
• Ha∏as powodowany ruchem tramwajowym jest wyraênie zauwa˝alny w rejonach, gdzie to-
rowisko wbudowane jest w jezdni´, a w odleg∏oÊci do 15 m od osi torów zlokalizowana jest
wielopi´trowa zabudowa mieszkaniowa (ul. Krzywoustego, cz´Êci ulic Wyzwolenia, Krasiƒ-
skiego, Niemierzyƒskiej i Kolumba). Generalnie, równowa˝ny poziom ha∏asu emitowany
przez tramwaje w porze dziennej nie decyduje o przekroczeniach poziomów dopuszczal-
nych. Istotnym êród∏em ha∏asu sà natomiast tramwaje kursujàce po godzinie 22, kiedy ob-
ni˝eniu ulega poziom t∏a akustycznego w Êrodowisku.

• Zaobserwowano znaczne zmniejszenie ruchu pojazdów ci´˝arowych w rejonie Êródmie-
Êcia. O wysokiej emisji ha∏asu pojazdów ci´˝kich decydujà g∏ównie autobusy komunikacji
miejskiej i tramwaje.

• Stwierdzono korzystny wp∏yw wprowadzania  ruchu okr´˝nego na skrzy˝owaniach. Ronda
wymuszajà popraw´ p∏ynnoÊci ruchu drogowego, przy ograniczeniu pr´dkoÊci pojazdów,
co w rezultacie powoduje ograniczenie emisji ha∏asu.

• Na odcinkach ulic, gdzie wyst´pujà du˝e pr´dkoÊci pojazdów, decydujàce znaczenie dla
emisji ha∏asu w rejonach zabudowy mieszkaniowej ma jakoÊç nawierzchni drogi.

• Stwierdzono, ˝e na wszystkich ciàgach komunikacyjnych nie sà respektowane przepisy ru-
chu drogowego nakazujàce ograniczenie pr´dkoÊci pojazdów. Ma to decydujàcy wp∏yw na
emisj´ ha∏asu szczególnie w porze nocnej.

• Maksymalna energia akustyczna emitowana jest przez ruch pojazdów w paÊmie 1 000 Hz, co
Êwiadczy, ˝e ha∏as pochodzi od zjawisk powstajàcych na styku opon samochodowych z na-
wierzchnià (ha∏as toczenia), a w mniejszym stopniu od pracy silników i uk∏adów wydechowych. 

Wysoki poziom dêwi´ku emitowanego do Êrodowiska przez ruch drogowy, mierzony  przy za-
budowie chronionej przed ha∏asem, wskazuje na koniecznoÊç podejmowania skutecznych
dzia∏aƒ majàcych na celu jego ograniczenie. Generalnie mo˝na zauwa˝yç, ˝e najwy˝sze po-
ziomy ha∏asu wyst´pujà przy ulicach o du˝ym nat´˝eniu ruchu, o z∏ym stanie nawierzchni
(najcz´Êciej nawierzchni brukowej), z zabudowà mieszkaniowà po∏o˝onà  w niewielkiej odle-
g∏oÊci od jezdni. Na podwy˝szenie ekwiwalentnego poziomu ha∏asu ma wp∏yw tak˝e ruch
tramwajowy, z uwagi na z∏à jakoÊç torowisk i wozów taboru tramwajowego.

