasem dla miasta Ruda Śląska
Id: 68411EFF-A2FB-4510-A056-BD29BC737685. Podpisany

Strona 98 z 108
Strona 98

pokwitowaniem, jeżeli będą mieli uzasadnione podejrzenie naruszenia norm hałasu.
Zabrania się kierującemu używania pojazdu w sposób powodujący uciążliwości związane
z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem.
W odniesieniu do emisji hałasu w ujęciu ochrony akustycznej obiektów mieszkalnych
wewnątrz pomieszczeń dopuszczalne wartości poziomu hałasu ustalane są dla pomieszczeń
w tych budynkach zgodnie z normą budowlaną PN-B-02151/02 „Akustyka budowlana Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu
dźwięku w pomieszczeniach”.
6.3.6. Nowe dostępne techniki i technologie w zakresie ograniczenia hałasu
•

Inteligentne systemy transportowe
Inteligentny System Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym to zintegrowany

system rozwiązań informatycznych przeznaczonych do pomiaru, przesyłania i przetwarzania,
nadzoru parametrów ruchu oraz dynamicznego oddziaływania na ruch drogowy, w celu
podniesienia bezpieczeństwa oraz zapewnienia płynności i komfortu jazdy. Profesjonalnie
zaprojektowane systemy zarządzania ruchem to inwestycje rentowne, przynoszące redukcję
kosztów utrzymania sieci drogowej oraz obsługi skutków kolizji i wypadków drogowych.
Inteligentne systemy sterowania ruchem potrafią zwiększyć sprawność przepustowości sieci
drogowej o 20%. Efektem takiej zmiany jest ograniczenie emisji hałasu od drogi do 4 dB.
•

Wprowadzenie środków trwałego upłynnienia ruchu. W miejscach, gdzie jest to
możliwe stosowanie skrzyżowań o ruchu okrężnym
Płynność ruchu w obszarach miejskich ma znaczenie najbardziej kluczowe wśród

czynników związanych z potokiem ruchu. Oddziaływanie na tej płaszczyźnie potrafi
przynieść najlepsze efekty w zakresie redukcji emisji hałasu. Pod względem finansowym
działanie te klasyfikuje się pomiędzy nisko budżetowym egzekwowaniem ograniczeń
prędkości, czy strefami ograniczonego ruchu pojazdów ciężarowych, a wysoko budżetowymi
projektami ograniczenia natężenia, poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych.
Poniżej w tabeli przedstawiono wyniki prac badawczych wpływu ruchu przyśpieszonego
i opóźnionego na zmianę emisji hałasu w stosunku do ruchu płynnego.
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Przyśpieszenie/opóźnienie [m2/s]
1
2
-1
-2
0,5
1
-1,5

Typ
pojazdu
Lekki
Lekki
Lekki
Lekki
Ciężki
Ciężki
Ciężki

Poziom emisji
hałasu [dB]
+1,7
+4,5
-0,8
-1,2
+2,1
+4,5
-4,5

Opis ruchu
Średnie przyspieszanie
Szybkie przyśpieszanie
Delikatne hamowanie
Gwałtowne hamowanie
Średnie przyspieszanie
Szybkie przyśpieszanie
Średnie hamowanie

Tabela 6-5 wyniki prac badawczych wpływu ruchu przyśpieszonego i opóźnionego na zmianę emisji
hałasu w stosunku do ruchu płynnego.
Źródło: Traffic management and noise, H. Bendtsen, L. Ellebjerg Larsen.

Gwałtowne przyspieszanie potrafi generować poziom emisji hałasu wyższy o 4,5 dB
w stosunku do ruchu płynnego z prędkością 50 km/h. Przy skrzyżowaniach ze względu na
utrudnienia w płynności ruchu następuje wzrost hałasu, głównie w wyniku przyspieszania
pojazdów po zatrzymaniu. W celu zredukowania tego zjawiska zaleca się stosowanie rond,
wydzielania oddzielnych pasów do lewoskrętów czy organizowanie ruchu poprzez zakaz
skrętu w lewo i wskazywanie dojazdu poprzez drogi o niższym natężeniu (zastosowanie
znaku B-21 ze znakiem F-7). Przykład zakazu skrętu w lewo oraz zastosowanego objazdu
przedstawiono na poniższym rysunku Rozwiązanie to poprawia na drogach o największym
natężeniu płynność ruchu, poprzez redukcję gwałtownych przyśpieszeń.

