
VI. Klimat akustyczny

VI.1. Podstawy prawne, kryteria oceny ha∏asu
Ha∏as jako dêwi´k ucià˝liwy jest jednym z istotnych czynników wp∏ywajàcych na pogorszenie
stanu Êrodowiska, w którym ˝yjemy. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony Êro-
dowiska, traktuje ha∏as jako zanieczyszczenie, wobec którego nale˝y przyjmowaç takie same
ogólne zasady  post´powania, jak do pozosta∏ych zanieczyszczeƒ i zwiàzanych z nimi dzie-
dzin ochrony Êrodowiska. 

Pomiary i badania monitorujàce stan klimatu akustycznego wskazujà na post´pujàcà degra-
dacj´ Êrodowiska zwiàzanà ze wzrostem zagro˝enia ha∏asem, przede wszystkim komunika-
cyjnym (drogowym, kolejowym, lotniczym, wodnym). Wraz z dynamicznym rozwojem w ostat-
nich latach komunikacji drogowej wzros∏o zanieczyszczenie akustyczne Êrodowiska, szcze-
gólnie na terenach miejskich oraz w rejonach tras komunikacyjnych.
Dotychczas funkcjonowa∏y dwa kryteria oceny ha∏asu w Êrodowisku, okreÊlajàce stan degra-
dacji klimatu akustycznego:
• poziomy dopuszczalne ha∏asu, okreÊlone w rozporzàdzeniu Ministra Ochrony Ârodowi-

ska, Zasobów Naturalnych i LeÊnictwa z dnia 13 maja 1998 roku w sprawie dopuszczal-
nych poziomów ha∏asu w Êrodowisku – tabela VI.1,

• poziomy progowe, okreÊlone w rozporzàdzeniu Ministra Ârodowiska z dnia 9 stycznia
2002 roku w sprawie wartoÊci progowych poziomu ha∏asu – tabela VI.2.

Brak mo˝liwoÊci osiàgni´cia w najbli˝szych latach takiego stanu klimatu akustycznego na te-
renach zagospodarowanych, aby nie by∏y przekraczane wartoÊci dopuszczalne okreÊlone
w ww. rozporzàdzeniu MOÂZNiL, zadecydowa∏ o okreÊleniu poziomów progowych.
WartoÊci progowe poziomów zawarte w rozporzàdzeniu Ministra Ârodowiska z dnia 9 stycz-
nia 2002 roku stanowià kryterium, jakie nale˝y stosowaç w przypadku terenów najbardziej za-
gro˝onych ha∏asem, wymagajàcych dzia∏aƒ naprawczych w pierwszej kolejnoÊci.
Wymagania prawne w zakresie ochrony Êrodowiska przed ha∏asem odnoszà si´ osobno do
dwóch pór doby (zgodnie z ww. rozporzàdzeniami):
• dla pory dziennej, dla 16 lub 8 (w zale˝noÊci od typu êród∏a ha∏asu) najniekorzystniejszych

godzin w przedziale czasu 6-22,
• dla pory nocnej, dla 8 lub 1 najniekorzystniejszej godziny w przedziale czasu 22-6.

WartoÊci dopuszczalnych poziomów dêwi´ku (równowa˝nych oznaczanych LAeq) w Êrodowi-
sku sprecyzowane sà w tabeli VI.1. Poziomy te sà zale˝ne od funkcji urbanistycznej, jakà
spe∏nia dany teren i powinny stanowiç bezwzgl´dnie przestrzeganà norm´ szczególnie w od-
niesieniu do terenów nowoprojektowanych.
Nale˝y jednak zaznaczyç, ˝e rozporzàdzenie Ministra Ochrony Ârodowiska, Zasobów Natu-
ralnych i LeÊnictwa z dnia 13 maja 1998 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów ha∏asu
w Êrodowisku straci∏o moc prawnà 30 czerwca 2004 roku.
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DOPUSZCZALNE POZIOMY HA¸ASU W ÂRODOWISKU
(rozporzàdzenie Ministra Ochrony Ârodowiska, LeÊnictwa Zasobów Naturalnych i LeÊnictwa  z dnia 13 maja 1998 roku

w sprawie dopuszczalnych poziomów ha∏asu w Êrodowisku – Dz.U. Nr 66/98, poz. 43)

Tabela VI.1. Dopuszczalne poziomy ha∏asu w Êrodowisku powodowanego przez poszczególne grupy êróde∏ ha∏a-
su, z wy∏àczeniem ha∏asu powodowanego przez linie elektroenergetyczne oraz starty, làdowania
i przeloty statków powietrznych

Table VI.1. Permissible noise levels in the environment caused by particular groups of noise sources, excluding
noise generated by power lines, take-offs, landing and passages of airplanes 

Przyjmowana jest powszechnie zasada, ˝e na terenach zagospodarowanych w pierwszej ko-
lejnoÊci podejmowane powinny byç przedsi´wzi´cia ochronne dla obszarów najbardziej za-
gro˝onych ha∏asem, a w dalszej kolejnoÊci rozwiàzanie problemów w rejonach mniej zagro-
˝onych ha∏asem. Zró˝nicowanie w czasie przyznawania Êrodków finansowych wymaga jed-
nak opracowania jasnych kryteriów ich uruchamiania. Takim kryterium jest progowy poziom
ha∏asu.
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WARTOÂCI PROGOWYCH POZIOMÓW HA¸ASU W ÂRODOWISKU
(rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartoÊci progowych poziomów ha∏asu – 

Dz.U. Nr 8, poz. 81)

Tabela VI.2. WartoÊci progowych poziomów ha∏asu w Êrodowisku 
Table VI.2. Threshold values of noise levels in the environment 