VI.2.2. Ha∏as kolejowy

W roku 2003 wykonane zosta∏y na terenie miasta Szczecina badania ha∏asu pochodzàcego
od ruchu kolejowego. Teren obj´ty badaniem dotyczy∏ fragmentów wszystkich dzielnic Szcze-
cina, które sàsiadujà z liniami kolejowymi, o zró˝nicowanym funkcjonalnie charakterze. Ruch
kolejowy ulega w ostatnich latach znacznym zmianom. Podobnie jak w kraju, tak równie˝
w Szczecinie na cz´Êci linii kolejowych panuje intensywny ruch, na innych zamiera. Cz´Êç li-
nii na Prawobrze˝u jest wy∏àczona z eksploatacji. 
Badania ha∏asu kolejowego zosta∏y wykonane w sezonie wakacyjnym, w okresie, kiedy kur-
sowa∏y wszystkie dodatkowe, okresowe pociàgi dalekobie˝ne. W pozosta∏ych porach roku po-
ziom ha∏asu kolejowego powinien byç ni˝szy od aktualnie wyznaczonego.
Najwi´ksze nat´˝enie ruchu kolejowego panuje na linii kolejowej nr 351 Poznaƒ – Szczecin G∏ówny,
na odcinku Regalica – Szczecin Dàbie. Najwi´ksze nara˝enie na ha∏as kolejowy w rejonie tej trasy
wyst´puje na Osiedlu Zdroje, gdzie zabudowa mieszkaniowa, jedno- i wielorodzinna zlokalizowana
jest w odleg∏oÊci 40-50 m na pó∏noc od torów. Sam tor kolejowy przebiega po nasypie, powy˝ej po-
ziomu ulic. Zlokalizowany jest tam te˝ przystanek dla pociàgów podmiejskich Szczecin Zdroje.
Kolejny obszar z zabudowà mieszkaniowà nara˝ony na wysoki poziom ha∏asu kolejowego po-
∏o˝ony jest równie˝ wzd∏u˝ linii nr 351, na trasie od stacji Szczecin Dàbie do wschodnich gra-
nic administracyjnych miasta, w osiedlu Wielgowo-Zdunowo, gdzie zabudowa mieszkaniowa,
jednorodzinna, zlokalizowana jest w odleg∏oÊci 15-20 m po obu stronach od torów. Sam tor
kolejowy przebiega nieco powy˝ej poziomu ulic. Budynki najbardziej nara˝one na ha∏as sà
administrowane przez PKP. W tym rejonie zlokalizowany jest równie˝ przystanek dla pocià-
gów podmiejskich Szczecin Zdunowo. Ha∏as kolejowy odczuwalny jest równie˝ na terenie sa-
natorium Zdunowo, po∏o˝onego w lesie, kilkaset metrów od torów kolejowych.
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Umiarkowany ruch kolejowy panuje na linii nr 273 Wroc∏aw G∏ówny – Szczecin G∏ówny,
w osiedlach Podjuchy, ˚ydowce i Klucz, gdzie zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna zloka-
lizowana jest w odleg∏oÊci 50-60 m na wschód od torów. Sam tor kolejowy przebiega w zag∏´-
bieniu, poni˝ej poziomu ulic.
Linia kolejowa nr 432 Szczecin Wstowo – Szczecin Turzyn przebiega w rejonie zabudowy
mieszkaniowej na osiedlu Pomorzany, biegnàc w g∏´bokim wykopie. Poruszajà si´ po niej
g∏ównie pociàgi towarowe oraz podmiejskie, udajàce si´ do swej bazy na stacji Wzgórze Het-
maƒskie. W rejonie tym zlokalizowana jest wysoka zabudowa mieszkaniowa (ul. Dunikow-
skiego), a na ha∏as kolejowy nara˝eni sà g∏ównie mieszkaƒcy 9 wie˝owców (11 pi´ter), zlo-