Rysunek 6-2:Schemat organizacji skrętu w lewo w warunkach miejskich.

W wyniku zjawiska przyspieszania w rejonie skrzyżowań, zamiana ich na rondo jest
korzystna. W konsekwencji, dzięki zmniejszeniu prędkości pojazdów i upłynnianiu ruchu,
otrzymuje się redukcję hałasu sięgającą nawet 4 dB. Ponadto przebudowa skrzyżowania na
rondo wpływa na podniesienie bezpieczeństwa ruchu. Należy zaznaczyć, iż ronda,
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zwłaszcza te o małym promieniu (mini ronda), ze względu na utrudnienia należy stosować
w miejscach, gdzie ruch pojazdów o dużych gabarytach (pojazdy ciężarowe z naczepami,
autobusy) jest sporadyczny.
•

Egzekwowanie ograniczeń prędkości ruchu pojazdów
Hałas drogowy zależy od prędkości ruchu pojazdów. Hałas rośnie wraz z prędkością

ruchu, przy czym wzrost ten zależy szczególnie od struktury natężenia pojazdów (udział
pojazdów ciężkich w całkowitym natężeniu), rodzaju nawierzchni jezdni, nachylenia drogi
oraz płynności ruchu. Wysoka prędkość poruszania się jest szczególnie zauważalna na
odcinkach dróg o złym stanie nawierzchni. Egzekwowanie ograniczeń prędkości może
następować poprzez urządzenia elektronicznego pomiaru prędkości (fotoradar), system
odcinkowego pomiaru prędkości lub kontrole Policji.
Na podstawie zależności empirycznych metod obliczeniowych, wyznaczono wartości
redukcji poziomu hałasu przy zmianie prędkości poruszania się pojazdów. Poniższa tabela
przedstawia wyniki obliczeń dla pojazdów lekkich oraz pojazdów ciężkich. Przy poniższych
obliczeniach zastosowano natężenie ruchu dla 100 pojazdów/h, ruch równomierny
i nawierzchnię asfaltu gładkiego. Należy tu zaznaczyć, że różne dostępne normy metod
obliczeniowych w przypadku pojazdów ciężkich potrafią różnić się diametralnie. Dla
przykładu należy tu podać normę francuską NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPCCSTB) aktualnie obowiązującą w Polsce, która dla pojazdów ciężkich przy wzroście
prędkości zmniejsza poziom emisji hałasu, a inna norma niemiecka RLS 90 wraz
ze wzrostem prędkości zwiększa poziom emisji dla pojazdów ciężkich. Różnice te wynikają
z założeń metodycznych poszczególnych norm. Badania naukowe („Influence of typical
sourec of traffic noise modeling method on accuracy of calculations of acoustics emission”,
A. Boczkowski, G Koźlik) wskazują, że aktualnie obowiązująca norma w Polsce do obliczeń
hałasu drogowego ma zastosowanie jedynie przy modelowaniu dróg o niskim natężeniu
ruchu. Dla większych natężeń najlepszą dokładność osiąga norma niemiecka RLS 90.
Wyniki badań naukowych przedstawionych w poniższej tabeli potwierdzają, że wzrost
prędkości generuje wyższą emisje hałasu.
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Zmiana prędkości pojazdu
Prędkość pierwotna [km/h]
Prędkość wtórna [km/h]
90
80
90
70
90
60
70
60
70
50
70
40
60
50
60
40
60
30
50
40
50
30
40
30

Redukcja emisji hałasu
Pojazdy lekkie [dB]
Pojazdy ciężkie [dB]
1,2
0
2,6
0,8
3,9
1,6
1,3
0
2,7
1,8
3,9
3
1,4
1
2,6
2,2
3,6
3,8
1,2
1,2
2,2
2,8
1,0
1,6

Tabela 6.6 Efekty redukcji hałasu w zależności od zmiany prędkości poruszania się pojazdów.