VI.2. Ha∏as komunikacyjny
VI.2.1. Ha∏as drogowy

O stanie klimatu akustycznego w Êrodowisku, szczególnie w Êrodowisku zurbanizowanym,
decyduje przede wszystkim ruch komunikacyjny. 
Najwi´ksze zagro˝enie Êrodowiska ha∏asem komunikacyjnym wyst´puje na terenie aglome-
racji szczeciƒskiej oraz wzd∏u˝ g∏ównych ciàgów komunikacyjnych (drogowych oraz kolejo-
wych). Zagro˝enie ha∏asem lotniczym w województwie zachodniopomorskim nie wyst´puje.  
W 2002 roku na zamówienie Gminy Miasto Szczecin Biuro Projektowo-Pomiarowe „Elgwid”
wykona∏o opracowanie pt. „OkreÊlenie wartoÊci progowych na terenie aglomeracji Szczecina”
oparte na pomiarach ha∏asu w porze dziennej i nocnej na terenie ÊródmieÊcia Szczecina oraz
przy g∏ównych trasach komunikacyjnych, sàsiadujàcych z zabudowà mieszkalnà.
Pomiary mia∏y na celu wyodr´bnienie obszarów, na których poziom ha∏asu przekracza poziom
progowy i klasyfikuje te obszary do kategorii terenu zagro˝onego ha∏asem (zgodnie z kryte-
riami okreÊlonymi w za∏àczniku do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska z dnia 9 stycznia 2002
roku w sprawie wartoÊci progowych poziomu ha∏asu).
W pracy uwzgl´dniono tak˝e wyniki pomiarów wykonane i publikowane przez Wojewódzki In-
spektorat Ochrony Ârodowiska w Szczecinie. 
Badania obejmowa∏y g∏ównie dzielnic´ ÂródmieÊcie, która sk∏ada si´ z dziewi´ciu osiedli,
o zró˝nicowanym funkcjonalnie charakterze. Zwarta XIX-wieczna zabudowa mieszkaniowa
wyst´puje w osiedlach Centrum, Pó∏noc, Zachód oraz cz´Êciowo Turzyn, a tak˝e Stare i No-
we Miasto. Du˝a cz´Êç ÂródmieÊcia zbudowana zosta∏a na uk∏adzie gwiaêdzistym z placami
w formie rond oraz szerokimi alejami obsadzonymi drzewami. Trasy komunikacji tramwajowej
w zdecydowanej wi´kszoÊci przebiegajà wydzielonymi pasami, Êrodkiem alei, w znacznej od-
leg∏oÊci od zabudowy mieszkaniowej. W osiedlach Niebuszewo-Bolinko, ¸´kno, Stare Miasto,
znajdujà si´ du˝e obszary zieleni miejskiej. W osiedlach Centrum i Zachód krzy˝ujà si´ g∏ów-
ne trasy komunikacyjne miasta. Dzielnica Drzetowo-Grabowo ma generalnie charakter prze-
mys∏owy, a XIX-wieczna zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest g∏ównie w jej cz´Êci po-
∏udniowej. W dzielnicy ÂródmieÊcie zlokalizowanych jest pi´ç szpitali oraz wi´kszoÊç obiek-
tów szkolnych, a wi´c terenów dla których obowiàzujà ni˝sze poziomy progowe.
Z uwagi na du˝e nat´˝enia ruchu komunikacyjnego oraz koncentracj´ obiektów handlowo-us∏u-
gowych, to w∏aÊnie w ÊródmieÊciu wyst´puje najwi´ksze zagro˝enie Êrodowiska ha∏asem. 
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Wykonane badania wskaza∏y przekroczenie poziomów progowych na 13 obszarach w porze
dziennej i na 14 obszarach w porze nocnej. Zestawienie przekroczenia poziomów progowych
ha∏asu w porze dziennej i nocnej pokazano w tabeli VI.3.

Tabela VI.3. Tabelaryczne zestawienie d∏ugotrwa∏ego Êredniego poziomu dêwi´ku LAeqLT oraz wielkoÊci przekro-
czeƒ poziomów progowych

Table VI.3. List of average long-term noise level LAeqLT and values exceeding threshold values
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Wykonane pomiary wskazujà, ˝e:
• najwi´ksze zagro˝enie ha∏asem (przekraczajàcym poziom 75 dB(A) w porze dziennej) wy-

st´puje przy zabudowie mieszkaniowej zlokalizowanej wzd∏u˝ tras komunikacyjnych:
trasa nr 1 – ul. Wyszyƒskiego  nr  5, 7, 8, 10, 12  i 14 
trasa nr 3 – ul. Kolumba nr  5-12, 68-70 
trasa nr 13 – al. Piastów nr 36-40 

• najwi´ksze zagro˝enie ha∏asem (przekraczajàcym poziom 67 dB(A) w porze nocnej),
stwierdzono przy zabudowie mieszkaniowej zlokalizowanej wzd∏u˝ tras komunikacyjnych:

trasa nr 1 – ul. Wyszyƒskiego  nr 5, 7, 8, 10, 12  i 14 
trasa nr 11 – ul. Sikorskiego nr 19, 19a, 20, 20a, 22d i 23a
trasa nr 13  – al. Piastów nr 36-40
trasa nr 22 – ul. Krasiƒskiego nr 13-18, 21-24, 86-90 i 95-97

• zestawienie d∏ugoÊci ulic o okreÊlonym poziomie ha∏asu w poszczególnych grupach przed-
stawiono w tabeli IV.4.

Tabela VI.4

• Nie stwierdzono przekroczeƒ poziomów progowych ha∏asu powodowanych dzia∏alnoÊcià
przemys∏owà.
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