kalizowanych w sàsiedztwie linii kolejowej. 
Obie linie kolejowe, nr 408  Szczecin G∏ówny – Szczecin Gumieƒce oraz nr 851 Szczecin Wsto-
wo – Szczecin Gumieƒce, emitujà ha∏as na terenie osiedla Gumieƒce, w rejonie ulicy Radomskiej
i Husarów, na których znajduje si´ zabudowa jednorodzinna i niewielkie zak∏ady rzemieÊlnicze.
Sam tor kolejowy przebiega po nasypie, powy˝ej poziomu ulic. Zlokalizowana tam te˝ jest stacja
kolejowa z odprawà celnà Szczecin Gumieƒce, a tak˝e stacja towarowa. Po linii nr 408 kursujà
wy∏àcznie pociàgi pasa˝erskie (w porze dziennej). Po linii 851 kursujà pociàgi towarowe.
Linià kolejowà o zamierajàcym ruchu pociàgów jest linia nr 406 Szczecin G∏ówny – Trzebie˝
Szczeciƒska, wyznaczajàca w mieÊcie granic´ dzielnicy ÂródmieÊcie. Od przystanku Turzyn
do przystanku Niebuszewo biegnie ona po terenie p∏askim lub w zag∏´bieniu, w rejonie ul. Ry-
dzewskiej, w odleg∏oÊci 10-15 m od domów jednorodzinnych. Od stacji Niebuszewo do przy-
stanku Drzetowo tory przebiegajà po terenie otwartym, a ha∏as kolejowy oddzia∏uje na du˝e
obszary o bardzo zró˝nicowanej zabudowie mieszkaniowej. Od przystanku ˚elechowa do
pó∏nocnych granic miasta, wzd∏u˝ tej linii, zlokalizowana jest rzadka zabudowa mieszkaniowa
jedno- i wielorodzinna oraz zak∏ady przemys∏owe. Na stacji  Glinki znajduje si´ du˝a stacja to-
warowa, na której formowane sà  pociàgi towarowe. Obecnie na trasie tej kursujà nieregular-
nie wy∏àcznie pociàgi towarowe z nat´˝eniem 1-8 pociàgów/dob´. W pó∏nocnej cz´Êci osie-
dla Skolwin, w pobli˝u torów, zlokalizowane jest osiedle domków jednorodzinnych. W rozk∏a-
dzie jazdy przewidywana jest mo˝liwoÊç uruchomienia pociàgów podmiejskich do Polic.
W rejonie stacji Szczecin G∏ówny znajduje si´ wysoka zabudowa mieszkaniowa, ale liczba osób
nara˝onych na ha∏as kolejowy jest stosunkowo ma∏a. Przez stacj´ przechodzi tylko ruch pocià-
gów pasa˝erskich. Wi´ksza cz´Êç ruchu skierowana jest w kierunku stacji Port Centralny, a na
tej trasie nie ma w pobli˝u zabudowy mieszkaniowej. Pociàgi zaczynajà lub koƒczà bieg na sta-
cji Szczecin G∏ówny, wi´c poruszajà si´ w tym rejonie z ograniczonà pr´dkoÊcià. Dodatkowy ha-
∏as powodowany jest przez  manewry zwiàzane z podstawianiem i odholowywaniem sk∏adów po-
ciàgów dalekobie˝nych.
Linia kolejowa Szczecin Dàbie – Goleniów w osiedlu Dàbie przebiega w pobli˝u zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej (przy ulicy Nowogardzkiej) oraz jednorodzinnej (przy ulicy Ra-
ciborskiej). W osiedlu Za∏om linia ta jest oddzielona od zabudowy mieszkaniowej, jednoro-
dzinnej (przy ul. Produkcyjnej) pasmem lasu o szerokoÊci ok. 30 m. Nat´˝enie ruchu pasa-
˝erskiego i towarowego jest umiarkowane.
W tabeli VI.5 przedstawiono wyniki pomiarów i porównanie pomierzonych poziomów ha∏asu
kolejowego z poziomami progowymi.