Skutki hałasu są szczególnie odczuwalne w porze nocy podczas snu i wypoczynku.
Z tego względu w wielu miastach europejskich (np. w Berlinie) na wielu odcinkach dróg,
biegnących w pobliżu zabudowy mieszkaniowej w ramach programu ochrony środowiska
przed hałasem ustalono 30 km/h jako prędkość dopuszczalną, która obowiązuje tylko dla
pory nocnej. Dotyczy to również dróg głównych i ekspresowych. Dla przykładu, tylko dla pory
nocy, 246 km z 1584 km dróg Berlina posiada ograniczenie prędkości do 30 km/h, w tym 164
km (ok. 5%) tylko ze względu na hałas w porze nocnej. Działaniom tym towarzyszyła szeroka
akcja informacyjna, zarówno w środkach masowego przekazu, jak i na portalu internetowym
miasta. Ocena wyników tych działań, pozwoliła stwierdzić, że redakcja prędkości tylko
w porze nocnej prowadzi do efektu synergii w postaci poprawy bezpieczeństwa w ruchu,
jakości przestrzeni miasta i jakości powietrza. Straty czasu z powodu dłuższej podróży
szacowane są na 0-2 sekundy na 100 m drogi. Należy nadmienić, że działania te spotkały
się z akceptacją większości mieszkańców. Planowane jest dalsze powiększenie ilości
odcinków ulic z dopuszczalną prędkością 30 km/h. Oczekuje się, że realizacja planowanych
działań, w połączeniu z optymalizacją strumienia ruchu, zmniejszą nie tylko hałas,
ale również zanieczyszczenie powietrza i podniosą bezpieczeństwo ruchu.
Należy podkreślić, że przy egzekwowaniu ograniczenia prędkości, ze względu
na hałas w porze nocnej, zrezygnowano w pierwszym okresie z karania kierowców. Nacisk
położono na zrozumienie oraz akceptację potrzeb mieszkańców i ich prawa do wypoczynku.
Znaki ograniczenia prędkości są często mają dodatkowe tabliczki informacyjne wskazujące
na powód ograniczenia prędkości i czas, w którym obowiązują. Wg badań psychologów
podanie powodów prośby lub działania spotyka się z większym zrozumieniem oraz
akceptacją.
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•

Eliminacja ruchu tranzytowego z obszarów o gęstej zabudowie oraz tworzenie
stref z zakazem lub ograniczeniem ruchu pojazdów ciężarowych w centrum
miasta
Wielkość poziomu hałasu można również kształtować poprzez zmianę struktury

ruchu, np. poprzez zmniejszenie procentowego udziału pojazdów ciężkich w potoku ruchu.
Wartość tej redukcji zależy dodatkowo od prędkości potoku ruchu (poziom hałasu
generowanego przez pojazdy ciężkie nie zmienia się tak samo z prędkością ruchu, jak
poziom hałasu pojazdów lekkich). Najskuteczniejszymi metodami zmniejszenia udziału
pojazdów ciężarowych w potoku ruchu na terenie miasta jest budowanie obwodnic
wyprowadzających ruch tranzytowy lub poprzez tworzenie stref ograniczających ruch
pojazdów ciężarowych.
Poniższa tabela przedstawia poziom redukcji hałasu przy ograniczeniu ruchu
pojazdów ciężarowych uzyskany na podstawie pracy badawczej.
Redukcja udziału pojazdów
ciężkich w potoku ruchu [%]
Od 5% do 0%
Od 10% do 0%
Od 15 do 0%

Redukcja emisji hałasu w dB,
przy prędkości 50 km/h
0,7
1,4
2,0

Redukcja emisji hałasu w dB,
przy prędkości 80 km/h
1,0
1,9
2,6

Tabela 6.7 Wpływ udziału pojazdów ciężkich na poziom redukcji emisji hałasu.
Źródło: Traffic Management and Noise Reducing Pavements – Recommedations on Additional Noise
Reducing Measures, Silvia Project Deliverable, H. Bendtsen, J. Haberl, U. Sandberg, G. Watts, E. Pucher