Tabela VI.5. Porównanie poziomów ha∏asu kolejowego z wartoÊciami progowymi
Table VI.5. Comparison of railway noise levels with threshold values 
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Wnioski z wykonanych badaƒ i pomiarów wskazujà mi´dzy innymi, ˝e:
• na terenie obszarów chronionych po∏o˝onych wzd∏u˝ analizowanych g∏ównych linii kolejo-

wych na terenie aglomeracji szczeciƒskiej nie stwierdzono przekroczenia poziomów pro-
gowych w porze dziennej;

• w porze nocnej stwierdzono przekroczenie poziomów progowych ha∏asu tylko na terenie
osiedla Wielgowo-Zdunowo, w rejonie zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej wzd∏u˝
ulic: Przytorze1-5, Zagajnikowa 6, GoÊciniec 1-11. Jest to zabudowa jednorodzinna, zloka-
lizowana bezpoÊrednio przy torach kolejowych, administrowana przez PKP;

• niebezpieczeƒstwo przekroczenia poziomów progowych ha∏asu w porze nocnej wyst´puje
na osiedlu Zdroje, przy zabudowie mieszkaniowej zlokalizowanej przy ulicach: Bagienna,
Osiedleƒcza i Czeremchowa. W tych rejonach obliczony poziom równowa˝ny ha∏asu kole-
jowego jest równy poziomowi progowemu (w porze nocnej), ale zwa˝ywszy na niepewnoÊç
jego oszacowania, nie mo˝na jednoznacznie stwierdziç czy wystàpi∏o przekroczenie, czy
nie;

• ha∏as kolejowy w rejonie zabudowy przy ul. Czwartaków 1 i Walecznych 17 osiàga równie˝
wysokie wartoÊci, ale poziom t∏a akustycznego (ha∏asu komunikacyjnego) w tym rejonie
jest na tyle wysoki, ˝e z formalnego punkty widzenia jest on nierozró˝nialny z t∏em pomia-
rowym;

• najwi´ksze przekroczenie wartoÊci dopuszczalnych ha∏asu w Êrodowisku stwierdzono
w osiedlu Zdroje, w obszarze chronionej zabudowy mieszkaniowej przy ulicach: Bagienna,
Osiedleƒcza i Czeremchowa. Wynosi ono 9-12 dB(A) w porze dziennej i 18-22 dB(A) w po-
rze nocnej. 

Generalnie ha∏as emitowany przez ruch kolejowy zale˝y od intensywnoÊci tego ruchu, rodza-
ju i typu sk∏adów pociàgów, stanu technicznego taboru i torowiska oraz pr´dkoÊci przejazdu.
Zdecydowane pogorszenie klimatu akustycznego, powodowanego ruchem kolejowym, nast´-
puje na terenach podlegajàcych ochronie zlokalizowanych w sàsiedztwie magistrali kolejo-
wych o du˝ym nat´˝eniu ruchu. Z uwagi na wprowadzane ograniczenia w ruchu szczególnie
pociàgów pasa˝erskich, zagro˝enie Êrodowiska ucià˝liwym ha∏asem powinno w latach na-
st´pnych maleç. Jednak pogarszajàcy si´ stan taboru kolejowego, szczególnie towarowego,
oraz wzrost pr´dkoÊci ruchu pociàgów pasa˝erskich wp∏ywaç b´dzie na wzrost emisji ha∏asu
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na niektórych liniach kolejowych. Z tego wzgl´du monitorowanie zmian klimatu akustycznego
w rejonach linii kolejowych, szczególnie o du˝ym nat´˝eniu ruchu, powinno byç kontynuowane.

VI.3. Ha∏as przemys∏owy
Ucià˝liwoÊç spowodowana ha∏asem przemys∏owym wià˝e si´ bezpoÊrednio z dzia∏alnoÊcià
kontrolnà WIOÂ, prowadzonà g∏ównie w oparciu o plan roczny kontroli, ustalony na podstawie
tzw. celów kontroli formu∏owanych przez G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska. Celem
kontroli na lata 2002 i 2003 by∏o ograniczenie ucià˝liwoÊci zwiàzanych z ponadnormatywnà
emisjà ha∏asu. 
Ogó∏em na 99 przeprowadzonych kontroli w 2002 roku w 27,8% stwierdzono naruszenie obo-
wiàzujàcych przepisów, a w 2003 roku – na 73 przeprowadzonych kontroli w 23% przypadków
stwierdzono naruszenia.
Wyniki badaƒ i kontroli ha∏asu przemys∏owego zosta∏y szczegó∏owo omówione w cz´Êci Ra-
portu dotyczàcej oceny kontrolowanych u˝ytkowników Êrodowiska w rozbiciu na poszczegól-
ne powiaty. Tekst ten dost´pny jest na za∏àczonej p∏ycie CD oraz na stronie internetowej
WIOÂ w Szczecinie.
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