•

Budowa alternatywnych dróg, które ograniczą ruch na arteriach ulicznych
w centrum miasta
Tworzenie nowych dróg na terenie miasta sprzyja równomiernemu rozłożeniu ruchu

pojazdów na wszystkie ciągi komunikacyjne, szczególnie w godzinach szczytu. Odciążenie
odcinków o wysokim natężeniu sprzyja poprawie emisji hałasu od dróg poprzez mniejsze
natężenie pojazdów w centrum miasta. Mniejsze natężenie sprzyja upłynnieniu ruchu, co
w efekcie dalej poprawia warunki emisji hałasu od drogi. Poniższa tabela przedstawia
stopień redukcji hałasu przy zmianie wielkości natężenia pojazdów. Poniższe wyniki
uzyskano w drodze własnych obliczeń empirycznych.
Redukcja natężenia ruchu [%]
10
20
30
40
50
60
70

Redukcja hałasu [dB]
0,5
1,0
1,5
2,2
3,0
4,0
5,2

Tabela 6.8 Stopień redukcji hałasu przy zmniejszeniu natężenia ruchu.
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Porównując zmianę natężenia ruchu w stosunku do zmiany prędkości poruszania się
pojazdów, można zauważyć, że zmniejszenie prędkości o 20 km/h potrafi przynieść lepsze
skutki aniżeli obniżenie natężenia pojazdów o 40%. Stosunek nakładów finansowych jakie
należy zainwestować w celu osiągnięcia porównywalnego efektu redukcji hałasu poprzez
obniżenie natężenia pojazdów (budowa nowych ciągów komunikacyjnych, ograniczenia lub
zakazy ruchu pojazdów ciężarowych) do obniżenia prędkości, przemawia na korzyść działań,
w pierwszej kolejności, związanych z egzekwowaniem ograniczeń prędkości, a dopiero
następnie samego ograniczania prędkości dopuszczalnej.
•

Remonty nawierzchni ulic
Działanie techniczno-organizacyjne, jakim jest utrzymanie dróg w należytym stanie

technicznym, powinno być priorytetem, w celu eliminowania zagrożenia hałasem. Eliminacja
kolein, ubytków, źle osadzonych studzienek oraz generalne remonty nawierzchni powinny
być głównymi działaniami w dziedzinie ochrony przed hałasem drogowym dla wysokich
przekroczeń hałasu powyżej 5 dB, kiedy brak jest możliwości zastosowania środków
organizacyjnych. Szacowany, średni zysk akustyczny może wynieść w przypadku remontu
jezdni 2-3 dB, w zależności od stanu nawierzchni.
Wykorzystanie nawierzchni drogowych określanych mianem cichych lub porowatych
wykazuje właściwości tłumiące hałas drogowy. Jest wiele typów i rodzajów cichych
nawierzchni (nawierzchnie dwuwarstwowe i jednowarstwowe, z różną zawartością wolnej
przestrzeni, różną wielkością uziarnienia). Skuteczność akustyczna takich nawierzchni
zależy przede wszystkim od budowy nawierzchni, prędkości ruchu oraz kategorii pojazdów
(dla pojazdów lekkich skuteczność akustyczna jest większa niż dla pojazdów ciężkich).
Im większa prędkość ruchu, tym tłumienie hałasu jest większe.
Na podstawie własnych badań wykonawcy opracowania, hałasu emitowanego do
środowiska od dróg stwierdzono, że zwiększenie zawartości wolnych przestrzeni w asfalcie
porowatym z 15-18% do co najmniej 22% pozwala na redukcję hałasu samochodów
osobowych o około -6,5 dB i ciężarowych o około -4,5 dB. Układ dwuwarstwowy powoduje
zmniejszenie hałasu drogowego o 8-10 dB. Innymi istotnymi zaletami tego typu nawierzchni
jest
a

zapobieganie
także

polepszenie

tworzeniu
widoczności

się
podczas

zjawiska
opadów

deszczu

„aqua-planingu”,
„wodny

spray”.

W przeciwieństwie do innych metod redukcji hałasu, np. ekranów akustycznych, ciche
nawierzchnie nie są negatywnie odbierane przez mieszkańców. Jednakże oprócz
niewątpliwych zalet nawierzchnia ta posiada również wady, związane z kosztami utrzymania
oraz obniżeniem jej skuteczności w przypadku niedostatecznej dbałości o jakość
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nawierzchni. Zatykanie się porów powoduje obniżenie zdolności do redukcji hałasu, dlatego
tego typu nawierzchnie wymagają większych nakładów finansowych na etapie eksploatacji.
Poniższa tabela przedstawia klasyfikację głośności danej nawierzchni wg metody
CPX opartej na normie ISO/DIS 11819-2.2.
Wartość dopuszczalna
głośności [dB] wg metody CPX
<93,5
93,5-96,4
96,5-99,4
99,5-102,4
≥102,5

Klasyfikacja nawierzchni
Nawierzchnie ciche
Nawierzchnie o zredukowanej hałaśliwości
Nawierzchnie o normalnej hałaśliwości
Nawierzchnie o podwyższonej hałaśliwości
Nawierzchnie o nadmiernej hałaśliwości
Tabela 6.9 Klasyfikacja głośności nawierzchni wg metody CPX.

Poniższa tabela przedstawia
z określonym poziomem hałaśliwości.

zestawienie

różnych

rodzajów

nawierzchni

Oznaczenie
nawierzchni

Nazwa nawierzchni

Poziom
głośności
wg metody
CPX [dB]

DAC 16

Beton asfaltowy

98,5

Nawierzchnie o normalnej hałaśliwości

Różnica w
stosunku do
nawierzchni
referencyjnej
[dB]
-0,2

DAC 12

Beton asfaltowy

99,3

Nawierzchnie o normalnej hałaśliwości

0,6

DAC 11

Beton asfaltowy

96,8

Nawierzchnie o normalnej hałaśliwości

-1,9

SMA 12

99,2

Nawierzchnie o normalnej hałaśliwości

0,5

98,7

Nawierzchnie o normalnej hałaśliwości

-

SMA 10

Mastyks grysowy
Mastyks grysowy nawierzchnia
referencyjna
Mastyks grysowy

98,4

Nawierzchnie o normalnej hałaśliwości

-0,3

SMA 8

Mastyks grysowy

97,2

Nawierzchnie o normalnej hałaśliwości

-1,5

SMA 5

97,6

Nawierzchnie o normalnej hałaśliwości

-1

96,7

Nawierzchnie o normalnej hałaśliwości

-2

CC

Mastyks grysowy
Mastyks grysowy o
obniżonej głośności
Cienka warstwa o
nieciągłym uziarnieniu
Cienka warstwa o
nieciągłym uziarnieniu
Asfalt porowaty
jednowarstwowy
Asfalt porowaty
jednowarstwowy
Asfalt porowaty
dwuwarstwowy
Mieszanka
modyfikowana gumą
Mieszanka
modyfikowana gumą
Cienka warstwa na
zimno - Slurry Seal
Mieszanka o
nieciągłym uziarnieniu
Beton cementowy

97,9

CB

Kostka betonowa

102,9

PS

Kostka kamienna

106,4

SMA 11

SMA LA
BBTM 8
BBTM 5
PAC 11
PAC 8
DPAC 8+16
RA 11
RA 8
SS
MNU 11

95,3
93,5

Klasyfikacja głośności

Nawierzchnie o zredukowanej
hałaśliwości
Nawierzchnie o zredukowanej
hałaśliwości

-5,2

98

Nawierzchnie o normalnej hałaśliwości

-0,6

94,5

Nawierzchnie o zredukowanej
hałaśliwości

-4,2

93,2

Nawierzchnie ciche

-5,5

98,4

Nawierzchnie o normalnej hałaśliwości

-0,3

97,9

Nawierzchnie o normalnej hałaśliwości

-0,8

99,4

Nawierzchnie o normalnej hałaśliwości

0,7

99,7

Nawierzchnie o podwyższonej
hałaśliwości
Nawierzchnie o normalnej hałaśliwości
Nawierzchnie o nadmiernej
hałaśliwości
Nawierzchnie o nadmiernej

Program Ochrony Środowiska przed hałasem dla miasta Ruda Śląska
Id: 68411EFF-A2FB-4510-A056-BD29BC737685. Podpisany

-3,4

1
-0,8
4,2
7,7

Strona 105 z 108
Strona 105

Oznaczenie
nawierzchni

Nazwa nawierzchni

PERS

Nawierzchnia
poroelastyczna

Poziom
głośności
wg metody
CPX [dB]

Klasyfikacja głośności

Różnica w
stosunku do
nawierzchni
referencyjnej
[dB]

hałaśliwości
88,7

Nawierzchnie ciche

-10

Tabela 6.10 Poziom głośności w zależności od rodzaju nawierzchni.
Źródło: Wykład na III ogólnopolskim Forum Specjalistycznym – Nawierzchnie drogowe 2015, P.
Mioduszewski

Poniższa tabela przedstawia wyniki prac badawczych nad wpływem różnych
rodzajów nawierzchni na wielkość emisji hałasu w zależności od prędkości i udziału
pojazdów ciężkich.
Charakterystyka
nawierzchni
SMA: 13-16 mm
SMA: 10-12 mm
SMA: 4-6 mm
PAC<14-16 mm
DPAC - 2 warstwy,
5-8 mm
CC gładki, <12-18
mm
CC, z odsłoniętym
kruszywem, 7-9 mm

Prędkość pojazdów 61-80 km/h
Prędkość pojazdów 61-80 km/h
Udział procentowy Udział procentowy Udział procentowy Udział procentowy
pojazdów ciężkich
pojazdów ciężkich
pojazdów ciężkich
pojazdów ciężkich
0-5%
6-19%
0-5%
>5%
Nawierzchnia referencyjna
-1
-1
-1
-1
-3
-2
-3
-1
-2
-1
-2
-1
-6

-5

-6

-5

+1

+2

+1

+2

-2

-1

-2

-1

Tabela 6.11 Korekta emisji hałasu w zależności od rodzaju nawierzchni, struktury ruchu i prędkości
w stosunku do nawierzchni referencyjnej SMA: 13-16 mm.
Źródło: Tyre/Road Noise Reference Book, U. Sandberg, J.A. Ejsmont.

Realizacja cichych nawierzchni jest uzasadniona w przypadkach przekroczeń
dopuszczalnych wartości poziomu hałasu sięgających kilku decybeli. Jednocześnie należy
zaznaczyć, iż skuteczność akustyczna cichych nawierzchni zależy nie tylko od jej budowy,
ale również od rodzaju pojazdów samochodowych oraz od prędkości ruchu. Im większy
procent udziału pojazdów ciężkich w potoku ruchu tym mniejsza wypadkowa redukcja hałasu
wynikająca z właściwości samej nawierzchni. Stosowanie cichych nawierzchni zaleca się na
obszarach o wysokich prędkościach przejazdu (hałas aerodynamiczny), gdzie nie dominuje
hałas pochodzący od silników. Największą wadą porowatych cichych nawierzchni drogowych
jest spadek ich efektywności wraz z upływającym czasem. Zjawisko to spowodowane jest
przez zanieczyszczenia, które wypełniają pory na powierzchni jezdni. Zmniejszenie ich
objętości powoduje zmniejszenie właściwości pochłaniających nawierzchni. W celu
utrzymania skuteczności akustycznej w długim okresie czasu konieczne jest ich regularne
czyszczenie w celu usunięcia zanieczyszczeń. Zaleca się czyszczenie cykliczne, 2 razy
w ciągu roku, przy czym częstość tej operacji zależy od prędkości ruchu na drodze oraz
natężenia ruchu. Dodatkowe problemy związane są z utrzymaniem właściwości nawierzchni
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cichych w okresie zimowym. W przypadku niskich temperatur należy zapobiegać
zamarznięciu wody w porach nawierzchni poprzez stosowanie soli lub solanki.
Na podstawie powyższych tabel należy stwierdzić, spore zróżnicowanie poziomu
emisji hałasu w zależności od nawierzchni. Pod względem ochrony przed hałasem powinno
wykluczyć się ze stosowania nawierzchnie z kostki. Niewielkie zmiany właściwości tej samej
mieszanki znacząco wpływają na poziom emisji hałasu, co dobrze przedstawiają wyniki dla
poziomu głośności asfaltu porowatego. Wśród nawierzchni drogowych zaklasyfikowanych do
kategorii o normalnej hałaśliwości istnieje spory wybór i w większości przypadków pozwalają
na osiągnięcie poprawy warunków akustycznych. Przy wymianie nawierzchni, należy
pamiętać o jednoczesnym egzekwowaniu ograniczeń prędkości. Na drogach o dobrej
nawierzchni obserwuje się wzrost prędkości przejazdu. W takiej sytuacji oba czynniki będą
się wzajemnie znosić, bez uzyskania poprawy klimatu akustycznego.

7. Streszczenie w języku niespecjalistycznym
Niniejszy dokument opracowany został w celu wskazania działań jakie należy podjąć
w celu redukcji poziomu hałasu na terenie miasta Ruda Śląska. Czasookres obowiązywania
niniejszego dokumentu określony został do roku 2023 co wynika z przepisów krajowych oraz
Dyrektywy zaimplementowanej do POŚ.
Niniejszy dokument opracowany został na podstawie Map akustycznych stanowiących
punkt wyjściowy Programów ochrony środowiska przed hałasem. Mapą bazową była mapa
przekroczeń wartości dopuszczalnych hałasu. Na podstawie tych map zidentyfikowane
zostały budynki akustycznie chronione, które leżą w zasięgu obliczonych przekroczeń
hałasu. Dla tych budynków wskazano w niniejszym POSH działania zmierzające do poprawy
klimatu akustycznego na terenie miasta Ruda Śląska.
Analiza map akustycznych wskazała, że dominującym źródłem hałasu na terenie
miasta są drogi. Dla pozostałych źródeł hałasu nie zidentyfikowano bądź zidentyfikowano
niewielkie przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu. W celu redukcji hałasu
w niniejszym dokumencie wyszczególniono działania naprawcze, kore podzielono na
programowe, monitoringowe i edukacyjne.
Działania edukacyjne mają na celu podnoszenie świadomości mieszkańców na temat
hałasu i sposobów walki z nim. Działania monitoringowe stosuje się w miejscach na terenie
miasta, gdzie wartości dopuszczalne hałasu zostały przekroczone w granicach niepewności
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mapy akustycznej lub też w miejscach gdzie przekroczenie występuje w tzw. pasie
drogowym.
Działania naprawcze programowe to działania, które wskazują kroki jakie należy
podjąć w tym konkretne rozwiązania, które w przyszłości pozwolą ograniczyć przekroczenia
hałasu na terenie miasta Ruda Śląska.
Działania te stanowią swego rodzaju kontynuację podjętych już w poprzednim POSH
kroków. Wykonana w 2017 roku Mapa akustyczna (II edycja mapowania) wskazuje na
podstawie otrzymanych wyników powierzchni poszczególnych przedziałów poziomów
hałasu, że zastosowane dotychczas rozwiązania przynoszą rezultaty. Otrzymane wyniki
w Mapie akustycznej z 2017r. wskazują na zmniejszające się powierzchnie poszczególnych
przedziałów hałasu co jest pozytywnym sygnałem.
Program ochrony środowiska prze hałasem jest aktualizowany co najmniej raz na 5 lat,
co jest zbieżne z kształtowaniem się miasta i zmianami jakie zachodzą w każdej aglomeracji.
Hałas bowiem, jest składową wielu czynników i nie ma możliwości jednym dokumentem
„spowodowanie”, że wszystkie źródła zostaną wyciszone. Kształtowanie się klimatu
akustycznego jest procesem ciągłym stąd istnieje ciągła konieczność aktualizowania
niniejszego POSH.
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